
 

 

 

Examensarbete 15 hp – kandidatnivå 
Medie- och kommunikationsvetenskap 

Den visuella spegelbilden 
En kvalitativ studie om mottagarens attityder kring 
logotypens roll som kommunikationsmedel 
 

 

Linnea Limslätt (f.d. Gustafsson) 
Karin Svensson 
 
Reklam, grafisk design och  
visuell kommunikation 180 hp 
Vårterminen 2013 
 
Handledare: Maria Elliot 



 

 

 

  2 (62) 
 

 
Abstract 
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Title: The visual mirror – A qualitative study of receivers attitudes about logos as 
means of communication 
Level: BA Thesis in Media and Communication Studies 
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Language: Swedish 
Number of pages: 58 
 
The main purpose of a logotype is to harmonize with a company’s business concept 
and culture. This study is based on the receiver’s attitudes about three different 
logotypes - Volvo, Telia and Mcdonald's. It informs the reader about the importance 
of a logotype as a mean of communication and if the perceptions of the logotype 
harmonize with the profile of the company. The study also discusses whether the 
visual aspects of a logotype make any difference in this process.  
 
This is a qualitative study that has been conducted through interviews and the 
purpose is to collect and analyze the receiver’s attitudes regarding the logotypes. 
The theories of this study are based on visual communication, interpretation and 
semiotics. 
 
Our study shows that the receiver’s attitudes against the logotypes are mostly 
negative, mainly because the receiver’s were unable to understand the meaning of 
the logotypes. This study also shows that the receiver’s interpretation of the 
logotypes depended on a specific context and prejudice. 
 
Keywords: logotype, receiver, attitudes, visual communication, interpretation 
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1. INLEDNING 
Varumärken och dess logotyper finns runtomkring oss varje dag utan att vi är medvetna 

om det. Logotyper förekommer var vi än vänder blicken: i kylskåpet, på bussen, i TV-

reklamer, till och med på våra underkläder. De har funnits länge men är idag både fler 

och betydligt mer spridda än tidigare. Holger och Holmberg (2002) anser att 

logotyperna ständigt är närvarande men frågan är vad de säger till mottagaren. 

Bergström (2009) menar att logotypen är företagets ansikte utåt, mottagarens första 

intryck. Av denna anledning är det relevant och intressant att studera logotypens 

förmåga att förmedla det som företaget vill stå för och på så vis undersöka vilka 

konsekvenser som uppstår när logotypen inte harmoniserar med företagets tilltänkta 

budskap.  

 

Den här kvalitativa intervjustudien behandlar och undersöker hur logotyper fungerar 

som ett kommunikationsmedel och vad mottagaren har för attityder och tolkningar kring 

dem. Vi placerar vår undersökning som en receptionsstudie inom medie- och 

kommunikationsvetenskap där det relevanta är att undersöka mening och betydelser hos 

mottagaren. Utifrån de erfarenheter vi erhållit under vår utbildning Reklam, grafisk 

design och visuell kommunikation inser vi att det oftast saknas vetenskaplig grund vid 

skapandet av nya logotyper. Denna studie kan utifrån medie- och 

kommunikationsvetenskap främja en bättre insikt i hur man som mottagare tolkar en 

logotyp beroende på utformning, kontext och förförståelse. Med detta kan sändaren i 

framtiden skapa visuell kommunikation utifrån en mer vetenskaplig grund och på så vis 

förmedla rätt budskap på ett mer effektivt sätt. I den här studien är det även relevant att 

studera företagens mål med logotypen då vi bedömer det vara intressant att jämföra 

detta med mottagarens attityder. Fokus kommer dock att ligga på den tolkningsprocess 

som sker hos mottagaren och inte på företagen i sig. Vi har strategiskt valt ut tre företag 

med tillhörande logotyper att grunda vår studie på. Vi jämför mottagarens attityder 

kring logotypen med vad företagen egentligen vill förmedla med sitt visuella uttryck. 

Sedan jämför vi denna information med de tre utvalda företagen och dess profilering. 

De tre företag vi har valt att studera är allmänt förekommande och detta genererar dock 

i att mottagaren redan har en införstådd bild av företaget sedan tidigare. Detta kan vara 

ett bekymmer för vår studie då vi vill få fram tolkningar kring enbart logotyperna och 
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inte företagen i sig. Under studiens gång har vi dock varit medvetna om detta och därför 

beaktat att en förförståelse kring dessa stora företag redan existerar.  

 

1.1 Syfte  
Uppsatsens syfte är att genom en kvalitativ intervjustudie undersöka hur logotypen 

fungerar som ett kommunikationsmedel, om den kan kommunicera det som den är tänkt 

till och huruvida logotypens visuella uttryck harmoniserar med företagets profil. Vidare 

ska vi undersöka om de visuella aspekterna, så som symboler och färger, har någon 

betydelse för hur mottagaren väljer att tolka logotypen. Ur ett 

mediekommunikationsperspektiv är det relevant att förmedla en kunskap i hur 

människor tolkar logotypers budskap då man som sändare, med logotypens hjälp, kan 

sammanfatta hela sin profil med tillhörande värdeord i detta element.  

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur fungerar logotypen som ett kommunikationsmedel för mottagaren? 

• Anser mottagaren att hens attityder kring logotypen harmoniserar med företaget? 

• Vad har de visuella aspekterna för betydelse i mottagarens tolkning av 

logotypen? 

 

1.3 Problematisering 

"Om jag fick en sten för varje gång jag upprepade frasen Kvalitet, Service, Renlighet 

och Värde, skulle jag förmodligen kunna överbrygga Atlanten med dem." (Ray Kroc, 

1955) Ray Kroc var den man som grundade den första McDonaldsrestaurangen, en 

snabbmatskedja som de flesta känner till idag. Med citatet ovan menar Kroc att han 

flera gånger upprepat de kärnvärden som McDonalds står för, det som företaget vill 

förmedla. Han vill lägga stor vikt vid hur betydelsefullt det är för ett företag att stå för 

sina värdeord och verkligen förmedla företagets ståndpunkter. Med detta som grund vill 

vi visa vikten av att man lägger ner mycket tid på att ett företag och dess logotyp talar 

samma språk. Vi vill angripa problemet genom att undersöka hur vanligt eller ovanligt 

det är att logotypen och företagets värden harmoniserar med varandra och om man har 

lyckats att skapa en röd tråd mellan dessa två. Vi ser möjligheten att skapa en större 
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kunskap och förståelse kring harmonisering mellan logotyp och företagets kärnvärden 

och hur logotypen fungerar som ett kommunikationsmedel. Detta då det är högst 

relevant för ett företag att veta vad de kommunicerar utåt med sin logotyp. Om ett 

företags logotyp inte förmedlar det som de står för kan andra värdeord smyga sig in och 

i värsta fall befästas av mottagaren. Alla företag har i grund och botten en affärsidé och 

olika kärnvärden som sändaren vill att företaget ska stå för, men om företaget sedan 

lyckas med sin överrensenliga kommunikation är dock inte garanterat. Vi anser 

samtidigt att det är intressant att titta på de visuella aspekterna i logotypen och om dessa 

har någon påverkan i hur mottagaren väljer att tolka logotypen. Därför kommer vi även 

att lägga fokus på symboler och färger och undersöka deras roll i tolkningen av 

logotypen. 

 

1.4 Avgränsningar 
I denna studie lägger vi fokus på att studera attityder och tolkningar och därför kommer 

vi inte att vidröra siffror och tolka våra data utifrån kön, ålder eller etnicitet. Vi kommer 

att bortse helt från den här infallsvinkeln i analysen och rikta fokus på tolkningarna då 

vi inte finner det intressant med siffror i undersökningen. Utöver detta är vår studie inte 

riktad mot ett marknadsföringsperspektiv med undersökning kring logotypens effekter. 

Vi har istället valt att fokusera undersökningen med logotypen som ett 

kommunikationsmedel och inte som ett försäljningsmedel. Vi vill ta vara på tolkningar 

kring logotypens visuella uttryck och vad den förmedlar och inte vad som gör den 

effektiv rent säljbart.  
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2. BAKGRUND 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till logotypers relevans för ett  

företag. Därefter ges en presentation av våra tre valda företag och dess kärnvärden, 

detta för att läsaren ska få en inblick i hur företagen själva vill att mottagaren ska 

uppfatta deras logotyp. Vidare ligger denna information till grund för den jämförelse 

som görs mellan företagens intentioner med logotypen och mottagarens attityder till 

logotypen. Sist redovisas även tidigare forskning inom ämnet för att belysa de 

kunskaper och undersökningar som redan genomförts inom området. 

 

Bergström (2009) menar att ett företags profil är en av de mest relevanta aspekterna i  

uppbyggnaden av ett varumärke. Profilen gynnar inte bara företagets försäljning 

kortsiktigt utan ger även trygghet för företagets överlevnad under en mycket längre 

period. Därför är det ytterst viktigt att frågor gällande företagsprofilen tas på stort allvar 

då det är den som tydliggör företagets affärsidé och kultur, bidrar till en enhetlig bild 

samt känslan av samhörighet inom företaget. Den visuella profilen står för företagets 

identitet, vision och övergripande värden genom ett grafiskt uttryck. För att skapa ett 

företags visuella profil gäller det att formgivaren gör en djupgående research om 

företaget ifråga för att profilen ska bli ordentligt sammanbunden med företaget. Idag 

förekommer det dock vissa hot mot en tydlig visuell profil, till exempel att i princip 

vem som helst på företaget kan få i uppdrag att utforma logotypen. Detta kan resultera i 

en visuell profil som helt saknar en professionell framtoning och som inte står för 

företagets identitet och värden.  

 

Hallin och Hallström (2003) beskriver varför ett etablerat varumärke är ett företags allra 

största tillgång genom ett gammalt uttalande som lyder enligt följande: ”Byggnader 

åldras, maskiner slits ut, folk dör – men varumärket lever vidare”.  Vidare förklarar 

Hallin och Hallström (2003) att när Ford köpte Volvo för ca 50 miljarder kronor var det 

inte fabriksbyggnader, maskinerna eller andra materiella värden som man betalade för. 

Det man köpte var det immateriella värdet, det vill säga varumärket Volvo och den 

relation människor över hela världen har till märket. 
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2.1 Presentation av företagen och dess kärnvärden 
Utifrån vår frågeställning som behandlar harmoniseringen mellan mottagarens attityder 

och företagens profilering har vi valt ut tre olika företag att grunda vår undersökning på. 

Här nedan presenterar vi därför de tre valda företagens mål med sina logotyper och dess 

utformning. Detta gör vi för att senare i resultatdelen kunna jämföra attityderna 

gentemot logotypen med vad företagen vill förmedla med sitt grafiska uttryck. 

Informationen om varje företag har tagits fram genom varje enskilt företags hemsida där 

de noga beskrivit både tankegång och budskap med utformningen av logotypen. 

 

Volvo: Enligt Volvoklubbens hemsida (2012) föll valet på den kemiska beteckningen 

för järn (en cirkel med pil som pekar snett uppåt till höger) när de skulle välja en 

symbol till logotypen. Järnmärket är också en gammal symbol för planeten Mars och 

den romerska krigsguden Mars. Denna järnsymbol är över 80 år gammal och har haft 

olika utseenden under olika tidsperioder, och enligt Volvo är tanken att den ska 

symbolisera den styrka som järnet har i Volvos bilar eftersom Sverige är känt för just 

järn med kvalitet. Kärnvärden: Kvalitet, Design, Miljö & Säkerhet  

 

McDonalds: McDonalds (2012) beskriver att deras logotyp är tänkt att vara två 

fristående bågar (Golden Arches) som på ett visst avstånd ser ut att vara ett M. Den gula 

färgen har man valt just för att logotypen består av de ”gyllene” bågarna medans den 

röda tillkom senare med motivationen att den är en tydlig komplementfärg till det gula 

samt en signalfärg. Dessutom menar McDonalds att gult och rött är glada färger och att 

McDonalds är en rolig plats att besöka. Kärnvärden: Kvalitet, Service, Renlighet & 

Värde  

 

Telia: Enligt Telias kommunikationsdirektör Cecilia Edström (2011) symboliserar 

Telias logotyp det globala och lokala accessnät som de har till alla sina kunder. 

Symbolen är tänkt att vara unik, dynamisk och ett försök till att förena. Färg, form och 

mönster ska ha inspirerats av en rundad sten och man vill nå ett uttryck som känns 

modernt, varmt och livfullt. Med symbolen vill man även påvisa att Telia är 

mobilföretagens äkta pionjärer. Kärnvärden: Pålitlighet, Tillförlitlighet & Styrka  
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2.2 Tidigare forskning 
Här kommer vi att lägga fram den tidigare forskning som vi anser vara relevant för det 

område som uppsatsen behandlar. Logotyper är ett ämne som har ett brett 

forskningsområde där många olika delar kan inräknas i forskningsprocessen. Vi har valt 

att inkludera en intressant kandidatuppsats, Holger och Holmbergs syn på logotypens 

funktion och ett stycke om färglära då vi anser att dessa beståndsdelar kan ses som 

viktiga grundpelare inom ämnet. 

 

2.2.1 Vetenskaplig artikel – ”Design principles for Visual Communication” 

I en vetenskaplig artikel från 2011 skriver Agrawala et al. hur man identifierar och 

utvärderar specifika design- och konstruktionsprinciper för att skapa mer effektiva 

visualiseringar. I artikeln beskrivs det att professionella grafiska formgivare 

manipulerar uppfattningen hos mottagaren och de kommunikativa avsikterna i ett 

visuellt uttryck genom att applicera olika principer av god design. Dessa principer 

förklarar bland annat hur visuella tekniker kan användas för att antingen understryka 

viktig information eller för att tona ner irrelevant information. Som ett exempel på detta 

tas det i artikeln även upp exemplet med utformningen av kartorna i en tunnelbana. Det 

viktiga i en sådan karta är nödvändigtvis inte den geografiska vägen som tåget åker utan 

vart det stannar. Utifrån denna insikt gjorde sedan formgivaren Harry Beck 

tunnelbanekartor där han med olika designprinciper kunde urskilja den mindre viktiga 

informationen från det relevanta. I artikeln vill man få fram att de här olika principerna 

sammankopplar designen i ett visuellt uttryck med mottagarens uppfattning av den 

bakomliggande informationen som visualiseringen är tänkt at förmedla.  

 

De olika insikter som beskrivs i artikeln angående hur god design och specifika 

principer kan påverka ett visuellt uttryck och på så vis även påverka mottagarens syn är 

väsentliga för vår egen forskning. Vidare är artikeln relevant för vår studie då den 

behandlar hur de visuella aspekterna kan påverka mottagarens tolkningar beroende på 

hur till exempel en logotyp är utformad. 
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2.2.2 Kandidatuppsats - ”Logotyper och företagsmärken – att lägga märke till 

märkliga märken” 

I en kandidatuppsats av Alm och Öberg (2007) har man studerat logotyper och 

företagsmärken. I denna uppsats tar man upp effekter av logotyper. Vi ställer oss 

självklart kritiska till denna källa som tidigare forskning då det är en kandidatuppsats. 

Vi finner dock att den tar upp relevanta och tänkvärda aspekter kring ämnet som vår 

studie behandlar. I uppsatsen undersöker Alm och Öberg färger och dess betydelse, 

symboler och vad de kan förmedla samt att de studerar olika psykologiska teorier och 

förhållningssätt. En enkätundersökning har genomförts där de tagit reda på vilka 

logotyper folk känner igen utan att namnet finns med. I studien kom de bland annat 

fram till att logotyper inom samma bransch oftast liknar varandra rent visuellt och att 

mottagare exempelvis blandar ihop olika bilmärken. Mottagaren visste att det var ett 

bilmärke men man visste inte vilken typ av bil det handlade om. I relation till vår 

undersökning kan detta ge oss en god inblick i hur människor väljer att tolka logotyper 

på olika sätt. Vi kan sedan ha detta i åtanke när vi talar med våra intervjupersoner då 

detta visar på att man har en slags införstådd bild av hur en logotyp från ett bilmärke ska 

se ut. I uppsatsen kom Alm och Öberg även fram till att nyare logotyper och dess 

moderna uttryck inte alltid har en positiv effekt. De kan bli opersonliga och tilltalar oss 

inte på ett sådant sätt att vi lägger dem på minnet. Däremot tar Alm och Öberg upp ett 

exempel med Preems björnlogotyp där de menar på att logotypen inte är estetiskt 

tilltalande i sig men att den ändå fungerar bra i och med att man lägger den på minnet. 

