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Sammanfattning 
Titel: Att kommunicera genom logotyp - “The boobie necklace effect” 
 
Nivå: Examensarbete Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  
  
Författare: Alexandra Bylund och Louise Graham 
  
Handledare: Jonas Kågström 
  
Datum: 2018 – maj 
 
Syfte: Att utformning av logotyp har stor vikt för företagets identitet är allmän känt, men det 
är minst lika viktigt för ett företag att ha en logotyp som kan förmedla deras budskap ut till 
konsument. Syftet med detta arbete blev därmed att analysera hur de atmosfäriska stimuli-
variabler, färg, typografi och symbol, påverkar konsumentens uppfattning av logotypens 
avsedda kundbudskap inom tjänsteföretag. 
  
Metod: Detta arbete grundades på ”mixed methods”, vilket är en kombination av kvalitativ 
och kvantitativ forskningsmetod. Den empiriska undersökningen skedde genom fyra stycken 
semistrukturerade intervjuer och därefter genomfördes en webbaserad enkätundersökning. 
Informationen som framställdes från intervjuerna användes för att utforma 
enkätundersökningen, och den population enkätundersökningen omfattades uppgick till 
ungefär 5 695 respondenter. Sedan analyserades inkomna enkätsvar med hjälp av en 
korrelationsanalys och en klusteranalys, som skapades i programmet SPSS, och jämfördes 
med tidigare teori samt företagens intervjuer.  
  
Resultat & slutsats: Företag kan ha budskap med goda motiveringar bakom dem, men trots 
detta finns svårigheter för respondenter att uppfatta dessa budskap genom endast en logotyp. 
Det är därför mycket möjligt att mer än en ensam logotyp behövs för att dessa budskap ska nå 
hela vägen fram, exempelvis en symbol eller slogan. Respondenterna uppfattar en logotyp 
som lättare att komma ihåg de gånger som färgen sticker ut, typsnittet är “utöver det vanliga” 
eller när logotypen innehåller en symbol.  
 
Examensarbetets bidrag: Undersökningens genomförande har tillfört både praktiska och 
teoretiska bidrag, framförallt inom forskning som berör färg och typografi i logotypen. Bland 
annat har undersökningen visat att företag med god eftertanke och välmotiverade val kan 
förmedla flera budskap och deras affärsidé ut till konsument. Detta visar på att det inte endast 
är företags fysiska agerande som är av betydelse, utan lika stor del av konsumentens 
uppfattning om företaget ligger i företagets grafiska marknadsföring utåt.  
  
Förslag till fortsatt forskning: Ytterligare forskning kring de atmosfäriska stimuli-
variablerna färg, typografi och symboler i den grafiska profilen behövs. Att då undersöka 
vilka färger som klassificeras som varma, kalla och neutrala inom olika områden, såsom 
Sverige, Norden, Skandinavien och Europa, hade varit relevant. Likaså hade undersökning av 
i vilken utsträckning typsnitt med normal tjocklek och fet tjocklek påverkar läsbarheten varit 
intressant. 
 
Nyckelord: Tjänsteföretag, Grafisk profil, Logotyp, Perception, Färg, Typografi, Symboler, 
Semiotik.  
  



Abstract 
Title: Communicating Through Logo - "The Boobie Necklace Effect" 
  
Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
  
Author: Alexandra Bylund and Louise Graham  
 
Supervisor: Jonas Kågström 
  
Date: 2018 – May 
  
Aim: The design of a logo is of great importance to the company's identity, but it is equally 
important for a company to have a logo that can convey their message to the consumer as 
well. The purpose of this paper was thus to analyze how the atmospheric stimuli-variables, 
colour, typography and symbol affect the customer's perception of the logo's intended 
customer messages within service companies. 
  
Method: This work was based on “mixed methods”, which is a combination of qualitative 
and quantitative research methods. The empirical survey was conducted through four 
semistructured interviews and an online survey was conducted. The information obtained 
from the interviews was used to design the survey, and the population that the survey covered 
amounted to approximately 5,695 respondents. Then, surveyed questionnaires were analyzed 
using a correlation analysis and a cluster analysis, created in the SPSS-program, compared to 
previous theory and corporate interviews. 
  
Result & Conclusions: Companies can have messages with good motivations behind them, 
but despite that it is difficult for respondents to perceive them through just one logo. 
Therefore, it is possible that more than a single logo is needed for these messages to reach all 
the way, for example with a symbol or slogan. Respondents perceive a logo as easier to 
remember the times the colour stands out, the font is "beyond the usual" or when the logo 
contains a symbol. 
  
Contribution of the thesis: The study's implementation has added both practical and 
theoretical contributions, especially in research related to colour and typography in logotypes. 
Among other things, the survey has shown that companies with good reflection and well-
motivated choices can convey several messages and their business idea to consumers. This 
shows that it is not only corporate physical activity that is important, but as much is perceived 
in the company's graphic marketing towards consumers. 
  
Suggestions for future research: To carry out further studies on the atmospheric stimuli 
variables colour, typography and symbols in the graphic profile is needed. To investigate 
which colours classified as warm, cold and neutral in different areas, such as Sweden, Nordic 
countries, Scandinavia and Europe, would been relevant. Similarly, examination of the extent 
to which fonts of normal thickness and fat thickness affect readability would be interesting. 
  
Key words: Service business, Service company, Service companies, Graphic profile, Graphic 
Charter, Logo, Colour, Typography, Symbols, Semiotics. 
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1. Inledning 
Inledningen består av två underkapitel - bakgrund och problemformulering. Att 
uppfattningen av företagets logotyp och dess element är av stor betydelse presenteras i 
bakgrunden med hjälp av ett verkligt fall. Därefter kommer en redogörelse av aktuell 
forskning inom det avsedda området som slutligen leder fram till det gap som detta arbete 
undersöker. 
 
1.1 Bakgrund 
En logotyp som har fått stor uppmärksamhet är Airbnb’s, som under 2014 publicerade en ny 
logotyp som genom en skandal medförde stor kritik för dess design. Airbnb's avsedda 
budskap av logotypen är följande: “It's a symbol for people who want to welcome into their 
home new experiences, new cultures, and new conversations.” berättar Fortune (2014). Dock 
är detta inte det budskap som konsumenterna uppmärksammade utan de drog istället likheter 
med bland annat den kvinnliga anatomin, enligt Fortune (2014) och BBC (2014). Med detta i 
åtanke blir det tydligt att utformningen av logotypen har stor vikt för företagets identitet, men 
inte minst i hur företaget vill bli uppfattat av konsumenterna.  

 
 Bild 1. Airbnbs logotyp Bild 2. The boobie necklace 
 (Insidesources, 2014) (Medium, u.å.) 
 
1.2 Problemformulering 
 

1.2.1 Marknadsföring 
Marknadsföring skriver Dubicki (2007, s. 6) enligt American Marketing Association (AMA) 
definieras som en uppsättning processer och funktioner hos organisationer för att skapa, 
kommunicera och leverera värde ut till konsumenterna. De skriver även att marknadsföring 
används för att hantera kundrelationer på ett sätt som gynnar företaget och dess intressenter. 
Att marknadsföring idag framförallt fokuserar på att bygga strategiskt fördelaktiga relationer 
med konsumenterna är något som även Dubicki (2007, s. 6) framför.  
 
För att företaget ska kunna definiera vad de önskar åstadkomma skriver Dubicki (2007, s. 8–
9) att upprättandet av en marknadsföringsplan är en bra start. I marknadsföringsplanen 
klargörs bland annat vilken målgrupp marknadsföringen ska riktas mot och det blir därmed 
också enklare att utforma ett passande meddelande till den avsedda mottagaren. Meddelandet 
som sänds ut i marknadsföringen används främst för att förstärka varumärket och behöver 
därför vara både övertygande och informativt för att väcka mottagarens uppmärksamhet 
skriver Dubicki (2007, s. 11). Detta görs vanligtvis genom att försöka fånga mottagarens 
intresse med grafiska budskap genom exempelvis kraftfulla texter. Kombinationen av bland 
annat meddelandet och illustrationer möjliggör flera effektiva och kreativa 
marknadskommunikationer för företag (Decision Analyst, Inc., 2018). 
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1.2.2 Marknadskommunikation 
I dagens marknadsföring skriver Batra och Keller (2016, s. 122) att det finns ett brett utbud 
av kommunikationsmöjligheter. Förutom de traditionella tillvägagångssätten kan företaget 
också marknadsföra sig till konsumenterna på Facebook eller via banners och 
visningsannonser på webbplatser. Likaså kan marknadsföringen synas på företagets egna 
webbplats eller hos en tredje parts webbplats. Då nya medier uppstår har Batra och Keller 
(2016, s. 122) kommit fram till att konsumenternas uppmärksamhet dramatiskt ändras då de 
gör flera saker samtidigt. Detta anser de medför utmaningar i och med att 
medieanvändningen skiftar och skapar splittring i uppmärksamheten hos konsumenterna, 
vilket har bidragit till att vikten av en optimal integrering av budskapet i marknadsföring har 
blivit allt större.  
 
Liksom Batra och Keller (2016) hävdar också O´Connor (2015, s. 85) på att den miljö som 
2010-talet medför, innebär att allt fler människor väljer att använda selektiv uppmärksamhet 
för att läsa av inkommande visuell information som inte klassas som intressant eller 
engagerande. En större medvetenhet kring den sköra balansgång som krävs för att lyckas med 
kommunikationsmålen har inneburit att extra eftertanke krävs när det kommer till ett lämpligt 
grafiskt budskap, visuellt engagerande grafik och funktionell läsbarhet skriver O´Connor 
(2015, s. 85). Även Kotler (1973, s. 53–54) påvisar att en konsuments uppfattning är föremål 
för selektiv uppmärksamhet liksom för sådan uppmärksamhet där konsumenten förvränger 
det budskap som ges i marknadsföringen. Bae (2016, s. 812) skriver att konsumenter ofta 
saknar motivationen att bearbeta marknadsföring och att detta faktum är en av anledningarna 
till att marknadsförare har börjat intressera sig i hur visuella budskap kan påverka.  
 

1.2.3 Visuell kommunikation 
I den visuella kommunikationen är atmosfären en viktig komponent skriver Kotler (1973, s. 
50). Han beskriver atmosfären som de miljöer som särskilt har designats för att framkalla 
specifika känslor hos en konsument. Atmosfären är alltid närvarande och den uppfattas 
genom sinnena. Likaså skriver han att de huvudsakliga visuella dimensionerna i en atmosfär 
är färg, ljusstyrka, storlek och former. Att stå ut från konkurrenterna är, oavsett bransch och 
försäljningssammanhang, avgörande skriver Reimann, Zaichkowsky, Neuhaus, Bender och 
Weber (2010, s. 440). I och med detta påpekar även Vladić, Kecman, Kašiković, Pál och 
Stančić (2015, s, 28) att det är betydande att ha en genomtänkt grafisk design med bra 
materialval, färgsättning och symboler.  
 
Den visuella kommunikationens betydelse visar sig även tydligt i den undersökning som 
Stark, Kim, Miller och Borgida (2008, s. 289) genomfört. I den går det att se att 
användningen av en grafisk bild påverkar både produkt och annons, men att storleken på den 
grafiska designen inte hade någon påverkan på effekten utan effekten uppstod oavsett storlek.  
 

1.2.4 Grafisk design 
Marknadsföring och den kommunikation som ingår i den visuella kommunikationen har ett 
starkt samband med grafisk design skriver Cornish, Goodman-Deane, Ruggeri och Clarkson 
(2015, s. 177). Att den grafiska designen har en direkt påverkan på kommunikationen ut till 
allmänheten är även något som Golec (2004, s. 91) håller med om. Den visuella 
kommunikationen har också en avgörande betydelse för att ett budskap mottas på det sätt som 
önskas skriver Cornish et al. (2015, s. 177). 
 
Triggs (2011, s. 3–4) lyfter fram att grafisk design i modern tid kommit att användas inom 
illustration, typografi och e-design. Cornish et al. (2015, s. 178) skriver även att grafisk 
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design omfattar många områden, allt från typografi till film. De framhåller även att det är 
viktigt att bilder, texter och andra designelement är tydliga så att mottagaren av meddelandet 
med lätthet förstår. Huang, Lin och Chiang (2008, s. 594) redogör bland annat för att en del 
kombinationer av färger i den grafiska designen går bättre ihop än andra. Likaså skriver Tero 
(2012, s. 67) att användningen av grafiska symboler, som har ett samband med varumärket, 
ofta används. De framhåller att grafiska element skapar uppmärksamhet i och med de 
speciella detaljer som företaget väljer att använda.  
 
Varumärket kan definieras som företagets namn, tecken, symbol och design samt som en 
kombination av dessa konstaterar Argenti och Druckenmiller (2004, s. 368). De menar på att 
detta används för att identifiera företaget ute på marknaden och för att kunna differentiera sig 
från konkurrenterna. Enligt AiL-kurser (u.å.) är det genom den grafiska profilen som ett 
företag uttrycker sin visuella identitet då den beskriver företagets vision och värde genom det 
visuella språket. På så vis gör företaget det tydligt vad de vill kommunicera och förmedla ut 
till konsument. De skriver även att den grafiska profilen effektiviserar arbete och skapar en 
mer enhetlighet för företagen om de har den som standard. Denna standarden är till för att 
säkerhetsställa en konsekvent och stark varumärkesidentitet.  
 
AiL-kurser (u.å.) anser att det lätt kan uppstå problem om det saknas en standard för hur 
företaget vill kommunicera grafiskt, eftersom varumärket blir lidande om den visuella 
kommunikationen inte är enhetlig. Bergström (2016, s. 274) skriver att ett företags visuella 
profil går att hitta i företagets grafiska eller visuella manual. Denna manual hävdar han 
fungerar som ett uppslagsverk och en säkerhetslina för att företaget i sin visuella 
kommunikation ska förbli enhetliga. Den grafiska profilen används i många aktiviteter som 
ett företag kan förknippas med, bland annat visitkort, skyltar, kataloger och broschyrer, samt 
logotyper.  
 

1.2.4.1 Logotypen 
En logotyp fungerar som en visuell presentation av ett företag och dess varumärke skriver 
Fajardo, Zhang och Tsiros (2016, s. 549) och de anser även att logotypen är extremt värdefull 
då den påverkar hur företaget uppfattas av konsumenter. De menar även att det genom 
tidigare forskning har konstaterats att visuella element i en logotyp genererar associationer 
med företaget. 
 
Eftersom logotypen fungerar som den visuella spegelbilden utåt, för en vara eller tjänst, i den 
grafiska profilen anser Bergström (2016, s. 275) att logotypen är grundstenen. Walsh, Page 
Winterich och Mittal (2010, s. 76–77) har kommit fram till att en logotyp kan definieras som 
en grafisk representation eller bild som aktiverar associationer för ett varumärke och att det är 
det mest framträdande verktyget i utbudet för indirekt kommunikation. Även Bergström 
(2016, s. 275) poängterar sambandet mellan logotypen och associationer, där han 
uppmärksammar att den inte får väcka associationer som strider mot den övergripande 
företagsprofilen. Hynes (2009, s. 545–546) kallar logotypen som en identifikationsbricka, ett 
märke för kvalité och ett sätt för företaget att öka sitt rykte.  
 
Likaså framhåller van Riel och van den Ban (2001, s. 429) att ett företag genom dess logotyp 
kan uttrycka en särskild organisatorisk karaktär om så önskas. Att utmärka sig på marknaden 
på ett sådant sätt är en stor konkurrensfördel skriver Argenti och Druckenmiller (2004, s. 
368) samt Hynes (2009, s. 545–546). Argenti och Druckenmiller (2004, s. 368) lyfter fram att 
det är en stor fördel för företaget att stå ut från konkurrenterna, samtidigt som det också 
innebär en ekonomisk risk i och med de stora ekonomiska medel som det kräver.  
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Att en del element, såsom färg och typsnitt i logotypen, associeras på särskilda sätt har 
undersökningar visat ha en påverkan på både varumärkesuppfattningen och den övergripande 
utvärderingen av varumärket hävdar Jiang, Gorn, Galli och Chattopadhyay (2016, s. 710). 
Dock konstaterar Hynes (2009, s. 546) att existerande forskning är begränsad när det kommer 
till hur symboler, genom illustrativa och abstrakta designer, är mer lämpliga för vissa typer av 
företag. Hon skriver även att färgen i logotypen är viktig då det gör logotypen lättare att 
känna igen och lättare att komma ihåg. Logotypen ska också vidarebefordra ett budskap, 
skapa varaktig identitet och symboliskt värde för företaget.  
 

1.2.5 Mänsklig perception  
O’Connor (2015, s. 86) anser att det är väl känt att kontrast och färg har en stor betydelse när 
det kommer till människans möjlighet att processa visuell information. Det finns dock, enligt 
Kotler (1973, s. 50–51), en viktig skillnad mellan den avsedda visuella kommunikationen 
från företagets sida och den upplevda visuella kommunikationen hos konsumenten. Han har 
kommit fram till att den avsedda visuella kommunikationen är uppsättningen av sensoriska 
egenskaper, medan den upplevda visuella kommunikationen helt beror på konsumenten, och 
här har bland annat färgval en stor inverkan. 
 
I hjärnan bearbetas bland annat förväntningar och mönsterigenkänning som kan komma att 
påverka den inkomna visuella informationen skriver O’Connor (2015, s. 86). Hon hävdar 
även på att yttre stimuli har en avgörande roll när det kommer till den mänskliga 
perceptionen då det är de faktorerna som gör det möjligt för människan att differentiera djup, 
former och konturer. Janiszewski och Meyvis (2001, s. 18) har visat att tillfälliga 
exponeringar kan påverka konsumentens inställning till annons, varumärke eller produkt som 
visas. Även Stark et al. (2008, s. 289) påvisar att grafiska bilder i marknadsföringen påverkar 
uppfattning av budskap i annons. Jiang et al. (2016, s. 710) kunde konstatera att när 
konsumenter bedömer ett företag eller en produkt från den information de mottagit så skapar 
de sig en mental bild som de sedan relaterar till företaget eller produkten. I ett av de 
experiment som Jiang et al. (2016, s. 717–718) utförde om uppfattningen av tjänsteföretag, 
utifrån utformningen av symboler i logotypen, uppfattar deltagarna företaget som mer 
kundvänligt när logotypen har cirkulär form än när logotypen är kantig. 
 

1.2.6 Forskningsgap 
Redan år 1973 presenterade Kotler (1973, s. 63–64) att ytterligare forskning kring 
atmosfärisk planering, även kallad visuell kommunikation, behövdes. En av de 
frågeställningar han då presenterade är “Hur fungerar olika atmosfäriska element?” och 
“Vilka meddelanden kommuniceras ut till samhället beroende på speciella färger, ljud, lukter 
och texturer?”. Walsh et al. (2010, s. 77) bekräftar att den forskning som Kotler (1973) 
efterfrågat ännu inte är tillfyllest. Walsh et al. (2010, s. 77) konstaterade bland annat att 
fortsatt forskning behövs på olika former. I tillägg till det ovanstående pekar Jiang et al. 
(2016, s. 721) på att bland annat den process som leder upp till val av logotyp måste studeras 
ytterligare med tanke på det tilltagande värde som logotyper tillmäts. I samma anda som 
Jiang et al. (2016) tar Hynes (2009, s. 554) upp att vidare forskning kring sambandet mellan 
företagets affärsidé och logotypens färg skulle kunna undersökas. 
 
Walsh et al. (2010, s. 77) har kommit fram till att ett företag som gör förändringar i den 
existerande logotypen har mycket att vinna om de är medvetna om vilka kunder som mest 
sannolikt skulle att reagera mer eller mindre positivt på förändringar i deras logotyp. Roschk, 
Loureiro och Breitsohls (2017, s. 236) metaartikel summerar 66 stycken undersökningar 
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inom området och hittar därigenom brister inom forskningen, när det kommer till hur 
atmosfäriska stimuli-variabler påverkar icke-inköps specifika beteenden. Vilket de anser 
kräver ytterligare efterforskning.  
 
Vi anser att det utifrån de artiklar som vi studerat framgår att allt fokus, när det kommer till 
den visuella designen, ligger på produktens utseende och att undersökningarna hittills endast 
tagit hänsyn till produktionsföretag. I och med att tjänsteföretag har en unik framtoning i 
jämförelse med produktionsföretag anser vi att det är av ytterst vikt att en sådan undersökning 
faktiskt genomförs.  
 
1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att analysera hur atmosfäriska stimuli-variabler påverkar kundens 
perception av logotypens avsedda kundbudskap inom tjänsteföretag. 
 
Avgränsning kommer ske till tjänsteföretag inom fastighetsmäklarbranschen.  
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2. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras tidigare forskning och de begrepp som är 
betydande för arbetet. Grunden för den kommande undersökningen har sin härkomst i detta 
kapitel och både de empiriska undersökningarna och efterföljande analyser bygger på den 
fakta som presenteras i den teoretiska referensramen. I slutet av kapitlet binds teorierna 
samman i en syntes som beskriver hur de olika delarna kopplas samman med varandra. 
 
2.1 Atmosfäriska stimuli-variabler i logotyp  
Kotler (1973, s. 50–51) beskriver begreppet atmosfär som de miljöer som har designats för att 
framhäva specifika känslor hos en konsument. Atmosfärens huvudsakliga dimensioner 
hävdar han är färg, ljusstyrka, storlek och former vilka, enligt Kotler (1973, s. 50–51), 
uppfattas genom det mänskliga sinnet. Labrecque, Patrick och Milne (2013, s. 196) 
framhåller att atmosfären har en avgörande betydelse i företags marknadskommunikation, 
detta med anledning av den inverkan som atmosfären kan ha på konsumenten genom bland 
annat visuella element. 
 
Att ett företags logotyp utgör ett centralt element i företagets marknadskommunikation har 
O'Connor (2011/02, s. 55) konstaterat. En gemensam övertygelse inom fältet är att 
logotypens visuella design återspeglar företagets identitet. De variabler som används för att 
utforma och urskilja en logotyp är bland annat färg, form och typsnitt hävdar hon. Hur 
logotypen uttrycks kan även det variera - en logotyp skriver O'Connor (2011/02, s. 55) kan 
innehålla text och färg eller en symbol som är direkt kopplad till text och färg. En av 
anledningarna till att logotyper finns i ett sådant stort antal variationer är enligt AiL-kurser 
(u.å.) för att det ska finnas passande logotyper för alla ändamål. 
 

2.1.1 Färg 
O’Connor (2011/02, s. 56) hävdar att färg är ett av de viktigaste elementen i utformningen av 
en logotyp och att färg utöver detta, även fungerar som ett sätt för företag att differentiera sig 
i en konkurrensutsatt miljö. Även Aslam (2006, s. 15) påpekar att färg har en viktig roll i 
företagets arbete att differentiera sig från konkurrenterna. Likaså menar han på att färg är en 
integrerad del av företagets marknadskommunikation då det framkallar känslor och påverkar 
konsumenternas uppfattning. Att färg är ett av de viktigaste kännetecken när det kommer till 
att identifiera logotyper har också Bottomley och Doyle (2006, s. 79) kommit fram till. 
Genom användningen av färg hävdar About Logo Design (u.å.) att budskap och betydelser 
förmedlas på det mest effektiva sättet. 
  
Enskilda färger kan även framträda i särskilda nyanser skriver O'Connor (2011/02, s. 56) och 
kan då komma att påverka associationerna till färgen. Ett vanligt förekommande fall är att 
färgen röd inom vissa kulturer skapar vissa typer av associationer och påverkar då även 
igenkänningen och differentieringen av företagets logotyp. Hon framhäver att ett annat, enligt 
henne, välkänt fenomen är att uppfattningen av färg varierar beroende på individuella och 
kulturella skillnader. I en annan undersökning som O’Connor (2011/06, s. 230) genomfört 
presenterar hon att olika färger även uppfattas annorlunda beroende på individ och dennes 
kön, ålder, preferenser och kulturella inställningar.  
 
Att färgen röd innebär en större möjlighet för upphetsning, än vad färgen blå gör, är en 
skillnad som O’Connor (2011/06, s. 230) där framhäver. Hon påpekar dock i detta 
sammanhang att en del forskare istället hävdar att det inte är färgerna i sig som påverkar, utan 
intensiteten i färgen. Även Aslam (2006, s. 18) påpekar att det finns skillnader i 
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uppfattningen av enskilda färger beroende på kultur. Men trots dessa skillnader, går det även 
att klargöra att det finns en del likheter som sträcker sig inom flera kulturer. Utifrån den 
sammanställning som Aslam (2006, s. 19) gjort går det att se en del tendenser för enskilda 
färger. Dock blir det även här tydligt att redogörelsen för associationer från de nordiska 
länderna inte är komplett, och att det krävs större grund för att kunna dra några slutsatser. 
Detta medför att de andra kulturernas associationer med enskilda färger får användas som 
riktlinjer inför den kommande empiriska undersökningen. 
 
Även Bottomley och Doyle (2006, s. 65) påpekar att en individs uppfattning av enskilda 
färger, särskilt färgerna blå, röd, gul och lila, kan vara landspecifika. Dock menar Madden, 
Hewett och Roth (2000, s. 97) på att färgerna blå, grön, vit, svart, röd och brun är kulturellt 
konstanta medan färgerna orange, gul och lila inte är detta. I O’Connors (2011/02, s. 56–58) 
undersökning presenterar även hon ett antal egenskaper som associeras med färger liksom 
några färgkombinationer. Att veta vad enskilda färger kommunicerar ut mot konsument 
skriver LogoDesignerBlog (2009) har en avgörande betydelse för om en visuell design ska 
”make or break”. En enskild färg kategoriseras vanligtvis in som en varm eller en kall färg i 
det så kallade färghjulet menar O’Connor (2011/02, s. 58).  
 
Redan år 1730 etablerade Newton färghjulet, i form av sju kopplade färger i en cirkulär 
modell, berättar Aslam (2006, s. 17). Modellen har sedan dess fungerat som en standard och 
används fortfarande idag i vid utsträckning påpekar han. Med hjälp av färghjulet underlättas 
även arbetet kring vilka färger som kan användas i varandras sällskap. Nyans, ljusstyka och 
mättnad menar han även har en stor påverkan på hur färgen uppfattas och vilka associationer 
som vanligtvis görs till färgen. Färghjulet skriver CoSchedule (2016) kan hjälpa företagare att 
skapa tydliga meddelanden ut till konsument och de rekommenderar att företag bör använda 
sig av två till tre färger i deras marknadskommunikation. Att kombinera flera enskilda färger 
med varandra kan göras på olika sätt hävdar CoSchedule (2016). 
 
Komplementära färger är två färger som är varandras motsats enligt färghjulet redovisar 
CoSchedule (2016). Denna metod bidrar till att förhöja synligheten för saken i fråga och det 
mänskliga ögat drar naturligt mot motsatsfärgen. Delade komplementära färger utgår från tre 
färgval framhäver de också. Denna metod grundar sig i att välja en basfärg som sedan 
kombineras med de två färgerna närmast motsatsfärgen. Analoga färger är istället färgerna 
bredvid varandra i färghjulet. Analoga färger används inte för att skapa visuellt utstickande 
designs utan används för att skapa subtila och vackra innehåll framhåller CoSchedule (2016). 
Den sista kombinationen av färger är de monokromatiska färgerna som innebär att en enskild 
färg kombineras med olika nyanser och toner av samma färg. 
 

 
 Bild 3. Färghjulet  
 (CoSchedule, 2016) 
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Varma färger enligt O’Connor (2011/02, s. 58) är gul, orange och röd, medan blå 
klassificeras som en kall färg. Manav (2007, s. 146) betonar att färgen rosa är en varm färg. 
Ou, Luo, Woodcock och Wright (2004, s. 237) samt Roschk et al. (2017, s. 230) har kommit 
fram till att gul, orange och röd anses som varma färger medan grön, blå och lila anses som 
kalla färger. Aslam (2006, s. 19 & 21) har genomfört en undersökning varifrån han har 
kunnat konstatera att färgen blå klassificeras som kall i Sverige. Utöver de varma och kalla 
färgerna finns även de neutrala färgerna, i vilken Roschk et al. (2017, s. 230) kommit fram till 
att färgen vit kategoriseras inom. Även Singh (2006, s. 783) håller med om detta och tillägger 
att även färgerna grå och svart klassas som neutrala.  
 

2.1.1.1 Färgernas innebörd 
Nedan följer en sammanställning av olika forskares syn på vilka associationer som har dragits 
till enskilda färger - med indelning efter varma, kalla och neutrala färger. Färgen gul 
associeras med lycka (Bottomley & Doyle, 2006, s. 65), glädje (Madden et al., 2000, s. 92), 
ungdom och spänning (Aslam, 2006, s. 26) samtidigt som den kan framkalla både positivitet 
och feghet (About Logo Design, u.å.). Färgen orange förknippas med glädje, värme (About 
Logo Design, u.å.) och vänlighet (Elbrink & Jönsson, 2016, s. 38), samtidigt som den kan 
skapa ett billigt intryck (Madden et al., 2000, s. 91).  
 
Känslor av spänning och intensitet är en vanlig association med färgen röd (O'Connor, 
2011/06, s. 231; Roschk et al., 2017, s. 230). Likaså är det vanligt att färgen associeras med 
ilska och aggressivitet (O’Connor, 2011/02, s. 56; About Logo Design, u.å.) samtidigt som 
lust, äventyr, lycka (O’Connor, 2011/02, s. 56), passion, livlighet (About Logo Design, u.å.) 
och kärlek är förekommande paralleller (O’Connor, 2011/02, s. 56; Bottomley & Doyle, 
2006, s. 65; Madden et al., 2000, s. 92). Rosa associeras med femininitet, mjukhet och hälsa 
samt exklusivitet och sensualitet (About Logo Design, u.å.; Elbrink & Jönsson, 2016, s. 38). 
 

