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Syfte: Syftet med studien är att undersöka om logotypens färg eventuellt
kan varieras med varumärkespersonlighet.

Metod: Kvantitativ metod, deduktiv ansats, tvärsnittsstudie.

Teori: Det teoretiska underlaget för studien grundar sig starkt i Jennifer
Aakers modell för Brand Personality Scale. Andra teorier kretsar kring
varumärkespersonlighet, färgupplevelse, färg i marknadsföringssyfte
och skillnader mellan färgers uppfattning i olika kulturer. Dessa teorier
utformar en stabil bas för fortsatta diskussioner kring färgers påverkan
på ett varumärkes uppfattning och anseende.

Empiri: Det empiriska materialet består av sammanställning av data från en
genomförd enkätundersökning. Enkäten distribuerades genom internet
och gavs ut genom olika kanaler. Totalt sett var där 540 kvalificerade
respondenter vars svar undersöktes och gav grunden för empirin. Ingen
över eller underrepresentation kan ses bland åldersgrupper eller kön
förutom eventuellt att de över 61 år var en mindre andel av totalen än
andra grupper. Könsfördelningen blev 54,4% kvinnor, 44,8% män och
0,7% som valde att ej ange ett kön.

Slutsats: Slutsatsen som kan dras från arbetets gång är att färger absolut kan
komma att ha en effekt på anseendet av en logotyp eller ett varumärke.
Detta efter statistiskt säkerställda skillnader mellan olika logotypers
påverkan på upplevd personlighet enligt Aakers modell. Om detta
beror på kulturella skillnader, att skalan är baserad för ett ramverk i ett
annat land och annan kultur eller bara att färger förändras med tiden
går däremot inte att bekräfta.
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Abstract

Title: Is the company red and sweet? A quantitative study of color and brand
personality

Seminar date: 2021-06-02

Course: FEKH29, Degree Project Undergraduate level, Business
Administration, Undergraduate level, 15 ECTS

Authors: Jacob Gullers, Sarah Johansson, Pontus Mingert

Mentor: Johan Gromark

Key words: Brand Personality, color, culture

Purpose: The purpose of the study is to examine whether or not color can be
seen as having an effect on the perceived brand personality.

Methodology: Quantitative method, deductive approach, cross-sectional study

Theory: The underlying theoretical basis is rooted firmly in the Brand
Personality Scale model by Jennifer Aakers. Other theories include the
concepts of brand personality, color experience, color in marketing and
the meaning of colors in different cultures. These theories lay the
foundation for further discussion around the impact color has on a
brands recognition, appearance and image.

Empiricism: The empirical data is based on an online survey. The survey was
distributed online through varying channels. In total 540 qualified
respondents' results were examined. The survey was not meant to
highlight any group of people by age or gender and a well spread
response group has been reached with no clear overrepresentation
being reached other than people of higher ages (61+) not having many
responses given. The gender distribution came up to 54,4% women,
44,8% men and 0,7% chose not to identify.

Conclusions: The conclusion that can be made from this study is simply put that
colors can  have an impact on the perceived image of a brand
or logo. Whether or not. This can be confirmed after statistically
reliable results concerning perceived personality according to Aakers
model. Whether this depends on cultural differences, the scale being
made for the landscape of another country and their culture or just that
the perception of colors can change with the course of time can not be
confirmed.
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1. Inledning
Följande uppsats handlar om varumärkespersonlighet kopplat till ett varumärkes logotyp och

färg. I det inledande kapitlet ges läsaren en introduktion till ämnet och en

problemformulering om vad uppsatsen ämnar att undersöka. Underrubriker i detta kapitel

är: bakgrund, tidigare forskning, problemformulering och syfte.

1. 1 Bakgrund

Färg har en undermedveten effekt på oss människor (Labrecque, 2020). Färgen blå uppfattas

som stimulerande (Bytyçi, 2020) medan färgen röd kan ge en känsla av hat, upphetsning, lust

eller kärlek beroende på sammanhang och individuell respons (Humphrey, 1976). Hur en färg

uppfattas kan också skilja sig åt mellan kulturer och religioner (Labrecque, Patrick & Milne,

2013). Exempelvis förknippas ofta färgen orange som helig bland Hinduer och Buddhister

men erkänns inte som en egen färg i Zambia (Madden, Hewitt & Roth, 2000).

Marknadsförare har länge inkluderat färgpsykologin i sina marknadsföringsstrategier

(Labrecque, 2020). Valet av färg kan skapa positiva såväl som negativa effekter (Bytyçi,

2020). Ett företags färg på sin prenumerationsknapp kan till exempel avgöra om en

konsument genomför ett köp eller inte (Bytyçi, 2020). På liknande vis kan ett företags

produktfärger också spela in på hur produkten uppfattas och hur gärna en konsument köper

produkten (Labrecque & Milne, 2012). I en studie visade det sig att när en

produktförpackning hade en viss färg som var anpassad till hur branschen är, var det fler som

skulle kunna tänka sig att köpa produkten (Labrecque & Milne, 2012).

Valet av färg kan alltså skapa goda företagseffekter (till exempel leda till köp eller skapa en

positiv association och känsla hos konsumenten). Men fel färg kan på samma sätt skapa

negativa känslor och associationer. En färg som förknippas med obehag för någon kan istället

göra att en ogärna köper produkten eller påverkas att inte tycka om företaget. (Bytyçi, 2020)

Ett företag kan vara ett varumärke, som i sin tur kan beskrivas av ett namn, slogan, logotyp,

design eller flera av dessa komponenter tillsammans. Varumärket vill med detta differentiera

sig från konkurrenter (AMA, 2021).
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Människor tenderar att tillskriva varumärken olika mänskliga egenskaper, t.ex. kan ett företag

uppfattas som ärligt (Änglamark) eller spännande (Red bull). Detta kan göras för att man

lättare kan relatera och förstå personer än ett varumärke. Ett företag kan även ha flera

funktioner. Ett exempel är knäckebröds företaget Wasa som har en funktion av ett flexibelt

varumärke då de kan marknadsföra flera olika brödprodukter under samma varumärke men

bibehålla en stark association till sitt enskilda varumärke ändå (Dahlén, Lange, Rosengren,

2017). På annat sätt går det att läsa i Dahlén et al. (2017) att varumärken kan ge företag

flexibilitet genom att kunna sprida sig runt olika produktkategorier genom att ge dessa olika

namn och inriktning men samtidigt produceras inom samma företag.

Jennifer Aaker (1997) har forskat om varumärken och huruvida de kan förknippas med

mänskliga personlighetsattribut. År 1997 tog hon fram en modell för hur varumärken kan

delas in i olika personlighetstyper. Skalan används inom flera områden (Keller & Lehmann,

2006) och består av de fem dimensionerna: excitement, competence, sincerity, ruggedness

och sophistication (Aaker, 1997).

En tydlig varumärkespersonlighet kan vara fördelaktig i arbetet med

marknadskommunikationen, då det fungerar som en beskrivning på hur ett företag är. Man

kan också genom varumärkespersonligheter se hur konkurrenter är och vad som skiljer

varumärken åt (Dahlén et al. 2017). Samtidigt är färger något som påverkar hur konsumenter

uppfattar ett visst varumärke och genom att ha en färg som stämmer överens med

varumärkets personlighetstyp, kan man tänka sig att ett företag skulle kunna bli ännu

tydligare i sin kommunikation. Att kunna förstå vilka färger detta är lägger grunden till detta

arbete.

1.2 Tidigare forskning

Det har forskats om färg och varumärkespersonlighet länge men Labrecque & Milne (2012)

var de första att diskutera färg och varumärkespersonlighet tillsammans. De genomförde en

studie innehållande fyra delstudier i syfte att undersöka färg och varumärkespersonlighet.

Med hjälp av Jennifer Aakers BPS-skala testade de först ifall en specifik färg kan kopplas till

en viss varumärkespersonlighet. Testet gick ut på att låta ett urval exponeras för en okänd

logotyp i en viss färg och sedan tillskriva personliga egenskaper hämtade från Aakers

BPS-skala, till den enfärgade logotypen. Författarna formulerade hypoteser och kunde
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därefter bland annat redovisa stöd för att röd förknippas med personlighetsdimensionen

exciting, blå med competence och lila med sophistication. För färgen gul kunde endast delvis

stöd för att den förknippas med sincerity redovisas, och någon koppling mellan färgen grön

och ruggedness kunde inte bevisas. Totalt testade de 11 färger. De använde sedan sina resultat

i studie 1 för att se om olika färgnyanser kan göra att den uppfattade

varumärkespersonligheten ändras eller är densamma trots variation. Resultatet visade att både

ljusintensiteten och mättnaden kan ha en effekt på den uppfattade varumärkespersonligheten i

någon riktning.

I den tredje delstudien testade de med sina funna kunskaper i studie 1 och 2,  om en färg och

dess förknippade varumärkespersonlighet kan öka köpintentionen. Utfallet tydde på att en

produktförpackning som har en färg som överensstämmer med sin personlighet höjer

konsumenters vilja att konsumera. I studien använde de endast fiktiva logotyper, men i en

normal köpsituation när konsumenter känner igen logotyperna, kan de igenkända logotyperna

också skapa associationer som påverkar den uppfattade varumärkespersonligheten. Därför

testade de i den fjärde delstudien också hur kända logotypers design kan spela in på

varumärkespersonligheter. I denna delen av studien visade sig att former och design av

logotyper har ett samband i att driva igenkänning hos varumärken men att färgerna är den

drivande faktorn kring hur omtyckt eller känsloskapande en logotyp upplevs vara (Labrecque

& Milne, 2012).

I en senare studie kring färg och varumärkespersonlighet undersökte Baxter, Ilicic och

Kulczynski (2017) hur ett känt varumärke och dess färg kan påverka uppfattningen om en

varumärkespersonlighet. De visar hur varumärken kan ge mening till en färg, istället för

tvärtom, då färg ger mening till ett varumärke. Labrecque och Milne (2012) fann exempelvis

att lila kan förknippas med personligheten sophistication. Det brittiska företaget Cadbury har

färgen lila som sin varumärkesfärg, men är ett företag som inte ses som särskilt sofistikerat,

utan snarare förknippas med excitement dimensionen enligt Aakers BPS-skala (Aaker, 1997).

Baxter et al. (2017) visar i sin undersökning att Cadbury på så sätt kan göra att färgen lila

istället uppfattas vara exciting i sammanhanget med det kända varumärket Cadbury.
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1.3 Problemformulering och frågeställning

Vi saknar ett svenskt perspektiv på delar av tidigare forskning som bedrivits inom färg och ett

varumärkespersonlighet. De flesta studier som genomförts har gjorts på amerikanska eller

andra utländska konsumenter (Labrecque & Milne, 2012; Ridgway & Myers, 2014; Baxter, et

al. 2017). Vi vet att färg kan väcka känslor och associationer hos människor men också att

dessa känslor kan skilja sig åt mellan länder och kulturer (Labrecque, 2020). Forskning som

bedrivits kring färg och dess kulturella skillnader är också begränsad och nya kunskaper är

därför relevant (Labrecque, 2020).

Eftersom tidigare studier genomförts i främst USA har också undersökningarnas språk varit

på engelska. Vår studie kommer att vara på svenska och genom att jämföra vår studie med

tidigare resultat kan vi också se om en direkt översättning kan komma att ge annorlunda

resultat. Det kan dock vara svårt att direkt veta om en eventuell skillnad beror på språket eller

en kulturell associationsskillnad.
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Att vara medveten om färgers betydelse och uppfattning hos konsumenter är väsentligt då en

viss färg i kombination med den tillhörande personlighetstypen kan öka köpintention hos

konsumenter (Labrecque & Milne, 2012). Vår övergripande frågeställning lyder:

Finns det en koppling mellan logotypens färg och varumärkespersonlighet?

Vi kommer att genomföra en tvärsnittsstudie då vi vill se eventuella

samvariationer/variationer kring färg och varumärkespersonlighet. Vi genomför studien på

svenska respondenter och bidrar således också med hur färger kan uppfattas inom den

svenska kulturen. Vi utgår från Jennifer Aakers Brand Personality Scale (1997) för att se om

en färg kan höra samman med de fem personlighetsdragen.

1.4 Syfte
Syftet med studien är att undersöka om logotypens färg eventuellt kan varieras med

varumärkespersonlighet.

1.5 Avgränsningar

Studien avser att undersöka hur ett företags val av färg i logotyper stämmer överens med

intressenters uppfattning om företagets varumärkespersonlighet. Fokus på varumärkets

logotyp har valts då det är den symbol som representerar ett företag, även om ett varumärke

kan bestå av fler komponenter än så (AMA, 2021). Valet att endast undersöka logotypen

baseras på att den fungerar som en identitetsbärare för ett helt företag (Henderson & Cote,

1998). Logotypen som används i studien är också okänd och tillhör inte något befintligt

företag, detta beror till största del på att vi vill se om just färgen kan skapa associationer kring

ett varumärke och inte tvärtom. Användningen av en känd logotyp hade genererat annorlunda

associationer hos respondenterna som påverkar färguppfattningen (Labrecque & Milnes,

2012).

I undersökningen kommer endast enfärgade logotyper att användas. Valet att endast använda

enfärgade logotyper beror till största del på att en kombination av flera färger, gör det svårare

att analysera vad som beror på vad (Labrecque & Milnes, 2012). Vidare kommer logotyperna

att endast vara en symbol och därmed sakna typografi eller en kombination av dem. Även
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detta beror till största del på att vi främst vill undersöka färgens betydelse för

varumärkespersonligheter och inte logotypens olika komponenter (Henderson & Cote, 1998).

Vidare har avgränsningar gjorts till att endast undersöka respondenter som bott den större

delen av sitt liv i Sverige, då vi ämnar att undersöka hur färger uppfattas inom den svenska

kulturen. Labrecque (2020) beskriver att undersökningar angående effekten av färg i olika

kulturer fortfarande är ett outforskat område som bör undersökas mer. Med detta i åtanke kan

detta arbetet bidra i liten grad till att förstå den korskulturella effekten färger kan ha på

konsumenter.
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2. Teori
I detta avsnitt introduceras läsaren för det teoretiska ramverk som valts ut för att senare

tillsammans med empirin analyseras i uppsatsens 5:e avsnitt. Underrubriker i detta kapitel

är: Färg, färg och olika form av marknadsföring, färg, kultur och preferens, aesthetic color

dimensions, varumärkespersonlighet, brand personality scale samt färg och

varumärkespersonlighet.

2.1 Färg

Då vår undersökning behandlar färg i stor utsträckning vill vi att läsaren ska ha en förståelse

för vad färg egentligen är och hur det beskrivs, samt en förståelse för de olika sätt som finns

för att redovisa och gruppera färg på genom olika färgsystem.

Waldman (2002) beskriver att färg är en elektromagnetisk strålning där det för oss vita ljuset

innehåller alla de synliga färgerna i spektret. Varje färg har sin egen våglängd där rött ljus har

den längsta och violett den kortaste. I ögat finns synceller som stavar och tappar vilka

registrerar mängden ljus och urskiljer färger men vi behöver även hjärnan för att kunna tolka

synintryck. Vi upplever alla färger individuellt eftersom vi påverkas av kulturella,

psykologiska och rent fysiologiska faktorer. (Waldman, 2002)

Det finns tre primärfärger vilka vi upplever som förhållandevis konstanta, röd, gul och blå.

Dessa används som utgångspunkt när man blandar andra färger. Sekundärfärgerna uppstår när

man blandar två och två av primärfärgerna (Waldman, 2002). Man skiljer mellan additiv

färgblandning vilket används inom bildskärmar, tv och förkortas RGB som står för rött, grönt

och blått och subtraktiv färgblandning som används i tryck och målning. Subtraktiv

färgblandning förkortas CYMK vilket står för cyan, magenta och svart vilket är en

”key-color” och förklarar bokstaven K i CYMK (Waldman, 2002). Om man fortsätter att

blanda primärfärgerna med sekundärfärgerna får man fram tertiärfärgerna. Ett exempel på

detta är om man blandar primärfärgen rött med sekundärfärgen orange så får man fram

tertiärfärgen orangeröd.