Denna aspekt och hur man väljer att tolka en logotyp går hand i hand. 

 

2.2.3 Logotypens budskap och dess roll som kommunikationsinstrument 

Holger och Holmberg (2002) tar upp hur logotypen effektiviserar 

kommunikationsprocessen och varför de är så pass slagkraftiga som 

kommunikationsmedel. De menar att med datorernas och Internets framfart har nya 

former av kommunikation skapats, vilket i sin tur har bidragit till att ett nytt samhälle 

vuxit fram. Logotypen och dess kommunikationsform är dock ingen nyhet. Här 

använder man sig av ett sätt som kom långt innan skriftspråken, nämligen att 

kommunicera symboliskt. Denna kommunikationsform har visat sig vara mycket 

effektiv i det samhälle och den miljö som har skapats av de nya medierna. Idag har 
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konkurrensen om vad våra ögon ska dra sig till ökat radikalt då vi utsätts för en 

betydligt större informationsmängd än tidigare. Vi har därför anpassat oss till att istället 

ta emot korta och symboliska budskap istället för längre textmassor. Med de nya 

kommunikationsformerna skapades ett mediebrus som logotyperna, med sitt kompakta 

format, sedan lyckats bra med att tränga igenom. Logotypernas betydelse har alltså ökat 

och samtidigt varit med och bidragit till en slags samhällsomvandling som skapat nya 

sätt för oss att tolka och ta in information. 

 

2.2.4 Färgers betydelser 

Bergström (2009) skriver att när mottagaren tolkar en logotyp kan färgen ligga till stor 

vikt eftersom en specifik färg kan konnotera och representera helt skilda känslor. 

Färgupplevelser har varit viktiga för oss människor sedan urminnes tider där de första 

grottmålningarna skapades av naturens egen färgpalett. Även i nutid är färgen en 

mycket viktig del i samhället och rätt färgval kan till exempel skapa rymd eller påverka 

arbetsresultat. Enligt Koblanck (2003) kan även färg ses som en upplevelse och vissa 

färger ger oss känslan av glädje, andra indikerar sorg, några färger känns kvinnliga och 

andra manliga. Färg skapar alltså information och vi människor kan urskilja en mängd 

olika färger som i sin tur hjälper till att orientera oss i omvärlden. 

 

Många människor uppfattar färgen röd som kärlekens och passionens färg, blå 

förknippas ofta med respekt och längtan medan gult förmedlar glädje för många av oss 

(Bergström, 2009:257). De flesta av våra uppfattningar kring färg är dock inlärda då det 

finns skillnader mellan olika kulturer när det gäller vår tolkning av olika färger. Det är 

viktigt att känna till vad färgerna symboliserar i olika kulturer om man arbetar med ett 

projekt eller en produkt som ska visas världen över (Koblanck, 2003:213).  

Bergström (2009) beskriver att till exempel vår glädjefärg gul kan i en annan del av 

världen symbolisera falskhet. Det gäller alltså att sändaren har kunskap om hur färgers 

betydelser kan se ut i olika delar av världen så att man inte förmedlar något helt annat 

än ursprungstanken.
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3. TEORIER 

I detta kapitel går vi mer detaljerat in på de teorier som berör kommunikationen mellan 

logotyp och mottagare. Teorierna och begreppen ska skapa ett samband inför det 

forstsatta arbetet samt vara en hjälp i förståelsen kring kommunikationen mellan 

logotyp och mottagare. Här presenteras huvudrubrikerna Relationen mellan 

varumärke, logotyp och profil, Visuell kommunikation, Människor och Tolkning och 

Semiotik. 

 

3.1 Relationen mellan varumärke, logotyp och profil 
För att vi i studien ska kunna förstå relationen mellan ett företags profil och dess 

logotyp måste vi först och främst förstå begreppet varumärke. Därför börjar detta avsnitt 

med en redogörelse för just begreppet varumärke, ett begrepp som innefattar en mängd 

olika aspekter, bland annat logotypen. Ett varumärke är de värden och värderingar som 

ett specifikt företag står för, medan logotypen i sin tur används som ett verktyg för att 

förmedla och uttrycka dessa värderingar och värden. Ett företags profil har alltså starka 

kopplingar till både varumärke och logotyp och därför är det viktigt att alla dessa 

harmoniserar på ett effektivt sätt. (Bergstöm, 2009:52) 

 

Det är relevant att uppmärksamma skillnaden mellan varumärke, logotyp och profil då 

det ligger till grund för vår undersökning i och med att vi studerar hur harmoniseringen 

mellan mottagarens attityder kring logotypen och företagens profil kan se ut. 
 

3.1.1  Image, identitet och profil 

Falkheimer (2001) beskriver Image som den bild av ett företag som omvärlden upplever 

dem. Företag och organisationer är väldigt intresserade av hur de uppfattas av 

allmänheten eller utvalda målgrupper då de inser att en felaktig image kan få 

konsekvenser (Hallin och Hallström, 2003:207). Ett företags identitet är däremot hur 

företaget själva upplever sig, medan företagets profil är den bild som företaget faktiskt 

vill förmedla. Även om dessa olika aspekter hänger samman så är det inte garanterat att 

dessa stämmer överens. (Falkheimer, 2001:105-106) Hallin och Hallström (2003) menar 

att om man har en positiv bild av ett speciellt varumärke föredrar man detta märke i en 
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valsituation då alla andra egenskaper är lika. De beskriver även att det ofta är så att den 

uppfattade bilden, imagen, inte alltid stämmer överens med den verkliga bilden. 

Företaget kanske står för något helt annat än det uppfattas som, man har alltså en 

identitet som skiljer sig från dess image. Ett företag kan till exempel anses vara 

gammaldags men ligger egentligen i toppen av utvecklingen, något som inte har nått 

fram till viktiga målgrupper och konsumenter. 

 

3.1.2  Logotyp 

Logotypen kan ses som byggstenen i ett företags visuella uttryck och därför är det 

viktigt att i relation till denna studie förklara vad dess grundtanke är och vad den är 

tänkt att fylla för syfte. Enligt Bergström (2009) är logotypen kärnan i ett företags 

visuella profil och ska först och främst harmonisera med företagets affärsidé och kultur. 

Logotypen är dessutom ett företags, en varas eller en tjänsts visuella spegelbild och 

måste skapa förtroende och tillit och får absolut inte förmedla något som strider mot 

företagets profil. Bergström (2009) menar att logotypens viktigaste egenskap är att 

skilja sig från mängden samtidigt som den dessutom även måste kunna uppfylla 

följande krav:  

 

• Vara lätt att känna igen 

• Vara lätt att läsa 

• Fungera i både stora och små teckengrader 

• Fungera i en bestämd färg men även i enbart svart 

• Vara tidlös 	  

 

3.1.3  Varumärke 

När fokus ligger på logotyper och vad de förmedlar är det i denna studie viktigt att 

känna till begreppet varumärke då dessa begrepp samverkar. Bergström (2009) menar 

att ett varumärke kan vara en produkt, ett namn eller en logotyp men det kan även 

innefatta ett registrerat ord, fras eller en rollfigur. Varumärket befinner sig alltid i ett 

slags triangeldrama mellan ett företag, dess konsumenter och konkurrenter. Ett starkt 

varumärke går oftast vinnande ur denna strid om vi som konsumenter känner att 

företaget i fråga kan tillfredställa våra specifika behov.  Enligt Koblanck (2003) finns 
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det många faktorer som påverkar människans syn på ett bra varumärke. Ett företags 

identitet är summan av alla de signaler som är riktade till omvärlden och dessa påverkar 

konsumenterna markant. Det kan handla om till exempel en otrevlig telefonist, en girig 

VD eller en pinsam TV-reklam. Om dessa signaler sedan spretar åt olika håll kan vår 

bild av företaget i fråga bli både splittrad och otydlig. Varumärket besitter alltså de 

förtroendekapital som företaget vill förknippas med. Ett varumärke används även som 

ett kännetecken för att framhäva och skilja varor eller tjänster från varandra på 

marknaden och dess viktigaste uppgift är att skapa igenkänning så att kunden lätt hittar 

samma produkt vid återköp (Hallin och Hallström 2003:156). Vidare beskriver 

Koblanck (2003) att det även förkommer så kallade kärnvärden som, om de förvaltas på 

rätt sätt, kan öka konsumenternas förtroende för ett företag. De företag som ligger högt 

på listan för starka varumärken är bland annat Google, Coca Cola och Barilla. Bland 

svenska företag hittar vi IKEA, ICA och Sony Ericsson. Bergström (2009) berättar att 

för de flesta företag är varumärket helt avgörande, man skulle till exempel inte köpa en 

extremt dyr väska från Louis Vuitton om inte varumärket hade förmedlat lyx och 

prestige. 

 

3.1.4 Varumärkets mervärde 

Hallin och Hallström (2003) berättar att ett varumärke skiljer sig från den stora massan 

av produkter genom sin personlighet. Många gånger förknippar man ett varumärke med 

en speciell egenskap, en känsla eller en attityd, det vill säga något som är karaktäristiskt, 

ett mervärde. För visst vet man vilket till exempel varumärket IKEA eller Ray-Bans 

mervärde är menar Hallin och Hallström (2003). Det faktum att en konsument kommer 

ihåg varumärken och förknippar dem med olika positiva värden gör det lättare att välja 

bland alla varor och tjänster. Konsumenten väljer ett specifikt varumärke för att han 

eller hon kan lita på det och det visar i sin tur på kvalitet. Vi köper inte bara en produkt 

eller en tjänst, vi köper även en social identitet. (Hallin och Hallström, 2003:156) 

 

Hallin och Hallström (2003) menar att det finns undersökningar som visar att vi väljer 

märken som stämmer överens med den vi är eller den vi vill vara. Detta utnyttjas 

naturligtvis av företagen när de bygger upp ett varumärkes personlighet. För väljer de ut 

en målgrupp, tar reda på vad målgruppen gillar och utformar därefter en profil över 
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målgruppens personlighet. Den personlighet som till exempel jeansmärket Levi’s ska 

utmärka är bland annat: romantisk, sexig, rebellisk och oberoende. Med denna profil vill 

Levi’s sedan stärka konsumentens självbild.  

 

3.1.5 Varumärket och logotypens funktion för konsumenten 

Ett väletablerat varumärke kan vara en mycket värdefull tillgång då det fyller en hel del 

olika funktioner för konsumenten. Holger och Holmberg (2002) anser att varumärket 

kan fungera som en informationsbärare, garant, katalysator och som en imageskapare. 

Dessa olika egenskaper hos varumärket bidrar sedan till ett värde för konsumenten. 

Varumärket som informationsbärare kan med hjälp av sin identifierande förmåga, vilket 

bland annat innefattar logotypen, få konsumenten att ta del av information såsom 

produktens pris, kvalitet och funktion. Varumärket och logotypen kan då ses som en 

referenspunkt och kan enkelt jämföra olika produkter med varandra för att ta reda på 

vilken produkt som är det bästa köpet. Varumärket som en katalysator innebär att ett 

specifikt varumärke ger konsumenten utrymme att orientera sig i det stora utbud av 

likartade produkter som finns i varje produktkategori. Varumärket med logotypen och 

dess visuella uttryck underlättar sök- och beslutsprocessen samt ger konsumenten 

möjlighet att pröva sig fram till det varumärke som passar bäst. Varumärket som garant 

innebär att garantifunktionen för ett varumärke har en stor betydelse för den enskilde 

konsumenten. Enligt Holger och Holmberg (2002) representerar alltså ett varumärke ett 

slags löfte som märkesinnehavaren ger till marknaden och dess konsumenter. Så länge 

konsumenternas förväntningar uppfylls behåller varumärket sin köptrohet, vilket i sin 

tur skapar en stabil kvalitetsnivå. Ett varumärke innehar även alltid en symbolisk 

betydelse eftersom den består av information av både rationell och emotionell karaktär. 

Att varumärket har en symbolisk betydelse spelar en stor roll även för dess 

imageskapande. Varumärken kan mycket väl vara ett medel för vårt självförverkligande 

och för social acceptans. 

 

Denna teori av Holger och Holmberg (2002) tar upp viktiga beståndsdelar i logotypens 

funktion för mottagaren. De kan ligga till stor hjälp i förståelsen för hur mottagaren ser 

på en logotyp och även hur deras tolkningar hänger ihop med logotypens funktion. 
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3.2 Visuell kommunikation 

Visuell kommunikation innebär till största del enbart de kommunikationsmedel som 

använder rent bildmässiga eller grafiska beståndsdelar (Dimbleby och Burton, 1999).  

Man kan beskriva den visuella kommunikationen som överföring av information mellan 

sändare och mottagare med hjälp av visuella verktyg. Sändaren av ett visuellt budskap 

kan till exempel vara en specifik person, ett företag, en TV-kanal eller en tidning. 

Utgångspunkten ligger hos sändaren som utformar ett budskap som sedan avkodas av 

mottagaren. För att sändaren ska kunna nå mottagaren med sitt budskap måste ett 

medium inkluderas i kommunikationsprocessen. Detta medie kan till exempel yttra sig i 

en affisch, en tidning eller en reklamfilm. (Bergström 2007:34)  

 

3.2.1 Visuellt samspel 

Bergström (2004) menar att man som mottagare har lättare att ta in budskapet från en 

bild än till exempel en text. Det visuella minnet är nämligen mycket bättre än det 

verbala och om vi efter tre dagar minns tio procent av det vi enbart läst så minns vi 

tjugo procent av det vi enbart tittat på. Dock vill Bergström (2004) lägga stor vikt vid att 

ett samspel där bild och text harmoniserar är det mest effektiva.  

 

Bergström (2007) tar upp typografi, bildhantering och formgivning som de tre 

huvudaspekterna i den visuella kommunikationen. Dessa tre områden måste samverka 

för att skapa en formgivning med ett attraktivt och informativt uttryck. Detta samspel 

kan vara avgörande för om mottagaren väljer att ta till sig budskapet eller inte och om 

detta i sin tur skapar en effektiv visuell kommunikation. Delaktighet är en avgörande 

faktor för att kommunikation ska fungera och uppfylla sitt syfte, vi måste vara aktiva 

och deltagande och därmed vara öppna för både dialog och förändringar (Bergström, 

2004:145). 

 

3.2.2 Brus 

Falkheimer (2001) beskriver att brus innebär allt det som inte är avsett från sändaren, 

alltså sådant som stör kommunikationsprocessen. Brus förvränger alltid de avsikter som 

sändaren vill förmedla och detta begränsar i sin tur den mängd information som man 
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vill sända ut (Fiske, 2007:19-20). Ett exempel på brus kan vara en nyhetsuppläsare i TV 

som skulle vara naken när han läste upp nyheterna. Detta skulle få mottagaren att 

fokusera på det lustiga beteendet och meddelandet skulle inte nå fram. En professionell 

kommunikatör måste alltid ta hänsyn till de olika brus som ständigt finns närvarande 

och att alltid anpassa sitt budskap utifrån det. (Falkheimer, 2001:43-44)  

 

I relation till studien är det intressant att undersöka vilken typ av brus det förekommer 

mellan sändare och mottagare. Det är också relevant att studera vilka faktorer som stör 

kommunikationsprocessen och hur detta kan påverka tolkningen av logotyperna. 