 
 Bild 4. Egen bild: varma färger 
 
Färgen grön associeras med lugn, hälsa och nytänkande (O'Connor, 2011/06, s. 231; About 
Logo Design, u.å.). En vanlig association som görs med företag som använder grönt i deras 
marknadsföring är att de är så kallade omsorgsorganisationer, det vill säga miljömedvetna 
organisationer (Aslam, 2006, s. 26). Värdighet, säkerhet, förtroende och kvalitét är vanliga 
associationer som görs med färgen blå (About Logo Design, u.å.; Madden et al., 2000, s. 91–
92). Färgen förknippas även med lugn, fridfullhet (Roschk et al., 2017, s. 230; O'Connor, 
2011/06, s. 231) samt soliditet och ansvar (Aslam, 2006, s. 26). Färgen lila associeras med 
auktoritet, kärlek och exklusivitet (O’Connor, 2011/02, s. 56). Samtidigt beskrivs lila kunna 
skapa en uppfattning av billighet, progressivitet (Bottomley & Doyle, 2006, s. 65) eller 
sofistikering. Även kreativitet, exklusivitet, lojalitet och mod är vanliga associationer 
(CoSchedule, 2016). 
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 Bild 5. Egen bild: kalla färger 

 
Färgen vit används på ett eller annat sätt i de flesta logotyper (O’Connor, 2011/02, s. 58) och 
associeras vanligtvis med renhet, sanningsenlighet och anses vara en samtida och raffinerad 
färg (About Logo Design, u.å.; CoSchedule, 2016). Samtidigt kan för mycket vitt associeras 
med ensamhet, tomhet och en känsla av isolering (CoSchedule, 2016). Pålitlighet, kvalitét 
(Bottomley, 2006, s. 65) och auktoritet (About Logo Design, u.å.) är några associationer som 
görs med färgen grå. Den förknippas även med styrka, framgång (Madden et al., 2000, s. 91), 
exklusivitet (Aslam, 2006, s. 23) och seriositet (Elbrink & Jönsson, 2016, s. 38). Färgen svart 
förknippas med exklusivitet, kraftfullhet och kvalitét (Bottomley, 2006, s. 65; Aslam, 2006, s. 
20; Madden et al., 2000, s. 92). Svart sammankopplas även med allvarlighet, djärvhet och ett 
klassiskt intryck (About Logo Design, u.å.). 
 

 
 Bild 6. Egen bild: neutrala färger 

 
Färgen guld associeras med charm, självförtroende, exklusivitet, vänlighet, överflöd och 
välstånd. Dock kan en negativ effekt av för mycket guld bli associationer såsom egoism och 
självgodhet (CoSchedule, 2016). En för stor användning av färgen kan även generera 
betydelser såsom prålig och vulgär (Celhay & Remaud, 2018, s. 139).  
 

 
 Bild 7. Egen bild: guld 

 
Hur en individ uppfattar en enskild färg varierar dock beroende på ålder, kön, kultur och 
tidigare preferenser påvisar Manav (2007, s. 144). Utifrån den undersökning som O'Connor 
(2011/02, s. 57) genomfört, påvisar det att logotyper som medverkade tenderade att ha en 
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bakgrundsfärg som skapar kontrast till logotypens text eller symbol. Bakgrundsfärgen 
används alltså som ett integrerat element i logotypen.  
 
Hypotes 1a: Konsumenter med liknande individuell och kulturell bakgrund kommer ha 
liknande uppfattning av enskilda färger.  
 
Hypotes 1b: Färgerna gul, orange, röd och rosa kommer klassificeras som varma färger. 
Färgerna grön, blå och lila kommer klassificeras som kalla färger. Färgerna svart, vit och grå 
kommer klassificeras som neutrala färger. 
 

2.1.2 Typografi 
Childers och Jass (2002, s. 94) beskriver typografi som “…the art, or skill, of designing 
communication by means of the printed word.” Typografi är en avgörande del i företags 
marknadskommunikation och därmed också en viktig del i utformningen av logotypen 
påpekar VANDELAY DESIGN (2016). Likaså menar de på att det typsnitt som företag väljer 
att arbeta med ska matcha både deras mål och produkter, det vill säga varor och tjänster. 
Genom typografi, klargör McCarthy och Mothersbaugh (2002, s. 663), att företag kan 
påverka både möjligheten och förmågan att bearbeta meddelanden som sänds ut till 
konsument. 
  
Att typografi har en väsentlig påverkan på budskapet ut mot konsument har Childers och Jass 
(2002, s. 104) kommit fram till. Detta påverkar även hur konsumenten uppfattar företagets 
varumärke liksom konsumentens identifieringsmöjlighet gällande företaget vid ett senare 
tillfälle menar de. En logotyp behöver dock inte alltid innehålla text, men i sammanhang där 
text används uttrycks den vanligtvis i en viss form eller visst typsnitt påpekar O’Connor 
(2011/02, s. 56). Doyle och Bottomley (2006/04, s. 112) samt McCarthy och Mothersbaugh 
(2002, s. 665–666) presenterar att tidigare forskning har konstaterat att det inom typografi 
finns tre olika dimensioner - typsnitt, avstånd och layout. Dessa kopplas samman med de tre 
typografiska resultaten - uppfattning, läsbarhet och utseende. Bottomley och Doyle (2006/03, 
s. 66) anser att företags val av typsnitt har stor betydelse då typsnittets lämplighet avgörs 
utifrån det kontext som det presenteras i. 
 
De typografiska egenskaperna som är av intresse i denna undersökning är det typsnitt som 
logotypens text presenteras i, vilket innebär att endast denna dimension kommer diskuteras i 
teoridelen. Det finns dock ytterligare två dimensioner som kan påverka helhetsupplevelsen, 
dessa kommer dock inte presenteras vidare. Typsnittets egenskaper menar McCarthy och 
Mothersbaugh (2002, s. 665) hanterar de faktorer som påverkar utseendet på de faktiska 
bokstäverna och framför att dessa inkluderar bland annat utseende, teckenstorlek, tjocklek, 
kursivitet och färg. 
 
Varje typsnitt är unikt påpekar McCarthy och Mothersbaugh (2002, s. 675) samtidigt som 
typsnitten kan delas in i två kategorier – typsnitt i ”serif” och ”sans serif-format”. Den största 
skillnaden mellan dessa är att typsnitt i serif-format innehar en linje eller kurva som avslut på 
varje bokstav (exempelvis typsnitten American Typewriter och Cambria) medan sans 
serif-format saknar sådana linjer och kurvor (exempelvis typsnitten Arial och Verdana). 
McCarthy och Mothersbaugh (2002, s. 675) skriver även att typsnitt i serif-format ökade 
läsbarheten och textförståelse i jämförelse med sans serif. Dock finns det begränsad forskning 
som tyder på att typsnitt faktiskt har någon effekt.  
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Utöver dessa finns det även kursiva typsnitt. I för stor mängd skapar detta en sämre läsbarhet 
skriver McCarthy och Mothersbaugh (2002, s. 678). I marknadsföringssammanhang klargör 
de att kursiva serif-typsnitt (Palatino Italic) medför bättre läsbarhet än kursiv sans serif-
typsnitt (Arial) gör. Även Bottomley och Doyle (2006/03, s. 66) framhäver även de att orden 
som används i kommunikation kan uppfattas olika beroende på kombinationen av olika 
element. De lyfter särskilt fram linje, tjocklek, orientering och storlek som sådana element. 
  
En annan undersökning påvisar att ord i ett särskilt typsnitt, som en individ exponeras för vid 
ett visst skede, ökar sannolikheten för senare identifiering av företaget framför Lewis och 
Walker (1989, s. 243). Något som särskilt måste beaktas vid ett sådant beslut är läsbarheten 
av ordet när det visas i ett särskilt typsnitt. En annan betydande faktor skriver Lewis och 
Walker (1989, s. 243) är det som grafiska designers brukar benämna som ”atmosphere value” 
eller ”typeface personality”, det vill säga kapaciteten hos ett typsnitt att förmedla den 
betydelse som även förmedlas genom ordet i sig. Av denna anledning blir det viktigt att välja 
ett typsnitt som överensstämmer med det semantiska innehållet i ordet. I Lewis och Walkers 
(1989, s. 252) undersökning påvisar de att ord som presenterats i ett konsekvent typsnitt 
uppfattas snabbare än ord som redovisas i ett inkonsekvent typsnitt. 
  
Bottomley och Doyle (2006/03, s. 66) lyfter fram en undersökning som studerar Palatino 
Italic och Braggadocio som är två olika typsnitt. De framhåller i detta sammanhang 
att dessa typsnitt associeras på olika sätt. Palatino Italic uppfattas som ett ljust, tyst och 
feminint typsnitt medan Braggadocio betraktas som ett starkt, grovt och maskulint 
typsnitt. Även Childers och Jass (2002, s. 98) har studerat hur enskilda typsnitt uppfattas av 
konsumenter. De kunde i deras undersökning konstatera att vissa typsnitt associeras med 
bekymmerslöshet och praktiskhet och andra typsnitt förmedlar formalitet och exklusivitet. 
Detta styrker det som Lewis och Walker (1989) framför i deras resonemang och klargör 
därmed att olika associationer även kan göras till olika typsnitt. 
  
Doyle och Bottomley (2006/04, s. 114) kunde konstatera att inverkan av företagets namn och 
hur det presenterades genom typsnitt påverkade konsumenternas val kring huruvida de skulle 
nyttja företagets tjänster eller inte. Genom McCarthy och Mothersbaugh (2002, s. 664) 
undersökning kunde de konstatera att typografi inte endast har en påverkan på konsumentens 
förmåga att bearbeta informationen, utan de kom även fram till att olika typografiska 
egenskaper är väldigt interaktiva. Forskning har påvisat att specifika typsnitt associeras olika 
beroende på vilken typ de är (exempelvis serif och sans serif). Typsnitt kan även identifieras 
som feminina eller maskulina där de feminina typsnitt uppfattas som fina och eleganta medan 
maskulina kopplas samman med djärvhet klargör Usabilitynews (2006). 
 
Hypotes 2: Typsnitt i serif har bättre läsbarhet än typsnitt i sans serif. Likaså har kursiverade 
typsnitt sämre läsbarhet än icke-kursiverade typsnitt.  
  

2.1.3 Symboler 
Jiang et al. (2016, s. 721) anser att logotypens utseende kan påverka omdömen av både en 
produkts och ett företags egenskaper. Någonting som Fajardo et al. (2016, s. 549) samt 
Henderson och Cote (1998, s. 15) påpekar genom att exemplifiera med ett företag vars 
logotyp skapar negativ påverkan genom just symboler. Att kontexten i vilken informationen 
presenteras och hur den tillämpas påverkar den mentala bilden av företaget eller produkten 
poänterar Jiang et al. (2016, s. 710). Bitner (1992, s. 66) skriver att symboler även kan ha en 
viktig del i ett företags framtoning då de till exempel kan ha en minskande effekt av 
känslorna trängsel och stress. 
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Bajaj och Bond (2018, s. 78–79) lyfter fram forskning som antyder att symmetriska former 
generellt är mer uppskattade än asymmetriska och att symmetriska former är lättare att ta in 
och bearbeta. Henderson och Cote (1998, s. 16) i sin tur skriver att symmetriska former ökar 
positiva affektiva reaktioner. Henderson och Cote (1998, s. 16) presenterar balans som 
relaterad till symmetri eftersom symmetriska symboler oftast är att anse som balanserade. 
Balans handlar enligt dem om att det finns en mitt i symbolen mellan två vikter eller delar av 
designen. De poängterar att tidigare forskning har visat på att obalans har uppfattats negativt 
hos tillfrågade. Dock har Bajaj och Bond (2018, s. 83–84) funnit att i en samling av olika 
realistiska logotyper så är det de asymmetriska logotyperna som uppfattas som de mest 
spännande och att det är dessa logotyper som framkallar "brand excitement" framför de 
symmetriska och de menar att ”brand excitement” uppstår när en konsument fattar tycke för 
ett företag och dess logotyp. 

 
 
 
 
 
 

 Bild 8. Hög balans Låg balans Bild 9. Hög symmetri  Låg Symmetri 
 (Henderson & Cote, 1998, s. 16) (Henderson & Cote, 1998, s. 16) 
  
Jiang et al. (2016, s. 717–718) har också kommit fram till att formen hos logotypen kan 
påverka hur konsumenter utvärderar och bildar sig ett omdöme om ett företags 
kundhantering. När logotypen är mer cirkulär uppfattas företaget som vänligare mot kunder 
än när företagets logotyp är kantig. Forskning som Henderson, Cote, Leong och Schmitt 
(2003, s. 308) utfört visar att den asiatiska kulturen föredrar böjda former i motsats mot 
kantiga former då dessa antyder på otur.     
 
Henderson och Cote (1998, s. 17) beskriver genomarbetade symboler som de symboler som 
fångar konceptet av riklig design och förmågan att använda enkla linjer för att fånga det 
centrala. Detta delar de upp i komplexa, aktiva och djupa designer. Komplexa designer kan 
komma från många olika drag, till exempel oregelbundenhet i olika element eller ökat antal 
element eller hur utsmyckad designen är. Henderson och Cote (1998, s. 17) skriver att det 
finns teorier både för och emot dessa typer av logotyper, där en motivation mot dem är att 
enklare designer är lättare att komma ihåg. Aktiva designer skriver de är sådana som skapar 
en känsla av rörelse och dessa uppfattas som mer intressanta samt kan relateras till symmetri, 
balans och komplexitet. Djup beskriver Henderson och Cote (1998, s. 17) som den design 
som ger intryck av perspektiv eller en tredimensionell design. Detta är relaterat till både 
komplexitet och representativa designer och kan påverka igenkännande. 
         
 
 
 
 
 
 
 
Bild 10. Mycket genomarbetad Lite genomarbetad Bild 11. Mycket komplex Lite komplex 
(Henderson & Cote, 1998, s. 17) (Henderson & Cote, 1998, s. 17) 
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Bild 12. Mycket aktiv Lite aktiv  Bild 13. Mycket djup Lite djup 
(Henderson & Cote, 1998, s. 17)   (Henderson & Cote, 1998, s. 17) 
  
Celhay och Remaud (2018, s. 133) skriver i sin tur att en grafisk uppsättning med horisontella 
och vertikala linjer ger ett välbalanserat intryck och ett intryck av stabilitet, jämfört med en 
uppsättning där linjerna är diagonala och istället inger en känsla av rörelse och energi. 
Proportion i en logotyp, det vill säga relationen mellan horisontella och vertikala dimensioner 
skriver Henderson och Cote (1998, s. 17) att det finns forskning på som menar att det är mer 
tilltalande och det bästa exemplet på proportion är det gyllene snittet.  
          
 
 
 
 
 
 
 Bild 14. Mycket linjer  Lite linjer Bild 15. Mycket proportion  Lite proportion 
 (Henderson & Cote, 1998, s. 17) (Henderson & Cote, 1998, s. 17) 
 

 
 
 
 
 

 Bild 16. Ett bra exempel 
 på gyllene snittet 
 (Henderson och Cote, 1998, s. 17) 
  
Två av de experiment som Jiang et al. (2016, s. 720) utförde visar att cirkulära och kantiga 
former aktiverar mentala associationer med relation till mjukt och bekvämlighet samt hårt 
och motståndskraftigt. Dessa associationer påverkar sedan produkt och företags omdömen. 
De föreslår att det är den mentala bilden som är den underliggande drivkraften till effekten 
som former i logotyper har på konsumenters omdömen. Konsumenten skapar spontant en bild 
av en produkt eller ett företag när denne tar emot och bearbetar information. Bajaj och Bond 
(2018, s. 89) skriver att deras fynd antyder att egenskaper i designen medför förutsägbara 
effekter som inte enbart är begränsade till uppfattningen om till exempel kvalitét utan går 
även så långt som specifika uppfattningar om varumärket. Vilket är förenligt med att 
konsumenter minskar tilltron till visuella stimuli när mer information finns tillgänglig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Bild 17. Mycket rund Lite rund 
 (Henderson & Cote, 1998, s. 17) 
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Henderson och Cote (1998, s. 17) skriver att det finns fyra olika nivåer det går att relatera till 
logotyper, korrekt igenkänning, falsk igenkänning, affekt och bekantskap. Dessa handlar om 
att konsumenten antingen känner igen en logotyp eller tror att den känner igen en logotyp fast 
den aldrig sett den förut. Affekt handlar om vilka känslor som väcks av att betrakta 
logotypen, och bekantskap är reflexer som inger känslor med igenkännbar betydelse inom 
kultur och subkultur. Även Henderson et al. (2003, s. 298) skriver om effekten av visuell 
stimuli och hur de är lättare att lära sig samt att komma ihåg under en mycket längre tid än 
verbal stimuli. Visuella stimuli kan därmed skapa uppfattningar som är kritiska för att bygga 
ett starkt varumärke då verbala stimuli saknas. Bajaj och Bond (2018, s. 89) anser däremot att 
fördelen med de asymmetriska symbolerna är obetydlig när det finns text med i 
informationen som framkallar “brand excitement”. 
 
Hypotes 3: Symboler i logotyper bidrar till konsumentens bildande av en uppfattning om 
företag och hur företagen blir ihågkomna. En logotyp utan symbol är svårare att komma ihåg 
än den logotyp som har en symbol. Enklare symboler i logotypen är lättare att komma ihåg än 
symboler med mer riklig design. 
 
2.2 Semiotik  
Mick (1986, s. 197) skriver att semiotik analyserar strukturen av meningsuppfattning i både 
verbala och icke-verbala signaler och att en fråga som semiotik bland annat ställer sig är 
huruvida vår verklighet genom produkter eller tjänster skapar mening. Mick (1986, s. 205) 
skriver även att mänskliga upplevelser förmedlas genom både genom verbala och icke-
verbala signaler och att det är genom dessa signaler som människor agerar utefter. 
 

2.2.1 Utformning av marknadsföring 
Kelly, Lawlor och O’Donohoe (2005, s. 645) fann i sina undersökningar att kunskapen om 
kulturer var en central del när reklamföretag formulerade mening i marknadsföringen. 
Tillfrågade copywriters och art directors använder sig utav, enligt uttalanden i intervjuer som 
Kelly et al. (2005, s. 645) genomfört, av musik, film, böcker, tidningar och annan 
marknadsföring när de utformar sitt egna material. Även copywriters och art directors 
personliga och familjs upplevelser påverkar utformningen. Undersökningarna visar också på 
att konsumentkunskap uppnås genom efterforskning även det har en central roll. 
 
Även informativa samtal har en väsentlig roll i efterforskningen för att formulera 
marknadsföring. Under den strategiska processen där idésållning och kampanjutveckling sker 
är checklistor ofta en metod som används när kampanjer ska utvecklas. Kelly et al. (2005, s. 
645) skriver även att större klienter har en dominant roll under denna process och med 
klienter av större art genomsyras processen ofta av samtal med klienten samt klientens 
ideologier. De skriver att det kommit fram i intervjuerna att det finns ett “klientens sätt” att ta 
fram marknadsföringskampanjer på och att även det är dominant i processen.  
 
Schoorman och Robben (1996, s. 284) skriver att produkter eller varumärken kan delas in i 
kategorier baserat på likheter såsom kvalité, pris eller exklusivitet. De kan även delas in 
baserat på likheter kring form och utseende. Celhay, Masson, Garcia, Folcher och Cohen 
(2017, s. 62) skriver att eftersom kategoribaserade visuella koder är de mest observerade 
visuella karaktärsdragen i en produktkategori och paketeringsdesign är ett sätt för företag att 
uttrycka sin positionering på marknaden, så kan de visuella koderna även reflektera den 
positionering som konkurrenterna inom samma kategori väljer. 
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På grund av detta anser Celhay et al. (2017, s. 62) att det skulle hjälpa företagsledare att 
positionera ett nytt varumärke, med hänsyn till konsumenter och konkurrenter, om de först 
identifierar och avläser visuella koder inom produktkategorin och Celhay och Remaud (2018, 
s. 139) skriver att semiotisk forskning hjälper att förutsäga och förklara de flesta associationer 
som den grafiska designen hos paketering kan skapa hos konsumenter. Celhay och Remaud 
(2018, s. 140) skriver dock att det inte endast går att förlita sig på semiotisk forskning för att 
designa sin paketering. 
 
Hypotes 4: Tjänsteföretag använder sig av grafiker eller liknande för att utforma sitt 
marknadsföringsmaterial, men de har ändå ett stort deltagande i processen av utformningen 
eftersom de genom sin marknadsföring vill positionera sitt företag. 
 

2.2.2 Konsumentens perception 
Enligt Cooler Insights (2012) går det att dela upp symboler i två kategorier. ”Signifier” är den 
fysiska existensen eller det mentala konceptet och betecknar vilket material som helst, vare 
sig det är ett objekt, ord på ett papper eller en bild. ”Signified” är i sin tur konceptet vilket 
”signifiers” hänvisar till, meningen som skapas av åskådaren.  
 

 
 Bild 18. Sign, Signifier och Signified 
 (Cooler Insights, 2012) 
 
Materialet i bild 18 är ett runt rött äpple med ett blad. Detta kan väcka olika tankar såsom 
bland annat frukt, hälsosamhet, fräschör eller till och med datorer. Vidare skriver Cooler 
Insights (2012) att relationen mellan symboler och vad de refererar till kallas ”semantics”. 
Fokusen är på relationen mellan ”signifiers” och vad de står för. Relationen mellan symboler 
i formella strukturer kallar de för ”syntactics”, vilket exemplifieras med relationen mellan ord 
som skapar meningsuppbyggnader, till exempel grammatik. Relationen mellan symboler och 
effekter som de kan ha hos användare, i kontext, kallas ”pragmatics.” 
 
Celhay et al. (2017, s. 62) skriver att de i sina undersökningar ser att visuella koder i 
produktkategorier fungerar som ”signifiers”, former eller färger kan därmed skapa 
”signifieds” hos konsumenter, det vill säga associationer kring produkten. De skriver att 
studerande av dessa koder avslöjar inte bara de vanligaste visuella karaktärsdragen, som 
paketerings design, utan även meningen bakom dessa visuella karaktärsdrag. De anser att det 
oftast finns vissa visuella koder som är relaterade till en specifik produktkategori eftersom de 
kommunicerar ett specifikt meddelande som stämmer överens med konsumentens bild för 
produktkategorin. 
 
Därför tenderar det att reflektera konsumenters förväntningar på produktkategorin. 
Schoorman och Robben (1996, s. 284–285) skriver att en konsuments perception av 
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paketering som avviker från det förväntade kan leda till att paketeringen är oacceptabel och 
produkten utesluts från kategorin. De anser att om det finns ett favoriserat utseende inom den 
aktuella produktkategorin så är det klokt att inte avvika från den i designen av paketeringen, 
men om förändring sker i konsumenternas perception av produkten och inte i paketeringen 
kan en design som sticker ut från det “normala” vara vägen att ta. 
 
Celhay och Remaud (2018, s. 139) fann inga skillnader mellan könsgrupperna att den 
grafiska designen i paketering uppfattas och tolkas olika beroende på kön. Något de anser är 
helt logiskt eftersom det oftast finns specifika visuella ”signifiers” i paketeringsdesignen och 
de argumenterar för att det är osannolikt att konsumenterna skulle tolka olika beroende på 
kön, generation eller produktkunskap. Dock skriver Panzaru (2012, s. 411) att det är 
debatterat huruvida meningen bakom visuell information kan delas och förstås i sin ensamhet 
utan att ha någon förkunskap av verbal typ. Hon lyfter fram åsikter så som att även om bilden 
kan komma först så finns det en risk att budskapet är tvetydigt i avsaknaden av text och att 
bilder kan åstadkomma samma budskap som text men då genom andra metoder. 
 
Hypotes 5: Uppfattningen av logotyperna i sin helhet kommer inte att variera mellan 
könsgrupper. 
 
2.3 Syntes 
Utifrån denna teorigenomgång så kan vi som författare till detta arbete se tydliga samband 
mellan ovanstående teorier, vilket vi presenterar i modellen som visas nedan i figur 1. 
Tjänsteföretag har en affärsidé, denna affärsidé vill de ska avspegla företaget och för att visa 
upp företaget skapas en grafisk profil till dess marknadsföring (2.2.1 Utformning av 
marknadsföring). I marknadsföringsmaterialet, där den grafiska profilen till stor del 
bestämmer utseendet, finns företagets logotyp som är en central roll (2.2.1 Utformning av 
marknadsföring). Logotyper är en kombination av atmosfäriska stimuli-variabler (2.1 
Atmosfäriska stimuli-variabler i logotyp), det vill säga färger (2.1.1 Färg), typsnitt (2.1.2 
Typografi) och symboler (2.1.3 Symboler). Den logotyp som tjänsteföretaget tar fram 
representerar sedan företagets affärsidé (2.2 Semiotik) samtidigt som tjänsteföretaget vill att 
konsumenten ska uppfatta denna affärsidé på ett korrekt vis (2.2 Semiotik). Oftast är det en 
logotyp som är den huvudsakliga markören för företaget på marknaden och det är denna som 
konsumenten möter oftast och den får därmed agera som förmedlare av företagets affärsidé 
(2.2 semiotik) därmed bildar sig konsumenten en uppfattning om företaget och affärsidén 
(2.2.2 Konsumentens perception).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 1. Egen figur: Förhållandet mellan atmosfäriska stimuli-variabler i 
 logotyp och konsumentens perception av tjänsteföretag och dess affärsidé  
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3. Metod 
Detta arbete grundar sig på en kvalitativ och en kvantitativ forskningstradition, kallad mixed 
methods, och hur de enskilda forskningstraditionerna har tillämpats i arbetet presenteras i 
detta kapitel. Metoden berör alla arbetsmoment från uppstart av arbete och val av 
ämnesområde till slutsats. För att förtydliga för när, vilka arbetsåtaganden har skett, finns en 
tidsplan till förfogande i början av kapitlet. 
 
3.1 Inledande arbetsåtagande 
Vi visste redan innan uppstarten av examensarbetet att vi ville forska inom marknadsföring 
och om logotyper. Det första vi gjorde efter uppstarten var att söka efter artiklar i databaserna 
Google Scholar och Academic Search Elite inom ämnet och det uttalade forskningsgapet. 
Sökord vi använde oss av var kombinationer enligt följande: 
 
● Marketing, Graphic profile 
● Marketing, Graphic design 
● Marketing, Graphic design, Influence 
● Graphic design history 
● Graphic design 
● Marketing, Graphic communication 
● Basic marketing 
● Business identity 

 
Därefter valde vi att bryta ut logotypen från den grafiska profilen och marknadsföringen då 
det är den konsumenterna oftast kommer i kontakt med. Logotyper består oftast av färger och 
former, i vissa fall finns även företagsnamn med och då blir även typografi relevant. När 
konsumenter ser logotyper bildar de sig en uppfattning, det vill säga perception som är det 
vetenskapliga ordet för uppfattning, vilket blir därmed det sista nyckelordet för vårt syfte.  
 

 
 Figur 2. Egen figur: Tidsplan 
 
3.2 Forskningsmetod 
Detta arbete utgick både från den kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoden, det vill 
säga mixed methods som Lund (2012, s. 156) beskriver. Den kvalitativa metoden avspeglas 
genom de semistrukturerade intervjuer som genomfördes med fyra stycken tjänsteföretag. Att 
genomföra ett färre antal intervjuer men istället fokusera på kvalitén i den information som de 
genererade var av oss ett strategiskt drag. Informationen som därifrån kunde utläsas användes 
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sedan som data i den kvantitativa enkätundersökningen. Enkätundersökningen syftade, till 
skillnad från intervjuerna, att generera en så stor svarsfrekvens som möjligt.  
 
Relationen mellan teori och forskning tillämpas på ett deduktivt sätt då teorin studeras innan 
verkligheten. Efter undersökningar och utveckling inom det teoretiska området har ett antal 
hypoteser formulerats, dessa kommer bekräftas eller falsifieras. 
 
3.3 Datainsamling genom mixed methods 
Den data som användes i detta arbete är både primär- och sekundärdata. Primärdatan 
samlades in från genomförda intervjuer och den besvarade webbenkäten. Sekundärdatan 
grundar sig i sådan information som tagits fram av andra forskare. För att säkerställa att det 
slutgiltiga arbetets kvalité varit god har vi som författare aktivt arbetet med att vara 
källkritiska. 
 
Från de artiklar vi hittade fann vi att det saknades forskning som undersökte de visuella 
variablerna i logotyper och hur dessa påverkade icke-köprelaterade beteenden hos 
konsumenter. Från dessa sökningar fann vi även artiklar till vårt teorikapitel. I utformningen 
av vårt teorikapitel använde vi sedan de artiklar vi funnit passande och utgick från dessa i 
vidare sökning av nya artiklar. Detta gjorde vi genom att söka på artiklar som våra 
huvudartiklar refererade till, sedan sökte vi genom Google Scholars funktion där det går att se 
vilka som refererar till artikeln på nyare forskning inom samma område. Detta resulterade i 
en mängd varierande artiklar. När vi studerade dessa artiklar fann vi ett antal frågeställningar 
som vi valde att ta med i vår utformning av de intervjuer och enkäter som vi tänkt använda. 
 
3.4 Empirisk undersökning genom mixed methods 
Lund (2012, s. 156) skriver att mixed methods involverar insamling eller analys av både 
kvalitativ och kvantitativ data som, antingen parallellt eller i följd av varandra och där en av 
metoderna tillåts att väga tyngre. Vi valde att utföra den empiriska undersökningen genom 
fyra semistrukturerade intervjuer följt av en enkätundersökning, där en del frågor har sin 
grund från tidigare forskning och andra har tagits direkt från tidigare arbeten samt utformats 
fritt för att kunna undersöka arbetets syfte. Genom intervjuerna fick vi en djupgående 
förståelse för bakgrunden till företagens logotyper för att sedan utforma enkäten som var vår 
huvudsakliga datainsamling och därmed den metod som vägde tyngst. 
 
En fördel som Lund (2012, s. 157) menar att mixed methods kan ge är att de kan komplettera 
varandra och ge en mer heltäckande bild och Kelly (2017, s. 939) skriver att kvalitativa 
studier kan förekomma kvantitativa studier för att tydligare etablera teorier eller hypoteser. 
Dessa förklaringar är anledningen att vi i vår undersökning valde denna typ av metod. 
Intervjuerna bidrog till en bild av företagens uppfattningar och därefter fick respondenterna 
bland annat gradera i vilken utsträckning de själva anser att företagens uppfattningar 
stämmer.  
 