2.1.1 Färgsystem

Det naturliga färgsystemet, NCS, Natural Color System är ett globalt färgbeteckningssystem

som används för att kommunicera färg inom arkitektur, design och marknadsföring (Hård,
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Sivik & Tonnquist, 1996). NCS utgår från de sex färger som man benämner elementarfärger,

vitt W, svart S, gult Y, rött R, blått B och grönt G. Fyra av dessa färger är kulörta, gult Y, rött

R, blått B och grönt G medan vitt W och svart S är okulörta elementarfärger (Hård, et al.

1996). Dessa elementarfärger är de färger som vi människor upplever som rena färger och

NCS systemet beskriver inte hur färgerna är blandade utan hur de upplevs rent visuellt. NCS

visas i en färgtriangel och färgcirkel där man kan beskriva alla färgers inbördes samband.

Färgtriangeln anger nyansen av en färg och cirkeln anger kulörtonen eller som man också

säger färgfamiljen (Hård, et al. 1996).

2.1.2 Färgseendet

Varje dag utsätts vi människor för miljontals färgstimulanser. Våra ögon innehåller två olika

typer av synceller, tappar och stavar där tapparna tar hand om färgseendet och stavarna gör så

att vi kan se när det är ljust och mörkt (Feisner & Reed, 2014). Tapparna finns i tre olika

varianter, tappar för blått ljus vilka reagerar på korta våglängder, tappar för grönt ljus vilka tar

hand om medellånga våglängder och tappar för rött ljus för långa våglängder (Feisner &

Reed, 2014). Färger som vi ser beror på styrkan och andelen från det ljus som absorberas av

färgerna blått, grönt och rött. Om en yta reflekterar korta våglängder ser vi blå färg, om ytan

reflekterar långa våglängder ser vi röd färg och om ytan reflekterar medelvåglängd ser vi

grönt. Om ytan reflekterar våglängder med olika längd ser vi blandade färger som gult, lila,

orange eller violett (Feisner & Reed, 2014) Alla våglängder samtidigt uppfattar vi som vitt

ljus. Föremål reflekterar inte bara ljus utan kan även absorbera ljus vilket kan resultera i att

vissa våglängder absorberas av ytan och andra reflekteras vilket då förstärker ljuset av en viss

våglängd (Feisner & Reed, 2014).  Det finns ljus som ligger utanför det område, ljusspektra

som våra ögon kan bearbeta och det är då UV (ultraviolett) om det är korta vågor och IR

(infrarött) om det är riktigt långa vågor (Feisner & Reed, 2014).

Det finns människor med defekt färgseende vilket innebär att man helt eller delvis saknar

förmågan att se och urskilja färger. Att vara helt färgblind och se världen i grått är väldigt

ovanligt men det är betydligt vanligare att man har en viss defekt som exempelvis svårigheter

att skilja på grönt och rött (Feisner & Reed, 2014). Det är betydligt vanligare att män än

kvinnor har någon form av defekt färgseende och i de flesta fall beror färgblindhet eller

defekt färgseende på att det saknas en eller flera av ögats synceller tapparna. (Feisner &

Reed, 2014)
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Efter att ha gett läsaren en grundlig förståelse om vad färg är, vill vi visa hur färg i

marknadsföring vanligen diskuteras och undersöks. Vi vill också redogöra för de vetenskaper

som finns kring färg och dess relevans i marknadsföring samt vilka positiva effekter som färg

i marknadsföring eventuell kan generera.

2.2 Färg och olika form av marknadsföring

För att förstå varför ett val av färg eller koppling till varumärkespersonligheter är någonting

relevant för företag måste förståelse för vikten av färg i nutida marknadsföring uppnås.

Oavsett om det gäller färg på ett företags förpackningar, banderoller eller reklamplatser

kommer vad man ser i en affär att påverka beslutet om man köper en produkt eller inte, samt

anseendet av företaget (Kauppinen‐Räisänen, 2014).

Som en central del i köpupplevelsen tillkommer inte bara en produkt utan en massa saker runt

omkring som definierar upplevelsen av ett köp och då även upplevelsen av ett varumärke.

Philip Kotler och Kevin Keller (2016) beskriver förpackningen som “Alla aktiviteter av att

designa och producera en behållare för en produkt” (Kotler & Keller, 2016, pp. 412). Det

beskrivs även som centralt och extremt viktigt då det är kundens första intryck och

interaktion med ett varumärke (Kotler & Keller, 2016). Förpackningar beskrivs också som

långt mer än bara en slags förvaring för en vara utan är en central del av flera olika former av

marknadskommunikation som spelar en stor roll i att identifiera och klargöra ett varumärkes

image (Agariya, Johari, Sharma, Chandraul, Singh 2012). Förpackningen i sig har flera stora

roller att spela i varumärkets totala framgång. Förpackningen ska skapa en vilja att köpa

produkten, informera köparen om hur en produkt ska användas, stå ut från andra

förpackningar och lyckas fånga potentiella köpares intresse och till slut på egen hand kunna

sälja produkten till köparen (Agariya, et al. 2012). Agariya et al. (2012) sammanställer flera

olika dimensioner av förpackningar av olika bakgrund med fysiska och verbala egenskaper.

Dessa summeras i stort som form, storlek, färg, material, grafik, text, varumärke, material

med mera. Det finns alltså extremt mycket mer än bara färgen i sig som påverkar en

förpackning och dess effekt som försäljningsverktyg. Färgen som används är långt ifrån det

enda viktiga som påverkar en så pass stor del av ett företags mix av marknadsföring eller

brand management, Däremot menas det till stor del att färgen kan nå ut till kunder på en

djupare nivå förbi det första visuella intrycket som ges (Kauppinen-Räisänen, 2014).
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Som tidigare etablerat ska en förpackning fylla funktionen av att stå ut från andra varumärken

och se till att sälja in sig hos konsumenter och till stor del sälja produkten i affären. Val av

färg kan vara extremt centralt för vilken sorts gensvar man vill få från sina potentiella kunder,

all uppmärksamhet påverkar inte en konsument på samma sätt. Enligt Kauppinen-Räisänen

(2014) kan man tänka sig att positionera sig med traditionella färgen för en produkt eller

bransch för att ta del av så kallad “voluntary attention” som kontrolleras direkt av företaget

och branschen man tillhör. För att slå sig ut och ta del av “involuntary attention” som

påverkas mer som en egen del måste man ta en ny position och då anpassa sin grafiska profil

därefter. I detta fallet en ny färg till sin egen produkt eller förpackning, exemplet ges som hur

Pepsi satte sin blåa färg i kontrast till den traditionellt röda färgen bland cola drycker. Färger

lagras i ens minne och används vid senare köptillfällen som ett sätt att identifiera produkter,

specifika varumärken eller branscher. Ens egen succe som varumärke kan komma att

påverkas färgpreferenser eller vilken sort uppmärksamhet som psykologiskt eller kulturellt

påverkar en kund vid köptillfället (Kauppinen-Räisänen, 2014)

Tidigare insamlad data och forskning kring ämnet angående färg i anseendet hos varumärket

anses vara uppdelad och något konkret teoretiskt ramverk finns inte heller etablerad

(Grossmann & Wisenbilt, 1999). Undersökningar som utförts inom ämnet anses ha använt sig

till stor del av att mest gå på känsla eller prova sig fram till resultat utan att lägga tillräcklig

fokus på färgval eller egentlig påverkan på varumärkesbygge (Labrecque & Milne, 2012).

Enligt Ranaweera & Wasala (2020) finns det två skolor när man skall förklara färger och vårt

mänskliga beteende kopplat till just färger. Den första baseras på att vi människor reagerar på

färger genom ett medärvt ursprung där vår hjärna stimuleras av färger som i slutändan

resulterar i olika reaktioner. Den andra menar att vår reaktion på färger är kopplad till

upplevelser genom livet och att vi således har byggt upp och lärt in våra upplevelser och

reaktioner på färger (Ranaweera & Wasala 2020). Det finns flera vetenskapliga studier som

visar att det finns en tydlig koppling mellan färg och fysiologiska och psykologiska

reaktioner hos oss människor och man kallar detta färgpsykologi. Om ett företag eller

organisation lyckas koppla sitt varumärke till en speciell färg och länka ihop det med en

känsla kan man framkalla en helt unik känsla hos människor när de ser varumärket.

Ranaweera & Wasala (2020) nämner även ”Sensory Marketing” eller sensorisk

marknadsföring som är en förhållandevis ny marknadsförings trend där man använder

människans alla sinnen för att bygga ett varumärke och påverka kunders köpbeteende. Inom
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sensorisk marknadsföring skriver författarna att just färgen tenderar att ha en stark påverkan

på kunden. Man använder i artikeln bröstcancerfondens rosa band som ett exempel där man

lyckats koppla samman varumärket och det man står för med en unik färg som folk känner

igen och omedelbart kopplar samman med kampen mot bröstcancer (Ranaweera & Wasala).

Om man tittar lite extra på just färg så menar Hultén, et al. (2009) att färger som vi fångar

upp genom vår syn tenderar att ha en väldigt stor påverkan på människor och vår

synupplevelse. Färger skapar känslor och påverkar vårt centrala nervsystem vilket aktiverar

våra minnen och erfarenheter som är kopplade med den aktuella färgen. Färger hjälper

företag att bygga varumärken och har stor påverkan när det gäller att få kunder att komma

ihåg, välja och komma tillbaka till ett specifikt varumärke (Hultén, et al. 2009).

Med detta i åtanke måste starkare grund läggas för att vidare kunna förstå anledningar bakom

varumärkesbygge och dess eventuella lyckade eller misslyckade resultat. Förpackningar och

färger har en stor inverkan på huruvida troligt ett köp kommer utföras i en affär men med

studier som utgår från ett ramverk av små föraningar eller oberäknade försök är det

fortfarande svårt att förstå varför. Denna studie siktar därför på att bidra med ännu mer fakta

bakom olika färgers inverkan på företag och deras varumärke.

2.3 Färg, kultur och preferens

Ett varumärke kan synas, stå ut och fylla alla teoretiska kriterier men ändå kanske inte leda

till de resultat som en företagsledning hoppas på. Eftersom att så mycket av det som finns och

kan observeras är subjektivt och upp till den som uppfattar ett meddelande att tolka för sig

själv kommer preferenser att spela en stor roll i ett varumärkes uppfattning rent färgmässigt.

Detta gäller såklart på en individuell nivå men kanske även på en kulturell nivå. Vid en

mindre undersökning observerades en grupp av respondenter från Storbritannien och en

grupp respondenter från Kina. Det visade sig finnas stora skillnader i uppfattningen av vissa

färger där de kinesiska respondenterna reagerade märkvärdigt bättre på rena, fräscha och

klara färger, samtidigt fanns även större skillnader där brittiska respondenter ansåg en färg att

kännas spänd när det var aktiva färger gentemot de kinesiska som ansåg att det var mer

smutsiga, hårda och maskulina som var spända (Ou, Luo, Woodcock, Wright 2004).

Strategin och synen på färg inom olika organisationer som en strategisk ståndpunkt kan alltså

starkt påverka ditt varumärke. Detta har i olika fall råkat leda till missar i eventuella
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kulturkrockar eller miss att anpassa sin kommunikation vid nya kulturer och även en del

sekretess kring strategier och färgen som ett verktyg internationellt (Aslam, 2006). Då svaren

inte är lätta att hitta både av anledningar som kanske göms av de aktörer som tjänar mest på

att behålla sina erfarenheter och strategier för sig själva eller inte så återstår faktum att flera

val baseras på ren känsla när det gäller färg oavsett kultur eller område (Labrecque & Milne,

2012). För att förstå hur människor agerar kring sin relation med färger behöver man gå

tillbaka fler generationer än vad som finns av den art vi tillhör nu. Detta menar i alla fall

Nicholas Humphrey (1976) som säger att även fast vi numera kan artificiellt lägga vilken färg

vi vill på vad som helst har vår respons till vissa färger legat kvar i minnet tack vare instinkt

och evolution. Svaret till färgen röd kommer skapa intresse men kanske av olika anledningar

beroende på situationen, allt vi vet om just röd är att vi måste vara alerta över något men

exakt vad bestämmer situationen (Humphrey, 1976). I en sammansatt studie av Hupka,

Zaleski, Otto, Reidl och Tarabrina (1997) benämns även tanken om hur människan kan lära

sig att förstå flera färger genom association av ord och erfarenheter som senare blir en del av

ens kultur. Argumentet ges för att det då borde associeras liknande genom alla kulturer då alla

ser natten som mörk men samtidigt att specifika uttryck såsom att bli röd av ilska kanske bara

genomsyrar vissa kulturer och då skapar en association till färgen röd som inte kan kännas

igen världen över (Hupka, et al. 1997).

Figur 1 “Elements of colour perception” (Aslam, 2006, s. 18)
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Aslam (2006) Beskriver i sina studier tillsammans med figuren ovan hur flera olika faktorer

eller så kallade element påverkar och bidrar till en persons uppfattning av färg och därefter

ens respons. Med det kulturella ser vi saker som religion, etnicitet och kön som kan påverka

ens relation eller uppfattning av olika färger. Exemplet tas upp i hur orange ses som en slags

helig färg av hinduer samt buddhistiska munkar men inte ens erkänns som en egen färg av

folk i Zambia (Madden, et al 2000). På samma sätt kan det diskuteras hur många får en

relation till en given färg efter kön såsom rosa för tjejer eller blå för killar som ofta ses

generiskt. Det är viktigt att tänka på att allt detta samtidigt inte alls avspeglar på det fysiska

faktum i att bara kunna observera färgerna utan den faktiska tanken bakom och uppfattningen

av färg. Ens värderingar, referensramar och språk kan förändras under livet och så även

relationen till färg både genom egen utveckling eller interaktioner med människor i din

närhet. Dessa värderingar förändras allteftersom och det är inte klart varför, det vill säga

huruvida det förändras på grund av mode, snabba trender eller kunders associationer (Aslam,

2006).

I samma text beskriver Aslam (2006) flera olika kulturella samband och skillnader genom en

stor sammanställning av flera andra studier om direkt färgassociation runtom i hela världen.

Här syns flera starka samband och skillnader vid geografiska indelningar såsom att vitt i

anglo-saxiska kretsar ses som en ren och glad färg men i flera delar av Asien kopplas vitt till

död och sörjande, detsamma kan ses i hur grönt bland anglo-saxister samt Germaner är ett

tecken på avund men i är ett tecken för något rent och glatt i Kina, Japan och Korea (Aslam,

2006). Flera färger kan dock kopplas tillbaka till tankarna från Humphrey (1976) samt

Hupka, et al. (1997) som säger att evolution och vissa färger alltid ger samma reaktion och

instinkt eller ses på samma sätt världen över. Att blå kopplas till hög kvalitet ses både inom

Anglo saxistiska tankar men även i Kina, Japan och Korea (Aslam, 2006). Flera andra färger

har vissa liknande associationer överlag men uppdelningen syns klart och tydligt och ofta vid

exakta motsatser då vit var en symbol för sorg i asiatiska delar av världen men svart var det

samma i europeiska områden (Aslam, 2006).

Genom alla dessa försök att förstå färg baserat på kulturen ligger även den underliggande

faktorn om egen preferens som kan både skilja sig från kultur eller geografiska influenser,

eller direkt påverkas av den. Argument har gjorts för huruvida vikten av att kunna separera

röda bär från en grön bakgrund i form av att hitta bär för ens överlevnad skapat en stark

preferens hos människor för dessa färger tillsammans (Hurlbert & Ling, 2012). Även
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Humphrey (1976) menar på hur en människa lyckas associera känslor till olika färger såsom

att rött signalerar upphetsning eller rädsla/fara beroende på situationen visar hur vi har

lyckats separera en färg från ett objekt till en egen erfarenhet, signal eller känsla hos varje

individ. Samma tanke av association kan ges genom tanken av hur flera färgers preferens kan

förstås av tycket av fysiska objekt kan påverka tycket av dennas färg (Palmer & Schloss,

2010). Vidare påpekas det av Hurlbert och Ling (2012) hur det är viktigt att fortsätta tänka

kritiskt då ingen av dessa teorier än är bevisade oavsett ifall de känns logiska eller inte och att

förstå preferenser på en individuell nivå är nästintill omöjligt med allt som kan spela in. Till

exempel kan fans av ett specifikt lag inom en idrott starkt influeras till att då även fatta tycke

för de färgerna som ens favoritlag bär, lugnet av en klarblå himmel kan ha varit lika omtyckt

nu som alltid och då spelar både evolutionen och den direkta nutida associationen en roll

samtidigt (Hurlbert & Ling, 2012). Vad som driver ens individuella preferenser kommer alltid

vara uppe till individen vare sig medvetet eller omedvetet och då ibland utan en klar

förklaring.