 

3.2.3  Redundans och entropi 

Två andra begrepp som är viktiga i en kommunikationsprocess är redundans och 

entropi. Dessa två är varandras motsatser och redundans kan beskrivas som hög 

förutsägbarhet och struktur medans entropi är resultatet av låg förutsägbarhet och 

oordning. (Fiske, 2007:22) Ett meddelande måste vara redundant för att nå igenom 

bruset och ju mer brus desto mer redundans krävs. Samtidigt får inte redundansen gå till 

överdrift eftersom detta istället kan generera i att man blir helt ointresserad. Därför 

gäller det att man använder dessa två begrepp i harmoni med varandra, entropin skapar 

nämligen uppmärksamhet och får mottagaren att stanna till medans redundansen får oss 

att förstå. Vissa tillfällen kräver högre redundans, till exempel vid krisinformation, och 

vid andra tillfällen är en större dos entropi mer effektiv. (Falkheimer, 2001:44-45)  

 

Dessa två begrepp är relevanta att ha med i undersökningen då de ligger till grund för 

om mottagaren uppmärksammar en logotyp eller inte. Att man till exempel finner en 

specifik logotyp ointressant eller tråkig kan det med största sannolikhet bero på att den 

saknar en viss mängd entropi. 

 

3.3 Människor och tolkning  
Först och främst är det viktigt att reda ut ordet tolka. Detta begrepp har funnits sedan 

fornsvenskan och uppstod i samband med handeln där en dialog mellan slavarna och det 

närstående folket var nödvändig. De behövde tolka och översätta människornas 

främmande tungomål för att göra varandra förstådda. Detta var inte mer än en praktisk 
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aspekt. I det stora hela innebär det alltså att en tolk har till uppgift att översätta språket 

för två olika parter som har behov av att förstå varandra. Uppdraget blir att förmedla 

kommunikation där målet är att förena dessa två parter till en gemensam punkt där det 

sker en fullständig förståelse. (Ödman, 2006:15) Eide och Eide (1997) beskriver att hur 

man som mottagare förstår kommunikation är helt beroende av att varje individ har 

olika erfarenheter från livet som i sin tur gör att ett budskap kan se helt olika ut från 

person till person. Man kan säga att logotypen blir tolken för kommunikationen som 

sker mellan ett företag och en mottagare. Logotypen ska hjälpa och inte stjälpa 

mottagaren till att förstå företagets värderingar. Det är inte alltid enkelt att tolka och 

förstå ett kommunikationsinnehåll. En viktig aspekt är att kommunikationsinnehållet 

alltid förekommer i sin rätta kontext annars finns det risk för att budskapet misstolkas. 

 

Eftersom denna studie till stor del behandlar hur människor tolkar och ger mening åt 

olika budskap är det relevant att veta hur man som mottagare tolkar och förstår 

kommunikation. I studien ska man kunna se huruvida företagen lyckas förmedla sina 

värden till mottagarna och om man som mottagare förstår det sända budskapet genom 

logotypen. Självklart vill man förmedla ett budskap som ska stå i samförstånd och 

tolkas på ett särskilt sätt. Som företag vill man ”tolka” och ladda sina värderingar i ett 

och samma element (logotypen) vilket är en enorm utmaning för sändaren. 

 

3.3.1 Reception och perception 

Med reception menar Gripsrud (2008) att mottagarna inte är passiva, utan ”aktiva 

meningsproducenter” som hela tiden ger olika betydelser åt budskap. Detta eftersom 

alla människor tolkar olika budskap på olika sätt och vid olika tillfällen. Ett budskap är 

inte bara själva budskapet i sig utan det är just när mottagaren avkodar budskapet och 

ger mening åt det som det händer något. Budskapet får plötsligt helt nya dimensioner.  

Perception, eller varseblivning som det också kallas, är en mycket viktig funktion för 

allt levande. Nationalencyklopedin (2012) beskriver perception som ett sätt att tolka ett 

budskap och att all perception leder till olika handlingar hos mottagare. Johansson och 

Malmsten (2009) anser att man med perceptionens hjälp kan bilda sig en 

verklighetsuppfattning, både hur den ser ut nu och hur den kan komma att se ut en bit in 

i framtiden. De menar även att mottagare med hjälp av sin fantasi kan skapa sig ett 
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händelseförlopp som inte sker i verkligheten, utan bara rent tankemässigt.  

 

I denna teori riktas fokus på hur mottagaren tolkar och ger mening åt ett budskap vilket 

även ligger till grund för denna undersökning. Det är viktigt att inse att ett budskap 

alltid avkodas av olika människor i olika kontexter, vilket genererar helt skilda 

tolkningar. Detta är en intressant aspekt då respondenterna i denna studie kommer att ha 

olika förförståelser vilket kommer att skapa olika tolkningar av logotyperna. 

 

3.3.2 Förförståelse 

Johansson och Malmsten (2009) beskriver förförståelsen som något vi redan har upplevt 

i våra huvuden. Tankar, känslor, kunskap och associationer är fyra aspekter som styr 

hur vi tolkar nya upplevelser. I grund och botten handlar förförståelsen om varje 

människas tolkningsförutsättningar och dess förmåga att styra människans möjligheter 

till att kunna förstå och kommunicera. Hit hör även de kunskaper varje människa 

besitter samt dess attityder gentemot olika personer, frågor och situationer. Vidare kan 

man se till begreppet förväntningar som en del av förförståelsen. Förväntningar handlar 

om hur människan har ett utgångsläge i en tydlig uppfattning om en situations handling 

redan från början. I detta fall handlar en sådan situation om de tillfällen där 

kommunikation och tolkning måste ske.  

 

3.3.3 Attityder och värderingar 

Johansson och Malmsten (2009) anser att attityder är ett begrepp som visar på 

människans förhållningssätt till andra personer, företeelser och händelser samt vilka 

känslor som de ger upphov till. Attityder kan ge uttryck för de värderingar man har och 

de kan även fungera som en slags försvarsmekanism där man med hjälp av 

värderingarna kan skydda sig själv mot obehagliga sanningar. Attityder kan även skapa 

samhörighet i sådana situationer där man väljer att hålla med dominerande personer 

eller grupper för att inte göra sig ovän med dessa. En attityd kan definieras som en 

bestående positiv eller negativ känsla som finns hos oss människor gentemot andra 

människor, ett föremål eller ett område. Våra attityder skapas vid en tidig ålder 

beroende av kultur, föräldrar eller andra sammanhang. Attityder är långsiktiga och kan 

många gånger vara livet ut. 
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3.4 Semiotik 

Falkheimer (2001) beskriver att semiotiken fokuserar på olika tecken som samverkar 

och skapar mening. Han talar även om symbolen som ett tecken vilket vi är överens om 

att ha en viss betydelse. Det kan till exempel vara trafikmärken, flaggor och logotyper. 

En symbol kan även vara ett ord, bara det finns någon form av överenskommelse om 

vad det ordet betyder (Falkheimer, 2001:146-147). 

 

Det är högst relevant att studera symbolers betydelser då detta utgör en stor del av 

logotypens utformning och dess budskap. Vidare är det intressant att undersöka hur pass 

stor vikt mottagaren lägger vid en symbol och dess visuella uttryck tillsammans med 

alla de värden som symbolen är laddad med. 

 

3.4.1  Symbolens roll och användning 

En symbol handlar i mångt och mycket om konventionella överenskommelser och att 

symboler kan inneha olika betydelser från person till person inom samma kultur. Korset 

kan för någon betyda liv och återuppståndelse, medan det för någon annan kan 

symbolisera död och begravning. En symbol kan vara entydig, alltså att det i stort sätt 

endast förekommer en tolkning av den. Ett exempel på när symbolen är entydig är 

trafikljus. Där ska det överhuvudtaget inte förekomma någon tolkningsfråga. I andra 

sammanhang som till exempel när det kommer till konstverk eller dylikt förekommer 

det definitivt flera infallsvinklar till tolkning. Här sker en mångtydig tolkning där det 

kan skilja sig avsevärt mellan hur olika individer tolkar en målning. Man ska dock veta 

att det går att tolka till exempel en målning utifrån två plan: denotativ och konnotativt. 

(Falkheimer, 2001:146-147) 

 

3.4.2  Denotation och konnotation 

Falkheimer (2001) hävdar att en tolkning av en bild eller fotografi kan ske på två olika 

plan. I det första stadiet tolkar man bilden denotativt. Det innebär att man konkret kan 

säga vad bilden föreställer, att det till exempel föreställer en kvinna i förgrunden iförd 

en röd klänning som står och vinkar till en man i bakgrunden som bär på en hund. På 
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den konnotativa nivån kommer våra tolkningar och associationer in i bilden och man 

frångår därmed det man konkret kan tyda. 

 

Dessa två begrepp är relevanta och har stor betydelse för hur tolkningsprocessen ser ut 

hos en mottagare. Mottagaren kan tolka logotypen utifrån det han eller hon ser rent 

konkret men även utifrån ett djupare resonemang vilket är essentiellt för 

undersökningens syfte. 

 

3.4.3 Koder och bildspråkliga koder  

När vi kommunicerar genom tecken använder vi koder. Koder är de system där tecknen 

organiseras. Dessa system styrs i sin tur av regler eller konventioner som medlemmarna 

i ett samhälle har godkänt. (Fiske, 2007:91) I vissa sammanhang är dessa reglar mycket 

bestämda, exempelvis vårt språk där vi måste veta precis hur tecknen ska användas för 

att kunna kommunicera (Dimbleby och Burton, 1999). 

 

Hasse Hanson et al. (2006) talar om den italienska sociologen och författaren Umberto 

Eco (1932-) som konsekvent hävdar att bilden är ett språk baserat på olika slags tecken. 

Några av hans exempel är bland annat perceptionskod, igenkänningskod och 

ikonografisk kod. Perceptionskod innebär att vi gör våra grundval utifrån förväntningar 

och antaganden, som i sin tur bygger på tidigare inlärningar och erfarenheter. Vid sidan 

av perceptionskoderna finns igenkänningskoder vars funktion är att utforma vår 

varseblivning utifrån relevanta aspekter eller särskiljande drag. Till sist berättar Hanson 

et al. (2006) om Umberto Ecos beskrivning av de ikonografiska koderna som avser en 

kedja av tecken som i sin tur skildrar ett välkänt tema, man talar om bilder som följer 

vissa mönster och återger teman vi omedelbart känner igen, till exempel terrordåd eller 

klassfoton. 

 

Eftersom det förekommer stora skillnader i kodgemenskapen och tolkningsprocesser 

mellan olika mottagare har detta perspektiv en stor betydelse vid intervjuer med 

mottagare. Detta för att urskilja på vilket sätt man tolkar logotypen och vilka attityder 

som skapas utifrån detta. 
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4. METOD 

I detta avsnitt presenteras vilka typer av metoder vi har valt att genomföra i vår 

undersökning och varför vi valde just dem. Läsaren ska få sig en klar bild av vad de 

olika tillvägagångssätten betyder och ska även kunna avgöra om de känns trovärdiga 

eller inte. 

 

4.1 Metodvalsinriktningar 

Vid en metodundersökning finns olika inriktningar att välja mellan: kvalitativa och 

kvantitativa metoder (Backman, 2010). Dessa olika metodval står för helt skilda 

tillvägagångssätt vid en undersökning. Man ska dock veta att det även går att blanda 

dessa metoder i sin undersökning. 

 

4.1.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Enligt Backman (2010) används den kvantitativa metoden vid studier som innebär att 

man mäter och ställer upp statistik, metoden mynnar oftast i siffror. Detta kan till 

exempel vara enkätundersökningar som görs på en viss population. I den kvalitativa 

metoden används inte siffror utan denna metod kännetecknas av att ”ordet” används i 

någon form, vilket kan vara både i tal och i skrift. Ett tydligt exempel på detta är 

intervjustudier av olika slag. Den kvalitativa metoden riktar fokus mot individen och 

istället för att undersöka en objektiv verklighet ställer man hellre frågor som behandlar 

hur individen tolkar och formar en verklighet. (Backman, 2010:33-34) 

 

Vi valde att genomföra en empirisk undersökning där en kvalitativ intervjustudie 

verkställdes för att undersöka mottagarens attityder kring logotyper. Anledningen till 

detta var att det skulle bli lättare att få en diskussion och ett djupare resonemang kring 

mottagarnas tankar och känslor. Det blev enklare att ställa följdfrågor till mottagarna 

och vi kom in mer på djupet hos dem. I vår studie hade det inte fungerat med en 

kvantitativ enkätundersökning då det hade blivit en kanal för envägskommunikation. I 

en enkätundersökning får respondenten inte samma utrymme att utveckla sina svar och 

möjligheten till relaterande följdfrågor uteblir. Vår studie krävde att en mer grundlig 

diskussion framstod, detta var av stor vikt då studien handlar om människors attityder 
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och känslor kring ett fenomen. Syftet var inte att begränsa svarsalternativen, vi försökte 

istället framkalla en diskussion och skapa mer ingående tolkningar kring vårt ämne. Vi 

utförde sedan själva jämförelsen om mottagarens attityder kring om logotypen 

harmoniserade eller inte med det som företaget stod för. Företagens kärnvärden 

presenterades därför inte för mottagaren då vi eftersträvade så ärliga åsikter som 

möjligt. De logotyper vi presenterade och skapade en diskussion kring fungerade sedan 

enbart som ett instrument för att få en bild av hur våra respondenter ställde sig till 

logotyper i allmänhet. 

 

4.2 Urval 
Detta avsnitt handlar om den analysenhet som man väljer att studera i sin 

metodundersökning. Det kan till exempel handla om personer, vilken typ av population 

man har valt att ställa frågor till under exempelvis en enkätundersökning. Det handlar 

om att göra ett urval i vad man vill studera, detta urval ska hjälpa till att ge 

undersökningen mening och i slutändan ge ett så representativt resultat som möjligt. 

(Backman, 2010:55,85) 

 

4.2.1 Respondenter 

Inför intervjuerna valde vi att göra ett strategiskt urval. Enligt Kvale (1997) lämpar sig 

ett strategiskt urval bäst som urvalsmetod för kvalitativ forskning då ett slumpmässigt 

urval kan hota studiens kunskapsmässiga giltighet. Cantzler (1991) beskriver att vid 

strategiska urval strävar man efter att upptäcka fler kvaliteter och få förståelse för 

skeenden och problem. Man väljer antingen undersökningsenheter med stora likheter 

för att få fram de som är typiska eller så tar man ut de som skiljer sig mycket för att få 

en stor bredd i undersökningen. (Cantzler, 1991:41) Målet var att hitta människor med 

olikheter snarare än likheter för att få så intressanta och olika reaktioner som möjligt 

kring våra teman med tillhörande frågor.  

 

Genom ett strategiskt urval tillfrågades 10 stycken personer i vår närhet om de hade 

möjlighet att delta i en intervjuundersökning. Dessa 10 personer valdes ut då vi visste 

att de innefattade variation i kön, ålder och yrke. Vad de till exempel arbetade med var 

inte relevant men däremot att det fanns en variation av arbetena var viktigt för att 
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resultatet skulle skapas av så olika tolkningar som möjligt. Av de 10 personer som 

tillfrågades hade åtta stycken av dem möjlighet att delta i undersökningen. Slutligen 

valde vi ut sex stycken av dessa åtta personer på grund av att vi inte ville inkludera för 

många respondenter. Vi ville hellre åstadkomma längre och mer omfattande 

diskussioner med ett fåtal respondenter än kortare och ytligare diskussioner med ett 

flertal. De sex slutgiltiga respondenterna selekterades ut då vi ansåg att dessa hade störst 

variation mellan varandra. Det förekom till exempel liknande yrken och åldrar och 

därför sållades dessa personer bort. 