Fyra stycken företag och deras logotyper fungerade som den centrala basen för intervjuerna 
och i enkäten. För att öka förståelsen kring de olika logotyperna valde vi som komplement till 
genomförandet av den empiriska undersökningen att identifiera färg, typografi samt huruvida 
symbol använts eller inte. Identifieringen av de färger som logotyperna bestod av har skett 
med hjälp av deltagande företag. För att säkerställa att färgerna namngetts korrekt tillfrågades 
de berörda företagen under intervjutillfällena. Detta ansåg vi var ett bra tillvägagångssätt då 
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även O’Connor (2011/02, s. 57–58) har använts sig av denna metod för att identifiera 
specifika färger.  
 
I en artikel presenterar Lewis och Walker (1989, s. 246) en undersökning som har granskat 
olika typsnitt. Den undersökningen mätte en rad olika egenskaper i typografin. De egenskaper 
som var av intresse var tjocklek (tunn, normal eller fet), teckensnitt (ej kursiv eller kursiv) 
samt grad av utsmyckning (serif eller sans serif). Dessa egenskaper samt färg i respektive 
logotyp framställdes även i detta arbete för att tydliggöra typografins egenskaper. Att 
använda en uppsättning adjektiv för att klargöra om logotyperna kan förmedla 
tjänsteföretagens företagsidentitet använde sig även Bottomley och Doyle (2006/04, s. 113) 
av. De använde typsnittets semantiska faktorer och dess motsats, exempelvis glädje kontra 
missnöje, engagerad kontra tråkig och lugnande kontra förvirrande. Se bilaga 1 för komplett 
identifiering av färg, typografi och symbol i vardera logotyp.  
 

3.4.1 Urvalskriterier 
Vi valde att sätta tre stycken urvalskriterier för vilka logotyperna behövde uppfylla för att 
vara med som undersökningsobjekt i detta arbete. Dessa kriterier var följande: företagen fick 
inte vara kopplad till en bank eller direkt ansluten till en annan verksamhet, logotypen 
behövde innehålla färger utöver svart, grått och vitt samt att logotypen skulle visa på ett 
företagsnamn. Utöver det var en eventuell symbol önskvärd. 
 
Vid urvalet av den population som skulle besvara enkäten valde vi att använda oss utav det 
nätverk som går att nå genom Facebook. Inlägg med länk till enkäten delades både i 
grupperna Köp, hyr och sälj bostad Gävleborg (1123 medlemmar), Lägenheter i Luleå - 
öppen grupp (1908 medlemmar), Gavlecon (1076 medlemmar), Gävle Mäklare HT15 (160 
medlemmar) samt på våra egna facebookprofiler, med sammanlagt 343 vänner. De inläggen 
som publicerades på våra egna facebookprofiler delades i sin tur av 7 personer, vilket vi i sin 
tur inte har vetskap om hur många människor som hade möjligheten att därifrån ta del utav 
enkäten. Dock skriver Yle (2016) att det finns statistik som påvisar att det genomsnittliga 
antalet vänner som en person har på Facebook har är 155, vilket borde innebära att 
populationen som tillkom hos de delade inläggen är 1085 - trots att det inte är en garanterad 
siffra. Sammantaget borde då den slutgiltiga populationen av enkätundersökningen omfatta 
ungefär 5 695 potentiella respondenter.  
 

3.4.2 Intervju 
Den empiriska undersökningens första fas sker i form av en semistrukturerad intervju med 
fyra stycken fastighetsmäklarkontor precis som Kelly et al. (2005, s. 645) valde att göra. 
Constantinou, Georgiou, och Perdikogianni (2017, s. 3–4) genomförde i sin undersökning 
semistrukturerade intervjuer, vilket vi även valde att göra, då vi ville få en mer flytande 
konversation under telefonintervjun och samtidigt få de svar vi behövde. En intervjuguide 
som berörde de områden som skulle hanteras i intervjun formulerades för att skapa en tydlig 
riktlinje kring vilka frågeställningar som skulle tas upp. Se bilaga 2 för intervjuschema och 
intervjufrågor. 
 
Intervjuerna genomfördes via telefon, för att på det mest effektiva sättet kunna få den 
information som krävdes för att fortlöpa med utformningen av enkätfrågorna. En annan 
anledning var att vår budget inte tillät oss att resa i den omfattning som skulle krävas för att 
kunna genomföra intervjuer ansikte mot ansikte, vilket är ett motiv till att använda sig av 
telefonintervjuer enligt Opdenakker (2006, s. 11). Att genomföra intervjuerna effektivt blir 
för oss en viktig faktor då intervjuerna ligger som grund till enkätfrågorna. För att maximera 
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kvalitén på den information som framkom under intervjuerna spelades samtliga 
telefonintervjuer in, med alla intervjupersoners godkännande, såsom Constantinou et al. 
(2017, s. 4) anger att de gjorde. Detta då vi ville ha möjligheten att återkomma till det 
inspelade materialet och vi behövde inte ta vårt fokus från intervjun för att anteckna svaren vi 
mottog. Efter genomförd intervju valde vi att skriva ut det väsentliga direkt i arbetet och inte 
transkribera hela intervjun, då detta skulle sluka så mycket tid. 
 

3.4.3 Enkät 
Enkäten utformades utefter de frågeställningar vi ville få besvarade. Dessa frågor ledde sedan 
till utformningen av de intervjufrågor som kom att ställas företagen, vilket i sin tur användes 
som svarsalternativ i enkäten. Vi valde även att lägga till svarsalternativ i enkäten som vi 
inhämtade från teori. Inledningsvis i enkäten ställde vi några personliga frågor kring, kön, 
ålder och födelseland hos respondenten för att ha möjligheten att undersöka köns- och 
kulturskillnader i deras uppfattning, samt utläsa åldersskillnader i svaren. Se bilaga 4 för 
källor till enkätfrågor. 
 
Efter dessa inledande frågor, avsnitt ett, fick respondenten besvara de frågeställningar som 
fokuserade på att undersöka elementet färg, avsnitt två (presenteras i färg). Därefter fick 
respondenten frågor om typsnitt (presenteras i svartvitt), symbol (presenteras i svartvitt), 
logotypen i helhet (presenteras i färg) och logotyper i enkäten (presenteras i färg), vilket 
såsom presenterad ordning indikerar är avsnitt tre till sju i enkäten. Det avslutande avsnittet, 
avsnitt åtta, ger respondenten möjlighet att ange e-postadress för att vara med i utlottningen 
av ett presentkort, en metod som även Celhay och Remaud (2018, s. 131) använde för att öka 
chanserna till ett större antal respondenter. Se bilaga 3 för enkätens upplägg i helhet. 
 
Enkäten bestod sammanlagt av 42 frågor, där fem frågor återfinns i det inledande avsnittet, 
34 frågor kring de enskilda företagen finns i avsnitten tre till och med fem, avsnitt sex bestod 
av två frågor där företagens logotyper ställdes mot varandra på liknande vis som Celhay och 
Remaud (2018, s. 132) gjorde i sin undersökning. Avsnitt sju innehöll endast en fråga där 
respondenten kunde ange sin mailadress för att delta i, ovanstående nämna, utlottning. Tre 
frågeställningar var formulerade som öppna frågor där respondenten gavs möjlighet att svara 
efter eget tycke medan resterande del av enkäten, det vill säga 39 frågor, var av sluten 
karaktär. Dessa frågor skulle graderas på en skala 1–5 över hur väl de stämmer överens med 
typsnitt, färg eller symbol. I den avslutande frågan kring företagens logotyper bad vi 
respondenterna att gradera i vilken grad de anser att logotyperna passar ett mäklarföretag, 
vilket kan jämföras med när Janiszewski och Meyvis (2001, s. 24) ombad sina respondenter 
att uttrycka vilken logotyp de hade tycke för. Se bilaga 3 för enkätens upplägg i helhet. 
 
Celhay och Remaud (2018, s. 131) använde sig av frågor med förutbestämda svarsalternativ, 
vilket vi valde att följa samt kombinera med en skala som Janiszewski och Meyvis (2001, s. 
23) använde sig av, dock graderades vår skala hur väl svarsalternativen stämmer överens eller 
beskrev färgen, typsnittet eller symbolen samt hur väl respondenten ansåg att logotypen 
passar ett mäklarföretag och hur sannolikt de anser det vara att de kommer komma ihåg 
logotypen i framtiden. 
 
I och med att varje avsnitt skulle presentera enskilda element för respondenten fick vi 
redigera bort sådant som inte skulle presentera i det aktuella sammanhanget. Detta innebar 
bland annat att symbol kom att redigeras bort från avsnittet om typsnittet så att denna inte 
skulle göra någon påverkan på intrycket av typsnittet. Lika valde vi vid presentationen av 
typsnittet redigera bort symbolen och presentera typsnittet i svartvitt istället för i dess 
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originalfärg. På detta sätt bröt vi ut logotypens enskilda element på det viset som Celhay et al. 
(2017, s. 53) även gjorde i sina undersökningar. För att bryta ut de enskilda färgerna som 
fanns i logotypen så använde vi oss av pipettverktyget i Microsoft Power Point för att 
extrahera en specifik färg och sedan skapa en solid färgruta att använda i enkäten tillsammans 
med frågorna kring färgen. Vi valde att göra bakgrundsfärgen på vår enkät i en grå nyans för 
att minimera påverkan på respondenten. 
 

3.4.4 Bortfall empirisk undersökning 
Det uppstod ett fel vid fråga nummer fyrtio i enkäten (se bilaga 3) - denna frågan var menad 
att ta reda på vilka av logotyperna i undersökningen som respondenten stött på tidigare eller 
om de varit helt främmande innan de visades i enkäten. Eftersom programvaran Google 
Formulär inte tillät oss att utforma frågan med ett alternativ som anger att samtliga är okända 
och nollställa eventuellt markerade svarsalternativ där respondenten angett att en logotyp är 
igenkänd. Frågan var avsedd att inte vara obligatorisk för att på så vis ge respondenten 
möjlighet att ange att den inte mött på någon av logotyperna innan, men blev av misstag 
markerad som obligatorisk vilket genererade i att tolv inkomna svar mellan 10 april klockan 
11:20 och 11 april klockan 13:45 blev felaktiga gällande denna fråga. Dock ändrades detta till 
en icke-obligatorisk fråga igen då den respondenten som lämnade in sina svar 11 april 13:45 
uppmärksammade oss på att denne inte kunde välja “inga av alternativen” då denne inte 
kände igen någon av logotyperna sedan innan. 
 
Ett ytterligare misstänkt bortfall uppkom vid sammanställningen av enkätsvaren då vi kunde 
se att två stycken enkätsvar var registrerade med samma e-postadress dubbla gånger. Efter 
undersökning om detta kunde vi konstatera att ett utav fallen inte handlade om identiska svar 
utan bara om att två respondenter använt samma e-postadress. Dock kunde vi gällande det 
andra fallet se att svaren var helt identiska vilket medförde att vi plockade bort ett utav dessa 
från sammanställningen från enkäten. 
 
3.5 Sammanställning intervju 
Efter genomförd intervju påbörjades sammanställningen av den information som kommit 
fram under intervjun. Då intervjun var utformat på sådant vis att en av oss intervjuade och 
den andre antecknade gick sammanställning smidigt då det största underlaget redan fanns 
nedskrivet. För att få intervjuerna att kännas enhetliga och följa samma struktur gjordes en 
mall upp för hur intervjuerna i skriven text skulle presenteras. Detta medförde inte bara 
enhetlighet utan det resulterade även i effektivitet vid den slutliga sammanställningen.  
 
För att säkerställa att all den viktigaste informationen kommit med i sammanställningen 
lyssnades inspelningen av upprepande gånger. I och med detta arbetssätt anser vi att kvalitén 
på den text som presenteras i kapitel 4 är hög. För att förtydliga betydelsefulla uttalanden från 
intervjupersonerna har citat använts löpande. Vid sammanställning av intervjuerna har även 
de företagsnamn som exemplifierades av intervjuade företag censurerats bort. Detta för att 
ändå ha möjligheten att använda information som delgavs i intervjun och samtidigt inte hänga 
ut ett icke-deltagande företag.  
 
3.6 Sammanställning enkät 
Det första steget i sammanställningen av enkäten var att få in alla data i ett exceldokument. 
Därefter kunde kodning och bearbetning av de slutna frågorna i enkätundersökningen 
påbörjas. Detta skedde utifrån de svarsalternativ som enkäten innehöll. Svarsalternativen 
utgjorde en femgradig skala, där 1 motsvarade den lägsta graderingen för överensstämmelsen 
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och 5 den högsta. Efter att svaren sammanställts i ett exceldokument användes SPSS för att 
analysera den data som inkommit. Genom analysverktyget “descriptive statistics” kunde en 
tydlig tabell av enkätens frågor och hur respondenterna svarat göras. Tabell 1 till och med 13 
visar antalet respondenter som besvarat frågan, det minsta och det högsta angivna svaret, 
medelvärdet samt standardavvikelsen. Denna tabell delades upp efter frågekategori, färg, 
typsnitt, symbol och helhet samt företag för att ge en klarare inblick i respondenternas svar. 
Dessa tabeller redovisas i resultatkapitlet. Utifrån dessa siffror kunde en text utarbetas med 
avsikt att förenkla förståelsen av de tabeller som påvisar resultaten i enkäten.  
 
3.7 Analys och diskussion 
Analysen genomfördes med hjälp av en korrelationsanalys och en klusteranalys som 
inhämtats från programmet SPSS (Statistical Package for the Social Science). I det 
dokumentet färgmarkerades de korrelationer som ansågs vara relevanta, samt lågt så nära noll 
som möjligt på Sig. (2-tailed) skalan, för att sedan brytas ut och sammanställas i 
analyskapitlet. De korrelationer som var märkta med ** var de som lades störst fokus på, 
därefter kompletterades dessa med intressanta * korrelationer. Efter att dessa skrevs ned i text 
jämfördes de med de medelvärden som sammanställts i resultatkapitlet för att kontrollera om 
sambanden vad höga eller låga graderingar i enkäten. Se bilaga 5 för länk till komplett 
korrelationsanalys. 
 
I analyskapitlet reflekterar vi kring standardavvikelserna i enkäten och använder då 
begreppen bättre och sämre överensstämmelse. Grunden till att vi värderar de olika 
variablernas standardavvikelser på sådant sätt är för att få insyn i vilka siffror som är mer 
tillförlitliga än. Genom att räkna ut medelvärdet på samtliga standardavvikelser som 
presenteras i resultatkapitlet konstaterades det att standardavvikelsens medelvärde blev 0,97. 
Detta innebär att standardavvikelser som understiger det värdet klassificeras som bättre och 
de värden som överstiger medelvärdet klassificeras som sämre överensstämmelse mellan 
respondenternas svar. 
 
Det sista steget i analysen bestod av en klusteranalys där 5 stycken kluster skapades. I denna 
analys tog vi hänsyn till fyra frågor som ställts i enkäten för samtliga företag. Det vill säga till 
vilken grad respondenterna anser att logotyperna passar ett mäklarföretag, hur de anser att 
läsbarheten är på typsnitten, hur sannolikt det är att en symbol skulle göra respektive logotyp 
enklare att komma ihåg. Eftersom det ena företaget använde sig av en symbol formulerades 
den sista ovanstående fråga om, för det företaget, till att istället fråga om den befintliga 
symbolen gör logotypen enklare att komma ihåg. Sedan tog vi även hänsyn till frågan hur 
sannolikt respondenterna anser det vara att de kommer att komma ihåg logotyperna, som de 
är, i framtiden. Vi jämförde de totala medelvärden som samtliga respondenter graderat 
frågorna till med de olika klustrens enskilda medelvärden för att ta reda på vilken logotyp 
som graderats bäst och vilket kluster som stack ut mest och de kluster som stack ut mest 
jämfördes med företagens uttalade målgrupper. 
 
3.8 Riskmoment och problematik i intervju  
Ett problem som uppstod under arbetets gång var att få företag att delta i en intervju samt att 
komma åt någon på företagen som var insatt i logotypens utformning och bakgrund. I företag 
där logotypen funnits med under en längre tid stötte vi på medarbetare som inte arbetade i 
företaget när logotypen kom till och de kunde därmed inte heller besvara våra frågor kring 
logotypen och dess uppkomst. En utav de logotyper som kom att användas i detta arbete 
gjorde oss osäkra på vilket sätt vi skulle presentera delelementen från logotypen i vår enkät. 
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Dock kunde vi efter rådgivning med handledare och kontakt med berört företag komma fram 
till en lösning. 
 
Att samla in relevant information under intervjuerna visade sig gå smidigt i tre utav fyra 
intervjuer. Att få komplett information från företagen visade sig svårt i vissa fall då de inte 
hade informationen i minnet. Vissa företag ville inte heller lämna ut all information då det 
ansågs vara intern information. Trots detta var de flesta företagen väldigt tillmötesgående och 
var även öppna för återkommande kontakt om kompletteringar skulle behövas. Dock kände 
vi lågt engagemang från ett av företagen vilket fördröjde insamlandet av den nödvändiga 
informationen för att kunna fortgå med enkäten samt gav oss ett dåligt intryck av företaget i 
helhet.  
 
3.9 Riskmoment och problematik i enkät 
Då sannolikheten var stor att ett antal individer skulle undvika att besvara enkäten av olika 
anledningar, valde vi av taktiska skäl att lotta ut ett presentkort motsvarande 150 kronor på 
SF Bio för att minimera denna risk. Utlottningen av ett presentkort ansåg vi skulle komma att 
attrahera ett större antal respondenter som annars hade gått förlorade. Att lotta ut en 
ersättning som tack för medverkande i undersökningen är något som även Celhay och 
Remaud (2018, s. 131) gjorde för att uppmuntra till deltagande.  
 
Vi valde att använda oss av stängda frågor i vår enkät där endast ett antal ord gavs 
respondenten att gradera, Celhay och Remaud (2018, s. 131) gjorde detta på liknande sätt då 
de ställde en fråga med ett visst antal svarsalternativ. Detta är något som vi vid utformningen 
av enkäten var medvetna om kunde orsaka att vi gick miste om information som frågorna inte 
täckte, men konstaterade trots det att det var mest lämpligt att använda oss av denna metod. 
För att kunna säkerställa att enkäten höll en god kvalité och inte innehöll några frågetecken 
genomfördes en pilotstudie vilket även Janiszewski och Meyvis (2001, s. 23) gjorde när de 
valde ut vilka logotyper de skulle använda i sin undersökning. Denna genererade i ett antal 
synpunkter som slutligen bidrog till att avsnittens ordningsföljd och svarsalternativ kom att 
förändras. 
 
I efterhand har vi sett att utformningen av några svarsalternativ inte var konsekventa på alla 
ställen där de ursprungligen skulle ha varit det. För tydlighet skulle samtliga svarsalternativ 
vid gradering tre benämnas som “Varken sannolikt eller osannolikt” istället för “Vet ej”, som 
av olyckshändelse en del utav svaren benämndes med. Vi anser inte att detta har någon direkt 
påverkan på respondenternas svar vilket innebär att vi inte väljer att ta bort dessa frågor. Vi 
har även insett att det är fler ord som vi också gärna hade velat undersöka i enkäten, men som 
togs bort då vi redan hade så många beskrivande ord att undersöka och vi blev tvungna göra 
det valet för att enkäten inte skulle bli för omfattande och felbalanserad mellan de olika 
företagen. 
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4. Empiri 
Det empiriska kapitlet är indelat i två delar. Del ett redovisar resultatet från våra intervjuer 
som sedan blir underlaget för vår enkätundersökning. I intervjudelen kommer fyra stycken 
företag att presenteras. Samtliga företag har intervjuats var och en för sig för att kunna 
identifiera hur företagens avsedda budskap och tankar kring logotypen ser ut. Del två 
redovisar de svar och resultat som inhämtats genom enkätundersökningen. 
 
4.1. Intervju Södermäklarna 

 
 Bild 19. Södermäklarnas logotyp 
 (Tillhandahållen av Södermäklarna, 2018) 
 
Ulrica Schröder är affärsutvecklare, utbildningsansvarig och registrerad fastighetsmäklare på 
Södermäklarna och det är hon som berättar om företagets logotyp och dess bakgrund 
(personlig kommunikation, 19 mars 2018). Hon förklarar att företaget påbörjade en 
modernisering av den ursprungliga grafiska profilen, logotypen och dess hemsida i och med 
ett ägarbyte för ett antal år sedan. Södermäklarna valde att anlita en grafisk formgivare till 
hjälp med denna modernisering och för att följa ett av sina värdeord, närvaro, valde de att 
anlita ett lokalt företag. “Om vi ska vara verksamma på ett område då ska vi också gynna det 
område som vi arbetar i!” säger Schröder. Logotypen ska visa att Södermäklarna är lokala på 
marknaden där de verkar. Närvaro ska utstrålas, det menar hon är hela namnet 
Södermäklarna.  
 
När de träffade företaget de önskade anlita så berättade de om vad de står för, sina värdeord 
och vad de ville uppnå med sitt varumärke. Efter det kallade formgivarna in en testgrupp 
bestående av Södermäklarnas egna mäklare för att ta reda på vad de tyckte. Det viktiga för 
mäklarna var att det i och med moderniseringen skulle bli snyggt. 
 
Södermäklarna vill inte, som Schröder kallar det, “pin-pointa” sig på sådant sätt att de riktar 
in sig på en specifik målgrupp såsom kvinnor, män, gamla eller unga, utan målgruppen är helt 
enkelt på Södermalm i Stockholm och till vem som helst som är villig att sälja. De vill helt 
enkelt vara lokala. Schröder förklara att det finns, precis som i andra stadsdelar, en mycket 
specifik kundklientel med reklamare, konstnärer och det finns stor heder i att bo där. Hon 
benämner detta med bland annat “Ulf Lundell-kulturen” och “rödvinsvänster”, det är rikt men 
fortfarande med mycket kultur kvarlevande. Det är dessa kunder som Södermäklarna ville 
komma åt. 
 
I samband med moderniseringen av den grafiska profilen byttes hela logotypen ut. 
Södermäklarna använder färgen grön som deras enda färg i logotypen. Accentfärger som de 
använder sig utav i den grafiska profilen på bland annat hemsida är blå, gul och grå, vilket 
valdes med hjälp av färghjulet för att ligga i samma skala. Schröder berättar att grönt alltid 
har varit en aktuell färg på söder vilket bidrog till att grön blev en naturlig färg för företaget. 
“Rödvinsvänstern” och de politiker som Schröder säger finns på söder är mycket 
miljömedvetna och det är mycket därför Södermäklarna har just den gröna färgen, även om 
Södermäklarna inte är hela vägen där ännu enligt Schröder. En annan anledning till att färgen 
grön använts är att fotbollslaget Hammarby har färgerna vitt och grönt, vilket gör att färgen 
därför ska vara igenkännande. Grönt menar hon är lugnt, trovärdigt och miljömedvetet, men 
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även karaktäristiskt för området. “Vi hoppar inte all over the place!” säger Schröder och 
syftar till den instabila känslan som orange och rött kan skapa. 
 
I Södermäklarnas nuvarande logotyp finns ingen symbol. Dock har det inte alltid varit så, 
utan företaget har tidigare använt sig av ett paragraftecken som de valde att ta bort för att de 
började känna att det blev lite för byråkratiskt. Efter det hade logotypen ett hustak, som skulle 
symbolisera fastigheter, som Schröder berättar att de endast hade en väldigt kort tid. Hustaket 
togs dock bort då de såg att det fanns fastighetsbolag som använde sig av hustak i sina 
logotyper.  
 
Själva typsnittet i logotypen är handmålad av en grafisk formgivare hos det företag som de 
anlitade till sin hjälp i moderniseringen av varumärket och Schröder beskriver det som 
stilrent och modernt i tiden. I och med det poängterar Schröder att det inte går att använda på 
något annat än på just Södermäklarnas logotyp. Läsbarheten kring typsnittet i logotypen hade 
inte, vad Schröder vet tagits i åtanke vid utformningen, däremot tänkte de på detta när de 
utformade den resterande texten i den grafiska profilen. Däremot har de inte upplevt några 
problem när stora skyltar har tryckts upp och Schröder säger att det syns vad som står klart 
och tydligt.  
 
Värdeord: Kvalité, Närvaro och Oberoende. 
 
4.2 Intervju MOHV 
 

 
 
 Bild 20. MOHVs logotyp 
 (Tillhandahållen av MOHV, 2018) 
 
Marie Bjurling Larsson är marknadschef på MOHV och det är hon som berättar för oss om 
företaget MOHVs logotyp och dess bakgrund (personlig kommunikation, 26 mars 2018). 
Bjurling Larsson berättar att när processen att ta fram logotypen började så fanns företaget 
bara i Malmö. Inom företaget valdes det att de skulle hålla en intern “work-shop” där ett antal 
frågeställningar skulle behandlas och redas ut. Dessa var bland annat vad de som företag vill 
vara kända för, vad som ska vara viktigt för dem och vad de vill nå ut med på marknaden. 
Detta resulterade i att företaget vill förknippas med att flytta, vilket inte bara inkluderar att 
köpa och sälja, utan hela flyttprocessen. Därmed blev just ordet flytta viktigt. Efter att 
företaget internt hade kommit fram till detta så gick de till en grafisk formgivare som hjälpte 
till att ta fram namnet. 
 
Bjurling Larsson berättar att den primära färgen som MOHV använder sig utav är lila. “Det 
var nog väldigt mycket ‘Vi borde köra lila!’” säger hon. Sedan kompletteras den lila färgen 
med accentfärger. En senapsgul, som VDn egentligen ville ha som den primära, och röd färg. 
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Dessa kompletterar dock endast den primära färgen och logotypen ska alltid presenteras i den 
lila färgen som avses att upplevas som en ambitiös, kreativ och intelligent färg. Bjurling 
Larsson menar också att de inom företaget anser att lila är en fin och varm färg. När denna 
förändring genomfördes berättar Bjurling Larsson att det på den tiden var väldigt annorlunda 
med lila, men att det inte längre är fallet idag. Ett plus är att kvinnor är en målgrupp för 
MOHV och den lila färgen kan uppfattas som lite mer som en kvinnlig färg. Just eftersom 
färgen är varm, modern och utstickande så menar Bjurling Larsson att det var en ganska bra 
färg för MOHV då detta passade företagets interna kultur mycket bra. Inga andra aspekter, till 
exempel kulturella skillnader, hade någon inverkan på färgvalet. 
 
Logotypens typsnitt heter Helvetica Neue och företaget, säger Bjurling Larsson, anser att det 
är ganska modernt och stilrent. Detta kompletterar de med lite andra typsnitt när de vill liva 
upp sin kommunikation lite. Helvetica Neue, berättar Bjurling Larsson att företaget tycker är 
tydligt och det går även att fetstila vissa ord i texter för att göra det ännu mer tydligt. MOHV 
har ingen symbol i sin logotyp utan logotypen är istället en fyrkant i den lila färgen med vad 
Bjurling Larsson kallar företagets “copy”, “We like to MOHV you.”, inkluderat. Bjurling 
Larsson säger att hon kan tänka sig att valet att avstå från att använda en symbol i logotypen 
skulle kunna vara en anledning till att de ansåg att det inte skulle tillföra någonting. De utkast 
som kom på förslag till logotyper hade någon liten flyttfågel eller ett litet hus, men det säger 
Bjurling Larsson att alla har så då blev symbolen istället just den fyrkanten. 
 
Huvudsakligen ska logotypen vara attraktiv för en yngre målgrupp som flyttar ofta och 
MOHV kallar sin målgrupp för “the urban mover”. Bjurling Larsson tar än en gång upp att 
det i detta lutar åt den kvinnliga delen av målgruppen och att de till exempel försökt att locka 
till sig fler kvinnliga franchisetagare och kvinnliga mäklare. “Vår målgrupp är ju liksom två. 
Dels är det ju kunderna som ska sälja med oss och sen så är det ju mäklarna som ska jobba 
hos oss.” förklarar Bjurling Larsson. Småbarnsmammor som vill starta eget är speciellt en 
målgrupp för MOHVs rekrytering. 
 
Det helhetsintryck som MOHVs logotyp ska förmedla är att den ska kännas modern 
nytänkande och annorlunda. Värdeord som företaget MOHV har säger Bjurling Larsson är 
precis det som logotypen ska ge intryck av, det vill säga modern, nytänkande och annorlunda. 
Logotypen ska också förmedla en personlig touch och ett stilrent, “cleant” intryck. 
 
“Vi vill inte ha ett gubbnamn när vi satte det, många heter typ [...], eller ja... vad heter de 
här… [...]. Många heter namn! Alltså gubbnamn kallar vi det för, eller heter någonting med 
liksom byrån eller huset eller hem.” förklarar Bjurling Larsson när hon berättar hur de tänkte 
att namnet MOHV skulle vara något annat och annorlunda från de andra företagen. Namnet 
MOHV fortsätter Bjurling Larsson såklart ska associeras med ordet flytta och att namnet 
MOHV är felstavat menar hon är avsiktligt gjort för att företaget internt vill att de ska sticka 
ut lite grann på marknaden och väcka intresse och nyfikenhet. “Det är lite busigt också på 
något sätt. Det är inte så himla allvarligt!”Att köpa och sälja bostad ska vara kul, menar 
hon.“Det är därför vi också vill ha det lite mer med glimten i ögat.”  
 
Värdeord: Information, Presentation och Återkoppling. 
 
  



27 
 

4.3 Intervju Mäklarhuset 
 

 
 

 Bild 21. Mäklarhusets logotyp 
 (Tillhandahållen av Mäklarhuset, 2018) 
 
Erik Gundewall är marknads- och designansvarig på Mäklarhuset och det är han som berättar 
för oss om Mäklarhusets logotyp och dess bakgrund (personlig kommunikation, 27 mars 
2018). Gundewall är den person som är ansvarig för företagets grafiska profil och han 
berättar att det under våren 2018 kommer en ny version som ska ersätta företagets nuvarande 
grafiska profil och logotyp.  
 