Färger kommer alltid att vara polariserande och ha olika mening för olika personer. Att skapa

en slags profil för ett varumärke att fungera överallt blir därför omöjligt, till och med om man

endast går in på en nationell marknad för att analysera sambanden. För att göra det ännu

svårare är individuella preferenser något som ett ämne inte kan bevisas med en teori utan

bygger på så många andra utomstående faktorer. En grundtanke för ett lyckat bygge kan

därför vara att se på den kulturella normen dit man ska etableras eller göra en satsning men

att inte heller tro för mycket på all teori som kan komma att hittas. Denna studien görs då i

tanke för att skapa ännu mer underlag för att förstå kopplingen mellan personliga attribut och

färger för en eventuell varumärkespersonlighet utifrån just en svensk kulturell ståndpunkt.
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2.4 Aesthetic Color Dimensions

Figur 2 “Aesthetic color dimension” (Labrecque, et al. 2013 s. 193)

Färger kan komma att påverka konsumenter och deras beteende på flera olika sätt beroende

på situation och egen preferens. Den konceptuella modellen ovan framtagen av Labrecque et

al. (2013) visar på samband mellan olika tankar kring hur färg eller andra stimuli kan skapa

associationer och således olika utfall. De olika dimensionerna kommer på ett eller annat sätt

driva ett beteende mot ett beslut eller kanske från ett beslut beroende på olika faktorer.

2.4.1 Embodied meaning och Biological responses

Labrecque et al. (2013) lånar delvis begreppet för embodied meaning från musikteorin.

Embodied meaning menas som en effekt eller reaktion som ges direkt av den stimulus man

utsätts för och inte beror på sammanhanget (Zhu & Meyers-Levy, 2005). Det hela handlar

egentligen om hur en känsla av njutning eller nöje kommer direkt ifrån stimulansen i sig

vilket visat sig kunna ske i flera olika former av stimuli även om det kan förstärkas av

utomstående faktorer (Meyers-Levy & Zhu, 2010). Färgen röd togs upp av Humphrey (1976)

som en färg som efter tid av evolution och undermedveten inlärning kommit att ge starka

signaler till människor. Färgen röd kan även exempelvis med sina långa våglängder aktivera
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känslor som upphetsning med en hög mängd stimulans (Labrecque, et al. 2013). Färger med

längre våglängder har även visat sig ha starkare påverkan i att skapa känslor som upphetsning

och har haft en direkt korrelation till att öka pulsen hos färgens åskådare (Labrecque, et al.

2013).

Likt vad Hurlbert & Ling (2012) sagt kring associationer till färg direkt associerat till

överlevnad och sökande efter mat menas det i den här modellen att embodied meaning är

starkt kopplat till biologiska kvarlevor. Flera färger har stått ut i generationer och genom

evolutionen som när det handlat om att identifiera ätbara eller giftiga bär och blommor så

kommer detta ha haft en påverkan på en nutida persons relation till olika färger (Labrecque,

et al. 2013). Att evolutionen haft en så stor del i att försäkra sig om att vi människor kan

uppfatta rätt färger för vår överlevnad är vad som används som bakomliggande förklaring till

hur vi kan ha relationer till färger och annan stimuli redan vid födseln (Labrecque, et al.

2013; Mollon, 1989). Färger kan även ha en mer fysiologisk effekt som påverkas av genetik

och hur hjärnan tolkar färgers uppbyggnad, färger påverkar på olika sätt saker som

hjärnvågor, blodtryck med mera (Labrecque, et al. 2013). Ännu ett argument för att färger

kan ha en ren biologisk påverkan handlar om att färger används för olika medicinska ingrepp

för att förbättra olika blodomlopp samt hur vissa färger har visat sig ha generiska samband

med olika ljud och anna stimuli (Labrecque, et al. 2013).

2.4.2 Referential meaning och Learned associations

Referential meaning existerar parallellt med embodied meaning och istället för att definieras

av vad som finns direkt i var enskild form av stimuli så handlar det istället om reaktioner som

är direkt beroende av vad som upplevs i omvärlden av stimulin (Labrecque et al. 2013;

Meyers-Levy & Zhu, 2010). Starka färger på förpackningar ska till exempel hjälpa till att

lyckas dra associationer till leksaker och på så sätt väcka lekfulla känslor (Labrecque, et al.

2013).

Learned associations blir som ett direkt sätt att förstå sig på referential meaning och hur vi

som människor kan se till att skapa egna erfarenheter och direkt koppla dessa till en färg eller

annan liknande upplevelse. Det som händer är att vi omedvetet skapar som ett mentalt

nätverk som parar ihop olika minnen, erfarenheter och lärda koncept, dessa aktiveras sedan i

huvudet och gör en direkt association inom nätverket (Labrecque, et al. 2013 se McClelland,

1998). Nätverket har olika starka relationer till de olika komponenterna och reaktionen till en
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viss lärd association kommer ge olika stark reaktion beroende på detta (Labrecque, et al.

2013), detta skulle kunna förklara hur en traumatisk händelse kan få en att avsky en viss färg,

låt eller plats. Marknadsförare har även alltid använt denna form av extra associationer som

ett sätt att övertyga konsumenter ännu mer om en specifik produkt eller känsla man vill sälja.

Detta som exempel att drycker som ska smaka cola använder en brun färg eller grön för en

dryck med smak av mint (Labrecque, et al. 2013). Labrecque, et al., (2013) beskriver även

hur grön har numera blivit en stark visare för hur ett företag är miljövänligt och att färg på så

sätt alltid kan komma att bli en extremt central del av ett företags visuella identitet och även

viktig för att öka chansen att kännas igen. Dessa former av learned associations blir då

centralt för företag som vill ta sig del av konsumenters tankar genom att associationen först

måste skapas och förstärkas för bäst resultat.

Även här är kulturella delar och influenser centrala och jobbar i symbios med de lärda

associationerna. Som tidigare beskrivet kan geografisk position, religion eller umgänge

påverka hur vissa ord eller färger kopplas till var enskild person. Alla dessa former av

dimensioner jobbar på något sätt ihop och utan att förstå flera olika delar av hur människor

tar del av en stimulus kommer man kunna dra nytta av effekten från associationer,

evolutionära eller senare lärda, från konsumenters tankar.

2.5 Varumärkespersonlighet

Varumärkespersonlighet beskrivs som "the set of human characteristics associated with a

brand." (Aaker, 1997, s.347). Absolut Vodka uppfattas exempelvis som en cool och aktuell

25-åring, medan företaget Stoli uppfattas som en äldre och mer intellektuell man (Aaker,

1997). Att företag kan ses som personer skapar självuppfyllande effekter som gör att

konsumenter kan knyta an till företagen på ett djupare plan (Keller, 1993).

Det som personer tenderar att basera sina uppfattningar om varumärkespersonligheter på är

alltifrån hur den stereotypiska kunden för hur ett företag ser ut (se t.ex. Absolut vodka

exemplet ovan), till hur de anställda eller chefen på ett företag uppfattas (McCracken, 1989).

Forskning från 1993 visar också att ett företags symbol, produkter, marknadsföring, pris eller

logotyp också spelar in på hur konsumenter tillskriver personliga attribut till företag (Batra,

Lehmann & Singh, 1993).
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2.6 Brand Personality Scale

För att mäta en varumärkespersonlighet används Jennifer Aakers Brand Personality Scale

(BPS) (Aaker, 1997). Skalan består av 42 olika “egenskaper” som sedan delas in i fem

dimensioner: sincerity, excitement, competence, sophistication och ruggedness (Aaker, 2001).

Nedan visas en figur över skalan och de respektive egenskaperna för varje dimension.

BPS-skalan är välkänd och används inom flera områden för att mäta varumärkespersonlighet

(Aaker, 2001).

Figur 3 “Brand Personality Scale” (Aaker, 2001, s. 494).

2.6.1 Sincerity

Sincerity (sv. översättning: ärlig) utgörs av egenskaper såsom familjär, ärlig, glad, genuin och

jordnära (Aaker, 1997). Företag som förknippas med denna dimension är bland andra

Amazon och Disney (Dvornechuck, u.å). Oftast är det företag som berör konsumenters

vardagssammanhang, exempelvis matbutiker. Till ärliga företag hör också ofta företag som

riktar in sig på hållbarhet, exempelvis Coops Änglamark (Dahlén, et.al. 2017).

Om ett varumärke vill upplevas av konsumenter som jordnära, pålitligt och ärligt är det av

största vikt att man inte blir inblandad eller förknippad med någon form av skandal. Man bör

engagera sig i samhällsfrågor, ta ställning och driva sitt ställningstagande på ett ärligt och

uppriktigt sätt. Man behöver skapa bra kundrelationer, stödja leverantörer till företaget och
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anställda i det egna företaget men också till de anställda i företag som är viktiga

samarbetspartners eller produktleverantörer till det egna företaget. (Aaker, 1997;Kotler &

Keller, 2016)

Ett exempel på ett ärligt varumärke är det amerikanska frilufsklädesmärket Patagonia. Deras

kommersiella framgångar är starkt kopplade till engagemang utanför marknaden och då som

miljöaktivister (Moura, 2021). Företagets grundare Yvon Chouinard var miljöaktivist med

stor personlig oro för miljöpåverkan i ett globalt perspektiv och detta engagemang har han

tagit med sig in i företaget. Företaget engagerar sig utanför marknaden som miljöaktivist men

genomför också konkreta och framgångsrika marknadsprogram med produkt hållbarhet i

fokus. (Moura, 2021)

2.6.2 Excitement

Excitement (sv. översättning: spännande) förknippas ofta med personlighets attribut såsom

modig, spännande, fantasifull och unik. De företag som kännetecknas för att vara inom

dimensionen spännande är ofta kreativt lagda och unga (Aaker, 1997). Exempel på spännande

företag är: Red Bull och Nike (Dahlén et al. 2017).

Varumärken som hamnar under kategorin excitement använder gärna färgglada logotyper

med ovanliga former och visar upp sig på spännande, innovativa och fartfyllda platser

(Aaker, 1997). Man kan se dem i samband med sporttävlingar och då gärna extremsporter

som X-Games, Formel 1 eller konserter med populära artister. De vill gärna framstå som

organisationer som ”tänker utanför boxen” och vill få konsumenter av deras produkter att

känna sig moderna och speciella. (Kotler & Keller 2016).

Ett exempel på ett spännande varumärke är det österrikiska energidrycksmärket Red Bull där

man tydligt marknadsför sig i extremsporter som surfing, X-Games, motorsport och olika

former av flygtävlingar. Red Bull har sedan starten 1984 lyckats bygga upp ett varumärke

som är så mycket mer än ”bara” ett energidrycksföretag utan även representanter för en

livsstil. (Moura, 2020)

2.6.3 Competence

Competence (sv. översättning: kompetent) är de företag som ses som lugna, trygga,

intelligenta och ibland tekniska (Aaker, 1997). För att upplevas som ett kompetent varumärke
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är det viktigt att ha bra och säkra produkter som gör att man upplevas som pålitlig, intelligent

och effektiv (Aaker, 1997). Det är också viktigt att företaget uppträder med stor trovärdighet

på marknaden men också i samhället och samhällsdebatten. (Kotler & Keller, 2016)

Ett exempel på ett kompetent varumärke är Apple där man utvecklar väl designade

innovativa produkter som även får toppresultat när man ser till drift och prestanda. När en

kund köper en Apple produkt skall allt enligt företaget vara perfekt från mottagande i butik,

känslan av produkten i handen, design, driftsäkerhet till förpackningen. Kort och gott har man

skapat ett helhetsintryck av en topprodukt som är framtagen, utvecklad, producerad och

förmedlad av ett kompetent varumärke. (Moura, 2021)

2.6.4 Sophistication

Sophistication (sv.översättning: sofistikerad) är de företag som upplevs som charmiga,

exklusiva, glamorösa och uppfattas som överklass (Aaker, 1997) . Sofistikerade varumärken

återfinns i de flesta branscher och kan vara allt från bilar, båtar, inredning och inte minst

kläder. De är vanligt förekommande i varumärken som är inriktade mot en feminin marknad.

(Kotler & Keller, 2016)

Ett exempel på ett sofistikerat varumärke är Louis Vuitton producerar avancerade och

moderiktiga kläder och accessoarer av yttersta kvalitet. Den berömda LV-designen har blivit

en statussymbol som visar att konsumenten har pengar, status och stil. (Moura, 2021)

2.6.5 Ruggedness

Ruggedness (sv. översättning: robusthet)  är de varumärken som till exempel ses som

utomhus, vildmark, tuffa och manliga (Aaker, 1997). Dessa varumärken vänder sig till

konsumenter som upplever sig som äventyrliga och vill leva ett liv där man är villig att ta risk

och uppleva spänning utan rädsla (Kotler & Keller, 2016).

Även här kan frilufts klädmärket Patagonia fungera som exempel eftersom det vänder sig till

människor som uppskattar klättring och vildmarksliv och som därmed är villiga att ta risker

och behöver kläder som håller för påfrestningar. (Moura, 2021)
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2.6.6 Kritik mot BPS-skalan

Sedan Aaker (1997) introducerade BPS-skalan har den kommit att användas flitigt och i flera

studier. Trots detta finns det en del ifrågasättanden från forskarvärlden där kritik främst går ut

på att det finns viktiga luckor i litteraturen. Det finns flera fortsatta studier av Aakers Brand

Personality Scale men man har primärt fokuserat på att förstå effekten av varumärkets

personlighetstyp eller på mätproblem. Det finns väldigt lite forskning om hur

varumärkespersonligheter bildas, vilket är en grundläggande fråga för marknadsförare.

(Maehle & Supphellen, 2011)

Kritik mot Aakers Brand Personality Scale är vidare att den är för generellt hållen i

personlighetsdragen. Psykologer har under många år arbetat med att utesluta intellektuella

förmågor, kön och social klass från deras personlighetsdefinitioner och skalor. I Aakers

definition av varumärkespersonlighet riskerar psykologers arbete och resultat att ignoreras

och termen varumärkespersonlighet används för att beteckna alla icke fysiska attribut

associerat med ett varumärke inklusive intellektuella förmågor, kön och social klass.

(Azoulay & Kepferers, 2003)

Aakers Brand Personality Scale (1997) är framtagen för amerikanska förhållanden vilket gör

att den inte fungerar att använda rakt av på andra länder och kulturer. Detta är någonting som

redan påtalats av Jennifer Aaker (1997) där hon i sitt arbete och slutsats rekommenderade

vidare forskning om kulturella skillnader och hur det påverkar personlighetstyperna.

Konsumenters beteende påverkas och är olika mellan länder och olika kulturer vilket gör att

deras konsumtion av varor och tjänster riskerar att bli väldigt olika. Jennifer Aaker har arbetat

vidare på hur kulturella skillnaders påverkan på Brand Personality Scale. År 2001

genomfördes undersökning hur Brand Personality Scale fungerar i ett asiatiskt land som

Japan och ett europeiskt som Spanien jämfört med ursprungslandet för studien USA. I detta

arbete kunde man konstaterades att dimensionen ruggedness fick en helt annan innebörd i

Japan och Spanien och fick en ny benämning som peacefulness. De kulturella skillnaderna

mellan länderna konstaterades ligga bakom denna dramatiska skillnad. (Aakers et al. 2001)

2.7 Färg och varumärkespersonlighet

Vår studie berör frågan om det finns en koppling mellan ett varumärkes färgade logotyp och

varumärkespersonlighet. Med ovanstående teori kring färg, perception, marknadsföring och

varumärkespersonlighet formulerar vi vår hypotes enligt:
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H1 Variablerna i vår undersökning (färg och varumärkespersonlighet) samvarierar.

Med riktning syftar vi till att Aakers indelning av attribut eventuellt skiljer sig något då. Det

bör dock tas i beaktande att vi inte säkert kan veta att enbart färgen bidrar till en eventuell

förändring i hur attributen indelas, andra faktorer kan komma att påverka, till exempel hur

orden har översatts från engelska till svenska.