 

Nedan följer en presentation av de sex respondenterna som vi valt att ge fiktiva namn:  

 

• Lars, 57 år – Musiklärare 

• Ida, 18 år – Gymnasiestudent 

• Mattias, 28 år – Pumpmontör 

• Annika, 49 år – Butikschef 

• Elin, 30 år – Arkeolog 

• Edvard, 26 år – Drifttekniker 

 

4.2.2 Logotyper/Företag 

Vi valde att undersöka tre olika företag och dess logotyper: Volvo, McDonalds och 

Telia. Dessa tre valdes ut på grund av att de skiljer sig från varandra då de behandlar 

olika behovsområden och även har helt olika grafiska profiler. Samtidigt är dessa tre 

stora företag som de flesta i Sverige känner till. Vi ansåg att det var intressant att 

använda oss av dessa tre för att undersöka om sådana väletablerade och framgångrika 

företag lyckats förmedla sina värden i en logotyp enligt mottagaren. Vidare valdes just 

dessa företag ut då vi ansåg det vara intressant att undersöka huruvida mottagarna skulle 

tolka Volvos visuella uttryck med sin enkelhet och utmärkande symbol. Även 

McDonalds logotyp med dess gyllene bågar och färgstarka uttryck fann vi potentiellt 

tankeväckande för mottagaren att diskutera kring. Slutligen valdes Telia ut som ett 

intressant diskussionsämne på grund av deras innovativa val av symbol och färg. Vi 
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hoppades att dessa olika aspekter hos företagen skulle komma att frambringa en djupare 

diskussion som skapade intressanta perspektiv hos våra respondenter.  

 

4.3 Intervjumetod 
I detta avsnitt beskrivs vilken metod vi valt för att samla in data till vår undersökning. 

Vi har valt att göra en intervjustudie då detta är den vanligaste och mest effektiva 

insamlingsmetoden vid en kvalitativ undersökning (Backman, 2003:33). Vid en 

intervjustudie finns det givetvis otaliga intervjumetoder att välja mellan beroende på 

vilken karaktär som eftersträvas i svaren. Man kan ställa ledande frågor med specifika 

svarsalternativ eller så går man mot en mer öppen diskussion med intervjupersonen. En 

helt strukturerad intervju ger intervjupersonen relativt lite utrymme att svara inom och 

svaren blir då förutsägbara. I en ostrukturerad intervju lämnas däremot fullt utrymme 

för intervjupersonen att svara inom. (Patel & Davidson, 2003:72) 

 

4.3.1 Semistrukturerad intervju 

Formuleringen av frågeställningarna skulle inte vara så specifika att det hindrade 

respondenten att komma med egna alternativa idéer eller synsätt. Utifrån detta valde vi 

att göra en semistrukturerad intervju vilket innebar att respondenten hade stor frihet att 

utforma svaren på sitt sätt, samtidigt som vi utgick från specifika teman i en utformad 

intervjuguide. I intervjuguiden tar man upp breda teman med särskilda förberedda 

följdfrågor (Cantzler, 1991:51). Följdfrågorna ställs sedan om respondenten inte svarar 

spontant på de ursprungliga frågorna. Med denna intervjumetod begränsade vi inte våra 

respondenter utan de fick ventilera sina tankar kring ämnet samtidigt som de olika 

temana höll oss till ämnet samt skapade en struktur på våra intervjuer. 

 

4.3.2 Utformning av intervjuguide  
För att få med de aspekter som vi ville få svar på i vår undersökning strukturerade vi 

upp specifika teman i en intervjuguide som vi sedan hade hjälp av under våra intervjuer. 

Teman skapades utifrån studiens frågeställningar för att på så vis innefatta dessa till 

största möjliga mån. Våra teman för intervjuguiden blev: Logotypen som 

kommunikationsmedel, Logotypen och företaget samt Symboler och färger. Under dessa 

teman försökte vi även att frambringa så effektiva frågeställningar som möjligt genom 
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att studera följande punktlista angående frågor att ställa vid en intervju: 

 

• Inledande frågor – Kan du berätta om…? 

• Uppföljningsfrågor – Be intervjupersonen utveckla sitt svar  

• Sonderingsfrågor – Uppföljning och fördjupning av svar på en direkt fråga  

• Preciserande frågor – Till exempel: Vad gjorde du då?  

• Indirekta frågor – Till exempel: Vilka åsikter har man här på jobbet?  

• Tolkande frågor – Till exempel: Menar du att…? Känner du att…?  

(Kvale, 1996:133-135) 

 

Vi formulerade frågorna på så vis att det inte skulle finnas några fasta svarsalternativ 

eller ja- och nej-frågor då intervjun i så fall skulle gått mot en mer strukturerad variant. 

Frågorna formulerades istället på så vis att svarsutrymmet blev så fritt som möjligt och 

att utrymme för diskussion fanns. Vi var dock medvetna om att intervjuerna, trots 

guidning av punktlistan och våra utformade teman, lätt skulle kunna hamna i ett 

förfarande som resulterade i ja- och nej-svar. Det krävdes ett stort engagemang av oss 

för att få igång diskussionen och vi kunde självklart inte förlita oss på att våra teman 

och olika frågor skulle täcka detta.  

 

Nedan presenteras våra valda teman och varför vi valt dessa. För att titta närmare på 

intervjuguiden som användes under intervjuerna se ”Bilaga II”. 

 

Logotypen som kommunikationsmedel 

Under detta tema ville vi skapa grundläggande frågor om hur våra respondenter ställde 

sig till logotypen som ett kommunikationsmedel. Vi ville att frågorna skulle behandla 

det som logotypen förmedlar och ta vara på respondenternas första intryck. Det viktiga 

under detta tema var att framkalla respondenternas känslor kring vad logotypen 

förmedlade. 

 

Logotypen och företaget 

I detta tema ville vi fokusera frågorna på förhållandet mellan logotypen och företaget. 

Vi ville undersöka om respondenterna tolkar en logotyp på samma sätt som företaget 
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själva vill förmedla sig, om respondenternas attityder kring logotypen stämmer överens 

med företagets värdeord. Det viktiga med detta tema var att jämföra svaren med 

företagens profiler.  

 

Symboler och färger 

Här behandlar frågorna mest de visuella aspekterna. Vi ville undersöka om man förstår 

vad logotypen konkret föreställer. Frågorna utformades så att vi skulle få mer svar kring 

vad själva symbolen innebar för respondenterna samt om färgerna spelade någon roll 

för hur man valde att tolka logotypen. Vi sökte även vetskap om huruvida logotyperna 

innehöll något respondenterna inte riktigt förstod och om detta hade någon påverkan på 

tolkningsprocessen. 

 

Avslutning 

Med detta tema ville vi avrunda intervjun genom att ge respondenten utrymme att 

komma med kommentarer, frågor eller tankar kring ämnet som inte togs upp under 

intervjuns gång. 

 

4.3.3 Utförandet av intervjuer 

Utifrån vår intervjuguide genomfördes enskilda intervjuer med våra sex utvalda 

respondenter där varje intervju varade i ungefär 30-45 minuter. Vikten lades vid att få 

fram respondenternas egna fria associationer och vi valde därför att inte presentera 

några fakta om företagen innan eller under intervjun. Vi började med att förklara för 

respondenterna vad undersökningen gick ut på, detta för att de skulle få sig en klar bild 

av innebörden med intervjun. Vi beskrev även kort för våra respondenter vad en logotyp 

är, vad den innebär och vad den betyder för ett företag. Att delge respondenterna denna 

information resulterade i att det inte blev några missuppfattningar eller någon förvirring 

kring vad en logotyp egentligen innebär. Stor vikt lades även vid att förklara för 

intervjupersonen att denne skulle försöka koppla bort sina personliga åsikter om 

företaget eftersom det var tolkningarna kring logotypen vi ville åt. Vi valde att 

dokumentera våra intervjuer genom att göra ljudinspelningar i datorn eftersom Patel och 

Davidsson (2003) menar att ett anteckningsförfarande hade fodrat en hel del träning från 

oss som intervjuare då det är invecklat att endast anteckna vid ett intervjutillfälle. I 



 

  29 (62) 
 

intervjuerna försökte vi att skapa en diskussion snarare än att endast få ett svar på 

frågan. Vi uppmuntrade våra respondenter till att resonera kring våra teman och komma 

med sina tolkningar och åsikter kring dem. 

 

4.3.4 Forskningsetisk diskussion 

Trots att vi bedömde att studiens innehåll inte skulle skapa obehag eller skada våra 

respondenter på något vis ansåg vi det ändå vara relevant att belysa de etiska 

aspekterna. Därför erhölls en anonymitet hos våra respondenter och de presenterades 

därmed genom fiktiva namn, detta för att till största möjliga mån skydda deras 

integritet. Vi valde dock att ha namn för att läsaren enkelt skulle kunna orientera sig 

bland de olika respondenterna. Vidare såg vi till att intervjuerna ägde rum i en privat 

miljö där ingen mer än vi som intervjuade skulle få reda på att denna undersökning 

pågick och vad som sades där och då. Detta resulterade i att respondenterna kände sig 

bekväma i situationen och de kunde helt och hållet fokusera på intervjuerna. 

 

4.4 Undersökningens tillförlitlighet 

Allt som man undersöker måste förmedla trovärdighet och säkerhet. Man måste tillse 

att man verkligen undersöker det som är tänkt och inget annat. Två begrepp som 

används här är reliabilitet och validitet. Dessa härstammar från den kvantitativa 

metodologin och det ena utesluter inte det andra, hela tiden måste det finnas en balans 

mellan dessa två begrepp. (Patel & Davidson, 2003:98) 

 

4.4.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitetsbegreppet ligger väldigt nära validiteten i kvalitativa studier och oftast 

använder inte kvalitativa forskare begreppet reliabilitet överhuvudtaget utan validiteten 

får ta större plats (Patel & Davidson, 2003:102). För att studien ska ha god reliabilitet 

ska resultatet vara tillförlitligt. Andra studier ska alltså kunna visa samma resultat. 

Materialinsamlingen och mätningen av studien bör också ha varit genomförd på ett 

pålitligt sätt. (Kvale, 1997:85) I vår intervjuundersökning framgick det tydligt att vi 

hade att göra med helt skilda respondenter. Eftersom att de var så olika i sina svar 

gynnade detta vår studie på så vis att vi fick fram ett brett resultat med många olika 

attityder och åsikter. Vi valde även att spela in våra intervjuer för att få ett så pålitligt 
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material som möjligt och dessa två aspekter bidrog till att höja reliabiliteten i vår 

undersökning. För att studien ska uppnå god validitet måste forskningen undersöka det 

som den avser att undersöka och ingenting annat. Det kan bland annat vara användandet 

av valida, det vill säga neutrala, frågor i intervjun samt att tolkningarna som görs är 

korrekta och resultatet hållbart. (Kvale, 1997:85)  

 

I intervjuerna var vi tvungna att se till att vi verkligen tog fram och ställde rätt frågor till 

våra respondenter för att få ut så stor mängd matnyttig fakta som möjligt i resultatet. Vi 

sållade ut och skar ner på sådant som var mindre väsentligt i studien för att enbart få den 

information vi sökte. I undersökningen fanns det ibland tendenser till att respondenterna 

svävade ut i sina svar. Det var vikigt att hålla en bred diskussion men ibland kom 

respondenterna in på andra trådar som i själva verket var irrelevanta för ämnet. 

Konsekvensen av detta blev att intervjun ibland tog längre tid och vi fick vara mer 

noggranna med vilket material som hade med ämnet att göra. Då vi lade stor vikt vid att 

ställa rätt frågor och sålla ut relevant material så kunde vi stärka validiteten i vår 

undersökning. 

 

4.5 Metoddiskussion 

Komplikationer med metodvalet var att det under intervjun var svårt för respondenten 

att tänka bort sina personliga åsikter om företaget, även om vi bad dem att göra sitt 

yttersta för att förhindra detta. Dessa tankar skulle läggas åt sidan just för att fokus i 

första hand skulle riktas mot logotypens visuella uttryck och vad den förmedlade. Detta 

för att respondenternas personliga åsikter om företagen inte skulle färgas av på deras 

tankar kring logotypen. En respondent med specifika åsikter om ett företag skulle 

undvika att tolka logotypen utifrån dessa tankar. Det var även viktigt att respondenten 

förstod relevansen av att tänka bort sina personliga åsikter om företaget och dess 

logotyp. Enligt Vetenskaprådet (2009) är det även viktigt att göra klart för respondenten 

vad han eller hon fyller för funktion i undersökningen för att de bland annat ska vara 

medvetna om vad deras medverkan resulterar i för typ av ändamål. Därför behövde vi 

noggrant förklara för respondenterna att bästa möjliga resultat kunde uppnås i och med 

att de försökte lägga sin förförståelse åt sidan för stunden. Eftersom våra tre utvalda 

företag är allmänt förekommande var vi dock medvetna om att respondenternas 
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förförståelse i många fall styrde deras värderingar i tolkningen av logotyperna. Detta 

genererade sin tur i att deras svar inte alltid var helt objektiva. När det gällde oss som 

intervjuare och vår egen förförståelse var det viktigt att vara medveten om att även vi 

som studenter inom medie- och kommunikationsområdet besitter en omfattande 

förförståelse när det kommer till logotyper och hur mottagare uppfattar dessa. Vi 

försökte dock att hantera vår egen förförståelse på ett professionellt sätt genom att 

fokusera på att förankra studien utifrån teori och metod och inte enbart utifrån våra egna 

förkunskaper.  

 

En annan brist som fanns i metodvalet var att tidsramen för att generera ett så 

representativt resultat som möjligt inte existerade. Med den begränsade tid vi hade för 

vår undersökning fick vi bara fram ett begränsat resultat. Dock kvarstod lärdomen av att 

överhuvudtaget ha intervjuat personer till en sådan här typ av studie. Efter att ha 

genomfört intervjustudien med våra respondenter insåg vi att vissa av våra 

frågeställningar var överflödiga. Det förekom frågor som var relativt snarlika varandra 

och som i princip genererade samma svar. Vi hade till exempel två frågor som båda 

innebar att man skulle tolka logotypen helt fritt. De var visserligen något olika 

formulerade men det visade sig sedan att de gav samma svar och därmed var en av 

dessa frågor överflödig. Ett annat ämne som berördes på liknande sätt var om det 

förekom något i logotypen som fångade uppmärksamhet och om det fanns något som 

var mer intressant/ointressant i logotypen. Dessa två frågor hade man kunnat slå ihop 

till en fråga eftersom de i princip behandlar samma ämne. Konsekvensen av detta blev 

att ett brus uppstod hos oss som intervjuare då man ibland blev tvungen att hoppa över 

vissa frågor eller formulerade om dem mitt under intervjun. Visserligen var det positivt 

att vi fick öva oss på att vara flexibla under intervjun men det uppstod ändå en 

osäkerhet. Vi valde att spela in våra intervjuer och en nackdel med detta kunde vara att 

respondenterna betedde sig annorlunda när de visste att de spelades in (Patel & 

Davidson, 2003:83). Detta var dock inget som vi lade märke till och enligt vår 

iakttagning verkade det som att man helt enkelt inte brydde sig eller glömde bort att 

samtalet spelades in. Medvetenheten om detta problem fanns dock och det är inte 

omöjligt att respondenterna ändå påverkades av att det blev inspelade.
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5. EMPIRI 

I detta avsnitt redovisas den verklighet som undersökningen avser genom de kvalitativa 

intervjuer som genomförts. Detta för att läsaren ska kunna skapa sig en egen 

uppfattning baserad på det fakta som presenteras.  

Avsnittet är disponerat utifrån frågeställningarna med de tre företagen som 

underkategorier. I slutet av resultatet läggs även en jämförelse mellan mottagarnas 

attityder och teorierna om vad företagen vill förmedla. Viktigt att nämna är att dessa tre 

företag och attityderna kring deras logotyper har använts som ett instrument för att ta 

fram fakta som det sedan kunnat dras slutsatser utifrån.  

 

5.1 Logotypen som kommunikationsmedel 
Här redovisas den data som behandlar de attityder kring hur logotypen fungerar som ett 

kommunikationsmedel. 

