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ABSTRACT  

Titel: Logotypens påverkan 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Emil Larsson och Carl Sundell 

Handledare: Jonas Kågström 

Datum: 2014 – 05   

Syfte: Vi människor möts dagligen av hundratals olika logotyper och skapar oss en uppfattning kring 

dessa. Tidigare forskning har visat att konsumenters förväntningar på företaget ökar efter hur stora affärer 

det handlar om. Tidigare forskningen har inriktat sig på hur konsumenter uppfattar logotyper i flertalet 

olika studier, utifrån t.ex. estetisk utformning, identifiering och om konsumenten känner lojalitet till 

företaget.  

 

– Syftet med denna uppsats är att analysera hur konsumenters uppfattning om företaget påverkas av en 

logotyp, på en marknad där dessa exponeras flitigt och en affär har stora ekonomiska konsekvenser. 

 

Metod: Studien har genomförts med experimentella studier, med en kontrollgrupp och två 

experimentgrupper. Studien har använt sig av forskningsfrågor som har sin bakgrund i tidigare forskning. 

Respondenterna i respektive grupp har fått ta del av ett fastighetsmäklarföretags riktiga logotyp, endast 

företagets symbol och företagsnamnet i svart text. Det insamlades 360 respondentsvar, 120 stycken i 

respektive grupp. 

 

Resultat & slutsats: Studien har resulterat i att se hur konsumenterna uppfattar en logotyp inom ett 

fastighetsmäklarföretag och mer specifikt att:  

– Avsaknaden av en symbol i logotypen minskar konsumenternas medvetenhet om företaget 

– Exponering av företagets riktiga logotyp ökar känslan av lojalitet till företaget mer än endast 

företagsnamnet 

– En estetiskt och personligt tilltalande logotyp påverkar konsumentens köpvilja och känsla av lojalitet 

till företaget positivt 

– Konsumenternas uppfattning är att logotyper som innefattar både symbol och företagsnamn är mer 

estetiskt tilltalande än logotyper med endast symbol eller företagsnamn i svart text. En estetsikt 

tilltalande logotyp påverkar samtidigt känslan av lojalitet till företaget positivt 

 

Förslag till fortsatt forskning: Vi rekommenderar framtida studier att göra en liknande undersökning 

men försöka få fler respondenter att genomföra undersökningen för att studien ska kunna generaliseras 

på populationen, som i denna studie var den svenska befolkningen som är 18 år och äldre. Det kan även 

vara av intresse att undersöka logotypens påverkan med företag som använder sig av co-branding 



 
 

 

Uppsatsens bidrag: Studien har bidragit med en ökad förståelse för hur logotyper påverkar 

konsumenter på en marknad där dessa exponeras flitigt och affärerna har stora ekonomiska 

konsekvenser. Vi kan med denna studie visa att trots höga krav och förväntningar, kan ett visuellt 

element som en logotyp påverka konsumentens uppfattning av företaget.  

 

Nyckelord: Logotyp, Symbol, Varumärke, Uppfattning, Påverkan, Företag, Konsument 

  



 
 

ABSTRACT  

Title: The impact of logos  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Emil Larsson och Carl Sundell 

Supervisor: Jonas Kågström 

Date: 2014 – 05 

Aim: People are seeing hundreds of different logos every day and create an impression about them. 

Previous research has shown that consumer' expectations of the company increases by the importance of 

what they are selling to the customer. Previous research has largely focused on how consumers perceive 

logos in several different studies, e.g. aesthetic design, identification, and loyalty to the company.  

- The purpose of this paper is to analyze how consumers perception of the company is affected by the 

logo, in a market where these are exposed extensively and a business has a major economic impact. 

Method: The study was conducted with experimental studies with one control group and two 

experimental groups. The study has used the research questions that previous research has used. 

Respondents in each group had access to a real estate brokerage company's real logo, only the company 

logo and the company name in black text. 360 persons participated in the survey, 120 in each group. 

Result & Conclusions: The study has resulted in seeing how consumers perceive a logo in a real estate 

brokerage firm and more specifically:  

- The absence of a symbol in the logo makes it more difficult for consumers to identify the company  

- Exposure of the company's real logo increases the feeling of loyalty to the company more than just the 

company name 

- An aesthetically and personally appealing logo affect the consumer buying intentions and sense of 

loyalty to the company positively 

- Consumers' view is that the logos that include both symbol and company names are more aesthetically 

pleasing than logos with only symbol or company name in black text. An aesthetically appealing logo 

will simultaneously affect the sense of loyalty to the company positively 

Suggestions for future research: We recommend future studies to perform a similar study but try to 

get more respondents to conduct the survey for the study to be generalized to the population, which in 

our case was the Swedish population aged 18 years and older. It may also be of interest to investigate 

the logo's impact with companies that make use of co-branding 

Contribution of the thesis: The study has provided a greater understanding of how logos affects 

consumers in a market where these are exposed frequently and possible purchase would have large 

economic consequences. The study shows that despite high demands and expectations, a visual element 

as a logo can influence the consumer's perception of the company. 
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1. Introduktion 