Vi kommer i vår studie att låta fem grupper exponeras för varsin färg. De färger som valts ut

är gul, röd, blå, grön och lila. Färgerna har valts då vi genom färgteorier tycker oss ha hittat

likheter i hur färgen beskrivs och hur Aakers personlighetstyper förklaras. Tidigare forskare

(Labrecque & Milne, 2012) har också hittat likheter i teorier mellan dessa färger och

varumärkespersonlighet. Som en andra del i studien kommer vi därför också att diskutera hur

en viss färg kan associeras med en personlighetstyp i Aakers BPS-skala.

2.7.1 Gul och sincerity

Färgen gul är ofta direkt kopplat till solljus och därmed associerar också många konsumenter

den med energi, glädje och värme (Birren, 1950; Wexner, 1954). Gul representerar också

ärlighet (Karp & Karp, 1988) samt kreativitet (Fraser & Banks, 2004). Då Aakers attribut för

sincerity dimensionen dels är glad kommer vi att fråga oss huruvida gul och sincerity kan

tänkas höra samman.

2.7.2 Röd och excitement

Färgen röd är ofta förknippat med flera saker, men framförallt med mod (Birren, 1950) och

känslor såsom kärlek, ilska, passion (Karp & Karp, 1988). Röd kan kategoriseras till

dimensionen excitement i Aakers BPS-skala och vi vill därför efter insamlade data också

diskutera om röd och personlighetstypen excitement kan förknippas med varandra, i viss

grad.
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2.7.3 Blå och competence

Färgen blå kan associeras till olika saker, men Fraser och Banks (2004) nämner att det ofta är

kopplat till intelligens och visdom. Mahnke (1996) fann även i sina studier att många

associerar blå med lugn, värdighet och säkerhet. Därför kan vi också diskutera om färgen blå

kan tänkas ha någon koppling med competence dimensionen i Aakers BPS-skala.

2.7.4 Grön och ruggedness

Färgen grön associeras med naturen (Sällström, 1976) och i amerikanska studier har

konsumenter associerat färgen grön med utomhusliv (Hemphill, 1996). Vidare associeras

färgen grön med miljön och att tänka mer hållbart (Hemphill, 1996). Labrecque och Milne

(2012) Vi kan därmed koppla färgen grön till ruggedness i Aakers BPS-skala och diskutera

om de kan tänkas associeras med varandra.

2.7.5. Lila och sophistication

Färgen lila är en omtyckt färg, ofta förknippas den med lyx, hög status och kunglighet.

(Fraser & Banks, 2004; Mahnke, 1996). Därmed kan kopplingen mellan färgen lila och

sophistication i Aakers BPS-skala dras. Vi kommer därför också att diskutera om lila och

sophistication kan tänkas höra samman på något vis.
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3. Metod
I metodavsnittet underrättas läsaren om hur vi gått tillväga i vår undersökning. Läsaren får

ta del av vårt val av metod, hur vi genomförde undersökningen, vad vi kommer analysera och

diskussion kring studiens kvalitet. Underrubriker i detta avsnitt är: Val av metod,

tvärsnittsdesign, utformning, genomförandet, tillvägagångssätt vid analys, studiens

trovärdighet och tillförlitlighet samt metodkritik.

3.1 Val av metod

Vid en undersökning eller analys krävs det alltid insamling av information för att lägga en

grund för de slutgiltiga slutsatserna som kan dras och argumenteras för. I regel fokuserar en

undersökning antingen på att samla in kvalitativa eller kvantitativa data. (Bryman & Bell,

2017) Kvantitativ data handlar likt vad ordet förmedlar om kvantitet och mängd och är alltså

tal och siffror i olika enheter som ett mätverktyg. Kvalitativ är därefter motsatsen som syftar

på att analysera och se över svar i ord och meningar för mer unika och ingående

undersökningar (Bryman & Bell, 2017). Eftersom vi i vår undersökning avser att mäta

mängden människor som associerar en viss färg till varumärkespersonlighet föll valet att

använda en kvantitativ metod ganska enkelt. Hade vi velat ha mer djupgående information

om varför konsumenter associerar en viss färg till olika personlighetstyper, hade en kvalitativ

metod varit att föredra. Men eftersom vi endast vill veta om det finns en koppling mellan färg

och personlighetstyp föll valet på en kvantitativ metod.

En kvantitativ metod i sig grundar sig också oftast i en deduktiv ansats, det vill säga att man

utgår från en teori för att se om den stämmer överens med det senare framtagna

forskningsresultatet (Bryman & Bell, 2017). Då vår studie grundar sig i hypoteser kopplade

till tidigare teorier är en deduktiv ansats också att föredra. Motsatsen till deduktiv ansats är

induktiv, och innebär istället att man genom forskning försöker dra generella slutsatser

(Bryman & Bell, 2017). Färgpsykologin är redan rikt beforskad och att försöka dra nya

generella slutsatser angående dess uppfattning känns inte sanningsenligt. Istället vill vi se om

de framtagna forskningsresultaten inom färgteorin stämmer överens med människors

uppfattning. Återigen är en deduktiv ansats att anse som det mest passande.
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3.2 Tvärsnittsdesign (cross-sectional study)

Tvärsnittsdesign (eng. cross-sectional study) används då man har många fall och variabler

och önskar undersöka variationer (Bryman, 2015). Särskilt för tvärsnittsdesign är att den till

skillnad från ett experiment utförs under en kort tidsperiod (ofta där de olika fallen testas

samtidigt). Vi låter exempelvis respondenter besvara en enkät och alla dess frågor samtidigt,

endast en gång. Ett experiment sträcker sig oftast över en längre period och ämnar undersöka

kausalitet, genom att manipulera en oberoende variabel. Vid experimentella studier kan

respondenten först få besvara enkäten en gång, sedan en gång till med ett annat stimuli

(Bryman, 2015). I en studie med tvärsnittsdesign finns inte tiden att manipulera den

oberoende variabeln. Vårt val att använda tvärsnittsdesign som studie grundar sig i att vi har

många variabler (42 st x 5 grupper) och då vi främst vill undersöka variationer i färg och

varumärkespersonlighet.

Den kanske största nackdelen med en tvärsnittsdesign är att det inte går att uttrycka några

kausala samband. Man kan endast diskutera eventuella relationer mellan variabler (Bryman,

2015). En tvärsnittsdesign har ändå ansetts lämplig som design för vår studie då vi, som

också nämndes ovan, vill titta på eventuella variationer och mönster i utfallet av färg och

varumärkespersonlighet, och inte särskilt hur något beror av något annat.

En eventuell variation, kan vara systematisk eller osystematisk (Field, 2013). Systematiska

variationer är de som vi själva aktivt ändrar, exempelvis att vi låter en grupp utsättas för

färgen röd och en annan grupp för färgen blå. Osystematiska variationer är andra faktorer

som kan påverka utfallet, till exempel hur väl respondenterna förstår uppgiften, hur deras

dagsform är eller hur pass koncentrerad respondenterna är när de svarar på enkäten. Skulle vi

låta två olika grupper få samma färg, skulle utfallet för de två grupperna inte vara densamma

trots att de utsatts för samma enhet. Ett sådant utfall och dess variationer är osystematiska och

okända. Vi kan inte säkert veta varför svaren hade skilt sig åt, endast att det förmodligen är en

kombination av flera faktorer.

Även om osystematiska variationer är oundvikliga bör de tas i beaktande och försöka

minimeras så gott det går. Det vanligaste sättet att göra detta på är genom randomisering. Att

slumpartat dela in respondenter bidrar till att man inte aktivt “råkar” dela in människor med

liknande åsikter, blodsockernivå eller humör när experimentet genomförs. Vi minimerar
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risken för höga osystematiska variationer genom att slumpvis dela in respondenter i olika

grupper beroende på månaden de är födda i.

3.3 Utformning

Studiens syfte är att undersöka om ett företags färg kan påverka de fem

varumärkespersonligheterna i Aakers BPS-skala. Nedan redogörs för de tillvägagångssätt och

val som beslutats för att uppnå syftet.

3.3.1 Val av logotyp och färg

Logotypen som använts i studien är en egen modifikation gjord för att efterlikna designen i

studien av Labrecque och Milne (2012) (se figur 4–8 nedan). Detta valet föll här eftersom

studien inte skulle påverkas av anseende av logotypen utan endast färgen, det blev därför

viktigt att ha utgått från en fiktiv logotyp. I denna tidigare studie indikerade siffrorna från

Labrecque och Milne (2012) att respondenterna var väldigt obekanta med logotypen vilket är

precis vad vi eftersträvar i vår studie. Logotypen hade dessutom testats och tagits fram av

professionella designers för ändamålet av experimentet vilket ökade tilltron till logotypens

effekt även i denna studie (Labrecque & Milne, 2012).

Henderson och Cote (1998) talar för att en logotypdesign är viktig ur flera synpunkter.

Exponering av en logotyp väcker känslor och associationer hos personer och beroende på

olika faktorer uppfattas logotypen på skilda sätt. De talar bland annat om false recognition

som syftar till att en särskild logotyp kan likna en annan mer känd logotyp och därmed skapa

en falsk igenkänning. Vid sådan igenkänning kan befintliga associationer som personen har

för den mer kända logotypen, appliceras på den mindre kända logotypen. Detta kan vara både

positivt och negativt. Vidare talar Henderson och Cote (1998) om positive affection som

handlar om hur designen av en logotyp eller ett uppbyggt rykte över tid kan ge större värde

till hela företaget och förstärkas av logotypen.
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Figur 4–8 “Färg och logotyper” (Modifikation av Labrecque & Milne, 2012, s. 716)

Färgerna som valts ut är enligt färgsystemet RGB (Adobes) och koderna för respektive färg

är: röd (#ff0033), blå (#0033ff), lila (#660066), grön (#006600) och gul (#ffff33). Labrecque

och Milne (2012) fann i sin studie att färgernas mättnad (saturation) och ljusintensitet (value)

också påverkar hur färgen uppfattas och genererar associationer. Till exempel kan färgens

mättnad göra att den upplevs som mer spännande enligt Aakers modell (Labrecque & Milne,

2012). Färgvalet är därför viktigt.

Labrecque (2020) beskriver också att det är viktigt för studiens kvalitet och replikerbarhet att

inkludera så exakt information som möjligt om hur studiers färgval och koder gjorts.

Färgkoderna i denna undersökningen togs fram i Adobe Photoshop CC 2019, för exakta

färginställningar för respektive färg, se bilaga 3.

3.3.2 Analysmetod

När man har många variabler och vill se om de kan delas in i bakomliggande

faktorer/komponenter finns särskilt två användbara metoder; Faktoranalys och

principalkomponentanalys (PCA). De båda metoderna är lika varandra men faktoranalys är

främst en modell för att mäta latenta variabler medan PCA-analys beskriver linjära

kombinationer av variabler (Field, 2013). Om det rör sig om en faktoranalys talar man om

bakomliggande faktorer och vid en PCA-analys är motsvarigheten bakomliggande

komponenter (Field, 2013). En PCA-analys har främst tre syften. Den visar dels hur varje

variabel (attribut) kan tänkas vara associerat till varandra (korrelation), dels riktningen och

spridningen på datan (egenvektorer) samt en relativ betydelse för dessa riktningar

(egenvärden) (Field, 2013). Man menar ofta att de komponenter som har ett högt egenvärde

(över 1) förklarar tillsammans en stor del variansen och där de övriga variablerna kan anses

som “brus”.

Det PCA-analysen främst gör är att “klumpa” ihop variabler till bakomliggande komponenter.

På så sätt kan man på ett effektivt sätt, om man har många variabler, se vilka som kan anses

höra samman. Detta är effektivt för oss då vi har 42 variabler, och vill se om dessa i

kombination med logotyp och färg, kan skapa bakomliggande komponenter, som antingen

överensstämmer med Aakers fem personlighetstyper eller ej.
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PCA-analysen visar snarare på skillnader mellan variabler än testar formella hypoteser (Field,

2013). Slutsatser som dras från en PCA-analys är därför försiktiga och vi kan främst genom

denna analysmetod se om Aakers attribut i kombination med färg kan klumpas ihop till

komponenter, och om dessa nya komponenter stämmer överens med Aakers originella

komponenter eller inte.

3.3.3 Hypotes

Normalt för kvantitativa studier är att de består av hypoteser, så kallade antaganden om att

något ger en viss effekt (Bryman & Bell, 2017). För att kunna säga att det finns en effekt,

krävs en mothypotes som säger motsatsen, en så kallad nollhypotes (H0) (Field, 2013). I vårt

fall kan nollhypotesen formuleras enligt:

H0 Variablerna i vår undersökningen (färg och varumärkespersonlighet) samvarierar inte

alls.

Den alternativa hypotesen som ställs mot nollhypotesen säger motsatsen, att exponeringen av

färg och logotyp istället kommer påverka utfallet, i det här fallet associationen till Aakers

BPS-skala och formuleras enligt:

H1 Variablerna i vår undersökning (färg och varumärkespersonlighet) samvarierar.

Man antar från början att nollhypotesen är sann men genom den alternativa hypotesen vill

man se om det finns en chans att denna ändras då undersökningen genomförs (Field, 2013).

Ett sätt att titta på om nollhypotesen ska förkastas eller ej, är genom Bartletts test. Testet

studerar om korrelationsmatrisen för ens variabler är signifikant annorlunda mot en

identitetsmatris (Field, 2013).

Men det finns också risker med att fatta beslut och därmed begå fel, typ 1 fel och typ 2 fel.

Typ 1 fel är allvarligt och begås då man förkastar en egentligen sann nollhypotes. Typ 2 fel är

inte lika allvarligt men är då man inte förkastar en falsk nollhypotesen om den vore falsk

(Bryman & Bell, 2017).

När man fattar beslut om en nollhypotes ska förkastas eller ej, talar man också om

signifikans. Ifall vi väljer att förkasta nollhypotesen i ett utfall kan vi vara 95 % säkra på att

vi gjort rätt val. Signifikansnivån som valts för studien är 5% då det är den mest vanliga

signifikansnivån (Field, 2013).
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3.3.4 Urvalsteknik

Det är nästintill omöjligt att testa alla de människor som man vill generera ett resultat för.

Därför måste nästan alltid ett visst typ av urval göras vid kvantitativa studier (Bryman, 2015).

Till exempel vill vi dels titta på hur svenskar (de som bott i Sverige större delen av sitt liv) ser

på färg och varumärkespersonlighet. Men att låta alla svenskar besvara vår enkät hade inte

varit möjligt. Därför gör man istället ett stickprov, som får representera populationen. Det

finns olika tekniker för att välja ut sina representanter, och vi har gjort ett

icke-sannolikhetsurval i form av ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval begränsar

möjligheten att dra generella slutsatser kring resultatet, då urvalet inte kan anses

representativt för den hela population, vilket vi också kommer att beakta i vår slutsatser.

(Bryman, 2015)

3.4 Genomförandet

En nätbaserad enkätundersökning genomfördes, hela enkäten kan ses i bilaga 1. Enkäten

delades på olika nätforum däribland Facebook och genom e-postutskick. Enkäten var

tillgänglig för respondenten i fem dygn. Respondenterna fick i det första avsnittet svara på

demografiska frågor om kön, ålder och huruvida de bott i Sverige största delen av deras liv

eller inte. Frågan om svensk tillhörighet är särskilt viktig då vi ville undersöka hur “svenska”

färgassociationer kan se ut. Sedan fick de svara på vilken födelsemånad de var födda i och

delades därefter in i en särskild kvotgrupp. Totalt deltog 618 respondenter i enkäten, men 50

respondenter föll bort på grund av svarsbortfall, 15 respondenter exkluderades på grund av

icke-tillhörande svensk kultur och ytterligare 13 på grund av färgblindhet, kvar hade vi därför

540 deltagare. Fördelningen mellan grupperna blev hyfsat jämn med 133 respondenter i

grupp 1, 144 i grupp 2, 105 grupp 3, 83 i grupp 4 och 75 i grupp 5.