 

Volvo 

Hälften av respondenterna uppgav bland annat orden stål, metallisk, militärisk och hård 

när de fick frågan om vilka känslor man kände för Volvos logotyp. De flesta menade att 

detta berodde på den gråfärgade ring som Volvos logotyp består av och det blänk som 

många av respondenterna kopplade till någon slags metall. En av respondenterna ville 

även tillägga att han på grund av blänket fick mycket positiva känslor av hela logotypen 

då han associerade det med lyx. En annan åsikt var att logotypen kändes tråkig och 

intetsägande i sitt uttryck. Detta kan kopplas till begreppen redundans och entropi inom 

kommunikationsteori. Fiske (2007) menar att dessa två begrepp måste användas i 

harmoni med varandra då den ena skapar uppmärksamhet och den andra förståelse. En 

logotyp kan inte vara för enkel och intetsägande i sitt uttryck eftersom den då har stor 

tendens att glömmas bort. Samtidigt får den inte vara för oförstående eftersom 

budskapet då riskerar att utebli, vilket medför att mottagaren inte uppmärksammar 

logotypens budskap (Falkheimer, 2001:44-45).  

 

En annan infallsvinkel kom från en respondent som menade att hon skulle förstå 

logotypen även om det inte hade stått Volvo, hon menade att logotypen ändå ser ut som 
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ett typiskt bilmärke. I rapporten av Alm och Öberg (2007) kom man fram till att 

logotyper inom samma bransch har ett liknande visuellt uttryck. Detta påstående kan 

återkopplas till den egna studien med utgångspunkt i tankarna från respondenten ovan. 

Respondenten förstår hur man tänkt med logotypen eftersom man vet att det handlar om 

ett bilföretag. Logotyper inom samma verksamhetsområde tenderar alltså att likna 

varandra och mottagaren är väl medveten om detta och tolkar på så vis även en logotyp 

utifrån denna aspekt.  

 

Ännu en tolkning var att det kom fram mycket känslor när man tittade på logotypen och 

denna respondent refererade bland annat till svenska arbetare, svensk arbetsmarknad 

och trygghet då logotypen ingav en nostalgisk känsla på grund av sitt gammelmodiga 

uttryck. På frågan om vad i logotypen som fångade deras intresse svarade samtliga 

respondenter att det var pilen i logotypen som deras ögon drog sig till. Många 

respondenter menade att detta berodde på att de inte riktigt förstod vad den hade för 

mening, vilket genererade i att de störde sig på den. De flesta av respondenterna 

uppmärksammade och associerade även logotypen till en manssymbol, vilket blev både 

förvirrande och störande. En av respondenterna uttryckte sig på följande vis: ”Pilen 

känns väldigt ointressant, den har inte där att göra egentligen. Får bara män köra Volvos 

bilar, eller vad är tanken?” (Edvard, 26) Det var många av respondenterna som störde 

upp sig på att logotypen lätt kunde associeras till en manssymbol eller att man inte 

riktigt förstod vad den skulle förmedla. 

 

En annan tolkning var att logotypen associerades till en manssymbol men att 

respondenten ändå förmodade att det inte var tanken. En liknande tolkning var att 

respondenten konkret såg en manssymbol men trodde och hoppades att det inte var det 

som var syftet. Enligt Falkheimer (2007) går det att tolka en symbol på två olika sätt, 

denotativt och konnotativt. Detta finns det tydliga tendenser på i undersökningen med 

bland annat Volvos logotyp som exempel. Respondenterna såg nämligen symbolen i 

logotypen som en manssymbol rent konkret. De såg en manssymbol på en denotativ 

nivå. Tänkte de sedan efter kunde respondenterna, utifrån tolkningar och associationer, 

förstå att Volvo inte ville förmedla en manssymbol. De har då tittat på symbolen ur ett 

konnotativt perspektiv. Respondenterna lade först och främst märke till vad de såg, rent 
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denotativt, för att sedan tänka efter och faktiskt börja konnotera det man såg i symbolen. 

 

Det var inte någon av respondenterna som trodde att de skulle påverkas speciellt mycket 

av logotypens uttryck när de handlar en vara eller en tjänst. En respondent menade att 

han inte påverkades av sådana aspekter när han gjorde sina val medan en annan 

respondent lade fram följande tanke: ”Så länge en logotyp inte ser ful och tråkig ut så  

tror jag inte man blir påverkad på något vidare negativt sätt.” (Edvard, 26) 

Respondenten menade att han inte märkbart påverkas av logotypens uttryck vid ett 

köptillfälle men om en logotyp ser ”ful” ut och inte tilltalar honom estetiskt skulle han 

välja en annan vara eller tjänst med en mer tilltalande logotyp. I en vetenskaplig artikel 

om designprinciper av Agrawala et al. (2011) beskriver man att de flesta skickliga 

formgivare använder olika principer för att skapa god design och för att i sin tur även 

skapa en mer effektiv visualisering. Detta kan återknytas till tankarna från respondenten 

ovan där det påpekas att en vara/tjänst som inte besitter ett uns av god design kan 

uppfattas som negativ. Agrawala et al. (2011) menar att det krävs god design för att 

effektivisera en kommunikationsprocess i ett visuellt uttryck, vilket även respondenten 

resonerar kring när han beskriver att det ”fula” påverkar honom på ett negativt sätt. 

 

McDonalds 

De flesta respondenterna beskriver att de tycker det är svårt att koppla bort företaget när 

det kommer till McDonalds logotyp. Respondenterna har en inpräntad bild av företaget 

och de har ofta en relation till det på ett eller annat sätt. Många av respondenterna 

beskrev sitt ”första” intryck av McDonalds logga som något som känns väldigt 

barnsligt: jippo, tivoli, krimskrams, lokalreklam och lågbudget är några av de ord som 

dessa respondenter använde för att beskriva logotypen. ”Det här känns som en logotyp 

som likaväl kan bytas ut redan nästa vecka, det är ingen tjusig kvalitet i den som håller.”  

(Lars, 57) En respondent ansåg även att logotypen såg ut att vara målad av ett barn. 

Även om logotypen inte förmedlade någon hög grad av kvalitet var i princip alla 

respondenter eniga om att man har lyckats bra när det kom till val av färg, även om 

färgerna inte tilltalade rent estetiskt. En respondent tyckte att rött och gult skapade en 

stark uppmärksamhet vilket hon även trodde att företaget ville nå ut med. En annan 

tolkning var en respondent som såg eldfärger som signalerade varnings- och 
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signalfärger. Denna respondent tyckte att det röda blev som en stoppskylt. Ytterligare 

en infallsvinkel var att färgerna var väldigt trevliga, mysiga och behagliga och det ingav 

ett positivt intryck av logotypen och dess glada färger. Respondenterna var överens om 

att färgerna drar till sig uppmärksamhet. Koblanck (2003) menar att det finns många 

faktorer som påverkar människans syn på ett bra varumärke. Detta kan man tydligt se på 

respondenternas olika åsikter angående både färg och form i logotypen. Fortsättningsvis 

beskriver Koblanck (2003) att ett företags identitet är summan av alla de signaler som är 

riktade till omvärlden och dessa påverkar konsumenterna markant.  

 

En annan intressant åsikt som kom fram var hur viktig McDonalds logotyp är när man 

är ute och kör i trafiken. ”Det är väl inte deras tanke att utstråla superkvalitet, 

utan istället VI FINNS HÄR, KOM HIT, FÖR ATT VI SYNS!” (Ida, 18) Denna 

respondent menade att det är McDonalds logotyp som man letar efter i mängden av alla 

logotyper eftersom man vet vad man får när man kommer dit. Ett varumärke och dess 

logotyp fungerar som en garant för konsumenten, därmed är garantifunktionen i 

tjänsten/produkten ytterst viktig (Holger och Holmberg, 2002:110-111). Detta innebär 

att logotypen och dess innebörd respresenterar ett löfte om företaget och vad de 

erbjuder. Enligt respondenten ovan förmedlar inte McDonalds logotyp lyx och kvalitet 

och då förväntar man sig inte heller detta av företaget. Enligt Holger och Holmberg 

(2002) behåller varumärket sin köptrohet så länge konsumenternas förväntningar 

uppfylls. Det är av stor vikt att företaget att inte förmedlar för höga förväntningar i sitt 

visuella uttryck utan att man som konsument, som respondenten uttrycker det, vet vad 

man får. 

 

Telia 

Gällande känslorna kring Telias logotyp fanns det en tolkning där man övervägande 

fick en positiv känsla av logotypen som helhet. Man tyckte att logotypen speglade ett 

modernt företag som tilltalade på en hög nivå. En respondent med denna tolkning kom 

med en intressant iakttagelse kring Telias logotyp. ”Den är snygg och känns genomtänkt 

och då får man kvalitet i den. Det verkar som att de brytt sig om den och då känns det 

som att de även bryr sig om produkten.” (Mattias, 28) 
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Respondenten menar att om man lägger mycket omtanke kring sin logotyp så lägger 

man antagligen minst lika mycket möda på sina produkter. Holger och Holmberg (2002) 

menar att logotypen kan fungera som en informationsbärare för företaget och på så vis 

få konsumenten att ta del av information så som pris, kvalitet och funktion. Visar man 

att man har lagt ner tid och omsorg på logotypen kan detta främja attityden kring 

företagets tjänster eller produkter.  

 

De övervägande känslorna eller associationerna hos resten av respondenterna var dock 

negativa. En återkommande åsikt var att man hade stora problem med färgerna. En 

respondent menade att den lila nyansen bland annat kändes kall och tom medan en 

annan tyckte att den förmedlade opålitlighet. De flesta negativa reaktionerna cirkulerade 

dock kring symbolen. Många blev irriterade över att de inte visste vad symbolen stod 

för, även hos de som hade positiva känslor kring logotypen. ”Vad har symbolen med 

Telia att göra? Hur har de tänkt egentligen? Man blir som ett frågetecken.” (Annika, 49) 

Frågan ovan var något återkommande som många hakade upp sig på vilket i sin tur 

resulterade i negativa reflektioner.  

 

Falkheimer (2001) tar upp begreppet brus. Han menar att detta är en intressant aspekt då 

bruset tar upp sådant som stör kommunikationsprocessen, det förvränger vad sändaren 

vill förmedla. Vidare kan Telias logotyp ses som ett typiskt exempel på när det skapas 

en störning i kommunikationen. Här skapas ett brus bland konsumenterna i form av att 

de inte kan förstå innebörden av symbolen. Detta resulterar i en störning gällande 

kommunikationen mellan Telia och dess konsumenter. Johansson och Malmsten (2009) 

tar upp förförståelse vilket beskrivs som den kunskap och de associationer som 

människan redan besitter sedan tidigare. Logotypens budskap kan inte ta sig igenom 

bruset och kommer därmed inte fram till konsumenten på grund av att man inte vet 

tanken bakom valet av symbol. Mottagaren har inte den förförståelse som krävs och 

istället skapas förvirring och irritation. 

 

När frågan om vad som fångar uppmärksamhet ställdes var det även här symbolen och 

färgen som låg i fokus enligt de flesta av respondenterna. Många respondenter nämnde 

att de uppmärksammade symbolen först då de undrade vad den faktiskt föreställe.  
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Några av respondenterna ansåg att logotypen skulle påverka dem positivt vid ett köp av 

en vara eller tjänst. ”Om jag bara skulle sitta med ett gäng logotyper och köpa en telefon 

utifrån dem så skulle Telias logotyp ligga högt upp eftersom den är snygg och 

återspeglar kvalitet.” (Mattias, 28) Respondenten menar att om han endast hade lagt vikt 

vid logotypens utseende vid ett köptillfälle skulle Telia antagligen bli det som han hade 

valt då de har ett snyggt och kvalitetsingivande uttryck. Ett varumärke och dess logotyp 

kan enligt Holger och Holmberg (2002) fungera som en katalysator. Detta innebär att 

konsumenten ges mer utrymme att orientera sig bland den mängd med likartade 

produkter som idag finns. Att logotypen berättar något eller tilltalar oss rent estetiskt, 

som respondenten ovan menar att Telias logotyp gör för honom, kan detta underlätta 

beslutsprocessen vid ett val av märke. Denna aspekt behandlar en stor del i en logotyps 

syfte då även Bergström (2009) menar att logotypens viktigaste egenskap är att utmärka 

sig från mängden.  

 

5.2 Logotypen och företaget 
Här går vi igenom vad respondenternas uppfattning om företagens logotyper är och vad 

de tror att företagen vill förmedla. 

 
Volvo 

Några av respondenterna hade likvärdiga åsikter när det gällde vilka egenskaper man 

tyckte att Volvos logotyp återspeglade. Många av dem kom fram till att man bland 

annat tyckte att den kändes hård, stark, stabil, strikt och manlig. Logotypen med sitt 

enkla men ändå stabila uttryck gav en känsla av styrka och hårdhet. En respondent 

kopplade till exempel logotypen till en järnsymbol och fick fram dessa egenskaper 

utifrån det.  

 
När vi bad våra respondenter att ta fram värdeord för logotypen var man även här 

överens. Nästan alla respondenter valde ordet kvalitet och resten nämnde trygghet samt 

säkerhet. Någon var även inne på ord som stil och lyx. Många av respondenterna 

menade att de kopplade till dessa ord på grund av den gråa, metalliska färgen samt att 
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de tyckte att logotypen kändes tung och stabil. En av respondenterna var dock inne på 

en annan bana. ”Jag tycker att den är intetsägande, den förmedlar inte så jättemycket. 

Men jag tror inte heller att ett företag alltid behöver sticka ut så mycket.” (Annika, 49) 

Holger och Holmberg (2002) talar om de nya kommunikationsformernas framfart och 

hur människan idag har anpassat sig till att ta emot korta och symboliska budskap. Ett 

företag behöver inte långa textmassor eller krångliga budskap för att förmedla det de 

vill säga. Respondenten ovan menade på att företagen inte behövde komplicera sitt 

budskap mer än behövligt, att man inte alltid var tvungen att synas på de mest 

extraordinära sätten. Enligt Holger och Holmberg (2002) bryter logotypen igenom 

mediebruset med sitt kompakta och enkla format. Att kommunicera kort, koncist och 

symboliskt har blivit en effektiv kommunikationsform i dagens samhälle, vilket även 

respondenten i citatet ovan har funderingar kring.  

 

En övervägande åsikt var att respondenterna trodde att orden kvalitet, säkerhet, 

stabilitet, manlighet och stil var de som företaget ville stå för.  De flesta var överens om 

vad företaget ville säga med logotypen. ”Jag tror att det är dessa värdeord man vill stå 

för och att man uppfattar det som Volvo vill. Det är ju en väl genomtänkt logotyp, det 

finns inget flum i den.” (Lars, 57) 

 

Enligt majoriteten av respondenterna ger Volvos logotyp ett seriöst intryck hos dem 

eftersom de kopplade logotypen till mycket starka ord.  

 

McDonalds 

En åsikt kring McDonalds logotyp var att den hade ett extremt barnsligt förfarande och 

respondenten associerade till ord som barnkalas och tivoli. En annan respondent 

menade att ”M:et” i logotypen såg ut som två kaninöron och även en berg-och-dalbana 

vilket man konnoterade till cirkus eller nöjesfält. En tolkning var att det stora ”M:et” i 

logotypen behövs för att återge McDonalds egentliga identitet. Respondenten ansåg att 

det stora, gula ”M:et” skapade en familjär känsla. Några andra värdeord som nämndes 

var värme, gemenskap och tradition. Något som respondenterna dock inte tyckte att 

logotypen förmedlade var kvalitet. ”Verkligheten återspeglar tyvärr inte logotypen när 

det kommer till kvalitet.” (Mattias, 28) Man uppfattade helt enkelt ingen kvalitet i 
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logotypens uttryck. En uppfattning var att det överhuvudtaget var svårt att hitta några 

värdeord till logotypen. Respondenten tyckte att logotypen bara var en text på en röd 

bakgrund som inte sade någonting. Ju mer vi pratade med denna respondent desto mer 

insåg vi att denne hade starka åsikter om logotypen då man ställde sig negativt till den. 

Respondenten tyckte att logotypen var ful och tråkig och menade även på att färgerna 

var dåliga eftersom rött tar fram aggressivitet. Man kände även att McDonalds inte 

förmedlade någon vidare lyx. Eide och Eide (1997) menar att vi alla har olika 

erfarenheter från livet och utifrån detta kan ett budskap ändras markant. Logotypen ska i 

kommunikationsprocessen hjälpa mottagaren att förstå företagets värderingar.  