Tidigare har Mäklarhuset använt sig av färgen mörkblått i sin logotyp och helheten i den 
grafiska profilen ansågs något stel och aningen gubbig. Gundewall säger att den kanske mer 
påminde om en bank än ett mäklarföretag, vilket inte stämmer eftersom Mäklarhuset är helt 
privatägda och har varken bank eller försäkringsbolag bakom sig. Under 2011/2012 skedde 
vad Gundewall kallar en “total makeover” och resultatet blev den logotyp som Mäklarhuset 
använder idag. Gundewall nämner att detta var i samband med att det pratades om “the blue 
ocean” och “the red ocean”, där “the red ocean” är vart alla befinner sig och slåss på en liten 
yta, vilket kan vara en bra liknelse med mäklarbranschen även om det hänt mycket under 
senare tid.  
 
Mäklarhuset ville frångå det konservativa i hur man uttrycker sig i bild och ord, och istället 
hamna i “the blue ocean” för att få mer utrymme. I samband med detta togs orden mod, 
empati och ”flow” fram som värdeord, vilket även logotypen kom att byggas på. Mod 
handlade om att sticka ut och gå mot strömmen, vilket Gundewall berättar handlar om att 
Mäklarhuset just är privatägda och inte har någon investerare som skjuter in pengar från 
annat håll.  
 
“Flow, vad vi menar med det egentligen är att vara enkelt och smidigt igenom hela 
bostadsaffären.” säger Gundewall “Därför var det viktigt att logotypen hade de där ‘flowiga’ 
linjerna...” fortsätter han. Det var utefter detta som det kursiverade och lite “kringliga” 
typsnittet valdes. Dessa värdeord ersätts dock under våren 2018 med de två nya värdeorden 
förnya och förbättra eftersom värdeord enligt Gundewall inte betyder någonting om de inte 
går att efterleva i vardagen och de nya är tydligare och mer realistiska samt lättare att uppnå. 
 
Typsnittet som används i logotypen ritades för hand, men är inspirerat av ett typsnitt som 
heter Radio FM. För att få texten att gå ihop bättre och bli mer balanserad berättar Gundewall 
att justeringar gjordes i inspirationskällan. Gundewall anser att typsnittet avspeglar ett 
passionerat och modernt företaget samt att det kan vara lite mer kvinnligt. I valet av typsnittet 
var det självklart att det skulle vara läsbart, trots att detta inte var första prioritet förklarar 
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Gundewall, i så fall hade de nog valt ett annat rakare och enklare poängterar han. “Det är 
ännu viktigare tycker jag att man känner igen själva ordbilden, formen i den. Sen så att om 
man tar bort en del av den fortfarande ser man ‘Ja just det, det är detta!’” säger Gundewall. 
 
Mäklarhuset var väldigt annorlunda i att använda sig av tre huvudfärger som de har gjort de 
senaste åren, anser Gundewall. Dessa färger benämner Gundewall som rödrosa, lila samt 
turkos och logotypen kunde presenteras i vilken av de färgerna man ville i olika 
sammanhang. Nu görs dock den grafiska profilen om och den rödrosa färgen blir mindre rosa 
och en starkare röd nyans. På så vis blir den lite varmare. Denna färg kommer bli den enda 
primärfärgen och den lila och turkosa färger kommer agera som sekundärfärger och får 
därmed inte längre representeras i logotypen. 
 
Kring den rödrosa färgen berättar Gundewall att orden passionerat, modernt och smart är av 
stor betydelse när det kommer till hur Mäklarhuset vill att färgen ska associeras. Just ordet 
smart är kanske inte den vanligaste associationen med en färg poängterar Gundewall, men det 
är ett sätt att sticka ut tydligt och synas i mängden. Gundewall tror inte att färghjulet har varit 
ett verktyg för att ta fram Mäklarhusets färger, men färgerna som valts har ändå legat nära 
varandra. Om det fanns några kulturella baktankar med hur färgerna kan tolkas kan 
Gundewall inte uttala sig om, istället säger han att han tror att fokus för Mäklarhuset var att 
kännas mer moderna och annorlunda.  
 
Gundewall berättar att Mäklarhuset har tre huvudsakliga målgrupper som de riktar sig till. 
“Säljare ju är såklart en viktig målgrupp, köpare också en annan. Och den tredje är ju 
blivande mäklare är en viktig målgrupp vid rekrytering.” berättar Gundewall. När Gundewall 
sedan går in mer på djupet är det de köpare som Mäklarhuset riktar in sig på mer unga 
förstagångsköpare och lite äldre säljare. Han påminner sedan att som mäklare är det en 
väldigt bred målgrupp man arbetar mot. “Är man sjuttiofem plus eller så där så har man 
mycket hjälp av sina barn vid sådana här beslut också.” säger Gundewall är något som 
Mäklarhuset tänker kring målgrupper. 
 
Mäklarhuset hade ursprungligen en symbol men valde att ta bort denna i den förra 
moderniseringen då de ansåg att det skulle bli “lite för mycket” i logotypen med både 
namnet, slogan “För enkelhetens skull” och en symbol. Nu när det sker ytterligare en 
förändring och de tidigare primärfärgerna lila och turkost blir sekundärfärger är även detta för 
att göra en förenkling och på så vis göra Mäklarhusets varumärke enklare att känna igen. 
“Även om det var lite kul att köra tre.” säger Gundewall och syftar till de tidigare 
primärfärgerna. Gundewall säger även att utöver att göra det enklare att känna igen så ska 
denna förändring göra ett mer stilrent intryck, och den rödrosa var helt enkelt den färgen som 
Mäklarhuset sticker ut med mest.  
 
Värdeord: Förnya och Förbättra. 
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4.4 Intervju Edward & Partners 
 

 
    
 Bild 22. Edward & Partners logotyp 
 (Tillhandahållen av Edward & Partners, 2018) 
 
Andreas R. Sjöström är presschef på Edward & Partners och det är han som berättar för oss 
om deras logotyp och dess bakgrund (personlig kommunikation, 26 mars 2018). Hans 
huvudsakliga uppgift är att effektivisera kommunikationen internt och externt samt att han 
sköter hanteringen av media. Sjöström berättar att den nuvarande logotypen togs fram med 
hjälp av grafiska formgivare och i samband med att företaget uppdaterade sin hemsida för 
några månader sedan så använde de det befintliga materialet som fanns och, som Sjöström 
kallar det, “vässades lite”. 
 
Sjöström säger att det garanterat användes ett företag med grafiska formgivare när den nya 
grafiska profilen skulle utvecklas, trots att han då inte var en del av Edward & Partners. Han 
påstår även att det i princip alltid brukar gå till på samma sätt under denna process och menar 
då att det även för Edward & Partners borde ha gått till på samma sätt. Detta specificerar 
Sjöström med att företagen har en affärsidé och ber om hjälp och förslag som sedan “bollas 
fram och tillbaka” tills att det beställande företaget är nöjda. 
 
Edward & Partners använder sig av ett typsnitt som Sjöström säger att det är tydligt och lätt 
går att använda i både tryck och webb. Sjöström vet dock inte vad detta typsnitt heter och han 
har själv aldrig hört om det skulle ha uppfattats som svårt att läsa. Sjöström berättar att deras 
logotyp framställs i färgen guld, men den ska inte vara en “titta på mig guld” som han 
uttrycker det. “Den ska väl mer föra tankarna åt det hållet snarare än att trycka upp det i 
ansiktet på folk.” säger Sjöström. Med detta menar han att färgen ska vara intresseväckande 
utan att bli framfusig. 
 
Edward & Partners har en kungakrona som symbol i sin logotyp och Sjöström berättar att det 
som var tänkt när företaget startades var att det skulle symbolisera någonting annat och 
därmed differentiera och skilja ut företaget från konkurrenterna. Exklusivitet är en symbolik 
som Sjöström uppfattar i kungakronan och han tror även att konsumenterna uppfattar det på 
samma sätt. Att Edward & Partners hade tänkt sig just detta bekräftar grundaren Edward 
Melki (personlig kommunikation, 5 april 2018) då han berättar att kungakronan, den guldiga 
färgen och även typsnitten ska “sätta stilen” och visa logotypens helhet som exklusiv, 
medveten och professionell.  
 
Sjöström berättar att de på Edward & Partners internt vill att företaget ska bygga på kärlek 
och respekt, vare sig om man säljer eller köper med Edward & Partners, men detta är inte 
någonting som Sjöström tror avspeglas direkt i logotypen. Vad Sjöström anser att logotypen 
utstrålar redan vid första mötet på kontoret så vet kunden att den kommer att få någonting 
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extra, ett mervärde, om den säljer med Edward & Partner. Samtidigt skriver Edward & 
Partners (2018) på sin hemsida att kunden ska känna deras engagemang och professionalitet, 
samt att kvalitét och kunskap är grunderna i Edward & Partners verksamhet. Grundaren 
Melki säger att det är engagemang och professionalitet som är de värdeord företaget har utåt.  
 
Värdeord: Engagemang och Professionalitet. 
 
4.5 Enkätsvar 
Sammanlagt har 105 stycken godkända enkätsvar inkommit, där 80 procent av 
respondenterna är kvinnor och 20 procent män. Åldern på dessa varierar mellan 13–79 där 
medelåldern är 39 år och standardavvikelsen är 16 år. 98 av de 105 som har svarat kommer 
från Sverige och de andra sju respondenterna har sin härkomst från Norge, Finland, Grekland 
och Indonesien. Vid svar på frågan om respondenten har synfel eller inte går det att utläsa att 
52,38 procent anger att de har det. Endast 8,57 procent av respondenterna har någon typ av 
förkunskaper inom grafisk design. 
 

4.5.1 Södermäklarna 
Frågorna kring Södermäklarna och deras logotyp besvarades av samtliga 105 respondenter 
där de anger i vilken grad de anser att; ett antal beskrivande ord överensstämmer med den 
gröna färgen, ett antal beskrivande ord överensstämmer med typsnittet samt ett antal 
beskrivande ord för logotypen i helhet. Respondenterna graderar även hur väl de anser att 
logotypen passar ett mäklarföretag och hur minnesvärd den känns inför framtiden. 
 
Medelvärdet för i vilken grad den gröna färgen anses vara miljömedveten eller inte ligger på 
4,48 av 5, där 5 är högsta möjliga värde och bäst överensstämmelse, och standardavvikelsen 
är 0,65. Medelvärdet hur den gröna färgen anses lugnt ligger på 4,14 med en 
standardavvikelse på 0,70 och ingen av samtliga respondenter har angett att lugnt 
överensstämmer mycket dåligt genom att gradera med siffran 1. Trovärdighet graderas med 
ett medelvärde på 3,73 med standardavvikelsen 0,84. Nytänkande graderas till ett medelvärde 
om 3,21 med en standardavvikelse på 0,99. Hur stabil den gröna färgen är graderas till ett 
medelvärde om 3,48 med en standardavvikelse 0,85. Medelvärdet för hur maskulin den gröna 
färgen uppfattas som, är 3,02 med standardavvikelse 0,81 och hur feminint den uppfattas har 
ett medelvärde på 2,90 med standardavvikelse på 0,75. Färgen graderas till ett medelvärde 
3,61 för varmt och 2,22 för kallt där standardavvikelsen för varmt är 1,07 och 1,11 för kallt. 
Färgen graderas neutralt med ett medelvärde av 3,24 med en standardavvikelse på 1,16. 
 

 
 Tabell 1. Egen tabell: Descriptive Statistics färg 

Södermäklarna 
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De beskrivande ord om Södermäklarnas typsnitt, som respondenterna graderade, lyder enligt 
följande. Respondenterna graderar modernt med ett medelvärde om 3,19 och omodernt med 
medelvärde på 2,75 med en standardavvikelse på 0,99 för modernt och 0,94 för omodernt. 
Stilrent och stillöst graderar respondenterna med ett medelvärde på 3,31 för stilrent och 2,63 
för stillöst med standardavvikelser på 1,06 för stilrent och 1,07 för stillöst. Vid frågan om 
läsbarheten på typsnittet har respondenterna angett ett medelvärde om 3,70 med en 
standardavvikelse på 1,13. Huruvida typsnittet uppfattas som feminint eller maskulint har 
respondenterna graderat maskulint med ett medelvärde om 3,06 och feminint 2,94 med en 
standardavvikelse på 0,85 för maskulint och 0,91 för feminint. Ungdomligt graderas med ett 
medelvärde om 2,66 och gammalmodigt med ett medelvärde om 3,24 där standardavvikelsen 
är 1,00 för ungdomligt och 1,17 för gammalmodigt. 
 

 
 Tabell 2. Egen tabell: Descriptive Statistics typsnitt 
 Södermäklarna 

 
Södermäklarnas logotyp som helhet graderas med ett medelvärde om 3,15 för närvaro och en 
standardavvikelse på 0,81. Respondenterna har svarat med ett medelvärde om 3,08 för det 
beskrivande ordet snyggt med en standardavvikelse på 1,09 och ett medelvärde om 3,66 för 
miljömedvetenhet med en standardavvikelse på 0,89. Byråkratiskt är graderat till ett 
medelvärde av 2,95 med en standardavvikelse på 1,06. Hur sannolikt det är att respondenten 
kommer att komma ihåg logotypen i framtiden har graderats till ett medelvärde om 2,91 med 
en standardavvikelse på 1,13 och respondenterna anger att sannolikheten att en symbol i 
Södermäklarnas logotyp hade ökat sannolikheten att bli ihågkommen, ifall de använt en 
symbol, med ett medelvärde om 3,65 och en standardavvikelse på 0,96. 
 

 
 Tabell 3. Egen tabell: Descriptive Statistics helhet 
 Södermäklarna 
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4.5.2 MOHV 

Frågorna kring MOHV och deras logotyp besvarades av samtliga 105 respondenter där de 
anger i vilken grad de anser att; ett antal beskrivande ord överensstämmer med den lila 
färgen, ett antal beskrivande ord överensstämmer med typsnittet samt ett antal beskrivande 
ord för logotypen i helhet. Respondenterna graderar även hur väl de anser att logotypen 
passar ett mäklarföretag och hur minnesvärd den känns inför framtiden. 
 
Respondenterna graderar det beskrivande ordet modernt med ett medelvärde om 3,50 och en 
standardavvikelse på 1,03. Ordet ambitiöst är graderat med ett medelvärde på 3,13 och med 
en standardavvikelse på 0,87. Exklusivt och billigt är graderade till medelvärden om 3,37 för 
exklusivt och 2,55 för billigt med en standardavvikelse på 1,07 för exklusivt och 1,01 för 
billigt. Kreativt har graderats till ett medelvärde om 3,45 med en standardavvikelse 0,94. 
Maskulint och feminint graderas till ett medelvärde av 2,70 för maskulint och 3,41 för 
feminint med standardavvikelserna 0,98 på maskulint och 0,88 på feminint. Varmt och kallt 
har graderats med ett medelvärde om 2,89 för varmt och 3,14 för kallt och en 
standardavvikelse på 1,16 för varmt och 1,24 för kallt. Respondenterna har graderat den lila 
färgen med neutralt till ett medelvärde om 2,60 med en standardavvikelse på 1,11. 

 

 
 Tabell 4. Egen tabell: Descriptive Statistics färg MOHV 

 
De beskrivande orden för MOHVs typsnitt graderas enligt följande av respondenterna. 
Modernt och omodernt med ett medelvärde om 3,56 för modernt och 2,46 för omodernt med 
en standardavvikelse på 1,04 för modernt och 0,99 för omodernt. Stilrent och stillöst har 
respondenterna graderat till medelvärden om 3,72 för stilrent och 2,83 för stillöst med en 
standardavvikelse på 0,86 för stilrent och 1,04 för stillöst. Respondenterna graderade 
läsbarheten med ett medelvärde om 4,57 och en standardavvikelse på 0,65. Hur maskulint 
eller feminint typsnittet uppfattas graderar respondenterna till ett medelvärde om 3,74 för 
maskulint och 2,32 för feminint med en standardavvikelse på 0,86 för maskulint och 0,86 för 
feminint. Om typsnittet är ungdomligt eller gammalmodigt har graderar respondenterna 
ungdomligt till ett medelvärde om 3,30 med en standardavvikelse på 1,00 och gammalmodigt 
graderas till ett medelvärde om 2,43 med en standardavvikelse på 1,09. 
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 Tabell 5. Egen tabell: Descriptive Statistics typsnitt MOHV 

 
Helhetsintrycket av logotypen graderas av respondenterna med ett medelvärde om 3,28 för 
det beskrivande ordet personlig med en standardavvikelse på 1,11. Ordet flytta graderas med 
ett medelvärde om 3,34 med standardavvikelsen på 1,04. Intressant med medelvärde om 3,41 
och standardavvikelse på 1,00. Stilrent är graderat till ett medelvärde om 3,24 och en 
standardavvikelse på 1,03. Annorlunda graderas till medelvärdet 3,72 med 
standardavvikelsen på 0,84. Rörigt graderas till ett medelvärde om 3,20 och en 
standardavvikelse 1,13. Respondenterna har graderat hur sannolikt det är att de kommer ihåg 
logotypen i framtiden till ett medelvärde om 3,14 med standardavvikelsen på 1,22. Hur 
sannolikt det är att en symbol hade gjort logotypen ännu enklare att komma ihåg har 
graderats till ett medelvärde om 2,80 med en standardavvikelse på 1,11. 
 

 
 Tabell 6. Egen tabell: Descriptive Statistics helhet MOHV 

 
4.5.3 Mäklarhuset 

Frågorna kring Mäklarhuset och deras logotyp besvarades av samtliga 105 respondenter där 
de anger i vilken grad de anser att; ett antal beskrivande ord överensstämmer med den 
rödrosa färgen, ett antal beskrivande ord överensstämmer med typsnittet samt ett antal 
beskrivande ord för logotypen i helhet. Respondenterna graderar även hur väl de anser att 
logotypen passar ett mäklarföretag och hur minnesvärd den känns inför framtiden. 
 
Respondenterna graderar Mäklarhusets rödrosa färg med ett medelvärde på 3,33 för det 
beskrivande ordet spänning och en standardavvikelse på 0,99. Passionerat graderas till ett 
medelvärde om 4,13 med en standardavvikelse på 0,80 och det är ingen av samtliga 
respondenter som har angett att passionerat överensstämmer mycket dåligt med färgen. 
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Modernt graderas till ett medelvärde om 3,52 och en standardavvikelse på 0,89. Livlighet 
graderas till ett medelvärde om 3,93 med en standardavvikelse på 0,85. Utstickande graderas 
till ett medelvärde om 4,03 och en standardavvikelse på 0,89. Hur maskulint eller feminint 
respondenten uppfattar färgen har graderats till ett medelvärde om 1,95 för maskulint med en 
standardavvikelse på 0,87 och ett medelvärde om 4,17 för feminint med en standardavvikelse 
på 0,80. Inte en enda av respondenterna har graderat maskulint med det högsta värdet. Varmt 
och kallt graderas till medelvärden om 3,95 för varmt och 2,07 för kallt med en 
standardavvikelse på 0,94 för varmt och 1,00 för kallt. Respondenterna har graderat det 
beskrivande ordet neutralt till ett medelvärde om 2,38 med en standardavvikelse på 1,06. 
 

 
 Tabell 7. Egen tabell: Descriptive Statistics färg Mäklarhuset 

 
Modernt och omodernt som beskrivande ord för typsnittet graderas av respondenterna till 
medelvärden om 3,25 för modernt och 2,88 för omodernt med en standardavvikelse på 1,20 
på modernt och 1,17 för omodernt. Balanserat graderas till ett medelvärde om 3,40 och en 
standardavvikelse på 0,78 och obalanserat graderas till ett medelvärde om 2,57 och en 
standardavvikelse på 0,82. Ingen av respondenterna har angett att obalanserat stämmer 
mycket bra som beskrivande ord för typsnittet. Passionerat graderar respondenterna till ett 
medelvärde om 3,26 med en standardavvikelse på 0,97. Respondenterna graderar likgiltig till 
ett medelvärde om 2,60 med en standardavvikelse på 0,88. Respondenterna graderar 
läsbarheten till ett medelvärde om 3,71 med en standardavvikelse på 0,87 och det är ingen av 
respondenterna som har angett att läsbarheten är mycket dålig genom det lägsta värdet. 
Typsnittet graderas till medelvärden om 2,48 för maskulint och 3,79 för feminint med en 
standardavvikelse på 0,94 för maskulint och 0,83 för feminint. Hur ungdomligt eller 
gammalmodigt typsnittet uppfattas är graderat till 2,77 för ungdomligt och 3,43 för 
gammalmodigt med en standardavvikelse på 1,09 för ungdomligt och 1,19 för 
gammalmodigt. 
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 Tabell 8. Egen tabell: Descriptive Statistics typsnitt 
 Mäklarhuset 

 
Mäklarhusets logotyp graderas av respondenterna som helhet med ett medelvärde på 3,17 för 
det beskrivande ordet smart och en standardavvikelse på 0,86. Hur pass stilren logotypen är 
graderas till ett medelvärde om 3,32 med en standardavvikelse på 1,00. Hur annorlunda 
logotypen är graderas till ett medelvärde om 2,73 med en standardavvikelse på 0,99. Det 
beskrivande ordet smidigt är graderat till ett medelvärde om 3,21 med en standardavvikelse 
på 0,94. Det beskrivande ordet förnya graderas av respondenterna till ett medelvärde om 2,80 
med en standardavvikelse på 0,96. Hur sannolikt det är att respondenterna kommer ihåg 
logotypen i framtiden graderar de till ett medelvärde om 3,31 med en standardavvikelse på 
1,07 och om en symbol i logotypen hade gjort den enklare att komma ihåg graderar 
respondenterna till ett medelvärde om 3,36 med en standardavvikelse på 1,06. 

 

 
 Tabell 9. Egen tabell: Descriptive Statistics helhet 
 Mäklarhuset 
 

4.5.4 Edward & Partners 
Frågorna kring Edward & Partners och deras logotyp besvarades av samtliga 105 
respondenter där de anger i vilken grad de anser att; ett antal beskrivande ord 
överensstämmer med den guldiga färgen, ett antal beskrivande ord överensstämmer med 
typsnittet, ett antal beskrivande ord överensstämmer med symbolen samt ett antal 
beskrivande ord för logotypen i helhet. Respondenterna graderar även hur väl de anser att 
logotypen passar ett mäklarföretag och hur minnesvärd den känns inför framtiden. 
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Edward & Partners färg i logotypen graderar respondenterna enligt följande. 
Intresseväckande med ett medelvärde om 1,94 och en standardavvikelse på 1,00. Framfusigt 
och exklusivt med medelvärden om 1,90 för framfusigt och 2,56 för exklusivt med en 
standardavvikelse på 0,94 för framfusigt och 1,12 för exklusivt. De beskrivande orden 
charmigt och självförtroende har graderats med medelvärden om 2,46 för charmigt och 2,33 
för självförtroende, där standardavvikelsen är 1,14 för charmigt och 0,99 för självförtroende. 
Egoistisk har graderats till ett medelvärde om 2,24 med en standardavvikelse på 0,94. Hur 
maskulint och feminint färgen uppfattas av respondenterna graderas till medelvärden om 2,49 
för maskulint och 2,90 för feminint där en standardavvikelse är 0,94 för maskulint och 1,05 
för feminint. Varken egoistiskt eller maskulint har graderats med det högsta värdet av någon 
av respondenterna. Hur varmt eller kallt färgen uppfattas graderas av respondenterna till 
medelvärden om 3,10 för varmt och 2,45 för kallt med en standardavvikelse på 1,26 för varmt 
och 1,16 för kallt. Färgen graderas med ett medelvärde om 3,80 för ordet neutralt med en 
standardavvikelse på 1,10. 
 

 
 Tabell 10. Egen tabell: Descriptive Statistics färg 
 Edward & Partners 

 
Edward & Partners typsnitt graderas av respondenterna med ett medelvärde på 4,39 för det 
beskrivande ordet stilrent och med en standardavvikelse på 0,67 och det är ingen respondent 
som har graderat frågan med det lägsta värdet. Stillöst i sin tur graderades med ett 
medelvärde om 2,26 och med en standardavvikelse på 1,18. Typsnittet graderas som 
exklusivt med ett medelvärde på 4,15 och en standardavvikelse på 0,77 och det är inte någon 
av respondenterna som har angett det lägsta värdet för exklusivt. Vardagligt graderas med ett 
medelvärde om 2,45 med en standardavvikelse på 1,01. Läsbarheten graderar respondenterna 
till ett medelvärde om 4,52 med en standardavvikelse på 0,57. Det lägsta graderade värdet för 
läsbarhet som respondenterna har angett är 3. Hur maskulint eller feminint typsnittet 
uppfattas är graderat till medelvärden om 3,79 för maskulint och 2,74 för feminint och en 
standardavvikelse på 0,83 för maskulint och 0,99 för feminint. Hur ungdomligt typsnittet 
uppfattas är graderat till ett medelvärde om 3,16 och en standardavvikelse på 1,02. 
Gammalmodigt är graderat till ett medelvärde om 3,08 med en standardavvikelse på 1,17. 
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 Tabell 11. Egen tabell: Descriptive Statistics typsnitt 
 Edward & Partners 

 
Symbolen som Edward & Partners använder i sin logotyp graderas med medelvärde 3,08 för 
det beskrivande ordet intresseväckande med en standardavvikelse på 0,97. Tråkigt graderas 
med ett medelvärde om 2,80 och en standardavvikelse på 1,00. Hur balanserat eller 
obalanserat intryck symbolen ger är graderat till ett medelvärde om 3,24 för balanserat och 
2,58 för obalanserat med en standardavvikelse på 0,77 för balanserat och 0,78 för 
obalanserat. Hur hårt eller mjukt symbolen uppfattas är graderat till medelvärden om 3,39 för 
hårt och 2,38 för mjukt med en standardavvikelse på 0,90 för hårt och 0,85 för mjukt. Om 
symbolen uppfattas exklusivt eller vardagligt har respondenterna graderat medelvärden 3,50 
för exklusivt och 2,58 för vardagligt med en standardavvikelse på 1,10 för exklusivt och 1,04 
för vardagligt. Hur sannolikt det är att respondenterna kommer att komma ihåg symbolen i 
framtiden är graderat till ett medelvärde om 3,22 med en standardavvikelse på 1,16. 
 

 
 Tabell 12. Egen tabell: Descriptive Statistics symbol 
 Edward & Partners 

 
Hur logotypen för Edward & Partners uppfattas i sin helhet graderas beskrivande orden 
engagerat med medelvärde om 3,24 och en standardavvikelse på 1,03. Professionellt graderas 
av respondenterna med ett medelvärde om 3,78 och en standardavvikelse på 0,99. Kvalitét 
och kunskap graderas med medelvärden om 3,88 för kvalitét och 3,55 för kunskap med en 
standardavvikelse 0,92 för kvalitét och 0,96 för kunskap. Det beskrivande ordet mervärde 
graderas till ett medelvärde om 3,59 med en standardavvikelse på 1,04. Exklusivitet graderas 
till ett medelvärde av 3,95 med en standardavvikelse på 1,04. Respondenterna har graderat 
hur sannolikt de kommer att komma ihåg logotypen i framtiden till ett medelvärde om 3,45 
med en standardavvikelse på 1,07 och de graderar sannolikheten att symbolen hjälper att göra 



38 
 

logotypen lättare att komma ihåg till ett medelvärde av 3,54 med en standardavvikelse på 
1,03. 

 
 Tabell 13. Egen tabell: Descriptive Statistics helhet 
 Edward & Partners 
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5. Analys 
I analysens fyra första delar kommer siffror från korrelationsanalysen att presenteras. De 
siffror som anges med ** antyder att det är mindre än 1 procent sannolikhet att svaret är 
slumpmässigt samtidigt som * antyder att det är mindre än 5 procent sannolikhet att svaret 
är slumpmässigt. Den sista delen av detta kapitel berör fem stycken kluster och hur dessa har 
graderat när det kommer till i vilken utsträckning logotypen i helhet är passande för ett 
mäklarföretag, typsnittens läsbarhet, ihågkommande av logotypen i helhet samt 
ihågkommande med symbol. 
 
5.1 Södermäklarna 
De som har graderat Södermäklarnas gröna färg högt på trovärdighet har även graderat den 
högt när det gäller miljömedvetenhet (,341**) och lugn (,428**) och det är de variabler 
Södermäklarna själva uttalat sig om i intervjun att de vill att den gröna färgen ska associeras 
med - trovärdighet, miljömedvetenhet och lugn. Miljömedvetenhet fick ett medelvärde om 
4,48 på enkätsvaren vilket innebär att respondenterna uppfattar färgen som miljömedveten, 
såsom Södermäklarna faktiskt önskar och som även Aslam (2006, s. 26) konstaterar i teorin. 
Standardavvikelsen för denna variabel är liten, 0,65, vilket innebär att respondenterna är 
överens i sin gradering i enkäten. 
 
Även lugn fick ett högt medelvärde om 4,14 med en standardavvikelse på låga 0,70 och ingen 
av respondenterna har graderat med lägsta värde 1. Därmed är respondenterna överens i sin 
gradering samt överens med Södermäklarna, O'Connor (2011/06, s. 231) och About Logo 
Design (u.å.) om att färgen grönt utstrålar lugn. Trovärdighet nådde ett medelvärde om 3,73 
med en standardavvikelse på 0,84 och respondenterna är därmed inte lika säkra som på 
tidigare variabler, men en god säkerhet finns ändå då standardavvikelsen ligger under sitt 
medelvärde på 0,97. Det finns därmed en tydlig uppåtgående tendens kring att färgen faktiskt 
lutar mot god trovärdighet som Södermäklarna hävdar. 
 