I följande kapitel kommer vi introducera examensarbetets syfte och ge en introduktion till 

examensarbetets inriktning, bakgrund och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund  

Att företag använder alltmer marknadsföring för att kommunicera med oss konsumenter blir alltmer 

uppenbart, dag för dag. Marknadsföring definieras av Brand man (2014-05-23) med ”åtgärder som 

vidtas för att skapa efterfrågan på varor eller tjänster, t.ex. reklam” och en annan definition är 

”Marknadsföring är alla de aktiviteter som vidtas och processer som genomförs i syfte att skapa, 

kommunicera, leverera och utbyta erbjudanden som har ett värde för kunder, partners och samhället 

i stort” (Brand man, 2014-05-23). 

 

I den mängd information som kommuniceras av företag genom marknadsföring förklarar Resumé 

(2014-05-16) att människor idag söker efter en guide för att leda oss i all den information som 

dagligen når oss. Det har blivit allt vanligare med varumärkesambassadörer där stora företag som 

t.ex. Volvo och Smart eyes använder sig av kända namn som fotbollsproffset Zlatan Ibrahimović 

och artisten Danny Saucedo. Resumé (2014-05-16) förklarar att en varumärkesambassadör ses som 

en förlängning av ett företag och dess varumärke. Handels utvecklingsråd (2014-05-16) menar att 

etablerade varumärken kan vinna på att göra oväntade satsningar på marknader som de egentligen 

inte har någon anknytning till, i form av inkongruent marknadsföring. Två exempel på detta är när 

Pepsodent valde att få sina tandborstar formgivna av samma företag som designar ferraribilar, eller 

när Dressman använde Rolling Stones som affischnamn för sitt eget varumärke. Som en konsekvens 

av dessa oväntade aktiviteter uppmärksammas varumärket lite extra, vilket kan göra människor mer 

positivt inställda till varumärket (Handels utvecklingsråd, 2014-05-16). 

 

Det finns även andra sätt att kommunicera information om företaget till konsumenten t.ex. genom 

utformningen av produktförpackningar. Meyers & Gerstman (2005:42) exemplifierar detta med 

uttrycket ”döm aldrig en bok efter omslaget”, men menar att det är precis vad vi människor gör. De 

förklarar att designen på en förpackning har förmågan att kommunicera och på så sätt påverka vårt 

undermedvetna när det gäller produktens mening, kvalitet och fördelar. Ett exempel är när en 

person köper ett halsband som en gåva till någon. Sannolikheten att den överlämnas i en plastpåse 

är inte stor. Konsumenten ber snarare butiken att lägga den i en fin ask. På detta sätt har produkten 

fått ett helt nytt värde (Meyers & Gerstman, 2005:42). När det kommer till graden av 

kommunikation via förpackningar talas det om en visuell hierarki, vilket enligt Klimchuck & 
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Krasovec (2006:83), bland annat avser hur text och etikett placeras. Syftet med detta är att styra 

konsumenten till att se exempelvis produktnamnet först (Klimchuck & Krasovec, 2006:93).  

 

För att förstärka kommunikationen av varumärket till konsumenten kan företagen också använda sig 

av slogans. Please copy me (2014-05-16) förklarar att detta kan stärka, samla och förtydliga hur 

människor ser på ett varumärke. Det handlar om att få varumärket att fastna i människors hjärnor 

med hjälp av en slogan. Samtidigt måste det som framförs i en slogan vara sant och företaget måste 

leva upp till mottagarens förväntningar (Please copy me, 2014-05-16). 

 

Det finns naturligtvis skillnader i hur företag väljer att kommunicera sin marknadsföring för att i sin 

tur kunna nå ut med sina produkter och tjänster. Men det som är gemensamt för de olika delarna är 

att de ger företagen en möjlighet att nå ur med sitt varumärke till nya konsumenter och 

kommunicera ut företaget. För att lyckas med sin marknadsföring som företag krävs det enligt 

Resumé (2014-05-23) att man kan kommunicera ut det företaget vill.  

 

Van Riel & Van Den Ban (2001:429) och Schechter (1993:33) menar att ett företags logotyp är ett 

av de absolut viktigaste verktygen för att fånga uppmärksamhet samt förmedla företagets image till 

kunden. Detta påpekar även Säljaren (2014-05-23) som menar att en ”logotyp kan liknas vid att 

försöka hitta företagets själ”. 

 

Ett sätt kan vara att göra som Googles uppmärksammade logotyp-kupp i samband med OS i Sotji, 

Ryssland. Där företaget Google medvetet valde att förändra sin logotyp och hela sin visuella 

identitet inför OS i Sotji. De valde att använda HBTQ-rörelsens färger i sin logotyp under en 

kortare tid, för att befästa vad företaget står för och att Google tar avstånd från anti-gayrörelsen i 

Ryssland. Reaktionerna blev massiva kring företagets vågade beslut att förändra logotypen och 

människor över hela världen valde att ta ställning för eller emot företagets agerande (SvD 2014-02-

07) Att en logotyp kan förmedla och skapa en sådan uppmärksamhet väckte frågan om vad den 

egentligen kan bidra med till ett företag och hur logotypen kan kommunicera med konsumenter.  