Grupp 1 blev exponerade för den lila logotypen, grupp 2 för den röda, grupp 3 för den blå,

grupp 4 för den gula och grupp 5 för den gröna. Ingen blev således exponerad för mer än en

logotyp och färg. Respondenterna fick sedan läsa frågan “Tänk dig att nedanstående logotyp

tillhör ett företag. Om företaget vore en person, vilka personliga egenskaper skulle du

tillskriva denna "person"? Företaget är....” och fick sedan i uppgift att på en 7-gradig skala,

där 1 stod för stämmer inte alls och 7 för stämmer helt, fylla i de 42-attribut som utgörs av
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Jennifer Aakers Brand personality scale. De 42 attributen har översatts till svenska och var

slumpartade (se vår svenska översättning i bilaga 2). Att de 42-attributen var slumpade

baseras på tidigare studier som gjort på liknande vis (Labrecque & Milne, 2012; Baxter, et al.

2017).

Till sist fick respondenterna svara på frågan “Är du färgblind?”, detta för att vi skulle kunna

exkludera de som svara ja på frågan. Eftersom vi ämnade att undersöka hur färg kan spela in

på varumärkespersonlighet är det viktigt att respondenten uppfattar färgen “rätt” och inte har

ett defekt färgseende. I tidigare studier av samma karaktär har beslut om att exkludera dessa

respondenter också tagits (Labrecque & Milne, 2012; Baxter, et al. 2017).

3.5 Tillvägagångssätt vid analys

Analysen av datan kommer delvis bestå av deskriptiv statistik, det vill säga beskrivande

statistik där vi tittar på lägesmått i form av medelvärden för att få en överskådlig syn över i

vilken grad respondenter har ansett att en färg kan beskrivas med ett visst attribut (Bryman &

Bell, 2017). Genom att överskådligt granska medelvärden kan vi också se vilka som

eventuellt sticker ut och skiljer sig något åt. Spridningsmått i form av standardavvikelse för

ett medelvärde kommer också redovisas.

Vidare, som nämndes ovan använder vi också en principalkomponentanalys (Principal

Component Analysis: PCA) för att analysera den insamlade datan. PCA-analysen är lämplig

då man har många variabler och vill dela in de i bakomliggande komponenter (Field, 2013).

Aakers BPS-skala består av fem dimensioner (excitement, sophistication, ruggedness,

sincerity och competence) men i sin tur 42 attribut (Aaker, 1997). Vi hade därför 42 beroende

variabler i vardera färggrupp och för att se om de 42 attributen kan delas in i bakomliggande

komponenter, i kombination med färger, är en PCA-analys användbar. För att göra analysen

användes datorprogrammet IBM SPSS samt Excel för före- och efterkonstruktioner.

För att säkert veta att en PCA-analys är lämplig för vår studie bör man först testa om

analysmetoden kan anses okej för det insamlade datamaterialet (Field, 2013). Genom

Kaiser-Meyer-Olkins (KMO) mätning av datas adekvans mäter man om variablerna är

lämpade för metoden (Field, 2013). Genom datorprogrammet IBM SPSS, kunde vi testa

KMO-värdet och fick då fram värdet 0,94. En tumregel för att datan ska anses som lämplig
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för att få köra en PCA-analys är att värdet ska ligga mellan 0,8 och 1, varför vårt värde tydligt

beskriver att en PCA-analys är godtycklig (Field, 2013).

Nästa steg i analysmetoden är att titta på korrelationer mellan variabler för att se vilka som

korrelerar högt och vilka som inte har en hög korrelation. De som inte har en hög korrelation,

kan eventuellt plockas bort. Vad som anses som låg korrelation kan bedömas individuellt, och

skilja sig från studie till studie. Field (2013) nämner under 0.3 som ett exempel på ett för lågt

korrelationsvärde, men beskriver också att detta inte är en allmän tumregel. För höga

korrelationer (över 0.9) är inte ett problem i PCA-analysen och därför kommer vi inte att titta

på det (Field, 2013).

I PCA-analysens huvuddel vill man dela in de olika variablerna i färre komponenter. Detta

görs med en så kallad factor extraction (Field, 2013). Utfallet visar antal lämpade

komponenter som kan förklaras av de alla variablerna (Field, 2013). Den totala variansen

redovisas, men också hur variansen är uppdelad för varje variabel (attribut), både före och

efter den nya komponentindelningen.

Efter det görs en factor rotation, vi kommer göra en varimax rotation, (ortogonal) för att

eventuellt exkludera/eliminera okorrelerade kompononenter. På så sätt kan vi också se

fördelning av våra 42 variabler (attribut) på våra nya komponenter. Efter det kan vi också

överskådligt jämföra vår komponentindelning med hur Aakers komponentindelning såg ut i

BPS-skalan. Om det skiljer sig något, kan tänkas att färgen har spelat in på utfallet, men vi

kan inte säkert veta vad den eventuella variationen beror på.

Som en efteranalys brukar man titta på reliabiliteten och hur väl variablerna kan anses mäta

samma sak. Cronbachs alpha är ett mått på detta och diskuteras både i avsnitt 3.5.3 och 4.2.4.

3.6 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet

3.6.1 Validitet

Validitet hör till studiens trovärdighet och handlar om att det som mäts faktiskt mäter det som

den ämnar att mäta.
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Mätbar validitet diskuteras särskilt i kvantitativa metoder och handlar om just hur det vi

mäter faktiskt mäter det som vi avser att mäta. Vår frågeställning behandlar ifall en viss färg

kan påverka associationen till en särskild varumärkespersonlighet. I vår undersökning har vi

valt att mäta detta genom en 7-gradig likertskala, där respondenterna fick skatta från 1–7 hur

väl de tycker att den färgade logotypen förknippas med ett personlighetsattribut.

Skattningsskalor är frekvent använda inom studier där egenskaper mäts och effektiva då man

istället kan uttrycka i vilken grad respondenter uppfattar något istället för ett rent ja eller nej

svar. Valet att använda en 7-gradig skala baseras på tidigare studier som använt BPS-skalan

och också haft en 7-gradig skala (Baxter, et al. 2017)

Henderson och Cote (1998) beskriver också att logotypens design och attribut, kan skapa

associationer och igenkänning, som i sin tur kan spela in på hur respondenter förknippar

logotypen med något. Detta något skulle i vårt fall vara varumärkespersonligheten. Eftersom

vi främst vill veta om färgen kan tänkas associeras till en viss personlighet och inte

logotypen, gör logotypen ändå i detta fall att svaren kan påverkas av hur respondenter

associerar logotypen med en personlighet. För att kontrollera att logotypen inte påverkar

utfallet allt för mycket, inkluderade vi därför en fråga i enkäten om i vilken grad (1-5)

respondenterna kände igen logotypen eller ej. På så sätt kan vi översiktligt skåda om

logotypen var igenkännbar eller inte, och om den kan tänkas generera variationer.

Intern validitet är ofta låg i tvärsnittsstudier, då vi inte säkert kan veta att någon variabel

beror av en annan, svårt att veta om det sambandet är orsakat av den ena variabeln (Bryman,

2015). Det är istället så att man tittar på eventuella kopplingar och samvariation mellan

variabler.

Extern validitet handlar om att man kan dra generella slutsater utifrån urvalet men bör göras

med största försiktighet. Skulle vi till exempel se att vår rödfärgade logotyp förknippas mer

med excitement dimensionen i Aakers-BPS skala än de övriga, kan vi inte uttrycka oss att

färgen röd i allmänhet hör ihop med excitement. Vi vet att färg kan variera i mängder av

nyanser och värden, och att detta kan spela in på hur färgen uppfattas (Labrecque, 2020). Vi

kan uttrycka oss att den specifika färgen som vi använt kan uppfattas som spännande enligt

Aakers BPS-skala. Sedan kan man tänka sig att färgnyanser som är snarlika den vi använt

kommer att uppfattas på liknande vis enligt Aakers BPS-skala, men de kan vi inte dra någon

slutsats om.
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3.6.2 Reliabilitet

Reliabilitet handlar istället om en studies tillförlitlighet, och är ett ytterligare mått på en

studies kvalitet. Även reliabiliteten delas in i olika delar för att förklara hur en studie kan

anses tillförlitlig. En hög reliabilitet innebär exempelvis att det vid ett återtest (re-test) fås

liknande resultat (Bryman & Bell, 2017). Om vi skulle genomföra vår studie igen, på samma

respondenter, skulle en hög reliabilitet innebära att svaren blev lika de i det första testet. Ett

återtest visar om det finns några allvarliga utomstående faktorer som kan påverka

Intern reliabilitet behandlar hur väl olika delar av en studies mått faktiskt mäter samma sak

(Bryman & Bell, 2017). Vi använde oss av en multi-item scale i enkäten för att mäta graden

av ett visst personlighetsattribut för en färgad logotyp (se bilaga 1), men hur säkra kan vi vara

på att varje attribut mäter samma sak i de olika frågorna? Cronbachs alfa är ett mått som

indikerar detta och kan användas för att se om svaren korrelerar med varandra. En hög

korrelation innebär att attributen i varje fråga mäter samma sak. En tumregel för att en intern

reliabilitet ska anses acceptabel är att korrelationen är 0.8 eller högre. (Bryman & Bell, 2017).

Aakers BPS-skala består av 42-attribut, som är indelade i fem dimensioner. För att se om

varje attribut till sin respektive dimension mäter samma sak, testade vi de genom cronbach

alpha och fick korrelationen för Cronbach α sincerity: 0.903, Cronbach α excitement: 0.922,

Cronbach α competence: 0,881, Cronbach α sophistication: 0,772 och Cronbach α

ruggedness: 0,616.

3.6.3 Replikerbarhet

Replikerbarhet handlar om att tala om för läsaren hur en studie har gjorts, i så exakt detalj

som möjligt, för att någon annan sedan ska kunna replikera studien, det vill säga genomföra

den igen (Bryman & Bell, 2017). Möjligheten att studien kan genomföras av någon annan

visar att subjektiva åsikter inte spelat för stor roll i studien, samt att ingen väsentlig

information undanhållits. Till exempel, om vi inte hade redovisat vilka färger vi använt i

enkätundersökningen och någon skulle vilja replikera vår undersökning, hade de kanske

använt andra färger, och därmed fått ett betydligt annorlunda svar. Detaljerad information om

färg är särskilt viktig för replikerbarheten (Labrecque, 2020). Som också nämndes i avsnitt

3.3.1 finns exakta förklaringar av färger som använts i vår studie att tillgå i bilaga 3.
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3.7 Metodkritik

En del allmän kritik kring studier med tvärsnittsdesign och vår egen studie har redan

diskuterats men i följande avsnitt tar vi upp de stora brister vi ser finns med just vår studie.

Vid experimentella studier är det vanligt att man har en kontrollgrupp, som genomför

experimentet men utan närvaro av den beroende variabeln (stimuli). Genom att jämföra

kontrollgruppen med de övriga grupperna kan man få svar på om enbart frånvaron av stimuli

påverkar den oberoende variabeln. I vårt fall hade en kontrollgrupp varit önskvärt, men då vi

undersöker färg hade en frånvaro av färg i studien inte varit möjlig eftersom människan alltid

ser någon form av färg (t.ex. svart och vitt väcker associationer likt primärfärgerna). I tidigare

forskningsstudier har man ibland använt sig av färgen grå, som en kontrollgrupp/variabel

(Labrecque & Milne, 2012; Baxter, et al. 2017).

3.7.1 Nätundersökningens brister

En allmän brist med enkäter är att risken för svarsbortfall är hög (Bryman & Bell, 2017). För

att minska bortfallet är det viktigt att enkäten utformas på ett användarvänligt sätt. Den får

inte vara för svår att förstå sig på och bör därför innehålla tydliga instruktioner (Bryman &

Bell, 2017). Mangione (1995) har formulerat kategorier för hur andelen insamlade svar kan

ses som utmärkt (över 85%), bra (70-85%), acceptabelt (60-70%) osv. Då vi fick ett

svarsbortfall på 8%, har vi ett utmärkt svarsinfång enligt Mangiones kategorier (Mangione,

1995).

Enkäten bestod av en 7-gradig skala som i en del mobiler inte syntes fullt ut, endast graderna

1-3 syntes i mobilens stående format. För att se hela skalan behövde respondenten därför

“dra” skalan åt sidan. Vi var medvetna om detta innan vi skickade ut enkäten, och skrev

därför i enkätens informations avsnitt “Obs! Om du genomför enkäten i din mobil, använd

liggande format.” då hela skalan syntes i liggande mobilformat. Skulle respondenten trots det

inte används liggande format, informerades respondenten i frågans beskrivning om att skalan

var 7-gradig och inte 3-gradig. Risken med att respondenter endast uppfattar skalan som

3-gradig är allvarlig då det kan ge ett snedvridet svar, där vissa tror att 3 är det högsta värdet

för ett påstående, när det egentligen är 7. Men genom att titta på svarens frekvens, det vill
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säga hur många som använt hela skalan kan vi delvis kontrollera att svaren har mätts så som

vi vill, på en 7-gradig skala.
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4. Empiri
I uppsatsens fjärde avsnitt presenteras empirin som består av det insamlade materialet från

enkätundersökningen. Som presenterades i metodavsnittet används PCA som analysmetod

och avsnittet består av underrubrikerna: Deskriptiv statistik, Principalkomponentanalys och

vidare resultat.

4.1 Deskriptiv statistik
Experimentet som utfördes för studien var i formen av en enkät som skickades via sociala

medier och andra mailutskick till flera olika delar av Sverige. Analys av olika delar av

Sverige har inte gjorts utan fokus har bara funnits i att ta del av svenska svar för att lägga en

grund till färgteori i marknadsföringssyfte inom just svensk kultur. Enkäten fick in svar där

sedan 87 personer sållades ut efter ofullständiga enkäter, färgblindhet eller att de inte bott i

Sverige den största delen av sitt liv.

De 540 kvalificerade respondenternas svar bygger på en uppdelning efter födelsemånad.

Detta ledde till att var person fick svara på en version av samma enkät men med en annan

färg på samma logotyp för att sedan värdera logotypens utseende och utstrålning enligt

Aakers BPS-skala. Könsfördelningen var 54,4% kvinnor, 44,8% män och 0,7% som ej valde

att ange ett kön. Studien hade inte för avsikt att specialisera sig för att analysera någon

specifik åldersgrupp men uppdelningen sett till ålder blev som följer:

16-24 år: 117 personer eller ~ 21,6 %

25-33 år: 108 personer eller ~ 20 %

34-42 år: 81 personer eller ~ 15 %

43-51 år: 85 personer eller ~15,8 %

52-60 år: 117 personer eller ~ 21,6 %

61 + år: 32 personer eller ~ 5,9 %

Information om fördelning av ålder och kön kan vara av intresse i analysen och då vi drar

slutsatser om vårt stickprov. Information kring medelvärden och standardavvikelser finner

läsaren i bilaga 5.
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4.2 Principalkomponentanalys

4.2.1 Korrelation

I korrelationsmatrisen visas alla variabler och korrelation för dessa. Field (2013) beskriver att

denna matris är nödvändig då man kan leta efter värden som kan anses för låga och därmed

eventuellt vill tas bort. Vår korrelationsmatris visade inte på några värden som vi ville plocka

bort. Vi går därför vidare till nästa steg.

4.2.2 Extraktion

Efter att ha tittat på KMO-värdet och sett att datan är adekvat för att göra en PCA-analys kan

vi göra en factor extraction (faktor extraktion). Syftet med en extraktion är att bestämma de

linjära komponenterna inom datan, även kallade egenvektorer. Utan några förinställningar ger

faktor extraktionen oss 7 komponenter som kan anses förklaras eller klumpas ihop av alla de

42 variablerna. Vi vill dock ha fem komponenter, delvis för att Aakers BPS-skala består av

fem faktorer men också då de två sista komponenterna förklarades av få variabler i den

roterade komponent matrisen. Vi gör således om faktor extraktionen en gång till men med

förinställningen att vi vill att de 42 variablerna ska klumpas ihop till fem komponenter.

Tabell 1 “Total Variance Explained”

Tabellen beskriver därmed hur de 42 variablerna kan förklaras som fem komponenter.

Observera att denna tabellen endast visar 10 variabler men i original tabellen i SPSS syns alla

42. Eftersom vi bara är intresserade av de fem första, kändes det inte relevant att redovisa

hela tabellen, dessutom ses alla 42 variabler i diagram 1 nedan.
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Alla de fem komponenterna har ett egenvärde över 1 (y-axeln i diagram 1 nedan). Enligt

Kaisers kriterium (Field, 2013) ska de komponenter som har ett egenvärde över 1 tas med.