Medelvärdet av resultatet för nytänkande ligger på 3,21 med en standardavvikelse på 0,99 
och det går därmed inte att helt bekräfta det som O'Connor (2011/06, s. 231) och About Logo 
Design (u.å.) anser, nämligen att grönt associeras med nytänkande även om det finns en 
tendens i respondenternas svar, att färgen upplevs som nytänkande. De respondenter som 
tycker att färgen faktiskt är nytänkande anser också att den inger trovärdighet (,442**). De 
respondenter som har graderat Södermäklarnas gröna färg högt när det gäller stabilitet har 
också graderat den högt på lugn (,323**). Stabilitet var något som Södermäklarna vill 
förmedla då de säger att de inte hoppar “...all over the place!” och budskapets påverkan på 
respondenterna går att utläsa från medelvärdet om 3,48 och en standardavvikelse på 0,84. 
Detta innebär att respondenterna är överens i sin gradering då standardavvikelsen ligger 
under sitt medelvärde. Respondenter som graderat stabilitet högt har även graderat färgen 
högt på trovärdighet (,427**) och nytänkande (,444**). Dock ligger medelvärdet för 
trovärdighet aningens högre än för stabilitet. 
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De som anger att färgen är maskulin anser också att den är miljömedveten (,311**), 
Södermäklarna har dock uttalat sig i intervjun om att de inte har någon specifik målgrupp 
såsom kvinnor, män, gamla eller unga. Medelvärdet för det maskulina hos den gröna färgen 
är 3,02 med en standardavvikelse på 0,81. Den gröna färgen uppfattas därmed som varken 
feminin eller maskulin, eftersom medelvärdet för vilken grad färgen uppfattas som feminin är 
2,90, och en lägre standardavvikelse på 0,75. 
 
Ju äldre respondenterna är desto varmare tycker denne också att färgen är (,298**). 
Medelvärdet för hur varm den gröna färgen uppfattas som, är 3,61 med en standardavvikelse 
på 1,07, därmed är osäkerheten hög då svaren från respondenterna varierat mycket. Ou et al. 
(2004, s. 237) samt Roschk et al. (2017, s. 230) har dock kommit fram till att grönt räknas 
som en kall färg, men respondenterna för denna undersökning har endast graderat 
medelvärdet för grönt som en kall färg med endast 2,22 med en standardavvikelse på 1,11 
och det går inte att styrka den forskning som Ou et al. (2004, s. 237) samt Roschk et al. 
(2017, s. 230) har genomfört. Respondenterna som anser att färgen är varm anser likaså att 
den är lugn (,358**) likaså visar korrelationsanalysen att de som anser att den gröna färgen är 
kall inte uppfattar färgen som lugn (-,338**).  
 
Det är stilrenhet och modernitet som Södermäklarna anser att deras typsnitt ska ge uttryck 
för. Det går att utläsa ett samband i korrelationsanalysen där de respondenter som anser att 
typsnittet är modernt även tycker att det är stilrent (,455**). Medelvärdet för modernt ligger 
på 3,19 med en standardavvikelse på 0,99 och stilrent med ett medelvärde om 3,31 och en 
standardavvikelse på 1,06. Det går att utläsa att respondenternas gradering strävar mot att 
Södermäklarnas typsnitt uppfattas som ett mer modernt och stilrent typsnitt än omodernt och 
stillöst, dock är osäkerheten hög då standardavvikelserna ligger över medel. 
 
Läsbarheten hos Södermäklarnas typsnitt graderas lägre ju äldre respondenterna är (-,241*). 
De respondenter som anser att typsnittet har god läsbarhet anser även att typsnittet är modernt 
(,276**) och stilrent (,556**). Medelvärdet som respondenterna graderar läsbarheten till är 
3,70 och de anser därmed att läsbarheten är god. Dock är respondenterna inte helt överens då 
standardavvikelsen är på höga 1,13 och därmed stiger osäkerheten. Enligt McCarthy och 
Mothersbaugh (2002, s. 675) har ett icke kursivt typsnitt i serif-format, liksom detta, bättre 
läsbarhet än ett kursivt typsnitt i sans serif-format. Enligt Södermäklarna togs det aldrig 
någon hänsyn till god läsbarhet på typsnittet när det skapades, men de anser att läsbarheten är 
god och får delvis stöd för det påståendet av respondenterna. 
 
När typsnittet graderas högt på maskulint går det också att urskilja en hög gradering av att 
färgen uppfattas som miljömedveten (,279**) och trovärdig (,292**). I de fall typsnittet 
uppfattas som maskulint så uppfattas även Södermäklarnas gröna färg som maskulint 
(,361**). Enligt teorin kan vissa typsnitt uppfattas som mer maskulina än andra och kopplas 
vanligtvis samman med djärvhet, vilket Usabilitynews (2006) tar upp, samt med starkt och 
grovt framhäver Bottomley och Doyle (2006/03, s. 66) medan feminina typsnitt uppfattas 
som fina och eleganta. Södermäklarnas typsnitt har ett medelvärde om 3,05 med en 
standardavvikelse på 0,85 när det kommer till det maskulina och 2,94 på det feminina med en 
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standardavvikelse på 0,91. Detta innebär att typsnittet, med en god säkerhet i graderingarna, 
är neutralt enligt respondenterna. Detta precis som i graderingarna av den gröna färgens 
maskulinitet och femininitet.  
  
Däremot är sambandet desto högre mellan ungdomligt och modernt för typsnittet (,533**), de 
som graderar typsnittet ungdomligt graderar det även som modernt. Medelvärdet för om 
typsnittet kan beskrivas som ungdomligt är 2,66 med en standardavvikelse på 1,00 och 
gammalmodigt 3,24 med standardavvikelse på 1,17. Då typsnittet enligt Södermäklarna 
själva inte ska vara mer tilltalande för varken unga eller gamla har de därmed lyckats på så 
vis. Att typsnittet har standardavvikelser som ligger över medelvärdet innebär dock att 
säkerheten är låg när det kommer till tillförlitligheten i respondenternas svar. I 
korrelationsanalysen går det att utläsa ett samband mellan ålder och det beskrivande ordet 
ungdomligt för typsnittet (-,198*), vilket innebär att desto högre ålder respondenten har, 
desto mindre ungdomligt anser den att typsnittet är. 
 
För logotypens helhet har det beskrivande ordet närvaro ett samband med både lugn (,302**) 
och stabilitet (,344**) för den gröna färgen. Medelvärdet som närvaro är graderat är 3,15 med 
en standardavvikelse på 0,81. Detta innebär att respondenterna svar har hög säkerhet och att 
de anser att närvaro varken beskriver logotypen bra eller dåligt, dock med en liten tendens 
mot det bättre. Likaså så finns det ett klart samband mellan logotypens helhet när det kommer 
till snyggt och närvaro (,414**). Södermäklarna berättar att den modernisering som skett 
hade som mål att skapa en snygg grafisk profil. Medelvärdet som snyggt graderas till är dock 
endast 3,08 med en standardavvikelse på 1,09 och respondenterna är därmed inte helt överens 
i sin gradering, varken med varandra eller med Södermäklarna.  
 
De respondenter som anser att logotypen i helhet är miljömedveten förknippar också 
Södermäklarnas gröna färg med miljömedvetenhet (,335**), precis som Aslam (2006, s. 26) 
skriver att den gröna färgen kan förknippas med. Dock förknippas logotypen i sin helhet 
mindre med miljömedvetenhet då medelvärdet graderas till 3,66 med en standardavvikelse på 
0,89 jämfört med miljömedvetenhet på färgen som har ett medelvärde om 4,48 och en 
standardavvikelse på 0,65. Respondenterna är därmed överens om att miljömedvetenhet 
avspeglas både i den gröna färgen och i logotypen som helhet även om det är till en lägre 
grad i logotypen som helhet.  
 
De respondenter som anser att logotypen i helhet känns byråkratisk anser även att typsnittet 
känns stillöst (,256**). Respondenterna graderar det beskrivande ordet byråkratiskt till ett 
medelvärde om 2,95 med en standardavvikelse på 1,06. Under intervjun kom det fram att 
Södermäklarna vill komma ifrån en byråkratisk känsla och respondenterna kan därmed, med 
en viss osäkerhet, bekräfta att företaget kommit en bit ifrån detta då det beskriver logotypen 
varken bra eller dåligt. Typsnittet är graderat som stillöst till ett medelvärde om endast 2,63 
med en standardavvikelse på 1,07 och sambandet med det beskrivande ordet byråkratiskt 
innebär att de som anser att byråkratiskt stämmer dåligt anser även att stillöst som 
beskrivning för typsnittet även det stämmer dåligt. Det är dock de respondenter som anser att 



42 
 

Södermäklarnas logotyp i helhet är byråkratisk som även anser att den kan uppfattas som 
miljömedveten (,300**). 
 
De respondenter som anser att det är sannolikt att de kommer komma ihåg logotypen i 
framtiden anser även att typsnittet är ungdomlig (,273**) samt att helheten utstrålar närvaro 
(,427**) och är snygg (,452**). Medelvärdet om 2,91 innebär att sannolikheten för att 
respondenterna ska komma ihåg logotypen i framtiden varken är hög eller låg, dock med viss 
osäkerhet då standardavvikelsen ligger på 1,13. I de fall en symbol hade funnits i logotypen 
anger respondenterna att detta hade underlättat för att komma ihåg logotypen vid ett senare 
tillfälle. Och medelvärdet för i vilken utsträckning respondenterna anser att en symbol hade 
hjälp eller inte, hamnar på 3,65 och en standardavvikelse på 0,96. Därmed är osäkerheten 
varken hög eller låg, när respondenterna menar att en symbol med viss sannolikhet skulle 
vara till hjälp. Bitner (1992, s. 66) skriver att symboler i logotyper kan ha en viktig del i ett 
företags framtoning och Henderson et al. (2003, s. 298) skriver att visuella stimuli underlättar 
att komma ihåg logotyper i framtiden, något som denna undersökning därmed får stöd för. 
 
5.2 MOHV 
De respondenter som graderar MOHVs lila färg som modern graderar den även som ambitiös 
(,550**), exklusiv (,382**) och kreativ (,315**). De anser även att den inte upplevs som 
billig (-,312**). Medelvärdet för modern ligger på 3,50 med en standardavvikelse på 1,03 
vilket innebär att respondenterna visar på en uppåtgående tendens kring att den lila färgen 
faktiskt uppfattas som modern, även om viss osäkerhet finns. Att den lila färgen kan uppfattas 
som billig är något som Bottomley och Doyle (2006, s. 65) lyfter fram, dock kan vi efter 
genomförd undersökning se att så inte är fallet och teorin kan därmed inte styrkas. 
 
De respondenter som anser att den lila färgen är ambitiös anser också att den är exklusiv 
(,528**) och kreativ (,374**). Ambitiös har ett medelvärde om 3,13 med en 
standardavvikelse på 0,87 vilket indikerar att respondenterna varken anser att färgen kan 
klassificeras som ambitiös eller inte. De som uppfattar färgen som ambitiös anser inte att den 
skapar en billig känsla (-,239*). Det går att konstatera att respondenterna graderar exklusivt 
till ett medelvärde om 3,37 med en standardavvikelse på 1,07 vilket visar att färgen uppfattas 
som mer exklusiv, såsom O’Connor (2011/02, s. 56) och CoSchedule (2016) skriver.  
 
Kreativitet och exklusivitet har ett samband där de respondenter som graderar högt på den 
ena variabeln även graderar högt på den andra (,254**). Att färgen upplevs som kreativ 
graderas av respondenterna till ett medelvärde om 3,45 med en standardavvikelse på 0.94. Att 
MOHVs lila färg har fått en gradering som lutar åt att det överensstämmer med färgens 
budskap samt teorier av CoSchedule (2016), det vill säga att färgen uppfattas som kreativ.  
 
Ju äldre respondenten är desto mer maskulin anser de även att färgen är (,242*). Likaså går 
det att utläsa ett samband i korrelationsanalysen som tyder på att det är just män som anser att 
färgen är maskulin (-,205*). Detta innebär att det är äldre män som anser att färgen är 
maskulin. En annan korrelation påvisar att yngre respondenter anser att färgen är feminin (-
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,238*). MOHV har som målgrupp att tilltala kvinnor, både gällande logotypen i helhet och 
färgen. Det som går att utläsa från korrelationsanalysen är att den maskulina beskrivningen av 
färgen har ett medelvärde om 2,70 med en standardavvikelse på 0,98 medan den feminina 
beskrivningen av färgen har ett medelvärde om 3,41 med en standardavvikelse på 0,89.  
 
Den lila färgen graderas som varm av de respondenter som även graderar den som modern 
(,401**), ambitiös (,340**), exklusiv (,259**) och kreativ (,241*). MOHV uttalar sig i 
intervjun om att färgen ska kännas varm vilket inte kan styrkas i denna undersökning då 
medelvärdet för den varma färgen hamnar på 2,69 med en standardavvikelse på 1,16. Ou et 
al. (2004, s. 237) samt Roschk et al. (2017, s. 230) påstår att färgen lila är kall, vilket 
respondenterna också lutar åt då de graderar färgen till ett medelvärde om 3,14 med en 
standardavvikelse på 1,24. I de fall respondenter anser att färgen är kall anser de också att den 
känns billig (,260**) och maskulin (,337*). 
 
Korrelationsanalysen visar att det finns ett samband mellan de respondenter som graderat 
typsnittet som stilrent och modernt (,402**) samt färgen som modern (,210*). 
Respondenterna graderar stilrent till ett medelvärde om 3,72 med en standardavvikelse på 
0,86. Respondenterna anser därmed att det stämmer bra att typsnittet kan anses som stilrent, 
vilket är det som MOHV vill att typsnittet ska upplevas som. Typsnittet är graderat till ett 
medelvärde om 3,56 för modernt med en standardavvikelse på 1,04. Säkerheten i denna 
korrelation är lägre men det går trots detta att utläsa en uppåtgående tendens som lutar mot att 
typsnittet även anses modernt.  
 
Ju äldre respondenterna är desto sämre läsbarhet anser de att typsnittet har (-,267**). 
Medelvärdet på MOHVs typsnitt när det kommer till läsbarheten är 4,57 med en 
standardavvikelse på 0,65, vilket innebär att läsbarheten är att klassificera som god med bra 
möjlighet att luta åt mycket god samt att säkerheten är hög i och med den låga 
standardavvikelsen. MOHVs typsnitt är av sans serif-format och är i fet eller normal tjocklek, 
dessutom icke kursiv. Enligt McCarthy och Mothersbaugh (2002, s. 675) så har sans serif-
typsnitt sämre läsbarhet än vad serif-typsnitt har och det som denna undersökning har kommit 
fram till falsifierar därmed denna teori. Bottomley och Doyle (2006/03, s. 66) skriver att 
aspekter såsom tjocklek kan påverka uppfattningen av typsnittet, något som MOHV menar 
kan underlätta tydligheten när de fetstilar sitt typsnitt. Det finns även ett positivt samband 
mellan typsnittets läsbarhet och respondenternas gradering gällande hur stilrent de anser att 
typsnittet är (,268**).  
 
De respondenter som anser att typsnittet är maskulint uppfattar inte färgen som billig (-
,224*). Typsnittet som maskulint graderas av respondenterna till ett medelvärde om 3,74 med 
en standardavvikelse på 0,86. Feminint har i sin tur en gradering med ett medelvärde om 2,32 
och en standardavvikelse på 0,86, där inte en enda respondent gör den högsta graderingen för 
femininitet hos typsnittet. Respondenterna anser därmed att typsnittet går att klassificera som 
maskulint. Kvinnliga respondenter anser att typsnittet är mer ungdomligt än vad de manliga 
respondenterna anser (,244*). Ytterligare en korrelation som går att utläsa är att män tenderar 
att uppfatta typsnittet mer gammalmodigt än vad kvinnliga respondenter gör (-,263**), dock 
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har medelvärdet för gammalmodigt graderats till endast 2,43 med en standardavvikelse på 
1,09 och är därmed inte den dominerande åsikten. De respondenter som anser att typsnittet är 
ungdomligt anser även att det är modernt (,302**). Medelvärdet för ungdomligt är 3,30 med 
en standardavvikelse på 1,00 vilket hintar om att typsnittet lutar åt att uppfattas som mer 
ungdomligt än gammalmodigt. De som inte anser att typsnittet är gammalmodigt anser att 
färgen är feminin (-,243*). 
 
Ju högre ålder respondenterna har desto mindre personlig anser de att logotypen i helhet är (-
,233*). Medelvärdet för i vilken utsträckning respondenterna anser att logotypen i helhet 
uppfattas som personlig är 3,28 med en standardavvikelse på 1,11. Respondenterna anser 
därmed inte att logotypen är särskilt personlig, samtidigt som medelvärdet visar på positiva 
tendenser om att logotypen är mer personlig än opersonlig, dock medför standardavvikelsen 
på 1,11 att osäkerheten är hög. Utifrån korrelationsanalysen går det även att utläsa att högre 
ålder hos respondenterna medför att de i mindre utsträckning anser att logotypen i helhet 
associeras med att flytta (-,209*). Flytta har ett medelvärde på 3,34 med en standardavvikelse 
på 1,04 vilket indikerar att logotypen lutar mot att uppfattas på detta sätt, dock med osäkerhet 
då standardavvikelsen är över sitt medel. 
 
De respondenter som associerar logotypen i helhet med att flytta, anser även att den är 
personlig (,479**) och de som anser att den är personlig anser även att den är intressant 
(,691**). Medelvärdet för i vilken utsträckning logotypen är intressant är 3,41 med en 
standardavvikelse på 1,00. Detta visar på en uppåtgående tendens kring att respondenterna 
faktiskt anser att logotypen i helhet är intressant. De respondenter som anser att logotypen är 
intressant associerar även den med att flytta (,477**). De respondenter som graderar 
logotypen som stilren graderar den även som personlig (,287**). Associerar respondenterna 
logotypen med att flytta så anser de även att den är stilren (,300**) och intressant (,474**). 
De respondenter som anser att logotypen i helhet är annorlunda anser också att den är 
personlig (,270**) och intressant (,390**).  
 
MOHV vill att logotypen ska uppfattas som modern, nytänkande, annorlunda, personlig, 
stilren och intressant samt att den ska få en att tänka på att flytta, vilket det ur 
korrelationsanalysen går att utläsa att de är en god bit på väg att uppnå. Respondenterna som 
svarar att de upplever logotypen som rörig har samtidigt inte associerat den lila färgen som 
kall (-,255**), att logotypen i helhet är personlig (-,345**) eller går att associera med att 
flytta (-,322**). Tycker respondenterna att logotypen i helhet är rörig så anser de att den inte 
är intressant (-,449**) eller stilren (-,478**). Rörigt har ett medelvärde om 3,20 med en 
standardavvikelse på 1,13. Ordet dök upp under pilotstudien då testpersoner efterfrågade ett 
sådant alternativ och det går efter genomförd undersökning att se att det finns uppåtgående 
tendenser som lutar mot att MOHVs helhet är aningen rörig. Dock är standardavvikelsen över 
medelvärdet gällande detta och bör därför beaktas med viss osäkerhet. 
 
De respondenter som förmodar att de i framtiden kommer komma ihåg MOHVs logotyp 
anser även att den är personlig (,448**), intressant (,520**), stilren (,263**) och annorlunda 
(,349**) samt att den går att associera med flytta (,402**). Medelvärdet för de respondenter 
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som anser att de i framtiden kommer komma ihåg logotypen ligger på 3,14 med en 
standardavvikelse på 1,22. Den höga standardavvikelsen innebär att trovärdigheten på detta 
värde kan ifrågasättas. Det är dock värt att påpeka att respondenterna lutar mot att de 
sannolikt kommer att komma ihåg logotypen snarare än att inte komma ihåg logotypen. 
 
De respondenter som anser sig komma ihåg logotypen i framtiden anser inte att den är rörig (-
,279**). MOHV berättar att kvadraten i deras logotyp får agera som symbol och som Bitner 
(1992, s. 66) skriver så kan symboler ha en viktig roll i hur ett företag framstår, vilket denna 
undersökning delvis ger stöd för. Henderson et al. (2003, s. 298) skriver i sin tur att visuella 
stimuli även underlättar framtida igenkänning av logotyper. Däremot ger respondenterna inte 
helt sitt medhåll till detta då medelvärdet för i vilken utsträckning en symbol hade gjort 
logotypen lättare att komma ihåg i framtiden ligger på 2,80 med en standardavvikelse på 
1,11. Detta innebär att respondenternas svar lutar åt att det är osannolikt att en symbol hade 
gjort logotypen lättare att komma ihåg. 
 
5.3 Mäklarhuset 
De respondenter som anser att färgen är spännande uppfattar även att den rödrosa färgen är 
passionerad (,505**). Medelvärdet för spännande hamnar på 3,33 med en standardavvikelse 
på 0,99. Den rödrosa färgen graderas därmed neutralt med en liten uppåtgående tendens kring 
att den uppfattas som spännande. Enligt O'Connor (2011/06, s. 231) och Roschk et al. (2017, 
s. 230) ska en röd färg väcka känslor av spänning, vilket denna undersökning inte kan 
bekräfta att Mäklarhusets rödrosa färg gör. Respondenterna graderar det beskrivande ordet 
passionerad till ett medelvärde om 4,13 med en standardavvikelse på 0,79, där ingen 
respondent har graderat med lägsta värde. Både Mäklarhuset och About Logo Design (u.å.) 
menar på att rött är en färg som väcker passion och About Logo Design (u.å) samt Elbrink 
och Jönsson (2016, s. 38) skriver även att färgen rosa kan associeras med sensualitet. Genom 
denna undersökning finns därmed stöd för att Mäklarhusets rödrosa färg väcker känslan av 
passion. 
 
Ur korrelationsanalysen går det att se ett samband mellan de respondenter som graderar 
färgen som modern och de respondenter som även graderar den som spännande (,457**) och 
passionerad (,484**). Modernt ska enligt Mäklarhuset själva vara ett av budskapen som 
färgen ska förmedla. Medelvärdet på denna variabel ligger på 3,52 med en standardavvikelse 
på 0,89, vilket innebär att respondenterna lutar åt att modernt beskriver färgen bra. De 
respondenter som anser att Mäklarhusets färg är livlig anser också att den är spännande 
(,257**), passionerad (,284**) och modern (,379**). Livlig är ett beskrivande ord som About 
Logo Design (u.å.) framhäver att färgen röd vanligtvis associeras med. Medelvärdet för just 
livligt hamnar på 3,93 med en standardavvikelse på 0,85. Detta påvisar att även Mäklarhusets 
rödrosa färg uppfattas som livlig. 
 
De respondenter som anser att färgen är utstickande anser även att den är passionerad 
(,346**), modern (,344**) och livlig (,410**). Mäklarhuset uttalar sig i intervjun om att 
färgen ska vara utstickande och gå mot strömmen. Medelvärdet om 4,03 och en 
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standardavvikelse på 0,89 visar att respondenterna anser att utstickande är en bra beskrivning 
för Mäklarhusets färg och håller därmed med företaget. Ytterligare en korrelation som går att 
utläsa angående färgen är att kvinnor inte anser att färgen är maskulin (-,275**). Medelvärdet 
för maskulint är 1,95 med en standardavvikelse på 0,87, det är alltså hög säkerhet på 
medelvärdet och ingen respondent har angett det högsta värdet i graderingen. Under intervjun 
ger Mäklarhuset intryck av att inte ha en direkt målgrupp när det kommer till kön, men i 
denna undersökning har femininitet fått ett medelvärde om 4,17 med en standardavvikelse på 
0,80, vilket bekräftar About Logo Design (u.å.) samt Elbrink och Jönssons (2016, s. 38) 
teorier som säger att rosa är en feminin färg.  
 
De respondenter som anser att färgen är varm anser även att den är spännande (,430**) och 
passionerad (,328**). Medelvärdet på färgen som varm är 3,95 med medelvärde på 0,94. 
Enligt O’Connor (2011/02, s. 58) och Manav (2007, s. 146) är både färden röd och rosa varm, 
vilket även borde innebära att denna kombinerade rödrosa färg går att klassificera som varm, 
även Mäklarhuset anser att deras rödrosa färg är en varm färg. Detta styrker respondenterna i 
och med de graderingar som de har gjort.  
 
Utifrån korrelationsanalysen går det att utläsa ett samband då typsnittet uppfattas som 
balanserat även uppfattas som modernt (,304**). I intervjun berättar Mäklarhuset att de 
gjorde justeringar i det typsnitt som de inspirerades av för att få det mer balanserat. 
Respondenterna graderar det beskrivande ordet till ett medelvärde om 3,40 med en 
standardavvikelse på 0,78 och därmed lutar deras svar, med hög säkerhet, åt att de anser att 
ordet stämmer bra. Mäklarhuset berättar även att de vill att deras typsnitt ska kännas modernt 
och passionerat. Respondenterna graderar typsnittet som modernt med ett medelvärde om 
3,25 med en standardavvikelse på 1,20 och de anser därmed att typsnittet är neutralt, men 
med antydan till att det är modernt. Dock är osäkerheten på siffrorna hög på grund av den 
höga standardavvikelsen. Likaså graderar respondenterna passionerat som neutralt, med en 
liten antydan till att ordet beskriver typsnittet bra, då medelvärdet är 3,26. Däremot är 
säkerheten högre då standardavvikelsen ligger invid sitt medelvärde. 
 
De respondenter som anser att Mäklarhusets typsnitt har bra läsbarhet anser också att 
typsnittet är modernt (,435**), balanserat (,409**) och passionerat (,269**). I utformningen 
av typsnittet berättar Mäklarhuset att det var en självklarhet att det skulle vara bra läsbarhet, 
även fast det inte var den högsta prioriteringen vid utformningen, i sådana fall säger de att de 
hade valt ett annat typsnitt. Respondenterna graderar läsbarheten till ett medelvärde om 3,71 
med en standardavvikelse på 0,87, dessutom var det inte en enda respondent som gav lägsta 
gradering gällande läsbarheten.  
 
Enligt McCarthy och Mothersbaugh (2002, s. 675) är läsbarhet och läsförståelse på sans serif-
typsnitt sämre än typsnitt i serif. I för stor mängd kursiverade typsnitt menar även McCarthy 
och Mothersbaugh (2002, s. 678) på att detta kan skapa sämre läsbarhet. Med detta i åtanke är 
resultaten aningen förvånande då Mäklarhusets typsnitt ändå påvisar starka uppåtgående 
tendenser mot att ha en bra läsbarhet enligt respondenterna. 
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De respondenter som anser att typsnittet är feminint upplever även färgen som utstickande 
(,268**) och feminin (,387**). Att typsnittet kan uppfattas som feminint är något som 
Mäklarhuset är medvetna om. I en undersökning som Bottomley och Doyle (2006/03, s. 66) 
genomför lyfter de fram att associationer till typsnitt är vanligt och att det kursiverade 
typsnittet Palatino Italic uppfattas som just ljust, tyst och feminint. De resultat som därmed 
framkommit efter genomförd undersökning, där medelvärdet graderas till 3,79 med en 
standardavvikelse på 0,83, bekräftar både tidigare teori och Mäklarhusets misstankar. Utifrån 
korrelationsanalysen går det även att utläsa att de respondenter som kategoriserar typsnittet 
som feminint också anser att det är passionerat (,354**). 
 
De respondenter som anser att typsnittet känns gammalmodigt anser även att det upplevs som 
omodernt (,492**). Medelvärdet för gammalmodigt är 3,43 med en standardavvikelse på 
1,19. Detta innebär att respondenterna lutar mot att de delvis anser att typsnittet upplevs som 
gammalmodigt. Dock är standardavvikelsen hög vilket medför att osäkerheten också stiger.  
 
I de fall logotypen i helhet uppfattas som smart anser respondenterna att typsnittet känns 
modernt (,322**), ungdomligt (,300**) och har bra läsbarhet (,334**). Smart har ett 
medelvärde om 3,17 med en standardavvikelse på 0,86, vilket innebär att säkerheten är hög. 
Medelvärdet ligger nära tre vilket innebär att respondenterna varken tycker att logotypen i 
helhet överensstämmer bra eller dåligt med ordet smart.  
 
De respondenter som anser att logotypen i helhet är stilrent upplever också att typsnittet är 
modernt (,367**), balanserat (,389**), ungdomligt (,354**) och har god läsbarhet (,406**). 
Logotypen som stilren graderas till ett medelvärde om 3,32 med en standardavvikelse på 
1,00. Respondenterna visar därmed en lutning mot att logotypen är stilren med viss osäkerhet. 
Dessutom finns ett positivt samband mellan de respondenter som anser att logotypen i helhet 
är stilren och smart (,530**).  
 
De respondenter som anser att logotypen i helhet är annorlunda anser också att Mäklarhusets 
rödrosa färg är maskulin (,263**), att typsnittet är modernt (,306**), balanserat (,350**) och 
ungdomligt (,282**). Mäklarhuset har som tanke att vara annorlunda på marknaden, trots det 
graderar respondenterna helheten som annorlunda med ett medelvärde om 2,73 och en 
standardavvikelse på 1,00, vilket innebär att de lutar åt att annorlunda beskriver helheten 
dåligt. Dessutom finns ett positivt samband mellan de respondenter som anser att logotypen i 
helhet är annorlunda och smart (,302**). 
 
Mäklarhuset berättar under intervjun att de vill kommunicera till sina kunder att de är smidiga 
genom hela bostadsaffären. Utifrån korrelationsanalysen går det att utläsa att de respondenter 
som anser att logotypen i helhet är smidig även uppfattar färgen som modern (,305**) samt 
typsnittet som modernt (,253**), balanserat (,411**) och passionerat (,299**). 
Respondenterna graderar smidigt till ett medelvärde om 3,21 med en standardavvikelse på 
0,94. Respondenterna lutar därmed åt det hållet att de håller med Mäklarhuset att logotypen 
avspeglar smidighet. Det går även att utläsa ett positivt samband mellan de respondenter som 
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anser att logotypen i helhet är smidig och de som anser att typsnittet har bra läsbarhet 
(,367**), helheten är smart (,528**), stilren (,545**) och annorlunda (,391**).  
 