Logotypen är tänkt att förmedla kommunikation och målet är att skapa fullständig 

förståelse (Ödman, 2006:15). Utifrån respondenten i citatet ovan finns det dock belägg 

för att detta inte alltid är fallet. Här har logotypen stjälpt mer än hjälpt då respondenten i 

fråga tolkat negativt utifrån egna erfarenheter. 

 

Telia 

Respondenterna var relativt oense om vilka egenskaper som Telias logotyp återspeglar. 

Samtidigt var det ett ord som återkom hos mer än hälften av dem. Detta ord var 

modernt. Många menade att både valet av den lila färgen och den annorlunda symbolen 

visade på ett nytänk och att detta resulterade i att logotypen kändes modern. ”Den säger 

mig egentligen ingenting. Den säger inget om kvalitet eller några egenskaper. Den 

känns nästan lite för mjuk och mesig för ett så stort företag.” (Lars, 57) 

 

En återkommande uppfattning var att logotypen inte förmedlade någonting alls och 

respondenten menade på att man inte riktigt visste vad företaget ville ha sagt med den. I 

de flesta fall var det symbolen och dess innebörd som skapade oro. ”Även om logotypen 

är rolig och snygg vet jag inte om den säger speciellt mycket.” (Edvard, 26) En av 

respondenterna menade att man inte riktigt kunde beskriva vad man egentligen tyckte 

om logotypen. Den hade en tilltalande utformning men respondenten var osäker på om 

den förmedlade något. I rapporten av Alm och Öberg (2007) tar man upp en liknande 

aspekt där man menar att nya logotyper och dess moderna uttryck inte alltid ger positiva 

effekter. Dessa logotyper kan tilltala oss rent estetiskt men de blir dock inte personliga 
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och får oss inte att lägga dem på minnet på grund av att de trots sitt trendiga uttryck inte 

förmedlar någonting av värde.  

 

Värdeorden till logotypen genererade en hel del olika förslag. Några respondenter höll 

fast vid orden modernt och nytänkande men nya ord så som stilren, kvalitet och lyx 

växte också fram. ”Modernt, snabbt och framåtanda – logotypen visar på att företaget 

vill ligga i framkant.” (Mattias, 28) En av respondenterna tolkade logotypen som ett sätt 

för företaget att visa att de var på väg framåt och att de påvisade snabb kommunikation. 

En annan tolkning motsatte sig däremot detta. Denna respondent menade att det mjuka 

och runda kändes mesigt och där den första respondenten kopplade till framåtanda och 

snabbhet fick den andre istället associationer till en leksakfabrik. Gripsrud (2002) talar 

om reception inom tolkning och menar att alla mottagare är flitiga meningsproducenter 

som hela tiden skapar innebörd till olika texter, meddelanden och dylikt. Att man tolkar 

så olika som respondenterna ovan gjort beror på att det finns flera aspekter som spelar 

in vid tolkningen av ett budskap. Vidare beskriver Gripsrud (2002) att budskapet kan få 

helt olika mening beroende på i vilken kontext det tolkas. Dessa två helt skilda 

tolkningar av samma fenomen beror då på vem respondenten är, dennes tidigare 

erfarenheter och i vilken kontext tolkningen äger rum. Budskapet ändras från person till 

person utifrån skillnaden av dessa olika aspekter. 

 

De flesta av respondenterna, med undantag för de som var helt oförstående kring 

logotypen, trodde att värdeord som bland annat modernt, nytänkande, framåtanda var 

det som Telia ville förmedla med sin logotyp. ”Jag tror att företaget vill förmedla att de 

vet vad de gör, att det är dem vi ska följa med in i framtiden men jag tycker inte riktigt 

att man kan lita på det” (Elin, 30) Detta citat togs från en respondent som trodde att 

Telia med sin logotyp ville visa att de var ett företag som var redo för framtiden. Hon 

tyckte även att den förmedlade en modern känsla, att man påvisade ett innovativt 

uttryck. Samtidigt var denna respondent som synes väldigt skeptisk till Telias logotyp 

då hon inte kände att hon kunde lita på den. Hon menade att hon på något sätt ”inte gick 

på” det som man ville förmedla även om hon förstod budskapet. I detta fall upprepade 

respondenten ett antal gånger att den lila färgen i Telias logotyp kändes opålitlig. 
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5.3 Symboler och färger 

Under denna kategori redovisas det som behandlar det visuella i logotyperna. Här 

behandlas de data gällande hur våra respondenter ser på symbolen i logotypen, hur den 

kan kopplas till företaget samt vad färgerna har för betydelse i tolkningarna. 

 

Volvo 

Som nämnts tidigare gällande Volvos logotyp, tolkade samtliga respondenter den som 

en manssymbol. Samtidigt störde respondenterna sig på att de inte förstod dess innebörd 

och varför Volvo har valt att använda sig av just denna symbol. Respondenterna 

menade att de konkret kunde se vad den föreställde men att de inte förstod vad företaget 

ville säga med den. Falkheimer (2007) berättar att symbolen är ett tecken som vi är 

överens om att ha en viss betydelse. Detta går tydligt att se på reaktionerna kring 

Volvos logotyp då samtliga respondenter tolkat den som en manssymbol. En ring med 

en pil som pekar snett uppåt förmedlar enligt de flesta tecknet för manlighet, det är 

alltså en överenskommelse för just det här tecknet. Symbolen i Volvos logotyp är dock 

tänkt att vara tecknet för järn och dessa två symboler är visuellt identiska. En symbol 

kan vara entydig, alltså endast tolkas denotativt (Falkheimer, 2001:147). I detta 

sammanhang finns det dock flera infallsvinklar samt konnotationer vilket inte är till 

Volvos fördel. ”Den föreställer manssymbolen. Bilar har ju alltid framställts som ett 

mer manligt intresse, kanske tänkte man på det när de skapade den för länge sen” 

(Mattias, 28) ”Om man kopplar manssymbolen till företaget blir det ju fel. Om de inte 

menar att bilarna ska vara till män, men det kan jag inte tänka mig.” (Annika, 49)  

”Hade de sålt manstillbehör så kanske, men nu säljer de ju bilar och de kan ju alla ha. 

Men symbolen är kanske något som hänger kvar sedan länge tillbaka?” (Edvard, 26) 

”Pilen gör det ju till en manssymbol. Varför har man det? Jag tror inte att det ska vara 

manligt, jag hoppas inte det i alla fall.” (Elin, 30) Utifrån följande citat kan vi alltså se 

att respondenterna associerar till en manssymbol vilket i de flesta fall bidrar till en 

negativ och skev bild av företaget. Även går det att återkoppla till begreppet brus då 

budskapet i kommunikationsprocessen förvrängs (Falkheimer, 2001:43). Mottagaren 

lägger fokus på irritationen över den så kallade ”manssymbolen” i Volvos logotyp och 

på så vis når inte det faktiska meddelandet fram. Några av respondenterna menade att 

”manssymbolen” kanske har hängt kvar sedan Volvo startades och på något vis blir det 
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då mer accepterat än om man hade valt att använda en sådan symbol idag. Många av 

respondenterna menade att de konkret ser en manssymbol men att de samtidigt är 

skeptiska till om detta verkligen är det som Volvo försöker förmedla med sin logotyp. 

Än en gång går det att koppla till teorin om varumärket och logotypen som en garant, 

alltså de löften som logotypen förmedlar till konsumenten (Holger & Holmberg, 

2002:110-111). Respondenterna vet vad Volvo har för ståndpunkt och enligt många av 

dem trodde man inte att Volvo medvetet skulle använda en manssymbol i sin logotyp då 

det inte stämmer överens med de löften man associerar till logotypen. 

 

Om respondenterna dock ändå försökte bortse från ”manssymbolen” kopplade några av 

dem pilen i symbolen till något positivt eftersom den pekade uppåt och man tyckte att 

det associerade en slags framåtanda. När respondenterna skulle göra en koppling mellan 

logotypen och företaget associerade de flesta till rattar, fälgar, hjul och bildäck. ”Man 

får inte en jättebra uppfattning om vad de vill med symbolen.” (Ida, 18) De flesta av 

respondenterna störde sig på att de inte kunde tolka symbolen, och i sin tur då även vad 

logotypen skulle förmedla. Många respondenter blev negativt inställda av att man 

associerade till en manssymbol och de ville veta varför man använt sig av denna 

symbol. Än en gång skapar logotypens brist på att förmedla sin innebörd stora 

frågetecken hos mottagaren, vilket i sin tur även leder till förvirring och irritation. 

Falkheimer (2001) förklarar att det i vissa fall behövs en större mängd redundans för att 

ett meddelande ska nå igenom bruset. Blir logotypen förutsägbar tycker man att den är 

tråkig och man lägger kanske inte märke till den. Om den är för oförutsägbar, kan det gå 

åt andra hållet och leda till att man inte förstår den. I Volvos fall saknar logotypen en 

viss mängd redundans eftersom man inte förstod vad den skulle förmedla. Istället tar 

entropin över i logotypen och budskapet når inte fram på grund av oförståelse.  

 

När frågan kring logotypens färg kom upp var alla respondenter inne på samma bana.  

”Blått är ju ingen trendfärg utan mer en färg som håller länge och är neutral.” (Lars, 57) 

Respondenten menade att den blå nyansen som Volvo har i sin logotyp gav ett seriöst 

intryck. En annan respondent uttryckte att det är en färg som ”inte stör ögat” och att den 

är behaglig att titta på. Många upprepade att det var en neutral färg, om än lite tråkig. 
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”Det blåa blir lite tråkigt. Hade man använt rött hade det lyst upp lite mer men det 

kanske inte är det som man vill?” (Annika, 49) Ett par av respondenterna funderade på 

vad som skulle hända om man ändrade färgerna i logotypen. Respondenten i citat ovan 

började fundera på hur rött skulle fungera. Hon menade att det skulle bli roligare men 

kom sedan på sig själv med att det antagligen inte är det som Volvo vill säga med 

färgerna i logotypen. En annan respondent resonerade ungefär likadant, hon menade på 

att blått är tråkigt och intetsägande men om Volvo hade använt sig av gult skulle man 

istället få ett väldigt oseriöst och ”fjolligt” intryck. Koblanck (2003) menar att färger 

kan bringa fram olika känslor och att de även kan ses som en upplevelse. Utifrån våra 

respondenter går det att se färgernas påverkan i en tolkningsprocess. De har strikta 

åsikter kring vad de olika färgerna representerar och att de förmedlar olika sinnesintryck 

och känslor. Enligt Koblanck (2003) skapar färg information och de hjälper oss att 

orientera oss i vår omvärld. Många av respondenterna resonerade kring detta och kom 

fram till att det krävs rätt färg för ett visst ändamål. Man menade att det till exempel inte 

gick att använda sig av en gul färg i logotypen om företaget i fråga är ute efter ett mer 

lugnt och seriöst uttryck. 

 

McDonalds 

Det fanns en hel del olika tankar kring hur man associerade kring symbolen i 

McDonalds logotyp. En respondent förklarar hur han enbart tycker att det är en 

skriksymbol som ser ut som en berg-och-dalbana. En annan respondent som kritiserade 

symbolen sa att det inte fanns något som tydde på att det här var ett ställe där man äter. 

Överlag tyckte man att symbolen såg ut som M:et i ordet McDonalds. Många hade svårt 

att se att det var gyllene bågar det handlade om då man inte kunde koppla dessa till 

McDonalds. Ytterligare en tolkning var att man enbart såg två kullar framför sig. En 

tredje uppfattning var att man såg två böjda pommes frites istället för de gyllene 

bågarna. ”Jag tycker att symbolen ser ut som två böjda pommes frites, och då har man 

ju totalt misslyckats med innebörden.” (Edvard, 26) Fiske (2007) talar om att symbolen 

är ett sätt att försöka tilltala olika människor på olika sätt och även på rätt sätt. 

Respondenten i citatet ovan tolkar symbolen i McDonalds logotyp som två pommes 

frites och detta bidrar till ett sätt att tilltala just denna individ, även om den egentliga 

innebörden av logotypen har misslyckats. På frågan om man kunde koppla symbolen till 
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företaget rent visuellt var en åsikt att man absolut inte kunde koppla de gyllene bågarna 

till McDonalds. Denna respondent menade att McDonalds inte står för något lyxigt 

eftersom det handlar om snabbmat. Man tyckte att det kändes fel att försöka göra en 

snabbmatskedja lyxig genom en logotyp. 

 

När det kommer till färgerna fanns det även här många delade åsikter angående om de 

fungerade eller ej. En tanke var att färgen rött gav ett negativt intryck då denna färg står 

för aggressivitet. Respondenten menade även att det är dags för en ny logotyp eftersom 

den nuvarande säger fel saker. En annan respondent hade helt annorlunda tankar 

angående färgerna. Denne ansåg att det var varma och trevliga färger som skapar en 

mysig gemenskap. En annan respondent hade en liknande tanke och menade att färgerna 

gjorde henne glad. ”Rött och gult är ju väldigt behagligt och det är även bra matfärger. 

Jag tänker på ketchup och senap och det känns lockande.” (Elin, 30) Denna attityd skär 

sig helt med föregående respondent som tolkade att färgerna är arga och skrikiga. 

Koblanck (2003) menar att våra uppfattningar oftast är inlärda eftersom det finns 

uppenbarliga skillnader i tolkningen av färg, både från person till person och mellan 

olika kulturer, vilket vi tydligt kan se utifrån våra intervjuer. Det är alltså viktigt att man 

som företag/formgivare lägger energi på färgvalen i en logotyp då något så simpelt som 

till exempel färgen röd kan ge både negativa och positiva associationer beroende på i 

vilket sammanhang och av vilka den tolkas. 

 

Telia 

Det förekom en mängd olika åsikter gällande Telias symbol och färg. I princip alla 

respondenter kände en slags hjälplöshet eftersom de inte kunde tolka symbolen. 

”Jag fattar inte symbolen!” (Lars, 57) De flesta respondenter var uppriktigt irriterade på 

att de inte förstod innebörden av symbolen. När respondenterna sedan skulle beskriva 

vad de såg när de tittade på symbolen reflekterade man kring en sten, ett jordklot med 

ljudvågor, ett bandageinlindat ägg och en tornado. Man kunde även koppla symbolen 

till företaget i och med de vita linjerna som sågs som ljudvågor eller liknande. 

Vad beträffar färgerna i Telias logotyp förekom det olika åsikter. Överlag var 

respondenterna nöjda med den lila färgen eftersom den återspeglade modernitet och 

fräschhet. Dock fanns det en tolkning som stack ut med sina avvikande åsikter om 
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denna färg. Denna respondent ansåg inte att den lila färgen gav något som helst 

förtroende. Man menade att den varken kändes stabil eller pålitlig, de vanliga 

grundfärgerna hade gett ett mycket starkare och tryggare intryck. Enligt Bergström 

(2009) kan rätt färgval skapa olika specifika attityder. Den lila färg som Telia använder 

i sin logotyp har det bland annat skapats många olika åsikter kring. Ytterligare en 

respondent var positiv till färgen och tyckte att det var en stark färg som stack ut. Man 

menade att lila är mer av en accentfärg och inte bara en vanlig grundfärg. Samma 

respondent tyckte även att lila säger mer än en grå eller mörkblå färg som istället blir 

mer strikt. Vidare tänkte denne att Telia troligtvis ville vara mer moderna genom att 

välja en sådan färg.  

 

5.4 Jämförelse mellan respondenternas attityder och företagets profil 
Här sker en jämförelse respondenternas attityder kring de olika logotyperna och vad de 

olika företagen vill förmedla med sitt visuella uttryck. Denna jämförelse är relevant då 

studien riktar fokus på förhållandet mellan företagets kärnvärden och 

intervjupersonernas tolkningar av logotypen. 
 