Den totala variansen som förklaras av de fem komponenterna är 63,420 % (se tabell 1) och

beskriver att variansen kan förklaras till 63 % av enbart de fem komponenterna.

Diagram 1 “Scree plot”

Scree plotten visar detsamma som tabell 1, men i ett diagram. Vi ser i diagrammet att vi har

42 variabler men där variablerna 1–5 har ett egenvärde (eigenvalue) större än 1 och därför

blir de som ska användas (enligt Kaisers kriterium). Även variablerna 6-7 har ett egenvärde

över 1, men eftersom vi bestämt att vi vill ha fem komponenter tas de inte med. De fem första

variablerna som bildar våra nya komponenter kan därmed uttryckas förklara de alla 42

variabler tillsammans.

För att veta hur fördelningen av de 42 variablerna som har klumpats ihop till våra fem

komponenter sett ut, görs en varimax ortogonal rotation.

4.2.3 Rotation

Som nämndes ovan fick vi vid en första extraktion och varimax rotation sju komponenter.

Men då de sista två komponenterna hade få variabler med höga värden, valde vi att göra en

ny extraktion och rotation med förinställningen att endast få fem komponenter. Utfallet visas i
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tabell 2 nedan. Vi kan här se vilka av de 42 attributen som har klumpats ihop till någon av de

fem nya komponenterna 1, 2, 3, 4 eller 5 (horisontella axeln).

Tabell 2 “Comparison rotated matrix”

I den roterade matrixen letar man efter ett eventuellt mönster i komponenterna och försöker

därefter namnge dem (Field, 2013). Vi kommer översiktligt jämföra ifall attributen i vår

undersökning har klumpats ihop på liknande vis eller inte som attributen är fördelade i

Aakers BPS-skala. Om läsaren inte känner sig underrättad om Aakers fördelning, för en

44



lättare förståelse vänligen se figur 3 i avsnitt 2.7 först. Observera också att en del värden har

plockats bort ur tabellen, detta för att läsaren ska ges en enkel och överskådlig bild av de nya

komponenterna, om man önskar se tabellen med alla värden, finns den tillgänglig i bilaga 4.

Vi ser att den första komponenten beskrivs bäst av variablerna (attributen): ärlig, vänlig,

familjär, naturnära, trygg, jordnära, genuin, hälsosam, uppriktig, äkta, pålitlig och mjuk. De

kursiverade attributen hör alla till samma dimension i Aakers modell, (sincerity). Även

naturnära, trygg och pålitlig hör till samma dimension (competence).  Den första

komponenten kan därför klassas till sincerity då 8 av 12 attribut hör till samma dimension. Vi

döper den till ‘Ärlig’.

Den andra komponenten dominerar under attributen: ung, nutida, originell/nyskapande,

trendig, modern, unik, fantasifull, livlig, aktuell, spännande, glad och cool. De kursiverade

attributen hör till dimensionen excitement enligt Aakers BPS-skala. De övriga två, glad och

originell/nyskapande hör till sincerity-dimensionen. Då 9 av 11 hör till samma dimension

enligt Aaker (excitement), väljer vi att kalla denna komponent för ‘Spännande’.

Den tredje komponenten i vår rotation förklaras bäst av attributen: tuff, hård, maskulin,

modig, självsäker, ledare, självständig. Enligt Aakers komponentindelning tillhör de

kursiverade ruggedness-dimensionen. Attributen modig, självständig hör till excitement och

självsäker, ledare hör istället till competence dimensionen. Denna komponent var inte lika

enhetlig med Aakers fördelning, men då tre var från samma dimension, väljer vi ändå att

kalla denna för ‘Tuff/modig’.

Den fjärde komponenten består av attributen överklass, västerländsk, företagsam, teknisk,

intelligent och innehar således också tre av fem attribut som hör till competence dimensionen

enligt Aakers modell. Vi kallar därför denna komponent för ‘Kompetent’

Den femte komponenten utgörs av charmig, glamorös, feminin och känslosam kan beskrivas

som sofistikerad, då den innehåller tre av Aakers attribut inom sophistication dimensionen.

Känslosam hör till sincerity dimensionen enligt Aakers modell.

Vad säger detta oss? Jo när vi i vår undersökningen kombinerat en logotyps färg med Aakers

BPS-skala, har vi fått attribut och komponent-indelningen enligt figur 9 nedan.
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Figur 9 “Vår komponentindelning”

4.2.4 Cronbach alpha

För att titta på den interna reliabiliteten och se ifall våra komponenter kan anses mäta samma

sak, kan vi även med våra nya komponenter följa upp med cronbach alpha. För våra nya

komponenter får vi cronbach α ärlig: 0,927, cronbach α spännande: 0,930, cronbach α

tuff/modig: 0,872, cronbach α kompetent: 0,786 och cronbach α sofistikerad: 0,751. Vi ser att

de alla kan anses ha ett högt värde (över 0,8), men där kompetent och sofisitkerad, är under

gränsen men ändå nära.

4.2.5 Bartletts test

Nu när vi har delat upp attributen i fem komponenter på det sätt som bäst beskriver

fördelningen i närvaron av våra färger, vill vi också se om vi kanske kan ta ställning till vår

hypotes.

Vi nämnde i metodavsnittet Bartletts test, som är ett test för att se om variablerna i ens

undersökning är signifikant skilda från identitetsmatrisen. En identitetsmatris är en matris
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med lika många rader som kolumner, där huvuddiagonalen har värdena 1, och alla andra

värden är 0 (Field, 2013). En identitetsmatris indikerar att variablerna inte korrelerar alls.  Vi

ville i vår undersökning se om färg och varumärkespersonlighet på något vis kan tänkas

samvariera (korrelera). Därför kan vi genom Bartletts test se om vår korrelationsmatris är

signifikant skild från en identitetsmatris.

Tabell 3 “KMO och Bartletts test”

Genom att göra testet i SPSS får vi ett signifikansvärde på som indikerar att vår

korrelationsmatris är signifikant skild från identitetsmatrisen. Ett allmänt problem med

Bartletts test är dock att det nästan alltid är signifikant då den beror på korrelationer som

nästan alltid samvarierar, speciellt vid stora stickprov, som är fallet vid PCA-analys (Field,

2013).

Även om Bartletts test är ett välkänt test för att testa om korrelationsmatrisen är skild från

identitetsmatrisen, väljer vi att inte förkasta nollhypotesen. Även om vi har funnit

samvariationer i vår undersökning med färg och varumärkespersonlighet, väljer vi att inte

med statistisk säkerhet uttrycka oss om detta.

4.3 Vidare resultat

I vår enkätundersökning lät vi fem olika grupper få gradera huruvida de associerar attributen

inom Aakers BPS-skala för fem olika färger. I PCA-analysen kan vi inte se om en viss färg

verkar associeras med ett visst attribut mer eller mindre. I nästkommande avsnitt visar vi

därför en comparison of column means.

47



Tabell 4 “Comparisons of column means”

Ovanstående tabell beskriver hur en färg (bokstav från A till E) har högst medelvärde i ett

visst attribut. I kolumnen jordnära – lila har vi till exempel bokstäverna BCDE, vilket betyder
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att färgen lila (A) har högre medelvärde för jordnära, än alla de övriga färgerna. I kolumnen

glad – gul, har färgen Gul (E) högst medelvärde och så vidare.

Nedan följer en sammanfattande redogörelse för varje färg och dess enskilda resultat för olika

egenskaper som angetts i modellen för Brand Personality Scale.

4.3.1 Lila

I tabell 4 ser vi att lila med statistiskt säkerhet har utmärkt sig vara den färg med starkast

association till flera olika attribut. Lila utmärker sig som bättre än samtliga andra färger i

egenskaperna jordnära, pålitlig, trygg, hälsosam, vänlig, familjär och naturnära. Lila utmärker

sig också som bättre än majoriteten i egenskaperna mjuk och ärlig där det bara är grön

respektive gul som lila inte är statistiskt säkerställt signifikant än. Vi kan även se hur lila är

märkbart sämst i flera egenskaper då de resterande fyra färgerna alla har ett säkerställt bättre

resultat. Dessa egenskaper är glamorös, modig, fantasifull, spännande och cool. Andra

egenskaper vi ser lila utmärka sig som att vara ett mindre passande val är tuff, överklass och

originell/nyskapande.

Ser man till de 7 färger som lila säkerställt fått bäst eller bättre resultat gentemot majoriteten

kan vi se att alla 7 egenskaperna faller under rubriken Ärlig i den nya komponentindelningen.

Lila har inte presterat bäst i alla färger som faller under Ärlig i indelningen men då alla

egenskaper som stämmer bäst på färgen faller under samma rubrik kan detta tolkas som en

stark koppling mellan dimensionen och färgen lila.

4.3.2 Grön

Enligt sammanställningen i tabell 3 ser vi att det enda attribut i denna studien som grön

utmärkt sig vara absolut bäst är feminin. Grön utmärker sig som ett bra alternativ och bättre

än majoriteten vid egenskaperna glamorös och fantasifull. Grön verkar ha haft det svårare att

etablera ett grepp om flera attribut om man jämför med föregångaren lila. Dock är grönt

också i alla fall bättre än två andra färger i attributen jordnära, känslosam, charmig, unik och

mjuk. Det finns däremot inga attribut där alla andra färger lyckats vara säkerställd bättre än

grönt heller men de attributen där färgen presterar sämst tycks vara tuff och hård.

Grönt kan inte ses ha en direkt koppling till någon dimension statistiskt säkerställd då färgen

inte lyckades vara starkare än majoriteten för en större del attributen. Det är däremot
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intressant att se att bland sina starkare attribut tillhör fyra av de fem attributen dimensionen

sofistikerad, det vill säga feminin, glamorös, charmig och känslosam.

4.3.3 Blå

Enligt tabellen verkar färgen blå genom hela undersökningen agera som en neutral färg som

inte väcker alltför starka associationer. Det enda attribut som blå dominerar och är säkerställt

bättre än alla andra är attributet maskulin. Som tidigare spekulerat har blått ofta diskuterats

som en färg för killar rent generellt och detta verkar förstärkas här. Utöver maskulin är blå

aldrig bättre än mer än två andra färger i andra attribut och de enda attributen där blå är bättre

än två andra är tuff och hård där den slår ut lila och grön. Enskilt sämst i en egenskap är blå

en gång och det är vid associationen till feminin som än en gång förstärker tanken om det

maskulina blå. Blått är dock förutom detta aldrig ensamt sämst i en enda egenskap vilket kan

tänkas visa på att färgen sällan är ett helt omotiverat val för att skapa association. De attribut

där färgen presterar sämst kan ses som feminin, familjär, hälsosam och känslosam.

Det finns med dessa data ingen koppling mellan blå och någon direkt dimension av de fem

som beskrivs av Aaker eller efter den nya uppdelningen vid PCA-analysen. Detta då blå

aldrig är statistiskt säkerställt bäst i en större del av dessa dimensionerna. Å andra sidan är de

tre starkaste egenskaperna maskulin, tuff och hård alla delar av dimensionen tuff/modig.

4.3.4 Röd

Färgen röd har inget attribut där den särskiljer sig som den enskilt bästa för attributet med

statistisk säkerhet. Däremot finns det ett antal attribut som färgen har lyckats säkerställa sig

som bättre än majoriteten. Dessa är modig, maskulin, tuff, hård, ledare och självsäker.

Märkbart kan vara att i tuff och hård är röd starkare än blå vilket kan komma att skada det

annars relativt starka resultatet för blå i just dessa attribut. röd är också bättre än två andra

färger i attributen cool och spännande. Ska man se på den svagare sidan ser vi att röd aldrig

är ensam som sämst i en egenskap men ser sig ha sämre resultat än tre andra färger som

jordnära och sämre än två andra färger vad det gäller mjuk och naturnära.

De tre attributen med de sämsta resultaten för röd faller alla inom kategorin ärlig och gör att

en koppling till röd är speciellt svår att koppla i just den dimensionen. Alla attribut som kan

ses som de starkaste för färgen röd faller under rubriken Tuff/Modig och skapar en stark
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koppling mellan färgen och den dimensionen. Röd har än en gång här en mycket starkare

koppling än blå som även den hade denna dimension som sin starkaste.

4.3.5 Gul

Gul har ensamt bäst resultat statistiskt säkerställt i de två attributen glad och ung. Förutom

dessa två håller de en stark position med resultat starkare än majoriteten i egenskaperna

fantasifull, unik och modern. Den är också den enda färgen med en säkerställd skillnad till sin

fördel i just modern och livlig även fast den endast säkerställt är bättre än lila och blå i den

sistnämnda. Färgen ser inte ut att ha så märkbara svaga sidor då den aldrig är slagen av tre

färger i något attribut men bland de svagare resultaten ser man attributen maskulin tuff och

hård som exempel.

De starka resultat gul visade i de enskilda attributen kan sammanställas till stor del för att

kunna tänkas en placering i dimensionen under rubriken spännande. Detta kan vi se då alla

fem starkaste attributen för färgen gul kan hittas under denna rubriken. Däremot finns där

flera attribut i denna dimension som gul inte når upp till och detta gör att en klar slutsats inte

kan dras utan det är mer spekulationer kring var färgen fungerar som bäst.

4.3.6 Sammanfattning

Som en helhet ser vi att flera av färgerna har utmärkt sig på olika håll. Grönt och blått hade

svårare att utmärka sig vid flera egenskaper och detta gör även argumentet för bäst passande

dimension svårt att fastställa. Resultaten kan inte visa på en statistiskt säkerställd skillnad

mellan färgerna och alla attribut eller egenskaper i varje dimension och på grund av detta kan

inte konkreta slutsatser dras. Istället bör resultaten endast ses som översiktliga förslag på

vilka färger som kan komma att fungera eller inte fungera i olika sammanhang.

Vi ser att lila enligt undersökningen har en stark koppling till dimensionen sincerity. grön

kopplas som bäst till sophistication. blå en svag koppling till ruggedness där röd kan ses med

en starkare koppling till ruggedness och gul med en märkbar koppling till dimensionen

excitement.
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5. Analys
I analysavsnittet kopplas teorin samman med den insamlade datan i föregående avsnitt.

Underrubriker i detta avsnitt är: Resultat jämfört med tidigare forskning, brand personality

scale och varumärkespersonlighet, färg och personligheter i marknadsföring, färg och

personligheter i olika kulturer och preferenser och slutsats.

I avsnittet analys kommer vi att gå igenom de analyser och samband som gjorts tillsammans

med tidigare forskning gällande färgens påverkan på människor och vilka associationer färger

skapar på varumärken.  Vi har utgått från Jennifer Aakers Brand Personality Scale (1997) för

att se om en viss färg kan höra samman med en av de fem personlighetsdragen som återfinns

i Aakers Brand Personality Scale (1997). För att få ett svenskt perspektiv har vi skapat fem

komponenter på det sätt som bäst beskriver fördelningen i närvaron av våra färger då ingen

av komponenterna stämmer helt överens med Aakers indelningen.

5.1 Resultat jämfört med tidigare forskning

5.1.1 Färgen Lila

Studiens resultat visar att färgen lila är den färg med starkast association till flera olika

attribut som egenskaperna jordnära, pålitlig, trygg, hälsosam, vänlig, familjär och naturnära.

Lila utmärker sig också som bättre än majoriteten i egenskaperna mjuk och ärlig och är

märkbart sämst i flera egenskaper. Ser man till de sju egenskaper som lila säkerställt fått bäst

eller bättre resultat gentemot majoriteten kan vi se att alla sju egenskaperna faller under

rubriken Ärlig i vår nya indelning. Lila har inte presterat bäst i alla färger som faller under

Ärlig i indelningen men då alla egenskaper som stämmer bäst på färgen faller under samma

rubrik kan detta tolkas som en stark koppling mellan dimensionen och färgen lila.

Vår studies resultat kan jämföras med Jennifer Aakers Brand Personality Scale (1997). Om vi

först börjar med vad forskningen säger om själva färgen. Färgen lila är en färg som

förknippas med lyx, hög status och kunglighet. (Fraser & Banks, 2004; Mahnke, 1996).

Därmed kan vi dra en koppling mellan färgen lila och sophistication i Aakers Brand

Personality Scale.

Vår studie visar att våra attribut under rubriken Ärlig stämmer väl överens med färgen Lila.