De respondenter som anser att logotypen i helhet kan associeras med ordet förnya, såsom 
Mäklarhuset önskar, anser även att färgen är modern (,261**) samt att typsnittet är modernt 
(,396**) och passionerat (,378**). Dock graderar respondenterna medelvärdet till 2,80 med 
en standardavvikelse på 0,96. Respondenterna lutar därmed åt att ordet förnya representeras 
dåligt i Mäklarhusets logotyp. Det finns också ett samband med att logotypen i helhet anses 
representera ordet förnya och att det kopplas samman med en god läsbarhet i typsnittet 
(,357**), är ungdomligt (,382**) och att logotypens helhet upplevs som smart (,522**), 
stilren (,403**), annorlunda (,531**) och smidig (,466**). 
 
De respondenter som anser att de med stor sannolikhet kommer komma ihåg logotypen i 
framtiden anser även att typsnittet är modernt (,269**), balanserat (,402**) och har bra 
läsbarhet (,262**). Medelvärdet för i vilken utsträckning respondenterna tror att de kommer 
komma ihåg logotypen i framtiden ligger på 3,31 med en standardavvikelse på 1,07. 
Respondenterna menar därmed, med en viss osäkerhet, att de kommer att komma ihåg 
logotypen i framtiden. De respondenter som anger att de mest sannolikt kommer komma ihåg 
logotypen i framtiden anger dessutom att de inte tycker att typsnittet upplevs som 
gammalmodigt (-,281**). Likaså finns ett positivt samband mellan de respondenter som 
anser att de med stor sannolikhet kommer komma ihåg logotypen i framtiden och de som 
anser att logotypen i helhet är annorlunda (,252**) och smidig (,423**). 
 
De respondenter som tror att en symbol hade gjort logotypen lättare att komma ihåg anser 
också att färgen är utstickande (,274**). Medelvärdet för i vilken utsträckning en symbol 
hade gjort logotypen i helhet lättare att komma ihåg ligger på 3,36 med en standardavvikelse 
på 1,06. Standardavvikelsen är hög vilket innebär att värdet är en osäkerhet. Trots detta finns 
det uppåtgående tendenser som syftar på att en symbol faktiskt hade kunnat underlättat 
minnesbilden av logotypen vilket ger stöd för Bitner (1992, s. 66) och Hendersons et al. 
(2003, s. 298) teorier om att visuella stimuli i form av symboler underlättar att skapa intryck 
och göra logotypen enklare att komma ihåg. 
 
5.4 Edward & Partners 
De respondenter som inte anser att Edward & Partners färg är framfusig anser inte heller att 
den är intresseväckande (,756**). Medelvärdet för framfusig graderas till 1,90 med en 
standardavvikelse på 0,94. Respondenterna anser därmed att färgen inte känns framfusig 
vilket Edward & Partners inte heller vill att färgen ska uppfattas som. Edward & Partners 
beskrivning av att deras färg inte ska vara en “titta på mig guld” och framfusig har en del 
likheter med prålighet, som Celhay och Remaud (2018, s. 139) skriver att färgen guld kan 
uppfattas med. Dock vill Edward & Partners att färgen ska väcka intresse vilket 
respondenterna graderar till ett medelvärde om 1,94 med en standardavvikelse på 1,00. De 
anser därmed att ordet intresseväckande beskriver färgen dåligt, med en viss osäkerhet mellan 
respondenternas graderingar.  
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De respondenter som inte anser att färgen är intresseväckande anser inte att den känns 
exklusiv (,495**) och de som inte anser att färgen är exklusiv anser inte heller att den är 
framfusig (,346**). Att färgen guld associeras med exklusivitet är något som CoSchedule 
(2016) skriver. Edward & Partners nyans av guld graderas för ordet exklusivitet till ett 
medelvärde om 2,56 med en standardavvikelse på 2,12 vilket innebär att respondenterna lutar 
åt att exklusivt beskriver färgen dåligt. O'Connor (2011/02, s. 56) skriver att olika nyanser av 
färger kan uppfattas på olika sätt och detta undersökningsresultat kan därmed inte styrka den 
teori som CoSchedule (2016) har kring färgen guld.  
 
De respondenter som inte anser att färgen är intresseväckande anser inte att den är charmig 
(,613**) eller framfusig (,562**). Charmig har ett medelvärde om 2,46 med en 
standardavvikelse på 1,14 vilket innebär att osäkerheten är hög. Dock går det att utläsa 
nedåtgående tendenser, att respondenterna anser att charmigt beskriver den guldiga färgen 
dåligt. CoSchedule (2016) menar att färgen guld även förknippas med charm något som dock 
inte går att bekräfta i denna undersökning.  
 
I undersökningen graderade respondenterna de beskrivande orden självförtroende till ett 
medelvärde om 2,33 med en standardavvikelse på 0,99 och medelvärdet för egoistiskt till 
2,24 med en standardavvikelse på 0,94. Inte en enda respondent har gjort den högsta möjliga 
graderingen för egoistiskt. De respondenter som anser att färgen uppfattas som egoistisk 
anser även att den är intresseväckande (,272**), framfusig (,312**), exklusiv (,377**), 
charmig (,248*) och utstrålar självförtroende (,517**). Detta innebär att det finns ett antal 
respondenter som uppfattar Edward & Partners nyans av guld på samma sätt som CoSchedule 
(2016) och Celhay och Remaud (2018, s. 139) skriver är vanliga associationer till guld. De 
respondenter som anser att färgen utstrålar självförtroende anser även att den är 
intresseväckande (,663**), framfusig (,607**), exklusiv, (,570**) och charmig (,732**).  
 
Ju äldre respondenterna är desto mindre maskulin anser de att färgen är (-,308**). 
Medelvärdet för i vilken utsträckning färgen uppfattas som maskulin ligger på 2,49 med en 
standardavvikelse på 0,95. Ingen respondent har graderat maskulin med det högsta värdet 
vilket innebär att ingen respondent håller helt med om att maskulint beskriver färgen bra. De 
respondenter som anser att färgen är maskulin anser även att den är intresseväckande (,224*), 
exklusiv (,195*) och utstrålar självförtroende (,248*). Respondenterna har även graderat 
feminint till ett medelvärde om 2,90 och en standardavvikelse på 1,05, säkerheten kring 
denna gradering är dock osäker.  
 
Dock så graderar de respondenter som anser att färgen inte är feminin även att den inte är 
intresseväckande (,344**), framfusig (,245*), exklusiv (,446**), charmig (,434**), egoistisk 
(,379**) eller maskulin (,267**). Färgen graderas till ett medelvärde om 3,80 med en 
standardavvikelse på 1,10 för det beskrivande ordet neutral. Därmed lutar respondenterna åt 
att de delvis håller med om att neutralt beskriver färgen och ökar säkerheten kring att 
feminint och maskulint beskriver färgen mindre bra. 
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De respondenter som anser att färgen är varm anser även att den är intresseväckande 
(,373**), framfusig (,385**), exklusiv (,321**), charmig (,415**), utstrålar självförtroende 
(,391**) och är egoistisk (,273**). Färgen anses vara varm till ett medelvärde om 3,10 med 
en standardavvikelse på 1,26, osäkerheten är därmed hög även om respondenterna lutar åt att 
anse att den är varm. Medelvärdet för kall graderas till 2,45 med en standardavvikelse på 
1,16, detta styrker respondenternas gradering om att färgen uppfattas som mer varm än kall. 
O’Connor (2011/02, s. 56 & 58) skriver att gul är en varm färg och att olika nyanser av en 
färg kan påverka hur den uppfattas, vilket möjligtvis kan vara en bidragande faktor till att 
respondenterna uppfattar färgen som varm.  
 
Desto äldre respondenterna är desto mindre anser de att Edward & Partners typsnitt är 
exklusivt (-,322**) och de respondenter som anser att typsnittet är exklusivt anser även att 
typsnittet är stilrent (,516**). Medelvärdet för exklusivt graderas till 4,15 med en 
standardavvikelse på 0,77 och respondenterna är därmed överens att typsnittet kan kallas 
exklusivt då ingen av respondenterna har gjort den lägsta graderingen. Likaså har ingen 
respondent graderat det lägsta värdet för stilrent, vilket även här innebär att respondenterna 
uppfattar typsnittet som stilrent med en god säkerhet och medelvärdet ligger på 4,39 med en 
standardavvikelse på 0,67. Edward & Partners har uttalat sig om att det är just exklusivt och 
stilrent som de vill att typsnittet ska förknippas med. Vardagligt och stillöst är motsatsorden 
som användes för de tidigare nämnda orden i enkäten, och båda har i sin tur graderats till låga 
medelvärden vilket styrker att exklusivt och stilrent är det som respondenterna uppfattar 
typsnittet som. 
 
När åldern stiger på respondenterna så graderas läsbarheten på Edward & Partners typsnitt 
lägre (-,369**) och de anser därmed att läsbarheten blir sämre. Läsbarheten har graderats till 
ett medelvärde om 4,52 med en standardavvikelse på 0,57, vilket innebär att det med god 
säkerhet visar att läsbarheten är mycket bra. Att ingen respondent har graderat läsbarheten 
med det lägsta eller näst lägsta värdet styrker även det faktum att respondenterna är väl 
överens om att typsnittet har en god läsbarhet. McCarthy och Mothersbaugh (2002, s. 675) 
skriver att serif och sans serif har olika egenskaper när det kommer till läsbarhet. Påståenden 
vi endast delvis kan styrka då Edward & Partners använder båda slagen av typsnitt i sin 
logotyp och ändå når en hög läsbarhet. Edward & Partners i sin tur anger att typsnittet ska 
vara tydligt och lätt att förstå, vilket denna undersökning däremot kan styrka.  
 
De respondenter som graderar en god läsbarhet hos typsnittet anser även att färgen är 
maskulin (,237*) och att typsnittet är stilrent (,387**). Medelvärdet för om typsnittet 
uppfattas som maskulint eller inte ligger på 3,79 med en standardavvikelse på 0,83. Detta 
påvisar att maskulint tenderar att beskriva typsnittet bra, dock har Edward & Partners har inte 
uttalat sig kring vilken målgrupp de riktar sig till. När respondenterna har en högre ålder så 
anser de att typsnittet uppfattas som mindre feminint (-,240*) och i de fall som 
respondenterna anser att typsnittet är feminint så anser de att det även är exklusivt (,203*). 
Utläst motsatsvis så anser respondenterna att typsnittet känns mer maskulint desto äldre de är. 
Respondenterna har graderat feminint för typsnittet till ett medelvärde om 2,74 med en 
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standardavvikelse på 0,99. De lutar därmed åt att feminint beskriver typsnittet dåligt, vilket 
styrker siffrorna för maskulint. 
 
Då respondenterna anser att typsnittet känns ungdomligt så anser de även att färgen är 
intresseväckande (,198*). Ungdomlighet i typsnittet graderas till ett medelvärde om 3,16 med 
en standardavvikelse på 1,02. Respondenterna lutar därmed åt att typsnittet uppfattas 
ungdomligt, dock kvarstår en viss osäkerhet. De respondenter som graderar typsnittet 
ungdomligt graderar det även som stilrent (,356**). Gammalmodigt i sin tur graderas till ett 
medelvärde om 3,08 med en standardavvikelse på 1,17. De respondenter som anser att 
typsnittet är gammalmodigt anser även att färgen är charmig (,210*). Detta indikerar att 
respondenterna är relativt neutrala i sin gradering i huruvida typsnittet är ungdomligt eller 
gammalmodigt, trots att det lutar mot mer ungdomligt. 
 
De respondenter som anser att Edward & Partners symbol är intresseväckande anser även att 
deras färg är feminin (,198*) och att typsnittet är stilrent (,205*). Intresseväckande har ett 
medelvärde om 3,08 med en standardavvikelse på 0,97. De som tycker att symbolen är 
intresseväckande anser den inte vara tråkig (-,350**). Medelvärdet för i vilken utsträckning 
tråkigt beskriver symbolen är 2,80 med en standardavvikelse på 1,00. Därmed lutar 
respondenterna åt att tråkigt inte beskriver symbolen bra. Dock innebär medelvärdet för det 
beskrivande ordet intresseväckande att symbolen är väldigt neutral. 
 
De respondenter som anser att symbolen är intresseväckande anser även att den är balanserad 
(,377**) vilket ger stöd för det påstående som Henderson och Cote (1998, s. 17) gör, att 
aktiva designer har samband med intresseväckande och balans. Medelvärdet för balanserad är 
3,24 med en standardavvikelse på 0,77. Respondenterna lutar därmed åt att symbolen 
uppfattas som balanserad. Henderson och Cote (1998, s. 16) skriver att balans handlar om att 
det finns en mittpunkt i symbolen och respondenterna bekräftar därmed att Edward & 
Partners symbol är balanserad precis som teorin anger. Henderson och Coter (1998, s. 16) 
anser att symmetri är kopplat till balanserade symboler samtidigt som de anser att symmetri 
ökar positiva intryck. Samtidigt skriver Bajaj och Bond (2018, s. 83–84) att det är 
asymmetriska symboler som uppfattas mest spännande vilket denna korrelation kan bekräfta 
då medelvärdet för symbolen som intresseväckande endast graderas neutralt. 
 
De respondenter som anser att symbolen är hård anser inte att typsnittet är vardagligt (-
,204*), feminint (-,209*) eller att symbolen är intresseväckande (-,298**). Hård graderas till 
ett medelvärde om 3,39 med en standardavvikelse på 0,90 och respondenterna lutar åt att hård 
är ett ord som beskriver Edward & Partners symbol bra. Och mjuk graderas till ett 
medelvärde om 2,38 med en standardavvikelse på 0,85 vilket betyder att respondenterna lutar 
åt att mjuk beskriver symbolen dåligt och att säkerheten är god, vilket bekräftar den teori som 
Jiang et al. (2016, s. 710) skriver om att kantiga former skapar intryck av hårdhet. Jiang et al. 
(2016, s. 710) skriver även att kontexten för hur informationen presenteras påverkar även den 
mentala bilden av företaget. De respondenter som anser att symbolen är hård anser även att 
den är tråkig (,309**) och obalanserad (,198*).  
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De respondenter som anser att symbolen är mjuk anser även att färgen är intresseväckande 
(,298**), framfusig (,276**), charmig (,255*) och utstrålar självförtroende (,306**). De 
anser även att färgen är feminin (,241*), varm (,233*) och att typsnittet är vardagligt (,248*). 
De respondenter som anser att symbolen är mjuk, tvärt emot de teorier som Jiang et al. (2016, 
s. 710) tar upp att kantiga symboler är att uppfatta som hårda, uppfattar däremot den guldiga 
färgen såsom teorierna av Celhay och Remaud (2018, s. 139) och CoSchedule (2016) menar 
på. De uppfattar även den guldiga färgen som framfusig, vilket Edward & Partners under 
intervjun ger uttryck för att de inte vill att den ska uppfattas som. Det är samma respondenter 
som även anser att symbolen är intresseväckande (,410**). 
 
De respondenter som anser att symbolen är exklusiv anser även att färgen är exklusiv 
(,252**) och feminin (,230*), samt att symbolen är intresseväckande (,577**), balanserad 
(,483**) och mjuk (,235*). Symbolen som exklusiv graderas till ett medelvärde om 3,50 med 
en standardavvikelse på 1,10 och respondenterna lutar därmed, med en viss osäkerhet, åt att 
klassificera symbolen som exklusiv. Dessa respondenter anser däremot inte att symbolen är 
tråkig (-,256**) och obalanserad (-,243*) och i de fall respondenterna graderar symbolen som 
vardaglig graderas även typsnittet som vardagligt (,417**). 
 
När respondenterna graderar sannolikhetsfaktorn högt för hur väl de kommer komma ihåg 
symbolen i framtiden graderar de även färgen som charmig (,257**) samt symbolen som 
intresseväckande (,319**) och exklusiv (,439**). Denna sannolikhet graderas till ett 
medelvärde om 3,22 med en standardavvikelse på 1,16 och även om det lutar åt att 
respondenterna anser det vara sannolikt så är osäkerheten kring deras påstående hög.  
 
De respondenter som anser att logotypen i helhet utstrålar engagemang anser även att färgen 
är intresseväckande (,265**), maskulin (,315**) och att typsnittet är stilrent (,252**), 
ungdomligt (,319**) samt att symbolen är intresseväckande (,299**). Medelvärdet för 
engagemang är 3,24 med en standardavvikelse på 1,03, vilket innebär att det finns viss 
osäkerhet kring detta. Det går dock att utläsa uppåtgående tendenser som lutar mot att 
logotypen i helhet förknippas med engagemang. Vilket till viss del bekräftar Edward & 
Partners önskan samt, Edwards egna ord, om att engagemang ska förknippas med företaget. 
 
Desto högre ålder det är på respondenterna desto lägre graderar de att logotypen utstrålar 
professionalitet (-,285**) och kvalitét (-,253**) och respondenterna uppfattar professionalitet 
och kvalitét väl, vilket även det är budskap som Edward & Partners vill förmedla. 
Professionalitet har ett medelvärde om 3,78 med en standardavvikelse på 0,99 och kvalitét 
har ett medelvärde om 3,88 med en standardavvikelse på 0,92. Detta innebär att 
respondenterna upplever att logotypen i helhet speglar både professionalitet och kvalitét. De 
som anser att logotypen i sin helhet utstrålar professionalitet anser även att färgen är exklusiv 
(,347**), charmig (,327**), typsnittet stilrent (,284**) och symbolen exklusiv (,261**).  
 
De respondenter som anser att logotypen i helhet utstrålar kvalitét anser även att färgen är 
exklusiv (,266*), charmig (,293**), och att typsnittet är exklusivt (,272**). Jiang et al. (2016, 
s. 710) skriver även att kontexten för hur informationen presenteras påverkar den mentala 
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bilden av företaget samtidigt som Henderson och Cote (1998, s. 16) skriver att obalanserade 
symboler kan uppfattas negativt. De medelvärden som respondenterna graderar kvalitét till 
antyder att Henderson och Cotes (1998, s. 16) påstående går att bekräfta motsatsvis då 
respondenterna anser att logotypen är balanserad (,275**) och exklusiv (,386**). De 
respondenter som anser att logotypen utstrålar kvalitét anser även att sannolikheten är hög att 
de i framtiden kommer att komma ihåg symbolen (,270**) och att logotypen i helhet utstrålar 
engagemang (,488**) och professionalitet (,839**). 
 
De respondenter som anger att de tycker att logotypen utstrålar kunskap anser även att färgen 
är maskulin (,328**) och att typsnittet är stilrent (,258**) och exklusivt (,314**) samt att 
symbolen är intresseväckande (,265**) och exklusiv (,279**). Kunskap är just ett av de 
budskap som företaget vill ska uppfattas av utomstående och medelvärdet för kunskap ligger 
på 3,55 med en standardavvikelse på 0,96. Detta indikerar att respondenterna lutar mot att de 
anser att kunskap beskriver logotypen i helhet bra. Dessa respondenter anser även att 
logotypen i helhet utstrålar engagemang (,554**), professionalitet (,735**) och kvalité 
(,755*). 
 
Liksom kunskap är även mervärde något som Edward & Partners vill förmedla. De 
respondenter som anser att logotypen signalerar ett mervärde anser även att färgen känns kall 
(,264**) och typsnittet är stilrent (,271**) samt exklusivt (,318**). Mervärde har ett 
medelvärde om 3,59 med en standardavvikelse på 1,04, vilket innebär att viss osäkerhet 
finns. Dock finns det trots detta uppåtgående tendenser som lutar mot att logotypen i helhet 
signalerar just mervärde enligt respondenterna. De respondenter som tycker att logotypen i 
helhet signalerar mervärde anser även att den uppfattas som engagerad (,581**) och 
professionell (,666**) samt förknippas med kvalitét (,650**) och kunskap (,812**). 
 
Ju äldre respondenterna är desto mindre exklusiv anger de att logotypen i helhet känns (-
,202*). De respondenter som anser att logotypen i helhet uppfattas som exklusiv anser även 
att färgen känns exklusiv (,354**) och charmig (,269**). Medelvärdet för i vilken 
utsträckning logotypen i helhet graderas till exklusiv ligger på 3,95 med en standardavvikelse 
på 1,04. De respondenter som anser att logotypen uppfattas som exklusiv anser även att det är 
sannolikt att de kommer komma ihåg symbolen i framtiden (,287**) och att logotypen i 
helhet utstrålar engagemang (,404**), professionalitet (,745**), kvalitét (,769**), kunskap 
(,661**) samt ett mervärde (,663**). 
 
De respondenter som anger att de med hög sannolikhet kommer komma ihåg logotypen i 
framtiden anser även att färgen är exklusiv (,320**), charmig (,296**), utstrålar 
självförtroende (,287**) och känns kall (,264**). De anger även att typsnittet har en god 
läsbarhet (,321**) samt att symbolen är intresseväckande (,330**) och exklusiv (,387**). 
Medelvärdet för i vilken utsträckning respondenterna kommer att komma ihåg logotypen är 
3,45 med en standardavvikelse på 1,07. Detta innebär att respondenterna anser de sannolikt 
kommer att komma ihåg logotypen i framtiden, dock med en viss osäkerhet. De som tror att 
de kommer att komma ihåg logotypen i framtiden tror även att de kommer att komma ihåg 
själva symbolen i framtiden (,402**). 
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De som anser att de kommer att komma ihåg logotypen i framtiden anser även att den 
utstrålar engagemang (,453**), professionalitet (,495**), kvalitét (,491**), kunskap (,452**) 
och ett mervärde (,556**). De anser även att helheten känns exklusiv (,540**). De 
respondenter som anger att de sannolikt kommer komma ihåg logotypen i framtiden har alltså 
uppfattat alla budskap som Edward & Partners vill att logotypen i helhet ska förmedla, vilket 
möjligtvis ger stöd för Bitners (1998, s. 66) teorier att symboler kan ha en viktig del i att 
skapa företagets framtoning.  
 
De som anser att symbolen gör logotypen lättare att komma ihåg anser även att färgen 
utstrålar självförtroende (,265**), egoism (,304**) och är maskulin (,271**). De anger även 
att typsnittet är stilrent (,261**) och att logotypen i helhet känns engagerande (,483**). 
Medelvärdet för de respondenter som anger att symbolen underlättar ett senare 
ihågkommande ligger på 3,54 med en standardavvikelse på 1,03. Det finns därmed en viss 
osäkerhet, samtidigt som det utifrån medelvärdet går att utläsa att respondenterna faktiskt tror 
att symbolen gör logotypen lättare att komma ihåg. 
 
Respondenterna graderar med ett medelvärde om 3,54 med en standardavvikelse på 1,03 att 
de anser att Edward & Partners symbol gör logotypen lättare att komma ihåg, vilket bekräftar 
Bitner (1992, s. 66) samt Hendersons et al. (2003, s. 298) teorier att symbolen underlättar för 
respondenterna att komma ihåg logotypen i framtiden. Dessa respondenter anser även att 
logotypen i helhet känns professionell (,429**), utstrålar kvalitét (,480**), kunskap (,569**), 
mervärde (,540**) samt exklusivitet (,410**). De anser även att de kommer att komma ihåg 
logotypen i framtiden (,566**). 
 
5.5 Klusteranalys 
Kluster 1, som inkluderar 32 respondenter, har en medelålder om 27 år. Kluster 2 med 21 
respondenter har en medelålder om 42 år. Kluster 3 med 11 respondenter och en medelålder 
om 67 år. Kluster 4 med 20 respondenter och en medelålder om 21 år. Kluster 5 med 21 
respondenter och en medelålder om 54 år. 
 
Respondenterna ombads att gradera till vilken grad logotyperna i enkäten passar att användas 
av ett mäklarföretag. Samtliga kluster har graderat Mäklarhusets logotyp som den logotyp 
som är bäst lämpad för ett mäklarföretag, där kluster 2 har gjort den högsta graderingen 
mellan de olika klustren på ett medelvärde om 4,10. Det kluster som gett Mäklarhuset lägst 
gradering är kluster 1 då de graderar Mäklarhusets logotyp som passande med ett medelvärde 
om 3,66. Dock är det denna logotyp som kluster 1 ger högst värde av alla företagen, så även 
om det är detta kluster som ger lägst gradering så är det ändå den logotypen som klustret 
anser är bäst lämpad ett mäklarföretag. De två kluster som graderar Mäklarhusets logotyp 
som mest passande är kluster 2 med ett medelvärde om 4,10 och kluster 3 med ett 
medelvärde om 4,09. Mäklarhuset berättar under intervjun att en av de målgrupper företaget 
har är äldre säljare, vilket här då kan bekräftas att de äldre respondenterna anser att 
Mäklarhusets logotyp är den mest tilltalande. 
 
De företag som graderas som minst passande av respondenterna är MOHV och Edward & 
Partners. Kluster 3 graderar MOHV med ett medelvärde om 2,64 och kluster 5 graderar 
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Edward & Partners med ett medelvärde om 2,95. MOHV berättar att den målgrupp de riktar 
in sig på är yngre kvinnor, då respondenterna i kluster 3 är medelålders styrker detta 
företagets påstående. Edward & Partners, som i sin tur inte säger vilken målgrupp de riktar 
sig på, får här klargjort för sig att deras logotyp inte tilltalar kunder i medelåldern. 

 
 Tabell 14. Egen tabell: Klusteranalys: Passande ett 
 mäklarföretag 

 
De två företag som anses ha bäst läsbarhet på typsnitten i sina logotyper är MOHV och 
Edward & Partners. Kluster 4 har graderat Edward & Partners till ett medelvärde om 4,80 och 
MOHV med ett medelvärde om 4,75. Kluster 4 är det kluster med lägst medelålder hos 
respondenterna, det är dessa respondenter som anser att MOHV och Edward & Partners har 
bäst läsbarhet på sitt typsnitt. MOHV har därmed attraherat den yngre målgruppen som de 
även eftertraktar. Kluster 3 är de respondenter som anser att läsbarheten är sämre för dessa 
företag och graderar båda företagens logotyper med ett medelvärde om 3,91. Det är därmed 
de äldsta respondenterna som anser att läsbarheten är sämst hos dessa två företag. Kluster 3 
tycker istället att Mäklarhuset har bäst läsbarhet i sitt typsnitt. McCarthy och Mothersbaugh 
(2002, s. 675 & 678) som skriver att typsnitt som är i sans serif samt kursiverade typsnitt har 
sämre läsbarhet får därmed inte stöd för sina teorier i denna undersökning.  
 

 
 Tabell 15. Egen tabell: Klusteranalys: Läsbarhet på typsnittet 

 
När respondenterna graderar huruvida en symbol skulle hjälpa någon av logotyperna att göra 
den lättare att komma ihåg, graderar samtliga kluster MOHVs logotyp som den med minst 
sannolikhet att bli mer minnesvärd med ett totalt medelvärde om 2,80. MOHV berättar under 
intervjun att deras kvadrat är det som får agera “symbol” istället för att faktiskt använda sig 
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utav en. Att MOHV har graderats med låga siffror innebär att respondenterna därmed inte 
anser att en symbol skulle tillföra någonting för att göra logotypen lättare att känna igen i 
framtiden och kluster 1 är de respondenter som anser detta minst av alla. Medelåldern för 
kluster 1 är 27 år. Bitner (1992, s. 66) skriver att symboler i logotyper kan hjälpa att påverka 
känslor och uppfattningar kring ett företag och Henderson et al. (2003, s. 298) skriver att 
visuella stimuli kan vara lättare att lära sig och komma ihåg något som respondenterna 
därmed ger stöd för. 
 
Södermäklarna är det företag som alla kluster graderar med högst sannolikhet att en symbol 
hade varit till hjälp, med ett totalt medelvärde om 3,65, och de saknar därmed någonting i 
deras logotyp. Det kluster som sticker ut och anser detta mest av alla respondenter är kluster 
3, detta kluster är det kluster med högst medelålder hos respondenterna på 67 år. Mäklarhuset 
i sin tur fick ett medelvärde om 3,05 av kluster 5 att det varken är sannolikt eller osannolikt 
att en symbol hade varit till hjälp. Medelåldern hos kluster 5 ligger på 54 år. Edward & 
Partners i sin tur har, av kluster 4 som har en medelålder på 21 år, graderats till ett 
medelvärde om 4,00 att deras symbol av en kungakrona faktiskt hjälper att göra logotypen 
lättare att komma ihåg. Det är därmed det kluster med lägst medelålder som anser att 
kungakronan i logotypen hjälper att göra den minnesvärd. Vilket ger Bitner (1992, s. 66) och 
Henderson et al. (2003, s. 298) stöd för att symboler hjälper till att skapa ett intryck och göra 
logotyper lättare att komma ihåg.  
 

 
 Tabell 16. Egen tabell: Klusteranalys: Ihågkommande av 
 logotyp med hjälp av symbol 

 
När respondenterna tillfrågas hur sannolikt det är att de kommer att komma ihåg logotyperna 
i undersökningen graderar samtliga kluster, förutom kluster 2, Södermäklarna lägst. Kluster 
2, som har en medelålder på 42 år, anser istället att det är MOHVs logotyp som de med minst 
sannolikhet skulle komma ihåg i framtiden med ett medelvärde om 2,57.  
 
Hur de individuella klustren anser att de i framtiden kommer att komma ihåg logotyperna 
varierar väldigt mycket dem sinsemellan och Henderson et al. (2003, s. 298) skriver om hur 
visuella stimuli-variabler påverkar hur väl ett företag blir ihågkommet. Mäklarhuset graderas 
högt av kluster 1 och 4 om att de anser att sannolikheten är stor att de kommer komma ihåg 
logotypen i framtiden med medelvärden om 3,50 respektive 3,40. Dessa kluster är de två med 
lägre medelålder på 27 och 21 år, vilket är en av de två målgrupper som Mäklarhuset berättar 
om i intervjun att de har. Det totala medelvärdet som Edward & Partners graderas till för hur 
lätt logotypen kommer att bli ihågkommen är 3,45. De kluster som sticker ut är kluster 2 och 
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4 som anser att Edward & Partners har den logotyp som de mest sannolikt tror sig komma 
ihåg i framtiden. Dessa respondenter har en medelålder på 42 och 21 år.  
 