Angående Volvos logotyp och respondenternas attityder kring den kan man tydligt se 

att Volvo lyckats väva in några av sina kärnvärden i logotypen. Enligt Volvoklubbens 

officiella hemsida (2012) vill man med logotypen förmedla Kvalitet, Design, Miljö och 

Säkerhet. De flesta av respondenterna nämnde just orden kvalitet och säkerhet när de 

skulle beskriva vad logotypen gav för intryck. Respondenterna kände att logotypen ville 

stå för något stabilt och hårt vilket passar bra in på vad Volvo vill att logotypen ska 

förmedla. Samtidigt associerade samtliga respondenter symbolen till en manssymbol 

vilket ger helt felaktiga värden för Volvo då symbolen egentligen är tecknet för järn. 

Detta blir förvirrande för respondenterna, som konkret ser en manssymbol, när 

logotypen är menad att förmedla något helt annat. Dock associerade många av 

respondenterna till just stål och metall men inte på grund av symbolen utan istället 

utifrån den glänsande grå färgen i logotypen. Volvo har med sina färger och sitt enkla 

uttryck lyckats relativt bra med att förmedla sina kärnvärden samt fått känslan av metall 

att klinga genom logotypen. 
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Enligt McDonalds (2012) vill företaget förmedla kärnvärdena Kvalitet, Service, 

Renlighet och Värde. Jämför man dessa kärnvärden med respondenternas attityder går 

det att urskilja att dessa inte stämmer överens. Ingen av respondenterna tyckte att 

McDonalds med sitt visuella uttryck speglade det som företaget vill förmedla. Samtidigt 

tyckte många att färgerna gav ett varmt och traditionsenligt uttryck vilket stämmer 

överens med McDonalds syfte. Enligt McDonalds hemsida (2012) vill företaget visa att 

McDonalds är ett roligt ställe, speciellt för barn att besöka och detta höll några av 

respondenterna med om då färgerna gav ett positivt intryck enligt dem. Dock var det 

inte många av respondenterna som förstod innebörden av McDonalds ”M” och att den 

skulle symbolisera två gyllene bågar. På så vis uteblir även det budskap som företaget 

vill förmedla med sin logotyp. De flesta respondenterna menade att de inte kopplade till 

gyllene bågar eftersom de inte tyckte att McDonalds är lyxigt. Respondenterna tyckte 

inte att logotypen kändes lyxig och då kopplade man inte heller symbolen till något som 

har med stil och elegans att göra. 

 

Telia har, utifrån respondenternas tolkningar kring logotypen, helt misslyckats med att 

förmedla sina kärnvärden i logotypen. Enligt Telias kommunikationsdirektör Cecilia 

Edström (2011) vill Telia förmedla värden så som Pålitlighet, Tillförlitlighet och Styrka. 

Respondenterna visade dock inga tendenser till att koppla ord som dessa och en av 

respondenterna menade till och med att Telias logotyp kändes opålitlig. Fokus låg på att 

respondenterna inte förstod vad symbolen föreställer, vilket i sin tur påverkade deras 

syn på helheten. Telias symbol är inspirerad av en rundad sten och tanken är att den ska 

symbolisera ett globalt och lokalt nät med sina vita ”trådar”, vilket även några av 

respondenterna associerade till när de skulle koppla ihop symbolen med företaget. 

Precis som med McDonalds är Telias kärnvärden ganska olika om man jämför med hur 

man vill att logotypen ska uppfattas, vilket även här skapade en del förvirring hos 

respondenterna. De får ingen uppfattning av kärnvärdena i logotypen. Några 

respondenter ansåg dock att den ser modern ut och påvisar en framåtanda, vilket 

Edström (2011) menar är Telias syfte med formerna och färgvalet i logotypen. De flesta 

respondenterna var positiva till Telias färgval och det var det som skapade en positiv 

känsla med logotypen om man bortsåg från att symbolen skapade en hel del irritation. 
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6. ANALYS 
I detta kapitel analyseras empirin med hjälp av den teoretiska referensramen. Här 

diskuteras de faktorer och data som framkommit under arbetet samt de samband och 

mönster som uppstått. Analysen är uppdelad i avsnitt med utgångspunkt ur våra 

frågeställningar. 

 

6.1 Hur fungerar logotypen som ett kommunikationsmedel för 

mottagaren? 

Som mottagare möter man många logotyper med olika budskap varje dag och det är 

omöjligt att ta till sig allt. Med tanke på hur respondenterna i undersökningen har tolkat 

logotyperna är det viktiga inte att veta precis vad logotyperna står för, det viktiga är att 

logotypen skapar ett intresse och sticker ut ur mängden, vilket även Bergström (2009) 

förstärker när han förklarar logotypens innebörd. En av respondenterna i 

undersökningen förklarade att en människa endast påverkas av en logotyp om den ser 

”ful och tråkig” ut. Enligt Koblanck (2003) kan det förekomma en mängd olika faktorer 

som påverkar hur en människa ställer sig till ett varumärke. Det kan alltså handla om att 

man till exempel inte lägger märke till en logotyp och hur den ser ut förrän mottagaren 

stör sig på den i något avseende. En seriös och estetiskt tilltalande logotyp bidrar inte 

till samma uppmärksamhet som en logotyp med ett oseriöst och smaklöst uttryck. Om 

logotypen ses ur en negativ vinkel skapas en mer djupgående diskussion till skillnad 

från en tilltalande logotyp där uttrycket inte ifrågasätts och på så vis inte skapar en 

debatt i lika stor utsträckning.  

 

Logotypens utformning kan bidra till en positiv anda som genomsyrar hela företaget. 

Hallin och Hallström (2003) menar att mottagare ofta förknippar ett varumärke med en 

speciell känsla eller attityd. Det skapas på så vis ett mervärde för varumärket som gör 

det enklare för mottagaren att selektera bland varor och tjänster. Respondenterna ansåg 

att en logotyp som kändes välarbetad och seriös även kunde spegla samma anda i 

företagets tjänster och produkter. Mottagaren väljer ett specifikt varumärke för att hen 

kan lita på det och på så vis signalerar varumärket kvalitet. Om ett företag lägger ner tid 

och energi på uttrycket i sin logotyp förmedlar detta även att de lägger ner samma 
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omsorg på sina produkter. Konsumenten köper inte enbart en produkt eller tjänst utan 

med ett varumärke medföljer även en social identitet (Hallin och Hallström, 2003:156). 

Respondenternas gensvar i studien visade att man som mottagare med största 

sannolikhet inte skulle köpa ett specifikt företags produkter om deras logotyp ingav ett 

oseriöst intryck. Detta tyder på att mottagaren inte skulle välja ett varumärke om 

logotypen och dess budskap inte stämmer överens med den vi är eller den vi vill vara. 

Enligt Hallin och Hallström (2003) utformar företagen sin profil utifrån en målgrupps 

personlighet. Strider utformningen mot mottagarens självbild skapas en negativ attityd 

gentemot företaget. Detta visade Volvos logotyp prov på då de flesta av respondenterna 

reagerade på att logotypen förmedlade ”en bil för män” vilket de i sin tur inte ville 

identifieras med. På grund av detta skapades negativa associationer då varumärket inte 

stämde överens med hur respondenterna ville framstå som personer. 

  

Enligt Bergström (2007) måste typografi, bild och formgivning samverka för att skapa 

ett visuellt uttryck som mottagaren anser vara attraktivt. Logotypen är kundens första 

möte med ett företag och detta intryck är avgörande för om man som mottagare väljer 

att ha en framtida relation med företaget. Om mottagaren inte förstår samspelet mellan 

typografi, bild och formgivning kan komplikationer uppstå vilket kan härledas till vår 

studie där en dissonans i detta samspel skapade både oro och förvirring hos mottagaren. 

Exempelvis visade Telia prov på detta då mottagaren inte kunde se något samband 

mellan de olika visuella komponenterna, vilket resulterade i starkt negativa åsikter kring 

logotypens utformning. 

 

När kommunikationen inte fungerar mellan en logotyp och en mottagare kan det bero på 

att ett störningsmoment, ett så kallat brus, har kommit emellan (Falkheimer, 2001). 

Detta är ett vanligt förekommande fenomen i kommunikationsprocessen mellan 

mottagaren och logotypens budskap. Flera gånger försvann fokus hos respondenterna på 

grund av olika aspekter i logotypen som störde kommunikationen. Ett tydligt exempel 

på detta var Telias logotyp där symbolen inte kunde kopplas till företaget, man förstod 

inte innebörden av den. Företaget vet mycket väl vad logotypen och dess utformning 

ska förmedla. Däremot besitter inte mottagaren denna bakgrundsinformation och de får 
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då svårt att göra den koppling som företaget strävar efter. Budskapet når då inte fram på 

grund av denna störning i kommunikationen.  

 

En symbol har oftast flera olika betydelser, vilket företagen kanske inte alltid räknat 

med. Falkheimer (2001) beskriver att en symbol överlag handlar om konventionella 

överenskommelser och att de kan inneha olika betydelser från person till person. Detta 

kan i sin tur leda till stora problem i kommunikationsprocessen när helt förvrängda 

associationer bildas hos mottagaren då man inte har samma uppfattningar av en specifik 

symbol. Ett företag som använder korset som symbol kanske vill förmedla tro och hopp. 

Mottagaren kan dock tolka helt annorlunda och istället associera korset med döden. 

Samma sak gäller Volvos logotyp där det visade sig att symbolen för järn istället 

associerades med en symbol för manlighet. Det är av stor vikt att man som företag vet 

vad logotypen verkligen förmedlar, därför anser vi att man som företag skulle tjäna på 

att undersöka logotypens betydelse utifrån mottagarnas perspektiv innan den lanseras på 

marknaden. 

 

6.2 Anser mottagaren att hens attityder kring logotypen harmoniserar 

med företaget? 
När respondenterna diskuterade kring Telias logotyp var man relativt oense om vilka 

egenskaper som logotypen egentligen återspeglade. Det är dock inte omöjligt att detta 

beror på att Telias logotyp är avsevärt nyare än både Volvos och McDonalds logotyper. 

Hasse Hansson et al. (2006) beskriver olika koder, däribland igenkänningskoden, som 

utformar människors uppfattningar utifrån särskiljande drag. Mottagaren kan inte se 

några specifika värden i logotypen då den inte har hunnit bli lika etablerad som en äldre 

logotyp. Det finns ännu inte någon igenkänningskod för denna logotyp som mottagaren 

kan förlita sig på. 

Företag kan med sina logotyper i många fall tendera att skapa inkorrekta associationer 

till sina mottagare. Eide och Eide (1997) hävdar att en mottagare tolkar kommunikation 

utifrån vad man har för tidigare livserfarenheter som i sin tur gör att ett budskap kan se 

helt olika ut. Mottagarna får inte alltid samma bild av en logotyp som företaget 

ursprungligen har tänkt sig. I många fall har detta berott på oförståelse av logotypen och 
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då har mottagaren istället fått en negativ bild eller så skapar man sig egna associationer 

som är helt felaktiga. Det är inte alltid enkelt att tolka och förstå ett 

kommunikationsinnehåll, men en viktig aspekt är att kommunikationsinnehållet alltid 

förekommer i sin rätta kontext då budskapet annars kan misstolkas (Eide och Eide, 

1997). Utifrån undersökningen har till exempel McDonalds inte lyckats återspegla sina 

kärnvärden i logotypen då några av respondenterna rent av såg motsatsen av exempelvis 

kvaliteten. McDonalds vill både ha en stark koppling till sina specifika kärnvärden 

samtidigt som man vill hålla fast vid att restaurangen är ett roligt ställe för barn att åka 

till. Att mottagaren inte kan koppla McDonalds med kvalitet kan bero på de dubbla 

kontextsammanhang som företaget utstrålar. McDonalds syfte med att vara barnvänliga 

tar överhand på grund av logotypens utformning, detta gör att känslan av kvalitet inte 

når fram till mottagaren. 

 

Koblanck (2003) menar att om man som företag har kärnvärden som förvaltas på rätt 

sätt och som förmedlar det som utlovas, kan ett förtroende för företaget ökas. Det krävs 

en stark identitet för att man ska minnas logotypen och det är relevant att man som 

företag har laddat sina värdeord i logotypen, att dessa stämmer överens med logotypens 

uttryck. En av respondenterna ansåg dock att ett företag inte behöver sticka ut rent 

visuellt. Som företag behöver man inte alltid ha en pompös och färgsprakande logotyp, 

ibland kan det räcka med att stå för det man har gett löfte om med sina värdeord. 

Företag har olika sätt som de vill framhäva sig på, till exempel en logotyp för en 

bilverkstad behöver inte vara särskilt spännande eller innovativ i sitt uttryck. I vissa fall 

behöver företaget endast uppmärksammas utan större konstigheter och detta kan vara 

tillräckligt för att bringa förtroende hos mottagaren. 

 

6.3 Vad har de visuella aspekterna för betydelse i mottagarens tolkning 

av logotypen? 
Symboler har en mycket stor roll när det gäller mottagarens sätt att tolka en logotyp. 

Det kan förekomma en stark språk- och kodgemenskap i en logotyp där företag lyckats 

förmedla något bärbart och stabilt som alla mottagare kan förstå innebörden av. Fiske 

(2007) hävdar att människor kommunicerar med tecken som organiseras i olika 
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kodsystem som styrs av regler och konventioner. Mottagarnas attityder harmoniserar 

dock inte alltid med företagets profil då det även kan förekomma stora skillnader i 

kodgemenskapen och tolkningsprocessen mellan olika mottagare. Enligt Bergström 

(2009) kan färgen ligga till stor vikt för tolkningen av en logotyp eftersom en specifik 

färg kan konnotera och representera helt skilda känslor. Dock verkade inte färgerna vara 

lika provocerande som symbolerna då dessa har en tendens att misstolkas och inge mer 

allvarliga konnotationer. Färgerna genererade inte lika djupa diskussioner som 

symbolerna tenderade att göra. 

En av respondenterna gav ett intressant uttalande om Telias logotyp där respondenten 

redan från början kände sig irriterad över att man inte förstod symbolens innebörd. 

Detta genererade i att respondenten upprepande gånger påpekade att den lila färgen i 

logotypen kändes opålitligt. Eide och Eide (1997) påstår att en persons tidigare 

livserfarenheter påverkar hur man som mottagare kan se budskap på helt olika sätt. 

Tidigare negativa erfarenheter av logotypen och dess oförståeliga symbol kan vara en 

bidragande orsak till att respondenten valde att se resten av logotypens helhet på ett 

negativt sätt. Respondenten hade sedan tidigare skapat sig en negativ bild av logotypen 

och därmed påverkades även attityderna till logotypens färger. Johansson och Malmsten 

(2009) påpekar att det förekommer en viss förförståelse i all tolkning och med 

förförståelse menar de något som vi redan har upplevt i våra huvuden. Detta går tydligt 

att se i McDonalds logotyp där mottagaren har en klar bild av vad logotypen och dess 

symbol står för eftersom att företaget är så pass etablerat. Det krävs till exempel inte att 

en tallrik visualiseras i logotypen för att man ska förstå vad McDonalds mättar för 

behov. Även Volvos logotyp och mottagarnas syn på deras ”manssymbol” är ett 

exempel på detta. Undermedvetet förstår respondenterna att Volvo inte ville förmedla 

att de endast säljer bilar för män. Detta på grund av att man redan har en förförståelse 

kring Volvo som företag och vad de har för ståndpunkter. 
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7. SAMMANFATTNING 
Huvudsyftet med studien var att genom en kvalitativ undersökning bringa kunskap i 

huruvida mottagarens attityder och tolkningar kring ett företags logotyp harmoniserar 

med företagets profil. Vidare ville vi undersöka hur logotypen fungerade som ett 

kommunikationsmedel för mottagaren och om visuella aspekter så som färger och 

symboler hade någon betydelse i tolkningen av logotyper. Detta avsnitt inleds med en 

slutsats där vårt preciserade syfte besvaras utifrån de resultat som framkommit genom 

vår analys. I den andra delen av kapitlet presenterar vi en djupare slutdiskussion där 

respektive frågeställning besvaras. 