Tidigare forskning placerar färgen Lila under rubriken sophistication i Aakers Brand

Personality Scale (Labrecque & Milne, 2012).
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5.1.2 Färgen Grön

Studiens resultat visar att färgen grön inte lyckades vara starkare än majoriteten på en större

del av attributen. Det är däremot intressant att se att bland sina starkare attribut tillhör fyra av

de fem attributen dimensionen sofistikerad, dvs feminin, glamorös, charmig och känslosam.

Det är faktiskt så att grönt utmärker sig som starkast i attributet feminin och de attributen där

färgen presterar sämst tycks vara tuff och hård. Grönt kan inte ses ha statistisk säkerställd

direkt koppling till någon dimension då färgen inte lyckades vara starkare än majoriteten för

en större del attributen. I vår nya komponentindelning kopplas färgen grön som bäst till

sofistikerad.

Tidigare forskning slår fast att färgen grön associeras med naturen (Sällström, 1976) och i

amerikanska studier har konsumenter associerat färgen grön med utomhusliv (Hemphill,

1996). Vidare associeras färgen grön med miljön och att tänka mer hållbart (Hemphill, 1996)

och vi kan därmed koppla färgen grön till ruggedness i Aakers Brand Personality Scale.   .

Våra attribut under rubriken sofistikerad kopplas samman med färgen Grön men tidigare

färgforskning placerar färgen grön under rubriken ruggedness i Aakers Brand Personality

Scale (Labrecque & Milne, 2012).

5.1.3 Färgen Blå

Studiens resultat visar att färgen blå är en färg som inte väcker alltför starka associationer.

Det enda attribut som blå dominerar och är säkerställt bättre än alla andra är attributet

maskulin. Utöver maskulin är blå aldrig bättre än mer än två andra färger i andra attribut och

de enda attributen där blå är bättre än två andra är Tuff och Hård där den slår ut Lila och

Grön. Enskilt sämst är blå i associationen till feminin vilket förstärker tanken om det

maskulina blå. De attribut där färgen presterar sämst kan ses som feminin, familjär, hälsosam

och känslosam. Det finns med dessa data ingen direkt och statistiskt säkerställd koppling

mellan blå och någon dimension av de fem som vi arbetat fram då blå aldrig är bäst i en

större del av dessa dimensioner. Å andra sidan är de tre starkaste egenskaperna maskulin, tuff

och hård alla delar av dimensionen tuff/modig.
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Forskning om färgen blå kan associeras till olika saker, men enligt Fraser och Banks (2004)

är det kopplat till intelligens och visdom. Mahnke (1996) fann även i sina studier att många

associerar blå med lugn, värdighet och säkerhet. Därför kan vi koppla competence

(kompetens) till färgen blå.

Våra attribut under rubriken tuff/modig kopplas samman med färgen Blå men tidigare

färgforskning placerar färgen blå under rubriken competence i Aakers Brand Personality

Scale (Labrecque & Milne, 2012).

5.1.4 Färgen Röd

Studiens resultat visar att färgen röd inte har något attribut där den särskiljer sig som den

enskilt bästa för attributet med statistisk säkerhet. De attribut där färgen säkerställt sig som

bättre är modig, maskulin, tuff, hård, ledare och självsäker. På den svagare sidan ser vi att röd

aldrig är ensam som sämst i en egenskap men ser sig ha sämre resultat än tre andra färger

som jordnära och sämre än två andra färger vad det gäller mjuk och naturnära. Alla attribut

som kan ses som de starkaste för färgen röd faller under rubriken tuff/modig och skapar en

stark koppling mellan färgen och den dimensionen.

Färgen röd är enligt tidigare forskning ofta förknippat med flera saker, men framförallt med

mod (Birren, 1950) och känslor såsom kärlek, ilska, passion (Karp & Karp, 1988). Röd kan

kategoriseras till dimensionen excitement i Aakers Brand Personality Scale.

Vår studie visar att våra attribut under rubriken Tuff/ Modig stämmer väl överens med färgen

Röd. Tidigare forskning placerar färgen Röd under rubriken excitement i Aakers Brand

Personality Scale.

5.1.5 Färgen Gul

Studiens resultat visar att färgen gul har ensam bäst statistiskt säkerställt resultat i attributen

glad och ung. Gul har också starka resultat i egenskaperna fantasifull, unik och modern.

Färgen har inga direkt svaga utfall då den aldrig är slagen av tre färger i något attribut men

bland de svaga resultaten ser man attributen maskulin tuff och hård som exempel. De fem

starkaste attributen för färgen Gul hamnar under rubriken spännande men det finns flera

attribut under rubriken spännande som Gul inte når upp till vilket gör att en klar slutsats inte

kan dras.

54



Tidigare forskning hävdar att färgen Gul är direkt kopplat till solljus och därmed associerar

också många konsumenter den med energi, glädje och värme (Birren, 1950; Wexner, 1954).

Gul representerar också ärlighet (Karp & Karp, 1988) samt kreativitet (Fraser & Banks,

2004). Därmed kan vi dra kopplingen mellan gul och sincerity.

Detta visar att våra attribut under rubriken spännande stämmer överens med färgen Gul.

Tidigare forskning placerar färgen Gul under rubriken sincerity i Aakers Brand Personality

Scale.

5.2 Brand Personality Scale och varumärkespersonlighet

Den absoluta huvuddelen av arbetet bygger på huruvida Jennifer Aakers modell för Brand

Personality Scale kan användas för att se till att analysera egenskaper kopplat till olika former

av stimuli. Frågeställningen i inledningen av arbetet bygger på att kunna förstå hur färger kan

dela upp varumärken i olika kategorier endast baserat på ett första intryck.

Brand Personality Scale har länge använts för att kunna förstå sig på associationer mellan

olika stimuli och hur vi som personer kopplar detta till olika varumärken. Färger kan också

ofta anses vara kopplade till naturen eller till och med undermedvetet kopplas till andra

stimuli såsom musik (Meyers-Levy & Zhu, 2010). Färg som stimuli kan dock ses som

problematiskt då vi ofta kopplar färger till enskilda ting och kanske inte till en person eller ett

varumärke i sig (Palmer & Schloss, 2012). Att stärka associationen till ett visst attribut eller

dimension kan då även senare påverka ens preferenser som helhet till allt som kopplas till

denna färgen. Med antagandet att färger direkt påverkar ens tycke för materiella fysiska

objekt bör detta även kunna appliceras vidare på varumärke vilket har varit en utgångspunkt

för studiens syfte.

Undersökningen har visat skillnader i resultaten mellan färger även fast logotypen är

densamma genom de olika grupperna som har deltagit i experimentet. Detta innebär då att

skillnaderna i associationer mellan olika attribut inom Brand Personality Scale starkt beror på

färgerna som har valts och använts. Logotypen som användes har sen innan verifierats som

en med en svag grad av igenkänning i tidigare studier (Labrecque & Milne, 2012) och även

så var fallet i denna studie. Eventuella skillnader i associationer till olika attribut kan därför

anses vara minimala och färgen förblir den starkaste variabeln till skillnader mellan

respondentgruppers gemensamma medelvärden för olika egenskaper.
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Vid inledande delen av undersökningen valdes fem olika färger med tanken om att detta

skulle kunna leda till fem distinkta personligheter utefter dimensionerna i Aakers modell.

Efter genomförandet av enkäten syntes istället att det fanns egenskaper som var svåra att

definiera för någon färg och på så sätt även dimensioner som inte uppnåtts. Risken för att inte

fylla alla personligheter fanns alltid efter valet av att endast undersöka fem färger. Däremot

genom en ingående undersökning har alla färgerna kunnat sättas emot alla 42 attribut ges en

starkare koppling till de sedan sammanställda dimensionerna.

Dessa personligheterna har därför en stark grund i undersökningens utformning. Hade man

istället gett en svag förklaring för var enskilda dimension hade egna preferenser för specifika

färger, fysiska ting eller kanske till och med musik kunnat ha en inverkan på logotypens

upplevda personlighet. Med enskilda svar blev det svårare att generalisera och egenskaper

analyserades utan påverkan av varandra eller andra färger.

Det har i undersökningen visat sig finnas starka samband mellan specifika attribut och

enskilda färger vilket stärker tanken om att Brand Personality Scale kan användas för att

koppla färger till personligheter. Omedvetet genom en preferens eller kulturskillnad kan

individer alltså koppla färger direkt till en person eller upplevd personlighet och även i detta

fallet direkt på ett okänt varumärke.

Varumärkespersonlighet beskrevs tidigare som väsentligt för ett företag för att lättare kunna

förstå vad ens kunder förväntar sig av en och förstå sina konkurrenters kommunikation och

position (Dahlén et al. 2017). Dessa personligheter som framtagits ur empirin kan därför

direkt användas för en större förståelse av ifall en lansering av en produkt kan komma att

falla inom rätt association för den totala delen av varumärket. Vidare kan också

personligheterna tas i beaktning för att skapa nya lanseringar då olika varumärken kan

användas för samma företag men fylla olika funktioner (Dahlén et al. 2017). Genom nya

lanseringar kan företag på så sätt ta sig in i nya delar av marknader och utöka sina

associationer till flera personligheter i olika marknader.
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5.3 Färgpersonligheter i marknadsföringssyfte

Kunder påverkas starkt av de färger och den annonsering som syns i affärer, man möts av

erbjudande och förpackningar med en häftig design för att få fram ett köp. Som tidigare

nämnts påverkar allt detta inte bara huruvida man kommer att köpa en produkt men även ens

relation till företaget i sig (Kauppinen-Räisänen, 2014). Majoriteten av beslut vid

köptillfällen tas i affären och den uppmärksamhet som dras till ditt varumärke kan både

förstärka din position som ett säreget och unikt varumärke eller en del av en stark bransch

(Kauppinen-Räisänen, 2014).

I samspel med de personligheter som återspeglas i Aakers modell och resultaten i

undersökningen kan olika former av strategi vid positionering och annonsering kunna hjälpas.

Teorin avspeglar hur viktig en förpackning kan vara för ett företags direkta kommunikation

utåt, inte bara som en behållare för att transportera en vara utan är även ett verktyg för att

förmedla varumärkets image (Agariya et al. 2012). Agariya et al. (2012) påpekar också hur

en förpackning har flera olika roller som att fånga uppmärksamhet och uppmana till köp.

Färgen är extremt väsentlig i detta byggande av image både i annonsering och packning då

det inte behöver påverka användarvänlighet men kan komma att spela stor roll i att nå kunder

på en djupare nivå (Kauppinen-Räisänen, 2014).

För att sammankoppla det evolutionära tänket från Humphrey (1976) skulle man kunna se

den voluntary attention som nämns av Kauppinen-Räisänen (2014) som en liknande

tankegång i vår moderna tid. Humphrey (1976) säger att vi under tidens gång lärt oss

associera flera färger i kombination som röd och grön till bär, frukter och gräs som kan ätas

för att klara oss genom livet. Nuförtiden i en affär för att förenkla köptillfällen kopplas flera

färger till olika produkter eller branscher med voluntary attention som hjälper oss identifiera

just de produkter vi vill ha från ett avstånd. Genom att koppla olika personligheter till

branscher eller produkter kan vi därför ta oss in i en konsuments direkta association vid flera

köptillfällen. Är man till exempel del av en bransch som genomsyrar spänning och att vara

unik kan färgen gul efter våra resultat tänka sig vara ett bra val för att ta del av voluntary

attention och direkt etablera sig som ett bra val inom branschen. Detsamma gäller för röd om

man vill framstå som tuff eller modig och så vidare.

57



Om man istället vill stå ut lite extra i en kategori kan man försöka förlita sig på involuntary

attention som istället kan bygga på att vara mer utanför normen i sin kategori

(Kauppinen-Räisänen, 2014). Som exempel av Labrecque et al. (2013) så ska starka färger

dra likheter till leksaker inom ramverket för learned associations som i detta fall då ska se till

att brytas. Istället kan en mer neutral färg som inte verkar väcka alltför starka känslor såsom

grön som enligt studiens resultat kan ses som delvis neutral eller sofistikerad om man ser till

dess starkaste attribut. Kauppinen-Räisänen (2014) tog som exempel upp hur Pepsi starkt

hade använt sig av sin mer blåa färg för att skapa involuntary attention och slå sig loss från

den röda färgen som ofta associeras med Cola smaker efter Coca-Colas starka

marknadsföring. Detta kan då försökas av andra företag eller varumärke som vill skapa sin

egen väg och ses som mer än bara en del i mängden. Problem kan komma att finnas då Pepsi

redan var en starkt etablerad konkurrent vid sitt försök att skapa en egen marknad eller

association. Därför bör involuntary attention vara något man kan vara mer försiktig med i

valet av färg och personlighet som man vill ha kopplat till sitt företag eller varumärke så man

inte faller ur kategorin helt.

Färgpersonligheterna från de fem dimensionerna i Aakers modell kan komma att användas

för att lättare kunna bestämma sig hur varumärket ska kunna ta del av dessa former av

attention. Flera olika varumärken kan som sagt fylla olika roller i ett varumärke och olika

personligheter eller kundgrupper kan dras till ett varumärke av olika anledningar (Dahlén et

al. 2017). Är man redan etablerad inom personligheten sophistication och vill ta ett steg

vidare och skapa en slags spännande variant av samma sorts produkt eller en ny linje helt och

hållet kan färgen och tillhörande personligheten till gul vara ett bra val. Vid lanseringar av

nya varumärke och produkter kan dessa personligheterna lättare hjälpa företag att relatera till

sina kunder. Märker man vid en marknadsundersökning att det är mest äldre eller lugnare

segment som tar del av ens produkt finns det stor potential för nya kunder bland mer unika,

moderna och spänningssökande personer. Har man däremot en svag position inom sin egen

bransch bör voluntary attention eftersträvas då man kan tappa kunder av att försöka se ut som

något man inte är och inte stämma överens med kundens förväntan.
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5.4 Färgpersonligheter och olika kultur samt preferens

Att veta exakt vad ens kunder föredrar är nästintill omöjligt då det inte finns ett enskilt recept

som kommer göra alla nöjda. Beroende på preferens kommer det alltid vara skilda meningar

över vad som är rätt val oavsett om det gäller färger eller musik. Som tidigare nämnt kan

individer lägga värderingar högt på enskilda objekt och därefter projicera detta på alla

egenskaper som kan kopplas till objektet (Palmer & Schloss, 2010). På samma sätt kan ett

gäng respondenter från Kina anse att färger som är mer smutsiga och maskulina avger en

spänd stämning men frågar man respondenter från Storbritannien ges exakt samma känsla

istället av aktiva färger (Ou et al. 2004). Alltså skiljer sig preferenser starkt individuellt men

den bästa medelvägen för att nå ett så bra resultat som möjligt verkar vara att generalisera

efter exempelvis kultur i ett land och anpassa sin strategi därefter.

Detta är kanske inget nytt för stora företag och varumärken då flera av dessa strategiska fynd

verkar hållas under viss sekretess för att nya aktörer inte ska kunna inkräkta på en etablerad

marknad (Aslam, 2006). Empirin kan däremot visa på vissa samband för att användas av

olika aktörer för att förstå en geografisk marknads agerande eller ställning till olika

varumärken. Genom enkäten ser vi samband mellan den svenska kulturella synen på färger

och dess eventuella användande i svenska kretsar. Frågan som kan uppstå är huruvida

respondenter omedvetet har kopplat logotyperna till befintliga logotyper av samma färg eller

om det endast varit färgen som bestämt kopplingen till olika attribut efter enskild preferens.

Oavsett ges en bas för framtida lanseringar och varumärkespersonligheter för en Svensk

marknad. Avsaknaden av en koppling till en dimension eller personlighet kan även ses som

ett resultat i den mån att färgen kan kopplas antingen lite till allt samtidigt som den kanske

saknar koppling enligt vår kultur. Vissa färger och nyanser anses mindre väsentliga och i

vissa kulturer erkänns inte heller färger som just egna färger, som då exemplet orange i

Zambia (Madden, et al. 2000).

Den evolutionära tanken om färgassociation benämns både av Humphrey (1976) och till viss

del av Labrecque et al. (2013) i deras konceptuella modell om Aesthetic color dimensions.