 
 Tabell 17. Egen tabell: Klusteranalys: Ihågkommande av 
 logotyperna 
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6. Slutsats 
De slutsatser som vi i roller som författare till detta arbete kan dra efter genomförd 
undersökning presenteras i detta kapitel. Slutsatsen första fyra delar består, liksom i 
analysen, av slutsatser som dras utifrån korrelationsanalysen uppdelat i de olika företagen 
och den sista delen i slutsatsen berör en klusteranalys där fyra enkätfrågor jämförs mellan 
företagen.  
 
6.1 Södermäklarna 
Efter genomförd undersökning kan vi se att de budskap som Södermäklarna vill förmedla ut 
till konsument genom sin gröna färg faktiskt når hela vägen. Respondenterna anser att just 
miljötänk, lugn och trovärdighet är något som associeras med färgen och detta innebär att vi 
kan bekräfta den teori som O'Connor (2011/06, s. 231), About Logo Design (u.å.) och Aslam 
(2006, s. 26) lyfter fram. Att ingen av respondenterna har angett lägsta värdet för lugn gör 
även att vi känner oss säkrare gällande påståendet att respondenterna faktiskt finner färgen 
lugn. Dock är de samband att grönt upplevs som en nytänkande färg svagare och O’Connor 
(2011/06, s. 231) och About Logo Design (u.å.) teorier kring den variabeln får inte helt stöd, i 
denna undersökning, vilket innebär att det varken går att bekräfta eller falsifiera denna 
information.  
 
Södermäklarna inger genom sin gröna färg en känsla av stabilitet, vilket de också har som 
indirekt avsikt att göra i och med att de påstår att de “... hoppar inte all over the place!” under 
intervjun. Att Södermäklarna har uttalat sig om att de inte vänder sig till någon specifik 
målgrupp, såsom kvinnor, män, unga eller gamla har de enligt oss lyckats med. Efter 
genomförd analys kan vi se att de variabler som mäter maskulint och feminint har neutrala 
medelvärden, det vill säga nära siffran 3 i enkätens graderingsskala. Färgen grön borde 
därmed kunna klassificeras som könsneutral. 
 
Enligt denna undersökning kan vi dra slutsatsen att färgen grön till större sannolikhet är en 
varm färg än en kall färg som Ou et al. (2004, s. 237) samt Roschk et al. (2017, s. 230) anger. 
Dock framgår det i teorin att skillnader kring varma, kalla och neutrala färger kan finnas 
beroende på ålder, kön och nationalitet. Något vi finner vara mycket möjligt i denna 
undersökning, då vi ser ett samband att de respondenter med högre ålder graderar den gröna 
färgen varmare än de yngre respondenterna. 
 
Vi ser en uppåtgående tendens till att Södermäklarna får medhåll i att typsnittet uppfattas som 
modernt och stilrent. Eftersom det är samma respondenter, som upplever typsnittet som både 
modernt och stilrent, menar vi på att budskapet kring detta ändå är tillräckligt tydligt för att 
uppfattas korrekt hos respondenterna i fråga. Dock indikerar den svaga positiva tendensen på 
att typsnittet hade behövt någonting mer för att skapa ett ännu starkare intryck.  
 
Teorin skapade förväntningar på att Södermäklarnas typsnitt, som är serif-format och icke 
kursivt, skulle ha mycket god läsbarhet och att vi därmed också skulle kunna styrka detta 
efter genomförd undersökning. Södermäklarna utformade inte medvetet sitt typsnitt med 
läsbarhet i åtanke, men trots detta anger respondenterna att läsbarheten på typsnittet är bra. 
Södermäklarna har alltså, enligt oss, lyckats skapa ett relativt lättläst typsnitt även om de 
enligt teorin kanske skulle fått högre gradering.  
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Södermäklarna har uttalat sig om att de inte vill vara mer tilltalande för en viss målgrupp. I 
denna undersökning kan vi konstatera att de mycket väl har lyckats med detta då typsnittet 
varken uppfattas som maskulint eller feminint. Dessutom har de beskrivande orden 
ungdomligt ett medelvärde om 2,66 och gammalmodigt har ett medelvärde på 3,24. Vi kan 
även se att desto äldre respondenterna är desto mindre ungdomligt anser de att 
Södermäklarnas typsnitt är, därmed anser vi att Södermäklarna har lyckats väl att hålla sitt 
typsnitt åldersneutralt då respondenterna inte “växer ifrån” typsnittet utan det åldras med det. 
 
Södermäklarnas logotyp är ämnat att förmedla närvaro enligt företagets utsaga, dock får detta 
inte ett särskilt stort stöd från respondenterna i undersökningen. Vi anser att detta är ett 
väldigt invecklat budskap att framföra genom sin logotyp och att Södermäklarna därmed har 
satt ett högt mål som tyvärr inte blir möjligt att uppnå. Då vi inte har genomfört någon 
undersökning tillsammans med företagets slogan kan vi inte göra något uttalande om denna 
hade haft en inverkan på budskapet närvaro. Södermäklarna hade även som mål, när de tog 
fram sin grafiska profil, att den skulle bli snygg. Det framgår dock av denna undersökning att 
det målet inte avspeglas något avsevärt i logotypen enskilt, utan den behöver antingen 
någonting mer eller presenteras tillsammans med den hela grafiska profilen för att möjligtvis 
ha en chans att skapa ett sådant intryck. 
 
I denna undersökning finner vi att grönt avspeglar miljömedvetenhet såsom Aslam (2006, s. 
26) påstår. Däremot kommer vi fram till att i de fall färgen grön ger ett starkt intryck av 
miljömedvetenhet då den presenteras enskilt behöver detta inte innebära att logotypen i sin 
helhet gör det i samma höga grad. Vi menar därför på att förväntningarna på Södermäklarna 
som ett miljötänkande företag inte är de första som uppstår i och med att deras logotyp är 
grön och det gör därför ingenting att företaget inte har kommit hela vägen med detta. 
 
Södermäklarna uttrycker en önskan om att logotypen inte ska uppfattas som byråkratisk 
vilket respondenterna till en viss grad håller med om då de varken anser att den gör det eller 
inte gör det. Samtidigt har Södermäklarna en bit kvar för att helt komma ifrån att associeras 
som en byråkratisk organisation. Den korrelation där de som graderat byråkratiskt högt har 
även graderat logotypen som miljömedveten, väcker tanken hos oss att Södermäklarna 
riskerar att uppfattas som mer byråkratiska om de lyckas höja känslan av miljömedvetenhet. 
Om Södermäklarna lyckas minska känslan av byråkrati ser vi även en antydan att typsnittet 
skulle uppfattas som mer stilrent och vise versa. 
 
De respondenter som anser att de kommer komma ihåg logotypen är de som har gjort en 
liknande gradering för logotypens närvaro, hur snygg den är samt att typsnittet är ungdomligt. 
Respondenter som därmed tror att de kommer komma ihåg logotypen i framtiden även 
uppfattar några av logotypens budskap och de som anser att de inte kommer att komma ihåg 
logotypen inte uppfattar dem. Förtydligar Södermäklarna sin logotyp, så att deras budskap 
förmedlas tydligare, har de även en chans att öka igenkänningsfaktorn såsom Henderson et al. 
(2003, s. 298) skriver. Som vi tidigare påpekat i slutsatsen så hade logotypen behövt 
någonting mer för att göra ett starkare intryck och att tillföra en symbol hade mycket väl varit 
en sådan åtgärd för att tillföra det lilla extra och hjälpa företagets framtoning på så vis som 
Bitner (1992, s. 66) skriver. En åsikt som även respondenterna håller med om då de anser att 
igenkänningen av logotypen hade underlättats med hjälp av en symbol. 
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6.2 MOHV 
Det är positivt för MOHV att respondenterna uppfattar deras lila färg som modern då de har 
som intention att den lila färgen ska uppfattas som just modern, ambitiös, kreativ, intelligent 
och utstickande. Huruvida den lila färgen går att uppfatta som ambitiös eller inte är något 
som kvarstår att undersöka efter genomförd undersökning. Vi konstaterar istället att 
respondenterna lutar mer åt att den lila färgen känns mer exklusiv än billig vilket innebär att 
vår undersökning styrker det O’Connor (2011/02, s. 56) och CoSchedule (2016) hävdar 
samtidigt som vi kan falsifierar det Bottomley och Doyle (2006, s. 65) skriver. Att färgen inte 
ger en känsla av billighet, stödjer inte den teori som Bottomley och Doyle (2006, s. 65) har. 
Respondenterna anser att MOHVs lila färg lutar åt att uppfattas som en kreativ färg. Detta 
påvisar att MOHV har lyckats förmedla det budskap som de önskade liksom de teorier som 
O’Connor (2011/02, s. 56) och CoSchedule (2016) lägger fram. 
 
MOHV vill tilltala yngre kvinnor vilket de ser ut att ha lyckats med då färgen uppnår ett 
medelvärde om 3,41. Trots detta ser vi även ett litet tecken på att män uppfattar färgen som 
maskulin vilket mycket väl kan innebära att MOHV inte tappar en äldre manliga målgruppen. 
Vi har endast 20 procent manliga respondenter i denna undersökning, hade vi haft hälften 
män och hälften kvinnor så finns det en chans att medelvärdet för maskulint skulle kunna 
stiga ifall fler manliga respondenter skulle anse lika som de vi har. 
 
MOHVs lila färg graderas mer som en kall färg av respondenterna, än varm, vilket i så fall 
stämmer överens med teorin där Ou et al. (2004, s. 237) samt Roschk et al. (2017, s. 230) 
menar att den är just kall. Att MOHV har förhoppning om att det är en varm färg går därmed 
inte helt att styrka i denna undersökning. Då det är samma respondenter som anser att färgen 
är kall, billig och maskulin väcks frågan om det är samma manliga respondenter som vi sett 
korrelation på tidigare, att de ansett att den lila färgen är maskulin, som samtidigt anser att 
färgen är billig och kall. 
 
En slutsats som går att dra kring MOHVs typsnitt är att dess budskap, som enligt företaget 
själva är stilrent och modernt, även får stöd från respondenterna. Vi kan därmed konstatera att 
MOHV har gjort ett bra val av typsnitt i och med att de faktiskt lyckas förmedla det önskade 
budskapet ut till konsument.  Även läsbarheten hos MOHVs typsnitt anses god och har en 
stark lutning mot mycket god vilket även det är ett tecken på att företaget har gjort ett bra val 
av typsnitt till sin logotyp. Även om respondenterna med högre ålder graderar läsbarheten 
lägre så är MOHVs typsnitt faktiskt har sådan hög läsbarhet som respondenterna har angivit 
och samtidigt går emot tidigare teorier av McCarthy och Mothersbaugh (2002, s. 675). En 
utav anledningarna till att typsnittet fått så pass bra gradering som den fått, tror vi mycket väl 
kan vara för att typsnittet i enkätundersökningen presenteras i fet tjocklek, vilket är något 
som MOHV i intervjun säger att de anser förtydligar läsningen. Detta är någonting som i 
sådana fall bekräftar Bottomley och Doyles (2006/03, s. 66) teorier om att tjocklek faktiskt 
har en inverkan, något som vi i denna undersökning tycker oss se har en positiv sådan. 
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Då ingen respondent har angett det högsta värde för femininitet gällande typsnittet samt att 
dess medelvärde är lågt och även standardavvikelsen, anser vi att typsnittet i större 
utsträckning förknippas med maskulinitet. MOHV har unga kvinnor som målgrupp och att 
typsnittet klassas som maskulint är kanske inte ett helt eftertraktat drag, dock tror vi att det är 
svårt att inge en mer feminin känsla i typsnitt som helt saknar kurvor eller andra detaljer. 
MOHV får därmed prioritera vilket de anser är viktigast, läsbarheten eller femininiteten. Att 
det är manliga respondenter som anser att typsnittet är gammalmodigt är enligt oss något 
positivt för MOHV som särskilt vill inrikta sig mot unga kvinnor, men frågan uppstår ännu en 
gång om siffrorna hade sett annorlunda ut om vi haft en jämnare könsfördelning hos våra 
respondenter. 
 
MOHV säger under intervjun att deras huvudsakliga målgrupp är unga kvinnor. Trots att 
typsnittet inte har ett utstickande högt värde gällande ungdomlighet ligger det högre än värdet 
för gammalmodigt och hintar även mot högre värden vilket medför att de är på rätt spår. 
Eftersom det även är män som anser att typsnittet är gammalmodigt går det att motsatsvis 
utläsa att det är kvinnor som anser att den lila färgen är feminin. Även det är någonting, som 
enligt oss, är positivt för MOHV. 
 
Ju äldre respondenten är desto mindre uppfattar de MOHVs bakomliggande budskap, alltså 
menar vi att respondenterna “växer ifrån” MOHVS logotyp med åldern vilket styrker 
påståendet att företaget är mer ungdomligt. Ju äldre respondenten är desto mindre uppfattar 
de alltså ordet MOHV som flytta i logotypen. Fundering kring om det har med MOHVs 
medvetna stavfel att göra, att yngre lättare kan tolka om det stavfelet. Kort sagt innebär dessa 
korrelationer att flertalet av de ord som MOHV vill att logotypen i helhet ska förmedla har en 
stark koppling till varandra och i viss utsträckning även påverkar varandras budskap. 
Uppfattar respondenterna en del av MOHVs budskap menar vi på att respondenterna med 
stor sannolikhet uppfattar hela budskapet såsom MOHV faktiskt avser.  
 
Utifrån korrelationsanalysen går det att se att det är de respondenter som anser att logotypen 
är rörig även är de som inte uppfattar MOHVs avsedda budskap korrekt. En fundering som 
uppstår hos oss är om det har att göra med att MOHV har inkorporerat sin slogan direkt i 
logotypen, samt att de har gjort denna större än företagsnamnet och även gjort ett medvetet 
stavfel för att ge den humor. Som uttalat under intervjun var det ett medvetet val för att 
dämpa effekten av allvarligheten och göra hela processen till en kul grej och att visa att 
företaget har glimten i ögat. 
 
Det är de respondenter som uppfattar samtliga delar i MOHVs budskap som även anser att 
sannolikheten är hög att de kommer komma ihåg logotypen i framtiden. Detta är något 
väldigt intressant eftersom MOHV då lyckas skapa ett intryck och ge eftertanke. Dessa 
respondenter anger att de anser att MOHVs logotyp inte är rörig och jämför vi detta med 
stilrent, som graderats med medelvärdet 3,72 och en standardavvikelse på 0,86, så är det vår 
uppfattning att rörigt inte är det ord som representerar logotypen bäst. MOHV har därmed 
skapat en bra och säregen logotyp som “gör sitt jobb”. 
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Anledningen till att en symbol inte hade gjort logotypen lättare att komma ihåg kan mycket 
väl bero på att MOHV i logotypen har inkorporerat både sin slogan och en kvadrat, som på 
sätt och vis fungerar som en symbol och kan vara ett resultat av den effekt som Bitner (1992, 
s. 66) och Henderson et al. (2003, s. 298) skriver att visuella stimuli i form av symboler kan 
ge. MOHV valde aktivt att inte ta med en symbol i sin logotyp och uttalade sig om i intervjun 
att kvadraten får vara det närmsta en symbol de kommer använda, ett val som enligt oss inte 
ser ut att ha påverkat företaget negativt på något vis. 
 
6.3 Mäklarhuset 
Mäklarhusets rödrosa färg anses neutral för det beskrivande ordet spännande. Däremot finner 
vi att respondenterna i större utsträckning associerar färgen med orden passion, modernt, 
livligt och utstickande. Anledningen till att Mäklarhusets rödrosa färg inte har vidare tydliga 
kopplingar med de associationer som O'Connor (2011/06, s. 231) och Roschk et al. (2017, s. 
230) hävdar, kan mycket väl bero på att färgen i sig inte kan klassas som rent röd eller rosa, 
utan det är en blandning av dessa två färger som Mäklarhuset använder sig utav.  
 
Att blanda dessa färger, tror vi, kan medföra att vissa intryck som hade funnits hos en 
oblandad röd färg blir nedtonade. Dock finner vi att det beskrivande ordet passion klart och 
tydligt associeras med Mäklarhusets färg. Vi känner även en stor säkerhet kring detta då både 
standardavvikelsen är låg samt att ingen respondent har graderat ordet som mycket dålig 
beskrivning för färgen. Vi tror att associationen kan uppstå från att både rött och rosa, enligt 
About Logo Design (u.å) samt Elbrink och Jönsson (2016, s. 38), går att kopplas till just 
passion och sensualitet. Att färgerna därmed är blandade påverkar alltså inte detta intryck då 
båda tar med sig liknande associationer in i blandningen.  
 
Intryck av livlighet finner vi genom denna undersökning att det inte blir nedtonat av att 
blanda rött med rosa och teorierna från About Logo Design (u.å.) kring detta går även att 
applicera på en utblandad röd färg. Den slutsats som vi kan dra om utstickande är att 
Mäklarhuset faktiskt har lyckats förmedla detta budskap ut till konsument genom sin färg. Vi 
ser goda tecken på samband mellan de olika motiveringarna som Mäklarhuset har bakom 
logotypens utformning, uppfattar respondenterna ett av budskapen så finns chansen att de 
uppfattar fler av budskapen.  
 
Att den rödrosa färgen har så pass höga siffror när det kommer till femininitet är inte helt 
oväntat då About Logo Design (u.å.) samt Elbrink och Jönsson (2016, s. 38) anger att rosa 
vanligtvis skapar associationer med just femininitet. I och med att Mäklarhuset färg inte 
passar både män och kvinnor kan den eventuellt vara till deras nackdel för att tilltala män. 
Dock ger detta inte en absolut rättvisande bild då respondenterna i denna undersökning är 80 
procent kvinnor. Den teori som O’Connor (2011/02, s. 58) och Manav (2007, s. 146) framför 
kan vi med denna undersökning bekräfta. En slutsats som vi dessutom kan dra är att en 
färgkombination av två färger som faller inom samma klassificering, det vill säga varm eller 
kall, i färghjulet mest troligt klassificeras såsom de enskilda färgerna hade gjort.  
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Den slutsats som vi kan dra om ordet balanserat gällande typsnittet är att Mäklarhuset faktiskt 
lyckas förmedla detta budskap ut till konsument. I begränsad utsträckning finner även 
respondenterna att modernt och passionerat är passande ord att beskriva typsnittet med. I och 
med att det är just balanserat, modernt och passionerat som Mäklarhuset vill att typsnittet ska 
uppfattas som, finns det inga tvivel om att de inte riktigt kommit hela vägen med detta då 
endast ett av tre ord lutar åt att beskriva typsnittet bra. 
 
I samband med att Mäklarhuset i intervjun uttalade sig om sina budskap, medgav de även att 
det mest troligt är så att smart är ett svårt budskap att förmedla genom logotypen, vilket vi 
kan hålla med om och av respondenternas svar kan vi även se att de håller med om. De 
respondenter som ändå ansåg sig uppfatta logotypen som smart uppfattade även några fler av 
Mäklarhusets budskap i logotypens olika delar och detta budskap visar ändå en liten koppling 
till resten av budskapen. Vi finner även att Mäklarhusets budskap stilrent, har kopplingar till 
flera av de andra budskapen vilket styrker att en respondent som uppfattar ett budskap 
uppfattar troligtvis fler av dem. 
 
Mäklarhusets typsnitt, som är kursivt och i sans serif-format, påvisar att läsbarheten tenderar 
att uppfattas som bra enligt respondenterna. Detta resultat var oväntat då McCarthy och 
Mothersbaugh (2002, s. 675 & 678) menar på att en sådan utformning på ett typsnitt 
vanligtvis skapar en sämre läsbarhet hos läsaren. Den slutsats som kan dras kring 
Mäklarhusets typsnitt är att typsnitt generellt sätt har större betydelse än vad man tror, både 
när det kommer till associationer som företaget vill uppfattas med liksom vad de faktiskt inte 
vill uppfattas med.  
 
Då vi tidigare konstaterat att typsnittet klassificeras som modernt, med ett medelvärde om 
3,25, så menar vi att Mäklarhuset har en bra möjlighet att fånga upp både yngre 
förstagångsköpare samt de äldre säljarna då det samtidigt graderas som gammalmodigt med 
ett medelvärde om 3,43. Vi menar att yngre individer möjligtvis tilltalas av det moderna 
medan äldre dras till det mer gammalmodiga, och Mäklarhuset har därmed skapat en bra 
balans mellan dessa variabler i sitt typsnitt. 
 
Mäklarhuset vill sticka ut och vara annorlunda, dock antyder de graderingar som 
respondenterna gör att de inte är så annorlunda som de kanske hoppats. Tidigare har 
Mäklarhuset använt sig av hela tre stycken primärfärger, vilket de nu har frångått. Att 
företaget tidigare använde sig av tre primärfärger var enligt oss och dem själva annorlunda 
samtidigt som vi tänker att det skulle kunnat vara till deras nackdel i och med att det finns en 
risk att företaget inte känns enhetligt. Förändringen från tre primärfärger till en förtydligar 
vilket företag som står bakom logotypen, minskar både nackdelarna men tyvärr även 
företagets unikhet. 
 
Vi är imponerade och förvånade att logotypen som helhet faktiskt kommunicerar smidighet 
så väl som den gör då vi förväntade oss att detta budskap skulle vara betydligt svårare att 
uppfatta. Om vi jämför detta budskap med smart, så ser vi en större standardavvikelse vilket 
vi tolkar som att det finns respondenter som graderar smidigt mycket högre än vad det finns 
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de som graderar smart högre. Mäklarhuset vill även att logotypen ska kommunicera förnyelse 
ut till konsumenterna, dock ser vi få tecken på att detta når respondenterna på det sätt som 
företaget faktiskt hoppats på. Även om ordet förnya får låga värden så anser respondenterna 
att logotypen har en modern färg, att typsnittet är modernt samt att det är passionerat. Vi 
menar på att detta ändå är en bra bedrift. Om företaget hade inkorporerat en symbol i sin 
logotyp hade detta troligtvis ökat möjligheten för att förknippas såsom de vill. 
 
Mäklarhuset lutar åt att bli ihågkomna i framtiden av respondenterna vilket alltid är något 
positivt. Logotypen gör ett intryck som gör så att respondenterna känner att de kommer att 
komma logotypen i ett senare skede. Det är dessa respondenter som även har uppfattat flera 
av de avsedda budskapen i Mäklarhusets logotyp. Dessa respondenter anser även att 
logotypen är annorlunda, vilket enligt oss är bra eftersom det är annorlunda intryck vi menar 
är de som lättare blir ihågkomna. 
 
Färgen kan vara en bidragande del, då även den är ett visuellt stimuli som Henderson et al. 
(2003, s. 298) skriver kan hjälpa till att göra logotyper enklare att komma ihåg, till att 
logotypen mest troligt kommer att bli ihågkommen i framtiden. Den korrelation som finns 
kring detta visar dock att om de som tycker att färgen är utstickande även anser att logotypen 
hade fått ett lyft av ett ytterligare element i form av en symbol, precis som Bitner (1992, s. 
66) poängterar kan vara en viktig del i företags framtoning. Något som Mäklarhuset, både 
enligt oss själva och enligt respondenterna, borde genomföra för att öka sannolikheten för att 
bli ihågkomna i framtiden är att tillföra just en symbol.  
 
6.4 Edward & Partners 
Att företaget inte uppfattas som framfusigt är något positivt då detta är ett budskap som 
Edward & Partners inte vill förknippas med. Dock innebär detta, utifrån korrelationsanalysen, 
även att företagets färg inte känns intresseväckande vilket företaget faktiskt vill att den ska 
göra. 
 
Då Edward & Partners använder sig av en färg utan guldfärgens karaktäristiska glitter och 
skimmer menar vi på att det därför blir svårt att jämföra med de intryck som guld, av sådan 
karaktär, inger. Enligt oss är inte den färg som Edward & Partners använder sig utav ett 
karaktäristiskt guld, utan lutar mer mot en gul nyans än guld, vilket innebär att de resultat 
som visar sig inte är alltför förvånande. O'Connor (2011/02, s. 56) skriver att färger kan 
framträda i olika nyanser och påverkar då associationerna till färgen. Om CoSchedules 
(2016) beskrivning av färgens associationer ska tillämpas rakt av kan vi därför inte bekräfta, 
men vi menar samtidigt på att Edward & Partners nyans av guld inte väcker samma 
uppmärksamhet som karaktäristiskt guld.  
 
Den slutsats som går att dra utifrån detta är att det beskrivande ordet intresseväckande som 
Edward & Partners själva vill att färgen ska förmedla, inte uppfattas av respondenterna på 
avsett vis. Likaså har respondenterna svårt att associera den guldiga färgen med orden 
exklusiv, charmig och självförtroende som CoSchedule (2016) och Celhay och Remaud 
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(2018, s. 139) skriver är vanliga associationer. Att färgen däremot inte anses vara egoistisk är 
något som vi menar är en fördel för företaget. 
 
Utifrån korrelationsanalysen går det att utläsa att både maskulinitet och feminitet hos färgen 
graderas lågt av respondenterna. Detta innebär att de endast delvis håller med om att dessa 
variabler beskriver Edward & Partners guldfärg. Dock påvisar graderingen av neutralt att det 
faktiskt är på detta vis som respondenterna uppfattar färgen. Färgen går alltså inte att 
klassificera som feminin eller maskulin utan det är en färg som verkar fungera lika bra för 
både män och kvinnor. 
 
Att det finns olika nyanser i färger har O'Connor (2011/02, s. 56) presenterat och vi anser att 
den guldiga färg som Edward & Partners använder i sin logotyp har en unik nyans. Färgen 
gul är enligt O’Connor (2011/02, s. 58) en varm färg, vilket vi även i denna undersökning 
fick fram att Edward & Partners guldiga nyans uppfattas som av respondenterna. Dock 
framgår det inte i vår enkät ifall färgen ska föreställa guld eller gul enligt företaget. Frågor 
väcks därför om gul och guld är olika nyanser som ligger inom samma färgskala och att båda 
därmed kan klassificeras som varma, eller om respondenterna tolkat färgen i enkäten som gul 
istället för guld? Att Edward & Partners använder sig av en färg och kallar den för guld är en 
god tanke som tyvärr inte fungerar. Vi menar att guld är en färg som skapar så pass starka 
intryck och att låta en annan färg representera den, med samma motiv bakom, som om det 
verkligen vore guld framgår av denna undersökning att det inte fungerar.  
 
Den slutsats som kan dras angående Edward & Partners typsnitt är att det uppfattas som 
exklusivt och stilrent av respondenterna. Att respondenterna uppfattar dessa budskap innebär 
att företaget faktiskt har lyckats välja ett typsnitt som förmedlar det avsedda budskapet väl. 
Edward & Partners har mycket väl lyckats utforma ett typsnitt som är både tydligt och 
lättläst, vilket de hade som avsikt att förmedla. Detta styrker delvis den teori som McCarthy 
och Mothersbaugh (2002, s. 675) lyfter fram om att typsnitt med serif har bättre läsbarhet än 
typsnitt i sans serif. Dock finner vi i denna undersökning även att sans serif verkar ha en bra 
läsbarhet när det presenteras i samma kontext som typsnitt i serif-format, och vi funderar om 
den del som är i serif hjälper att förtydliga läsbarheten i den del av logotypen där texten är i 
sans serif. 
 
Ytterligare en slutsats vi kan dra kring Edward & Partners typsnitt är att det uppfattas mer 
maskulint och ungdomligt än feminint och gammalmodigt. Dock kan vi se att de 
medelvärden vi har för ungdomligt och gammalmodigt ligger väldigt nära varandra vilket då 
innebär att skillnaderna mellan dessa variabler inte är alltför stora. Då Edward & Partners inte 
har uttalat sig om någon specifik målgrupp är neutraliteten gällande köns- och åldersgrupper 
något positivt då mängden individer som logotypen tilltalar också ökar. 
 
Symbolen väcker inget direkt intresse utan verkar bara finnas i logotypen. Något positivt för 
Edward & Partners är dock att respondenterna inte anser den vara tråkig och uppfattar andra 
aspekter av symbolen, såsom balanserad. Henderson och Cote (1998, s. 16) skriver att 
tidigare forskning funnit att obalanserade symboler väcker negativa känslor hos tillfrågade. I 
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denna undersökning finner vi dock att den balanserade logotypen varken väcker negativa 
eller positiva känslor då korrelationen till intressant är låg. Däremot finner vi en korrelation 
till att logotypen som helhet utstrålar kvalité. Vi menar samtidigt att det balanserade intrycket 
som både symbolen och logotypen ger i sin helhet, kan vara en bidragande faktor och 
ytterligare en sak som ha koppling till balans. Detta på samma sätt som Henderson och Cote 
(1998, s. 17) menar att intresseväckande och balans är kopplade. Något som dock ser ut att 
stämma är de teorier som Bajaj och Bond (2016, s. 83–84) tar upp. I sin ensamhet ger alltså 
Edward & Partners symbol inte något stort intryck utan den kan endast konstateras att den 
finns där. 
 
När Edward & Partners symbol presenteras enskilt anses den vara hård av respondenterna, 
inte heller anses den vara intresseväckande. Jiang et al. (2016, s. 710) tar upp att kontexten 
för hur informationen presenteras kan ha en inverkan, vi tänker därför att symbolen inte 
upplevs särskilt intresseväckande och antar att symbolen ihop med resten av logotypen 
därmed skapar ett helt annat intryck. En symbol är trots allt inte mycket utan avsändaren och 
associationen till ett företag. En kungakrona är visserligen exklusiv, såsom respondenterna 
bekräftar, men för vad ska kungakronan väcka intresse om respondenten inte ser ett 
företagsnamn ihop med symbolen? 
 
Att respondenterna graderar Edward & Partners symbol som exklusiv är inte förvånande då 
vi tror att det är ett mycket enkelt budskap att sända genom en kungakrona. Dock är intrycken 
som respondenterna visar genom korrelationsanalysen kring de övriga variablerna hos 
Edward & Partners logotyp mycket splittrade mellan avsedda budskap och icke avsedda 
vilket kanske inte är det mest eftertraktade resultatet. Edward & Partners har därmed inte helt 
lyckats att skapa en “samlad” logotyp där respondenterna uppfattar de avsedda budskapen 
som en helhet. En positiv korrelation vi finner är dock att det är de respondenter som anser att 
symbolen är intressant som även anser att de kommer att komma ihåg den i framtiden och 
även om det finns många splittrade intryck och korrelationer så gör symbolen i alla fall någon 
typ av positivt intryck. 
 