 

7.1 Slutsats 

I tidigare presenterad teori har vi konstaterat att logotypen är ett företags ansikte utåt 

som har till syfte att förmedla ett företags värden. Bergström (2009) menar att den mest 

relevanta egenskapen för en logotyp är att synas och sticka ut ur mängden, vilket vi har 

sett tydliga tecken på i vår analys. Våra resultat tyder på att företagen sällan lyckas 

förmedla sina värden och sitt tänkta budskap i logotypen. Även om logotypen inte alltid 

förmedlar dess ursprungstanke anser vi ändå att den fungerar som ett 

kommunikationsmedel för mottagaren i den mån att den visar företagets existens och 

tillgänglighet på marknaden. Utifrån våra analyser kan vi bekräfta ett vanligt 

förkommande av företag som inte lyckas med att sticka ut ur mängden med sin logotyp. 

På så vis förstår vi att en ökad kunskap om hur mottagaren tolkar en logotyp är 

nödvändig. Utifrån ett medie- och kommunikationsperspektiv kan vi se att resultatet av 

vår studie bringar kunskap i vad mottagaren reagerar på rent visuellt, både positivt och 

negativt, och att olika personer kan tolka ett budskap på olika sätt beroende på vad man 

har för kunskaper och attityder sedan tidigare. Johansson och Malmsten (2009) talar om 

attityder som ger uttryck för de värderingar varje människa besitter. Vår undersökning 

indikerar att det skulle vara till stor hjälp för företag om de gjorde förundersökningar 

med målgruppsanalyser och användartester. Detta för att på en mer vetenskaplig nivå 

kunna skapa ett visuellt uttryck som attraherar de tilltänkta mottagarna genom att 

fastställa de attityder och värderingar som förkommer gentemot företag. 
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Resultatet av vår studie påvisar att företagens intentioner med logotypen till största del 

missuppfattas, vilket i sin tur leder till förvirring hos mottagaren. Vi anser att 

problematiken i första hand ligger i att man som människa tolkar på helt olika sätt 

beroende på vilken kontext man befinner sig i och vilka erfarenheter man bär på sedan 

tidigare. Med vår studie som underlag finner vi även att logotypen inte får vara för 

invecklad i sin kommunikation. Bergström (2007) menar att typografi, bildhantering 

och formgivning måste samverka för att skapa ett attraktivt och informativt uttryck. För 

att en effektiv visuell kommunikation ska uppstå är detta samspel avgörande för om 

mottagaren väljer att ta till sig ett budskap eller inte. Vår undersökning indikerar att det 

krävs ett simpelt uttryck där typografi, symbol och färger måste samarbeta för att en 

mottagare ska kunna ta till sig logotypens budskap på ett effektivt sätt. Utifrån studiens 

resultat kan vi exempelvis se att Telias logotyp innehar en alldeles för hög mängd 

entropi där symbol, typografi och färg inte samspelar enligt respondenternas tycke.  

 

Vidare visade undersökningen att symboler och färger har en stor roll i mottagarens 

tolkning av logotyper. Falkheimer (2001) beskriver att en symbol oftast innehåller olika 

betydelser som kan ha en stor inverkan på mottagarens tolkning av logotypen. Vi anser 

att man som företag bör vara försiktig med framförallt symboler och dess innebörd. 

Detta på grund av att symboler tenderar att fånga upp flera olika konnotationer som kan 

spreta åt skilda håll, vilket i sin tur leder till en felaktig bild av vad företaget vill 

förmedla med sin logotyp. Enligt undersökningen kan man tydligt se att en logotyp inte 

enbart är entydig, utan speglar flera olika attityder beroende på vilken symbol man valt 

att etablera i sitt varumärke. 

 

Koblanck (2003) påstår att logotypens utformning måste stämma överens och 

harmonisera med företagets profil. Denna teori får stöd av Bergström (2009) som även 

han menar på att logotypen måste skapa förtroende och får definitivt inte väcka 

associationer som strider mot den övergripande företagsprofilen. Resultatet utifrån 

denna studie indikerar dock att det inte alltid förekommer en harmonisering mellan 

mottagares attityder och ett företags profil. Detta beror på att man som mottagare ibland 

inte förstår innebörden av en logotyp eller vad företaget vill ha sagt med sitt visuella 

uttryck. Värt att nämna är dock att när harmoniseringen väl fungerade berodde det på att 
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man som företag inte försökte vara någon annan än den man faktiskt är och att man var 

ärlig mot sitt varumärke samt speglade detta i sin logotyp. Detta innebär att mottagaren 

inte kände sig lurad utan kunde koppla företagets intentioner med dess logotyp, därmed 

skapades ett förtroende och en trygghet för företaget. 

 

7.2 Slutdiskussion 

Hur fungerar logotypen som ett kommunikationsmedel för mottagaren? 

Respondenterna i undersökningen visar prov på att man som mottagare till vardags inte 

lägger något djupare resonemang kring vad olika logotyper förmedlar. En större inblick 

i logotypens roll i samhället krävs innan man som mottagare kan uttala sig om 

logotypen. När respondenterna uppmanades till att diskutera kring logotyperna skapades 

ett intresse som många inte ansåg inte existerade tidigare. De blev omgående insatta i 

ämnet och skildrade olika tolkningar utifrån sina tidigare erfarenheter kring temat. 

Vi uppfattade dock att det förekom en slags förförståelse kring logotyperna som i sin tur 

påverkade respondenternas tolkningar. Respondenterna kände till exempel till att Volvo 

var ett bilföretag och kunde därför sätta in logotypen i en kontext för att förstå 

innebörden av dess budskap. Viktigt att nämna är att denna förförståelse faktiskt 

existerar då respondenternas åsikter kring logotypen präglats av tidigare erfarenheter. 

Det intressanta är att respondenterna som mottagare både tolkade logotypen genom sin 

förförståelse men även genom vad de såg att den liknades vid rent visuellt, om den till 

exempel bestod av en specifik symbol. Det framgick tydligt att respondenterna 

relaterade till logotypen utifrån den kontext de själva befann sig i då de tolkade utifrån 

sina tidigare erfarenheter och kunskaper om olika logotyper, företag, symboler och 

färger. I samtliga tolkningar av de olika logotyperna fanns exempel på detta, bland 

annat i fallet med McDonalds logotyp. Där relaterade de flesta respondenter logotypens 

visuella aspekter till mat eller liknande associationer som låg i linje med de 

förkunskaper man besatt gentemot företaget, symbolen eller färgerna i fråga.  

 

Många företag sänder ut ett budskap som man tror att mottagaren kommer att tolka på 

ett specifikt sätt. I resultatet av studien finner vi dock en mängd olika belägg där 

respondenterna kritiserar logotyper för att man till exempel inte förstår innebörden av 

dem. När det handlar om människor och tolkning skapas en stor stimulans och det kan 
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inte ske enbart en och samma tolkning av en färg eller ett budskap, utan det sker hela 

tiden ett nytt meningsskapande i receptionen och perceptionen hos människor. 

 

Anser mottagaren att hens attityder kring logotypen harmoniserar med företaget? 

Som nämnts tidigare visade sig att stora delar av respondenternas attityder inte stämde 

överens med det företagen ville förmedla. Huvudmålet är att skapa förståelse med hjälp 

av logotypens utformning och budskap. Respondenterna i studien var dock besvikna 

över logotyperna som presenterades för dem då de ingav ett oförstående och rent av 

irriterade intryck, vilket tyder på att logotyperna har försvårat 

kommunikationsprocessen mellan företaget och mottagaren. Detta var en överraskande 

upptäckt då vi hade förväntat oss att företagen skulle lyckas bättre med att sända ut sitt 

budskap genom logotypen. Mycket av detta grundades bland annat i störningar i 

kommunikationsprocessen men även i bristen på balans mellan redundans och entropi. 

Utifrån resultatet av undersökningen finner vi det vanligt förekommande att logotypen 

saknar redundans, alltså något som får mottagaren att förstå. Utan en lagom mängd 

redundans i meddelandet blir det oförståeligt. 

 

Kopplingen mellan hur mottagaren tolkar logotyper i enighet med företagens avsikt är 

viktig då resultatet av vår studie visar på en ökad kunskap kring harmoniseringen 

mellan dessa två parter. Företag tror sig ha en klar bild av vad man står för genom sin 

logotyp och att mottagaren är i samförstånd med detta. Med vår studie kan vi dock 

påvisa att verkligheten ser annorlunda ut. Vi anser att det bör ske en ökad förståelse för 

hur mottagaren tolkar och skapar mening åt logotyper för att företagets tänkta budskap 

och intentioner ska vara i enighet med mottagarens tolkningsprocess. Utifrån studiens 

resultat anser vi att logotypen endast fungerar som en envägskommunikation mellan 

företaget och mottagaren. På grund av detta är det ytterst viktigt att det inte bildas 

onödiga missförstånd i kommunikationsprocessen mellan logotyp och mottagare. 

Varken mottagaren eller sändaren har möjlighet att skapa någon respons kring 

kommunikationen. Om mottagaren inte kan koppla logotypen med det som företaget 

står för måste man som företag se över det som faktiskt fungerar som företagets ansikte 

utåt. Vi påstår därför att det är av största vikt att en förundersökning genomförs innan 

ett företag väljer att publicera sitt visuella uttryck för allmänheten. En målgruppsanalys 



 

  56 (62) 
 

är ytterst betydande för att företaget ska gå i rätt riktning och på så vis skapa en 

harmonisering mellan logotypen och det tänkta budskapet. Utifrån vår syn som 

studerande inom medie- och kommunikationsvetenskap är mottagarundersökningar en 

av de viktigaste delarna i skapandet av en kommunikationsprocess där ett budskap är 

tänkt att förmedlas. Därför anser vi att detta borde ta avsevärt större plats i skapandet av 

en logotyp för att undvika komplikationer, så som till exempel brus, i 

kommunikationen.  

 

Vad har de visuella aspekterna för betydelse i mottagarens tolkning av logotypen? 

Det visade sig att de visuella aspekterna ligger till stor vikt för en mottagares tolkning 

av en logotyp. Undersökningens resultat visar att symbolen var det som låg mottagarna 

närmast och att olika symboler även kan ha olika betydelser mellan olika personer. 

Respondenterna hade dock åsikter om vad till exempel färger och typsnitt kunde betyda 

men det var främst symbolen som genererade starkast reaktioner. När respondenten inte 

förstod vad en symbol föreställde eller vad den skulle förmedla blev hen irriterad och 

kände sig dåligt upplyst. Som mottagare borde man enkelt kunna finna förståelse i 

sändarens kommunikation. Utifrån resultatet av undersökningen kan vi dock fastställa 

att ett brus ofta stör kommunikationen. Detta kan generera i ett irritationsmoment som 

kommer i vägen för förståelsen och även för det budskap som företaget vill förmedla 

med sin logotyp. Ett exempel på detta fenomen är Telia som många respondenter ansåg 

vara otydlig i sitt visuella uttryck. Vi anser att Telia skulle kunna dra nytta av att 

genomföra en kampanj där man går ut och klart och tydligt förklarar vad symbolens 

egentliga budskap är. Vidare kan vi urskilja samma tendenser hos Volvo som har en 

symbol som kan liknas vid åtskilliga ting. Att respondenterna fick bilden av Volvos 

järnsymbol som en manssymbol kan också räknas som ett brus i kommunikationen då 

budskapet inte når fram. Detta på grund av att en missuppfattning av symbolen uppstår. 

 

Som nämnts tidigare reflekterade inte respondenterna över färgerna i lika stor 

utsträckning som man reflekterade över symbolen. Färgerna verkade dock relevanta i 

det första intrycket av logotypen då många av respondenterna angav att de fick positiva 

eller negativa känslor beroende på vilken färg det handlade om. Färger har förmågan att 

skapa starka uttryck och i relation till studien kan vi se att en röd logotyp till exempel 
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kan ge mottagaren en känsla av värme och gemenskap, medan den hos någon annan kan 

inge en känsla av aggression och ilska. I de bästa av världar hade det varit mest 

fördelaktigt om alla mottagare kunde tolka ett budskap, eller i detta fall en färg, på 

samma sätt. Så är dock inte fallet då alla människor tolkar på olika sätt i olika 

situationer.
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8. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
I detta avsnitt tar vi upp aspekter som vi mött under studiens gång och som vi ansett 

vara intressanta infallsvinklar att gå vidare med i ett förfarande kring vidare forskning. 

 

Vi anser det intressant och givande att göra en mer djupgående undersökning om i 

vilken utsträckning som företag ägnar sig åt att göra olika förundersökningar, 

målgruppsanalyser och testkontroller innan de väljer att lansera sin logotyp och dess 

visuella uttryck. Utifrån resultatet av vår studie anser vi att man som företag borde lägga 

mer fokus på denna aspekt för att på så vis skapa ett mer genomtänkt koncept och en 

större harmonisering mellan företagets värdeord och logotypen. Det vore fascinerande 

att studera processen innan skapandet av ett visuellt koncept innan det publiceras inför 

mottagarnas ögon. Vad gör man för att förhindra missförstånd, brus och andra 

komplikationer av till exempel budskapet i en logotyp? Vilken eller vilka metoder är 

mest effektiva för att skapa ett visuellt uttryck som är i enhetligt med resten av 

företaget? Vidare skulle det även vara intressant att undersöka hur företagen och 

formgivarna samarbetar för att ta fram en logotyp tillsammans. Är det företaget eller 

formgivarna som har misslyckats i sin kommunikation eller är det samarbetet mellan 

dem som inte har fungerat när en logotyp inte förmedlar det rätta budskapet? 

 
En ytterligare tanke kring vidare studier är att mer djupgående testa huruvida en symbol, 

som får mottagaren att associera till något, är mer effektiv än en symbol som är neutral 

och inte har en redan given betydelse. Under uppsatsens gång blev vi mer nyfikna på 

hur och varför man väljer att tolka en symbol på ett visst sätt och om en symbol som 

redan har ett värde i sig kanske stjälper mer än vad den hjälper. Vi tänker på de 

reaktioner vi fick kring Volvos järnsymbol som istället kopplades till en manssymbol 

vilket gav mottagarna negativa associationer eftersom symbolen redan hade olika 

meningar i sig. En vidare intressant infallsvinkel kring tidigare forskning är att 

undersöka hur viktigt det är med förståelse och innebörd när det kommer till det visuella 

uttrycket och en logotyp. Det ett företag förlorar i en sämre förståelse av en logotyp 

kanske de vinner tillbaka i tankar och debatter som kommer fram ur kaoset. Är det 

viktigaste att mottagaren förstår logotypen eller är det viktigaste att man minns 

logotypen, oavsett om det sker på ett positivt eller negativt plan? 
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BILAGA I – LOGOTYPER 
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BILAGA II – INTERVJUGUIDE 
 

Logotypen som kommunikationsmedel 

• Berätta vilka känslor den här logotypen skapar hos dig? Positiva/Negativa?  

• Vad i logotypen fångar din uppmärksamhet? Varför?  

• Känns något i logotypen speciellt intressant/ointressant? Varför? 

• Påverkar den här logotypen och dess uttryck ditt val av den vara/tjänst som 

företaget erbjuder? Negativt/positivt? Varför? 

Logotypen och företaget 

• Kan du berätta på vilket sätt du tolkar den här logotypen när du tittar på den?  

• Kan du berätta om vilka egenskaper du tycker att den här logotypen återspeglar? 

Varför? 

• Om du skulle välja tre värdeord för logotypen, vilka skulle det vara? Varför? 

• Tror du att det är dessa värdeord som företaget vill stå för? Koppling, varför? 

• Kan du beskriva vad DU egentligen tycker att logotypen säger? 

• Vad tror du att man som företag vill säga med logotypen?  

Symboler och färger 

• Vad säger själva symbolen dig? Vad får du associationer?  

• Ser du konkret vad den föreställer, kan du beskriva? Förstår du innebörden? 

Berätta om det finns komplikationer, något du inte förstår med logotypen?  

• Kan du beskriva hur du skulle koppla symbolen till företaget rent visuellt? 

Varför/varför inte? Kopplingar? 

• Tycker du att färgen har någon betydelse för uttrycket? På vilket sätt? 

Avslutning 

• Kommentarer? 

•  Frågor? 

•  Tankar? 

 

 

 

 