Dessa modeller kan i flera fall förklara hur vi kan koppla färger som röd till starka känslor av

lust och kärlek (Humphrey, 1976). I nutiden verkar vissa skiften ha skapats genom flera

långvariga kulturella associationer som fungerar i liknande spår genom en långvarig learned

association. Med exempel som hur blått i empirin bevisats ha den absolut starkaste
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kopplingen till attributet maskulin och den svagaste till attributet feminin kan detta ses som

ett mer modernt sätt för en färg genom kultur och generationers förstärkning kopplats till en

känsla eller egenskap. Den evolutionära teorin kan därför även visa sig vara närvarande även

i modern tid genom learned association och kulturellt lärande.

Även enskilda preferenser kan ha haft rötter i att lyckas överleva och hitta rätt snabbt i spända

situationer, detta som att hitta röd mat mot en grön bakgrund eller andra blommor som kan ha

haft livsviktiga egenskaper (Hurlbert & Ling, 2012). Däremot kan färger nu finnas i alla

sorters mat eller artificiellt skapas till en grafisk profil (Humphrey, 1976) men det bör ändå

vara viktigt att ha färgens originella mening i beaktning. Även fast Hurlbert & Ling (2012) är

noga med att påpeka hur inga av dessa teorier är totalt bevisade kan de vara en

bakomliggande faktor vid kulturell förståelse av preferenser. Empirin i sig visar ett generellt

samband för hela Sverige då geografisk placering inte togs in i åtanke. Enligt både forskning

av Palmer och Schloss (2010) och Hurlbert & Ling (2012) kan man se hur enskilda fysiska

saker eller till exempel fotbollslag kan komma att påverka preferenser. Områden där vissa lag

är dominanta kan komma att ha en klart mer positiv koppling till färger av detta laget,

detsamma vid eventuella färger som dominant använts i produktion med hög association till

en geografisk plats. Exempel såsom den röda Dalahästen, Falu Rödfärg med mera kan alltså

eventuellt gå utanför den funna färgpersonligheten för röd och vara alltmer positiv beroende

på erfarenheter med dessa produkter. Eventuella skillnader i resultatet kan därmed

förekomma och påverka skillnader mot tidigare forskning. Skillnaden i resultatet där grönt

ses som sophisticated gentemot mer jordnära eller eventuellt rugged med utomhuskopplingen

i tidigare forskning skulle kunna förklaras av enskilda kulturella skillnader eller sådana

preferenser.

Under teorin framfördes delvis resultat från en sammansatt studie av Aslam (2006) där flera

tidigare studiers resultat angående färger i olika kulturer presenterades. Genom att likna

denna mot denna studie kan vi försöka se eventuella likheter mellan kulturer eller skillnader

beroende på geografi. Eventuellt kan även det faktum att studierna gjorts under olika tider

och nya associationer har lärts över tid. Direkt kan en likhet ses mellan den anglosaxiska

kulturens sett att associera färgen blå som något maskulint likt vår studie. Däremot är det

märkvärt att de germanska ska ha satt samma färg som något feminint då detta går direkt

emot vår studie och vad som ofta ses som ett generellt antagande. Att detta är generellt

accepterat verkar också förstärkas av synen vi har som en del av den så kallade västvärlden
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eftersom maskulint inte nämns i Kina, Japan eller Korea i samma sammanställning (Aslam,

2006). De mer europeiska rötternas kultur kopplar historiskt också färgen grön till avund

medans vår studie tar det till något lite finare och glamoröst. Skillnaden här kan ses genom

eventuell preferens eller kanske utveckling av färger förbi idiomatisk mening då att vara grön

av avund kan ses som ett etablerat uttryck sen innan. Rött förstärks som en maskulin och

modig färg genom sammanställningen av Aslam (2006) i europeiska kretsar samtidigt som

det världen över mer erkänns som en färg av lust och kärlek.

Färgpersonligheternas användning världen över skiftar starkt beroende på kultur och

inarbetade seder eller en slags evolutionär mening genom olika generationer. Starka samband

kan däremot ses till då till exempel blå och synen som maskulint i västvärlden och i denna

studie. Alltså kan dessa personligheter antas ha en koppling till just vår kultur även efter

jämförelse med utomstående. Dessa dimensioner kan däremot inte användas som något facit

då vi sett skillnader mellan preferenser hos studiens respondenter och tidigare forskning

såsom den av Fraser & Banks (2004) eller Mahnke (1996).

5.5 Slutsats

Eftersom studien inte tillämpar ett helt slumpmässigt urval och att antalet svarande i

undersökningen är begränsad kan inte slutsatsen ses som generell. Önskvärt hade varit att låta

alla svenskar besvara vår enkät men detta skulle inte vara realistiskt och genomförbart. Vi har

gjort ett icke-sannolikhetsurval i form av ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval

begränsar möjligheten att dra generella slutsatser kring resultatet, då urvalet inte kan anses

representativt för den hela population. Vår slutsats baseras på studiens undersökning och

resultat.

Baserat på studiens resultat av de statistiska analyserna och diskussionerna samt det faktum

att vi i studien använde oss av en fiktiv logotyp till samtliga deltagare där endast färgen

ändrats kan man dra slutsatsen att färg skapar associationer hos människor. Vår övergripande

frågeställning var ”Finns det en koppling mellan logotypens färg och

varumärkespersonlighet” vilket vi anser besvarad med att ja det finns en koppling mellan färg

och varumärkespersonlighet.
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Kopplingen till varumärkespersonlighet och då Jennifer Aakers Brand Personality Scale

(1997) finns men då i ett svenskt perspektiv och i den modell som vi skapat bestående av fem

komponenter hämtade ur Aakers Brand Personality Scale (1997). Ingen av komponenterna i

vår svenska varumärkespersonlighetsmodell stämmer helt överens med Aakers indelningen.

En spekulativ slutsats kan vara att Aakers Brand Personality Scale (1997) utformades för 24

år sedan och att färgers betydelse har förändrats tillsammans med utvecklingen i världen.

Aakers Brand Personality Scale (1997) är framtagen för amerikanska förhållanden vilket gör

att den inte fungerar att använda rakt av på andra länder och kulturer. Detta är någonting som

redan påtalats av Jennifer Aaker (1997) där hon i sitt arbete och slutsats rekommenderade

vidare forskning om kulturella skillnader och hur det påverkar personlighetstyperna.
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6. Diskussion
Diskussionsavsnittet förmedlar tankar och synpunkter kring studiens eventuella brister och

starka sidor. I avsnittet delas tankar om vad som ska ses som nästa steg inom ämnet och hur

man kan optimera vissa delar av studien till framtida forskning. Resultatet tas även i

beaktning vid eventuella tankar och fundering från författarna kring hur resultaten från

studien kan användas rent praktiskt av företag eller individer redan nu.

Även fast Aakers modell för Brand Personality Scale är vida känd och etablerad är det många

som menar på att denna skalan inte är lämplig för flera vetenskapliga analyser av

varumärken. Kumar (2018) har sammanställt en historia av kritik som givits till modellen där

han beskriver att grunden i modellen bygger på antropomorfism, alltså att lägga mänskliga

egenskaper på icke mänskliga ting, vilket inte kan accepteras i den utsträckning modellen

kräver av alla. Att applicera starka mänskliga känslor såsom känslosam och ärlig kan inte

göras direkt till ett varumärke som en generell regel då detta kan förändras efter

produktkategori (Bishnoi & Kumar, 2016). Förändringar har även på senare tid gjorts av

andra forskare för att se till att inte alla definitioner och dimensioner används i modellen utan

endast dimensionerna som kan appliceras både till personer och till varumärken på samma

gång (Azoulay & Kapferer, 2003). Azoulay & Kapferer (2003) beskriver att dessa

antropomorfiska egenskaperna som tilldelats varumärke till stor del varit alltför breda och

inte alltid kan garanteras eller förväntas av ett varumärke, det som undersöks är då inte fullt

applicerbart på ett varumärke. Frågan ställs alltså av flera personer och forskare huruvida

skalan verkligen undersöker ett varumärke och dess personlighetsdrag eller bara den

konstruerade personligheten vi applicerar. För att få en klarare syn av vad exakt som

definierar ett varumärke kan eventuellt liknande forskning i framtiden göras med en mer

generell teori som inte baserar sig över vad som uppfattas som drag av en personlighet utan

mer hur kunder eller personer uppfattar ett varumärkes agerande.

Under undersökningens gång var det svårt att dela upp respondenter på ett passande totalt

slumpmässigt vis vid ett udda antal val av färger som undersöktes. Eftersom färgerna delades

upp i enkäten efter födelsemånader och detta delades på fem fick färgerna röd och lila båda

tre månader genom intervallen “januari/februari/mars” för röd samt “juni/juli/augusti” för

lila. Detta har lett till att i princip hälften av svaren (277 av 540, ~51,3%) Har kommit från

dessa två intervall. Att hälften av svaren i enkäten kommer från 6 månaders intervall är inget
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konstigt då det är ett halvt år men kan ha riskerat att skada resultatet då mindre data samlades

in för de resterande färgerna. Däremot visar det på extra validitet till urvalsmetoden genom

att hälften av årets månader ledde till en uppdelning så nära hälften av studiens respondenter.

Förslagsvis framöver skulle en annan metod för uppdelning använts för att ge optimal chans

för en mer direkt jämn fördelning för alla delar av studien. Alternativt skulle en förändring i

antal delmoment eller objekt i studien kunna göras för att kunna delas jämnt över årets alla

månader eller så skulle inkludering av månadens dagar kunna hjälpa att jämna ut processen.

Vid utskicket av enkäten var något specifikt åldersintervall inte tänkt att presenteras starkare i

undersökningen än ett annat, inget var heller menat att bortses helt ifrån. Både genom egna

sociala medier samt utskick bland företagsanställda har urvalet lyckats bli väl representerat

både i lägre och högre åldrar. De starkast representerade åldersgrupperna var de mellan 16-24

år, 25-33 år samt de som var mellan 52-60 år gamla. Alla tre grupper hade runt 20-22%

representation i studien och grupperna däremellan var inte långt efter med runt 15% av svaren

från både gruppen mellan 34-42 år och 43-51 år. Denna fördelning anser vi vara tillräckligt

stark för att kunna vara en stark representation av en majoritet av ett svensk kulturellt synsätt

oavsett ålder. För framtida studier skulle fokus kunna läggas på de ännu äldre då gruppen 61+

var svagt representerad i jämförelse med resterande respondenter. Det skulle även kunna vara

av intresse att undersöka flera av dessa åldersintervall mer ingående för att förstå skillnader

mellan yngre och äldre istället för att få fram ett genomsnitt.

Studien har avgränsats till att endast omfatta undersökningar av enstaka färger vid logotyper

och detta kanske inte alltid är helt applicerbart i verkligheten. För att göra logotypen

någorlunda trovärdig och verklighetsbaserad var även inkluderingen av nyansen vit något

som skulle ha kunnat påverka resultatet ytterligare. Den vita färgen var dock konstant genom

alla tester i studien och bör därför inte ha påverkat skillnader mellan olika gruppers svar i

enkäten. Framtida studier skulle kunna ta olika former av färgkombinationer i beaktning för

att se om olika färger i separata delar av Aakers modell av Brand Personality Scale skulle

kunna komplettera varandra och väga upp för varandras brister. Valet föll på enstaka färger

för att underlätta den statistiska analysen. Dessutom för att författarna skulle kunna försäkra

sig om att tillägga mer data till den svensk kulturella delen av undersökningar om färg och

varumärkespersonlighet.
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I tidigare mer omfattande studier såsom den av Labrecque & Milne (2012) har inte bara

färger utan även styrka och nyanser tagits upp för att påverka anseendet av ett varumärke.

Som ett slags grundarbete och med mindre tid för utförande av undersökning och

sammanställande av information togs inte detta in i studien som en variabel. Vidare bör även

detta vara ett fokus för även den korskulturella undersökningen av ämnet i Sverige och

resterande världen.

Även om valet av logotyp har diskuterats med handledare samt motiverats med stöd från

tidigare studier i ämnet finns det skäl att undra om inte valet av en annan logotyp skulle ha

kunnat vrida resultatet i en annan riktning. Henderson och Cote (1998) visar upp flera olika

former av exempel på logotyper som kan skapa en direkt association till ett element endast på

grund av design och oberoende av färg. En logotyp med mer fokus på naturliga element hade

till exempel kunnat påverka så att egenskaper som jordnära och hälsosam. Detta skulle kunna

undersökas i framtida studier med fokus på enstaka färger men med andra formade logotyper

för att se om det är designen eller färgen som kommer ha starkast påverkan på en persons

associationer till ett varumärke.

I resultatet ser vi hur flera av egenskaperna inte har någon färg som har en statistiskt

säkerställd fördel alls. Exempelvis ser vi i egenskaperna äkta, uppriktig, företagsam och

självständig är det ingen färg alls som utmärker sig. Frågan uppstår då huruvida färgerna

kanske är dåligt anpassade för alla delar av modellen eller om modellen i sig kanske bör ses

över. Skulle liknande resultat uppstå för framtida studier och återkomma i specifika

egenskaper bör modellen analyseras igen för att värdera hur väsentlig den verkligen är i alla

aspekter. Om vissa attribut aldrig står ut oavsett en färg eller annat stimuli kan det kanske

vara så att vissa attribut är för generella och kan bortses från vid framtida studier. Går det inte

att analysera och komma fram till hur man uppnår en egenskap i modellen oavsett vad kanske

modellen har brister i dess förmåga att skapa samband. Innan denna slutsats kan dras behöver

dock ett flertal färger undersökas för att se till att detta inte endast är en engångsföreteelse för

denna studien.

För att skapa ännu en dimension i undersökningen av färger och dess totala påverkan kan en

framtida studie delas upp i flera delar. För en ökad förståelse om individer kan en omfattande

studie som inledning för en liknande undersökning även undersöka individers personliga

preferenser utan att koppla färger till en logotyp. Detta för att senare fråga om logotypen och
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undersöka samband mellan huruvida en logotyp är kopplad till de mer positiva attributen eller

inte baserat på egen preferens. Vid denna studie har preferens endast diskuterats som något

som är närvarande i tankar av konsumenter och alla individer av olika anledningar. Däremot

har sambandet mellan preferens och attribut inte utforskats. Fortsatt för att också lättare förstå

olika preferenser kan alltid specialiseringar ske inom undersökningar och framtida studier.

Även en ökad förståelse för konsumentbeteende inom olika segment skulle kunna uppnås

genom att även koppla respondenters upplevda personlighet och dess ålder till dess svar vid

olika färger för att ge underlag till olika varumärkens marknadsföring. Genom att förstå bättre

vad enskilda segment söker kan företag lättare nå ut till otippade marknader och öka sin andel

av marknaden.
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Bilaga 1 – Enkät
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*Att det står “fortsätt till fråga 8” osv. syntes inte för respondenterna, utan visar bara vilken födelsedagsgrupp
som fick vilken fråga (färg). Där röd är fråga 5, blå fråga 8, lila fråga 11, grön fråga 14 och gul fråga 17.
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Bilaga 2 – Brand Personality Scale – Svensk översättning

Ärlig = Sincerity
jordnära = down to earth
familjär = family oriented/small-town
uppriktig = sincere
glad = cheerful
genuin = genuin
vänlig = friendly
ärlig = honest
äkta = real
hälsosam = wholesome
originell/nyskapande = original
känslosam = sentimental

Spännande = Excitement
modig = daring
livlig = spirited
fantasifull = imaginative
modern = modern
cool = cool
ung = young
unik = unique
självständig = independent
nutida = contemporary
aktuell = up-to-date
spännande = exciting
trendig = trending

Kompetent = Competence
trygg = secure
intelligent = intelligent
hårt arbetande = hardworking
teknisk = technical
företagsam = corporate
ledare = leader
självsäker = confident
pålitlig = reliable

Sofistikerad = Sophistication
överklass = upper class
charmig = charming
glamorös = glamorous
snygg = good looking
feminin = feminine
mjuk = smooth

Tuff = Ruggedness
naturnära = outdoorsy
hård = rugged
maskulin = masculine
västerländsk = western
tuff = tough
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Bilaga 3 – Färginstallationer
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Bilaga 4 Comparison rotated matrix

Tabell 5  “Comparison rotated matrix”
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Bilaga 5 – Medelvärde och standardavvikelse

Tabell 6 “Medelvärden och standardavvikelser”
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