Att få hela logotypen att förmedla engagemang är något som Edward & Partners lutar mot att 
göra, samtidigt som de har en bit kvar för att fullt ut associeras med detta. Att företaget inte i 
större utsträckning förknippas med engagemang är något av en besvikelse då de dessutom 
säger att engagemang är ett av de värdeorden som företaget har utåt. Att respondenterna inte 
uppfattar detta i högre grad är inget gott tecken, och företaget borde enligt oss göra en 
eventuell justering i deras grafiska profil för att göra budskapet tydligare. 
 
Ett budskap som företaget däremot har lyckats förmedla är professionalitet och kvalitét vilket 
då innebär att företaget har gjort kloka val, särskilt när det kommer till typsnittet då det finns 
en hel del tydliga samband mellan dessa variabler och som överlag har fått höga graderingar 
av respondenterna. Professionalitet har samband med att färgen är exklusiv och charmig, 
typsnittet stilrent och symbolen exklusivt, vilket tyder på att de respondenter som uppfattar en 
del av den logotypens budskap uppfattar flera delar av den och helheten knyts ihop väl. 
Likaså tyder de korrelationer som finns kring kvalité på samma sak. Det finns dock en 
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negativ korrelation som säger att respondenter med högre ålder graderar professionalitet och 
kvalitét lägre, vilket inte är särskilt oroande då de trots detta når goda graderingar.  
 
Kanske är det så att Edward & Partners kungakrona är själva nyckeln till att förmedla det 
tilltänkta budskap om kvalitét och professionalitet, då flera korrelationer återkommer till 
symbolen. Att vi finner ett samband mellan att respondenterna anser symbolen balanserad 
och att logotypen i helhet utstrålar kvalitét är kanske inte särskilt förvånande, att symbolen är 
en kungakrona kan ha precis den påverkan som Jiang et al. (2016, s. 710) skriver om. 
Kontexten där kvalité ska utstrålas, det vill säga i hela logotypen, visar även en symbol som 
enligt oss kan associeras med lite högre kvalitét och lyx. Denna undersökning kan bekräfta 
detta och vi anser att Edward & Partners har gjort ett mycket lyckat symbolval även om vi 
sagt att symbolen för sig själv inte är intresseväckande. 
 
Både kunskap och mervärde är något som företaget lyckas förmedla genom sin logotyp ut till 
konsument. Även exklusivitet är något som företaget ville förmedla och som de faktiskt har 
lyckats med. Det finns en korrelation mellan att äldre respondenter graderar logotypen som 
mindre exklusiv, detta är dock inte oroande när vi ser till den höga gradering som företaget 
fått kring variabeln. Överlag uppfyller och förmedlar logotypen i helhet de budskap som den 
faktiskt var avsedda att göra vilket självklart är en triumf för företaget. Dock hade budskapen 
kunnat uppfattas tydligare hos respondenterna för en starkare association och vi finner att det 
är Edward & Partners guldfärg som är den bristande faktorn för en vinnande logotyp. 
 
Då respondenterna som anger att de sannolikt kommer att komma ihåg logotypen i framtiden, 
även uppfattar samtliga av budskapen i logotypen, känner vi en god säkerhet kring att 
respondenternas gradering av sannolikheten kan stämma i framtiden. Respondenterna anser 
även att Edward & Partners symbol har en positiv påverkan på denna sannolikhet, trots att 
symbolen inte är särskilt intresseväckande.  
 
6.5 Slutsats klusteranalys 
En intressant aspekt är att Mäklarhuset anses vara det företag som har en logotyp som är bäst 
lämpad till ett mäklarföretag av alla deltagande tjänsteföretag. Vi har, genom livserfarenhet, 
fått insikt i att mäklartjänsten är en dyr tjänst, vilket skapar en uppfattning av att 
respondenterna skulle luta åt att vilja ha en mer exklusiv uppfattning av logotypen och 
därmed också företaget, av denna anledning trodde vi att Edward & Partners skulle få högst 
graderingar på denna del. Att Mäklarhuset har som mål att tilltala yngre köpare men äldre 
säljare kan vi utifrån korrelationsanalysen konstatera att de på sätt och vis lyckas med. Vi 
menar på att en säljare väljer mäklarföretag efter hur de uppfattar och upplever företaget 
medan en köpare inte väljer mäklarföretag, utan i första hand går efter tilltalande bostäder. 
Detta medför att de äldre säljarna, kluster 2 och 3 som Mäklarhuset vill tilltala även är de som 
anser att logotypen passar ett mäklarföretag bäst av de olika klustren.  
 
Som vi skriver i tidigare slutsatser angående MOHVs logotyp, menar vi på att respondenterna 
växer ifrån företagets logotyp vilket i praktiken inte gör något då de riktar in sig på en yngre 
målgrupp. Dock innebär detta en begränsning som enligt oss kan ge negativa effekter, särskilt 
i fastighetsmäklarbranschen där affärer ofta görs i längre intervaller på år eller årtionden och 
företag kan därför tappa kunder mellan köp och försäljning av bostaden. 
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MOHV lyckas tilltala de yngre respondenterna i och med att de anser att läsbarheten är så 
pass god som de gör och vi slås av att Edward & Partners använder en kombination av både 
serif och sans serif på typsnittet i sin logotyp. Att det är just Edward & Partners typsnitt som 
fått den högsta graderingen av alla är förvånande och vi ställer oss frågan om det kan vara så 
att serif och sans serif kompletterar varandra på ett smickrande sätt. Kluster 3 har graderat 
Mäklarhusets kursiverade typsnitt högst av alla mäklarföretag, till ett medelvärde om 4,00 
och är även det kluster som har högst medelålder på 67 år. En intressant synvinkel på kluster 
3 är att dessa respondenter är den målgrupp som historiskt sett har genomgått livet med vana 
av skrivstil, det vill säga kursiverade typsnitt. Detta borde därmed förklara att det är kluster 3 
som graderar Mäklarhusets typsnitt högst. Majoriteten av företagen har fått korrelationer som 
visar på att när åldern hos respondenterna stiger så minskar graderingen kring typsnittets 
läsbarhet och äldre respondenter anser istället att kursiverade typsnitt är mer lättlästa.  
 
Att MOHV har fått lägsta gradering av samtliga kluster tolkar vi som att logotypen i helhet är 
minnesvärd som den är och behöver därmed inga extra element för att respondenterna ska 
komma ihåg den. Detta är enligt oss något positivt. Att det även är kluster 1, med en 
medelålder om 27 år, som anser detta och därmed på ett vis anser att MOHVs logotyp är 
fulländad är positivt för företaget då detta kluster faller inom deras målgrupp. Detta styrker 
våra tidigare slutsatser att MOHV har skapat en bra logotyp som gör sitt jobb. 
Respondenterna anser att Södermäklarnas logotyp har mycket att tjäna på om den skulle ha 
en symbol, vilket vi menar kan behövas för att Södermäklarnas logotyp ska bli ihågkommen 
vilket stämmer Bitner (1992, s. 66) och Hendersons et al. (2003, s. 298) teorier. Detta 
påverkar framför allt den äldsta målgruppen trots att graderingarna mellan klustren är jämn. 
Detta styrker tidigare påstående att Södermäklarnas logotyp hade behövt någonting mer. En 
positiv aspekt dock för företaget är den jämna fördelningen mellan klustren, eftersom 
företaget inte har någon specifik köns- eller åldersmålgrupp. Jämför vi detta med 
Mäklarhuset, som fick lägre siffror, tror vi att deras typsnitt med liv och rörelse där det 
“händer någonting” gör logotypen lättare att komma ihåg.  
 
När vi ser till de tidigare resultaten i klusteranalysen, där samtliga kluster menar att 
Södermäklarna har mer att tjäna på än Mäklarhuset av att inkorporera en symbol i sin 
logotyp, så ser vi att Södermäklarna får lägre graderingar än Mäklarhuset kring sannolikheten 
att respondenten kommer att komma ihåg deras logotyp i framtiden. Detta styrker det tidigare 
påståendet att Södermäklarna behöver någonting mer i sin logotyp för att den ska bli 
ihågkommen samt att Mäklarhusets logotyp, tack vare sitt typsnitt, redan har en hög 
sannolikhet att bli ihågkommen. 
 
Kluster 1 och 4, vilket har medelålder på 27 och 21, graderar sannolikheten hög på att de 
kommer att komma ihåg Mäklarhusets logotyp i framtiden. Detta är positivt för företaget då 
de riktar in sig på en yngre målgrupp för köpare, vilket även innebär att företaget genom 
olika variabler i logotypen attraherar de målgrupper som de riktar sig till.  
 
De är kluster 1 och 4 som har graderat Mäklarhusets högst av alla kluster, vilket är positivt då 
det är en av Mäklarhusets två målgrupper som därmed säger sig komma ihåg logotypen i 
framtiden. Och eftersom det är kluster 2 och 4 som anser att Edward & Partners har den 
logotyp som lättast blir ihågkommen så fångar de därmed upp en målgrupp med ett relativt 
stort åldersintervall. Edward & Partners som företag ser därmed ut att tilltala många åldrar. 
De visuella stimuli-variablerna i Edward & Partners logotyp har därmed har haft en positiv 
påverkan på det vis som Henderson et al. (2003, s. 298) skriver. 
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Sammanfattningsvis kan vi genom detta arbete konstatera att den så kallade “boobie necklace 
effect” inte riskerar att uppstå då företagen bakom logotypen gör väl motiverade val när de 
utformar deras logotyp. Alltså, om företaget inte tänker efter vad det verkligen är de vill 
kommunicera genom färg, typsnitt och symbol finns risken att ”the boobie necklace effect” 
kan komma att uppstå och skapa en negativ bild av företaget eller även skapa en felaktig eller 
neutral uppfattning kring företagets logotyp. 
  
6.6 Hypotesprövning 
Hypotes 1a: Konsumenter med liknande individuell och kulturell bakgrund kommer ha 
liknande uppfattning av enskilda färger.  
 
Detta påstående har vi inget stöd för då vi inte fick någon större spridning av individuell och 
kulturell bakgrund hos våra respondenter.  
  
Hypotes 1b: Färgerna gul, orange, röd och rosa kommer klassificeras som varma färger. 
Färgerna grön, blå och lila kommer klassificeras som kalla färger. Färgerna svart, vit och grå 
kommer klassificeras som neutrala färger. 
 
Detta påstående får vi enbart delvis stöd för, då vi inte haft med samtliga färger i 
undersökningen. Vi kan även konstatera att färgen grön klassificeras som en varm färg enligt 
respondenterna och därmed går det inte att stödja den delen av hypotesen. Att respondenterna 
tenderar att anse den lila färgen som kall, ger dock stöd för den delen av hypotesen. Även den 
rödrosa färgen anser respondenterna är varm och vi kan med god säkerhet säga att den delen 
av hypotesen kan stödjas. Sammanfattningsvis går det att se att denna hypotes endast kan 
bekräftas när det kommer till färgen rödrosa och lila, men inte kring färgen grön.  
  
Hypotes 2: Typsnitt i serif har bättre läsbarhet än typsnitt i sans serif. Likaså har kursiverade 
typsnitt sämre läsbarhet än icke-kursiverade typsnitt.  
 
Utifrån denna undersökning kan vi inte ge stöd för att typsnitt i serif har bättre läsbarhet än 
vad typsnitt i sans serif har. Anledningen till detta är att tjänsteföretaget MOHV som endast 
har sans serif-typsnitt får en hög gradering kring typsnittets läsbarhet. Vi kan däremot ge stöd 
för att kursiverade typsnitt har sämre läsbarhet än icke-kursiverade typsnitt då Mäklarhuset, 
som har kursiverat typsnitt, får lägst gradering kring läsbarheten på sitt typsnitt.  
 
Hypotes 3: Symboler i logotyper bidrar till konsumentens bildande av en uppfattning om 
företag och hur företagen blir ihågkomna. En logotyp utan symbol är svårare att komma ihåg 
än den logotyp som har en symbol. Enklare symboler i logotypen är lättare att komma ihåg än 
symboler med mer riklig design. 
 
Den undersökning vi har genomför är dessvärre inte heltäckande för att kunna bekräfta denna 
hypotes fullständigt. Vi kan däremot se att det tjänsteföretag som använder sig utav en 
symbol i större utsträckning förväntas bli ihågkommen i framtiden jämfört med de 
tjänsteföretag som inte använder en symbol, och kan därmed stödja den delen av hypotesen. 
 
Hypotes 4: Tjänsteföretag använder sig av grafiker eller liknande för att utforma sitt 
marknadsföringsmaterial, men de har ändå ett stort deltagande i processen av utformningen 
eftersom de genom sin marknadsföring vill positionera sitt företag. 
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Denna hypotes får fullständigt stöd utifrån de genomförda intervjuer som skett med de 
deltagande tjänsteföretagen.  
  
Hypotes 5: Uppfattningen av logotyperna i sin helhet kommer inte att variera mellan 
könsgrupper. 
 
Denna hypotes kan vi inte göra några antaganden kring då fördelningen manliga och 
kvinnliga respondenter var ojämn med 80 procent kvinnor och 20 procent män. En slutsats 
hade därmed blivit skev. 
 
6.7 Teoretiskt bidrag 
 
Ord som associeras med enskilda färger i logotyper kan även associeras med färger av 
liknande art samt två färger som blivit kombinerade. Exempelvis uppfattas orden spänning, 
passion och livlighet, som är en vanlig association till färgen röd enligt O'Connor (2011/06, s. 
231), Roschk et al. (2017, s. 230) samt About Logo Design (u.å.) i Mäklarhusets rödrosa färg. 
Även femininitet, som About Logo Design (u.å.) samt Elbrink och Jönsson (2016, s. 38) 
skriver är en vanlig association till färgen rosa, uppfattas i Mäklarhusets rödrosa färg. 
 
Precis såsom Bottomley och Doyle (2006/03, s. 66) skriver om att Palatino Italic uppfattas 
feminint, kan även vi genom vår undersökning visa på att typsnitt baserade på Radio FM 
även uppfattas som feminina. Detta pekar även på att fler kursiverade typsnitt bör uppfattas 
som feminina. 
 
Kortfattat kan vi styrka att den så kallade “boobie necklace effect”, som vi presenterar i 
kapitel 1.1 Bakgrund, kan skapas genom icke-verbala signaler såsom Mick (1986, s. 205) 
menar. Detta innebär kortfattat att logotyper kan missuppfattas av konsumenter, och de 
avsedda budskap som ska förmedlas genom färg, typsnitt och symbol påverkar konsumentens 
uppfattning då förkunskaper saknas såsom Panzaru (2012, s. 411) skriver.  
 
6.8 Praktiskt bidrag 
 
● Att använda en liknande färg som ersättning för en egentlig avsedd färg fungerar inte 

och skapar inte sådana associationer som önskas. Exempelvis använder Edward & 
Partners en färg, som de själv benämner som guld, men som inte associeras med de 
typiska dragen för färgen. Att använda en mer gul nyans än guld är därmed inte att 
rekommendera.  

 
● Att kursiverade typsnitt tenderar att uppfattas som feminina har denna undersökning 

påvisat. Det kan därför vara av vikt för företaget att tänka på vilken målgrupp som 
företaget vill nå ut till när de tar fram sin logotyp. 

 
● Omodernt och gammalmodigt i typsnittet har gått “hand i hand” i 

korrelationsanalysen och respondenterna har tolkat dessa två variabler som “samma”. 
Detta kan vara av stor betydelse för företag som vill representera en äldre kultur, då 
de kan riskera att även uppfattas som omoderna.  
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● Med god eftertanke och välmotiverade val kan företag förmedla flera budskap och sin 
affärsidé ut till konsument. Detta visar på att det inte endast är företags fysiska 
agerande som är av betydelse, utan hur ett företag uppfattas beror även till stor del på 
deras grafiska marknadsföring ut mot konsument.  

 
6.9 Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning kring vilka färger som klassificeras som varma, kalla och neutrala inom 
olika områden, såsom Sverige, Norden, Skandinavien och Europa, är något som vi anser hade 
varit intressant. Flera färger vi saknar mer utförlig forskning på, exempelvis huruvida guld 
och silver uppfattas som kalla eller varma färger, hade även i detta sammanhang varit värda 
att inkludera i sådan forskning. Ett ytterligare intressant område att forska inom och som 
bygger vidare på delar av denna undersökning, är i vilken utsträckning lugna och varma 
färger är relaterade till trygghet. Detta anser vi hade varit ett högst intressant och betydande 
undersökningsobjekt för att företag ska få hjälp att förmedla denna känsla bättre ut mot kund. 
Att även granska nyansskillnader i olika logotyper, och se hur dessa påverkar kundens 
uppfattning, hade även det varit en intressant aspekt att genomföra forskning inom. 
Exempelvis hur olika nyanser av grönt påverkar upplevelsen av miljömedvetenheten som 
tidigare forskning påvisat att färgen grönt associeras med. 
 
Typsnittet och färgen hos Södermäklarna är båda graderade som könsneutrala av 
respondenterna. Dock finner vi en intressant korrelation mellan att de som graderat den gröna 
färgen högt på miljömedvetenhet även graderat högt gällande maskulint på både typsnittet 
och färgen. Miljömedvetenhet har till skillnad från maskulinitet graderats med ett högt 
medelvärde och frågan väcks då om denna korrelation handlar om någon variabel vår 
undersökning har missat. För att komplettera den forskning vi använt oss av i denna 
undersökning anser vi att ännu ett område som hade varit intressant att forska vidare inom är, 
i vilken utsträckning typsnitt med normal tjocklek och fet tjocklek påverkar läsbarheten. 
 
Vi tror även att typsnitt i logotyper kan påverka hur väl ett företag blir ihågkommet och 
logotypen blir igenkänd. Därför anser vi att en longitudinell undersökning av typsnitt, med 
hjälp av en alfabetskarta, hade varit ett intressant för att urskilja om detta påverkar 
igenkänningen hos logotypens typsnitt, trots att företagsnamnet inledningsvis inte presenteras 
i samma kontext. 
 
Då våra forskningsresultat visar på att vissa beskrivande ord är svåra att förmedla, genom 
endast en logotyp, anser vi att fortsatt forskning inom detta vore intressant. Att då undersöka 
huruvida logotypens intryck, tillsammans med företagets slogan, underlättar förmedlandet av 
budskap hade varit ett väsentligt undersökningsobjekt. Eftersom vi i vår undersökning endast 
bröt ut och studerade kring logotypens budskap, och konsumentens perception av denna, vore 
det även intressant att ta reda på hur hela den grafiska profilen uppfattas som en helhet. Detta 
till exempel genom att inkludera bakgrundsfärgen som logotypen kan komma att presenteras 
med i olika sammanhang eller hur företaget webbplats upplevs. 
 
Då våra respondenter bestod av 20 procent män och 80 procent kvinnor skulle det vara 
nödvändigt att genomföra denna typ av forskning ytterligare, där fördelningen istället är 
närmare hälften kvinnor och hälften män, för att få en jämn och rättvis bild. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Identifiering av logotyper 
___________________________________________________________________________ 
 
Logotyp 1 - Södermäklarna 
 

 
 
Färg    Grön text 
Typsnitt   Handmålat typsnitt, eget namn saknas 
Egenskaper typsnitt  Serif, fet tjocklek, ej kursiverat, grön färg 
Symbol  Symbol saknas 
___________________________________________________________________________ 
 
Logotyp 2 - MOHV 
 

 
 
Färg    Vit text i en lila kvadrat 
Typsnitt   Handmålat typsnitt som heter Helvetica Neue 
Egenskaper typsnitt Sans serif, fet eller normal tjocklek, ej kursiverat, vit färg 
Symbol  Symbol saknas 
___________________________________________________________________________ 
 
  



 
 

Logotyp 3 - Mäklarhuset 
 

 
 
Färg    Rödrosa text 
Typsnitt   Handmålat typsnitt som grundar sig på typsnittet Radio FM, 

saknar eget namn 
Egenskaper typsnitt Sans serif, fet tjocklek, kursiverat, rödrosa färg 
Symbol  Symbol saknas 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Logotyp 3 - Edward & Partners  
 
 

 
Färg    Guldig text 
Typsnitt   (Information ej delgiven av företaget) 
Egenskaper typsnitt Sans serif och serif, fet och normal tjocklek, ej kursiverat, guldig färg 
Symbol  Symbol i form av en kungakrona  
___________________________________________________________________________  



 
 

Bilaga 2 - Intervjuschema 
 
Personliga frågor 

- Vad heter du?  
- Vilken roll har du i företaget? 

 
Utformningsprocessen 

- Berätta, hur det gick till när ni tog fram den logotyp som ni har idag? 
- Anlitade ni ett företag för att utforma denna eller har ni kvalificerad personal för detta 

inom företaget? 
 
Typografi 

- Berätta om typsnittet som ni använder i av i logotypen?  
- Vad påverkade ert val av typsnitt?  
- Om du skulle beskriva ert typsnitt med fem ord, vilka fem ord är det?  
- Hur tycker ni att läsbarheten på typsnittet är? Har ni fått några kommentarer kring 

detta? 
- Hade ni någon specifik målgrupp i åtanke när ni valde erat typsnitt?  

 
Färg 

- Har ni tänkt att färgen ska associera något? 
- Upplever du att er nyans av … är varm/kall/neutral? 
- Vet ni vad färghjulet är? 
- Använde ni er av det så kallade färghjulet vid utformningen av er logotyp? 
- Vilka associationer önskar ni att de enskilda färgerna ska förmedla ut till konsument? 
- Tog ni exempelvis hänsyn till hur olika färger kan tolkas beroende på kultur i 

utformningen och under denna processen?  
 
Symbol (om symbol inkluderas i logotypen) 

- Varför valde ni att använda er av en symbol/ Varför valde ni att inte använda er av en 
symbol?  

- Finns det någon bakomliggande symbolik i er valda symbol?  
 
Kundbudskap 

- Hur önskar ni att logotypen som helhet ska uppfattas utav era kunder? 
- Kan du berätta om motiven bakom utformningen av er logotyp?  
- Vilka värdeord är centrala för ert företag?  
- Hur avspeglas värdeorden i er logotyp?  



 
 

Bilaga 3 - Enkätens upplägg 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

Bilaga 4 - Källor till enkätfrågor 
 
Södermäklarnas gröna färg 
6. Vilka av följande beskrivande ord anser du överensstämmer mest och minst med färgen 
ovan? 
Miljömedvetenhet (Södermäklarna; Aslam, 2006, s. 26) 
Lugnt  (Södermäklarna; O’Connor, 2011/06, 231; About Logo 

Design, u.å.) 
Trovärdighet (Södermäklarna) 
Nytänkande  (O'Connor, 2011/06, s. 231; About Logo Design, u.å.) 
Stabilt  (Södermäklarna) 
 
MOHVs lila färg 
8. Vilka av följande beskrivande ord anser du överensstämmer mest och minst med färgen 
ovan? 
Modernt  (MOHV) 
Ambitiöst  (MOHV) 
Exklusivt  (O’Connor, 2011/02, s. 56) 
Billigt  (Bottomley & Doyle, 2006, s. 65) 
Kreativt  (MOHV; CoSchedule, 2016) 
 
Mäklarhusets rödrosa färg 
10. Vilka av följande beskrivande ord anser du överensstämmer mest och minst med färgen 
ovan? 
Spänning  (O'Connor, 2011/06, s. 231; Roschk et al., 2017, s. 

230) 
Passionerat  (Mäklarhuset; About Logo Design, u.å.)  
Modernt  (Mäklarhuset) 
Livlighet  (About Logo Design, u.å.) 
Utstickande  (Mäklarhuset) 
 
Edward & Partners guldfärg 
12. Vilka av följande beskrivande ord anser du överensstämmer mest och minst med färgen 
ovan? 
Intresseväckande  (Edward & Partners) 
Framfusigt  (Edward & Partners; Celhay & Remaud, 2018, s. 139) 
Exklusivt  (Edward & Partners; CoSchedule, 2016) 
Charmigt  (CoSchedule, 2016) 
Självförtroende  (CoSchedule, 2016) 
Egoistiskt  (CoSchedule, 2016) 
 
Fråga 7, 9, 11 & 13 för samtliga företags färger 
Hur skulle du gradera följande beskrivningar av färgen ovan? 
Maskulint  (Motsatsord) 
Feminint  (MOHV; Mäklarhuset; About Logo Design, u.å.; 

Elbrink & Jönsson, 2016, s. 38) 
Varmt  (MOHV; Mäklarhuset) 
Kallt  (Ou et al., 2004, s. 237; Roschk et al., 2017, s. 230) 
Neutralt  (Roschk et al., 2017, s. 230; Singh, 2006, s. 783) 
 



 
 

Södermäklarnas typsnitt 
14. Vilka av följande beskrivande ord anser du överensstämmer mest och minst med 
typsnittet ovan? 
Modernt  (Södermäklarna) 
Omodernt  (Motsatsord) 
Stilrent  (Södermäklarna) 
Stillöst  (Motsatsord) 
 
MOHVs typsnitt 
17. Vilka av följande beskrivande ord anser du överensstämmer mest och minst med 
typsnittet ovan? 
Modernt  (MOHV) 
Omodernt  (Motsatsord) 
Stilrent  (MOHV) 
Stillöst  (Motsatsord) 
 
Mäklarhusets typsnitt 
20. Vilka av följande beskrivande ord anser du överensstämmer mest och minst med 
typsnittet ovan? 
Modernt  (Mäklarhuset) 
Omodernt  (Motsatsord) 
Balanserat  (Mäklarhuset) 
Obalanserat  (Motsatsord) 
Passionerat  (Mäklarhuset) 
Likgiltig  (Motsatsord) 
 
Edward & Partners typsnitt 
23. Vilka av följande beskrivande ord anser du överensstämmer mest och minst med 
typsnitten ovan? 
Stilrent  (Edward & Partners) 
Stillöst  (Motsatsord) 
Exklusiv  (Edward & Partners; Childers & Jass, 2002, s. 98)  
Vardaglig  (Motsatsord) 
 
Fråga 15, 18, 21 & 24 för samtliga företags typsnitt 
Hur anser du att läsbarheten på typsnittet ovan är? 
(Södermäklarna; MOHV; Mäklarhuset; Edward & Partners; McCarthy och Mothersbaugh, 
2002, s. 675) 
 
Fråga 16, 19, 22 & 25 för samtliga företags typsnitt 
Hur skulle du gradera följande beskrivningar av typsnittet ovan? 
Maskulint  (Bottomley & Doyle, 2006/03, s. 66)  
Feminint  (Mäklarhuset; Bottomley & Doyle, 2006/03, s. 66)  
Ungdomligt  (MOHV) 
Gammalmodigt (Motsatsord) 
 
Edward & Partners symbol 
26. Vilka av följande beskrivande ord anser du överensstämmer mest och minst med 
symbolen ovan? 
Intresseväckande  (Bajaj & Bond, 2018, s. 83–84) 



 
 

Tråkigt  (Bajaj & Bond, 2018, s. 83–84) 
Balanserat  (Henderson & Cote, 1998, s. 16) 
Obalanserat  (Henderson & Cote, 1998, s. 16) 
Hårt  (Jiang et al., 2016, s. 720) 
Mjukt  (Jiang et al., 2016, s. 720) 
Exklusivt  (Edward & Partners) 
Vardagligt  (Motsatsord) 
 
27. Hur sannolikt är det att du kommer komma ihåg symbolen ovan i framtiden? 
(Henderson et al., 2003, s. 298) 
 
Södermäklarnas logotyp i helhet 
28. Vilka av följande beskrivande ord anser du överensstämmer mest och minst med 
logotypen ovan i helhet? 
Närvaro  (Södermäklarna) 
Snyggt  (Södermäklarna) 
Miljömedvetenhet  (Södermäklarna) 
Byråkratiskt  (Södermäklarna) 
 
MOHVs logotyp i helhet 
31. Vilka av följande beskrivande ord anser du överensstämmer mest och minst med 
logotypen ovan i helhet? 
Personlig  (MOHV) 
Flytta  (MOHV) 
Intressant  (MOHV) 
Stilrent  (MOHV) 
Annorlunda  (MOHV) 
Rörigt  (Pilotstudie) 
 
Mäklarhusets logotyp i helhet 
34. Vilka av följande beskrivande ord anser du överensstämmer mest och minst med 
logotypen ovan i helhet? 
Smart  (Mäklarhuset) 
Stilrent  (Mäklarhuset) 
Annorlunda  (Mäklarhuset) 
Smidigt  (Mäklarhuset) 
Förnya  (Mäklarhuset) 
 
Edward & Partners logotyp i helhet 
37. Vilka av följande beskrivande ord anser du överensstämmer mest och minst med 
logotypen ovan i helhet? 
Engagerat  (Edward & Partners, 2018) 
Professionellt  (Edward & Partners, 2018) 
Kvalitét  (Edward & Partners, 2018) 
Kunskap  (Edward & Partners, 2018) 
Mervärde  (Edward & Partners) 
Exklusivitet  (Edward & Partners) 
 
 
 



 
 

Fråga 29, 32, 35 & 38 för samtliga företag 
Hur sannolikt är det att du kommer komma ihåg logotypen ovan i framtiden? 
(Mäklarhuset; Henderson et al., 2003, s. 298) 
 
Fråga 30, 33, 36 & 39 för samtliga företag 
Hur sannolikt är det att en symbol hade gjort logotypen ovan lättare att komma ihåg? 
(MOHV; Bitner, 1992, s. 66; Henderson et al., 2003, s. 298) 
Hur sannolikt är det att denna symbol gör logotypen ovan lättare att komma ihåg? 
(Bitner, 1992, s. 66; Henderson et al., 2003, s. 298)  



 
 

Bilaga 5 – Korrelationsanalys 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qfFnb0XdjzBxRlMYXiV7WEV72JtTqIYvQMuc4L
PBE34/edit?usp=sharing 
 