 

1.2 Problematisering 

Ett varumärke definieras av Grönholm (2010-10-27) med förväntningar. Det handlar om vad 

människor förväntar sig att något ska vara. Det handlar med andra ord inte om varan eller tjänsten 

som konsumenten faktiskt köper. Däremot kan produkten eller tjänsten påverka konsumentens 

upplevelse av ett företag och därmed påverka konsumentens förväntan på varumärket i positiv eller 

negativ riktning. De fem viktigaste intäktsdrivande delarna i en business-to-customer affär är: 
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kvalitetskänsla, pålitlighet, status, rykte och att basbehovet uppfylls. De intäktsdrivande delarna är 

kopplade till konsumentens förväntningar. Dessa förväntningar varierar dock beroende på nyttan 

eller upplevelsen av produkten och tjänsten. Grönholm (2013-06-07) exemplifierar detta med när en 

konsument köper en ny bil. Förväntningarna blir mer laddade än om affären skulle handla om att 

köpa toapapper, eftersom de ekonomiska konsekvenserna är betydligt större. Genom detta kommer 

företag, som skapar högre förväntningar på varan eller tjänsten, att stå inför en större utmaning att 

hålla vad de lovar, eftersom kunden kommer att påverkas i större utsträckning om något i 

produkten, leveransen eller servicen brister.  

 

En logotyp står enligt Hendersson & Cote (1998:14) för den grafiska designen som ett företag 

använder sig av, med eller utan dess namn, för att identifiera företaget eller dess produkter och 

tjänster. Kristoffersson (2014-02-26) belyser att ”logotyper har blivit mäktigare än varan de 

marknadsför och har en lika självklar som kontroversiell plats i vår vardag”.  

 

Logotyper har studerats utifrån en rad olika perspektiv. En studie av Jun, Cho & Kwun (2008:382) 

visar att både de emotionella och intellektuella delarna av ett företags visuella identitet starkt 

påverkar konsumenternas attityd till dess logotyp. Van Riel & Van Den Ban (2001) beskriver 

genom en empirisk undersökning av en bank, att det kan finnas skillnader mellan vad företaget vill 

kommunicera visuellt och vad konsumenten uppfattar. En annan viktig del i utformandet av 

logotyper är valet av färg. Kotler (2008:706) förklarar att konsumenter kan påverkas av färger, 

eftersom de har förmågan att framkalla känslor. Schechter (1993) visar att det finns samband mellan 

uppfattningen om ett företag och dess logotyp, genom att bryta ut delar av logotypen och jämföra 

dessa. Detta påverkar i sin tur det finansiella värdet av ett företags varumärke. I likhet med 

Schechter (1993), visar Park, Eisingerich, Pol & Park (2013) studie samband mellan tilltalande 

logotyper och variabler som företagets resultat och köpvilja hos konsumenter, där företagsnamn 

tillsammans med en symbol är mest effektivt. 

 

Vi, jag, du, stöter dagligen på logotyper från hundratals företag vilket får oss att fundera kring hur 

vi själva uppfattar och påverkas dessa. Problemet är att tillgänglig forskning inte inriktat sig på 

företag som agerar på en och samma marknad med samma eller liknande form av kunderbjudanden, 

från ett konsumentperspektiv. Van Riel & Van Den Ban (2001) undersöker vad konsumenter 

associerar med en banks logotyp genom en förändring av symbolen. Schechter (1993) undersöker i 

sin studie företag som t.ex. Kentucky fried chicken, Lexus och Apple. Sedan dras generella 

slutsatser för hur en symbol, företagsnamn och riktig logotyp uppfattas bland konsumenterna. Vi är 

intresserade av företag som agerar på samma marknad, exponerar sin logotyp ofta och genomför 
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affärer som har stora ekonomiska konsekvenser för konsumenten. Hur ser konsumenterna på dessa 

företags logotyper om de vet att företaget säljer en villa, istället för ett företag som säljer korv med 

bröd. Detta är en marknad där den egna erfarenheten av själva företaget antas vara låg eftersom 

dessa tjänster används sällan. Grönholm (2013-06-07) menar, som tidigare nämnt, att 

förväntningarna på varumärket ökar med priset på affären. Källan till konsumentens förväntningar 

består enligt Boulding, Kalra, Staelin & Zeithaml (1993:9) av vad denne tror om företagets produkt 

eller tjänst. Detta påverkas bland annat av tidigare erfarenhet och företagets marknadsföring. Keller 

(1997:5) menar att i de fall som en konsument saknar förmågan att bedöma en produkt eller tjänst, 

kan använda ”yttre ledtrådar” för att bedöma detta. Vi ser därför ett intresse i att undersöka om de 

visuella delarna av ett varumärke, i form av symbol och företagsnamn, påverkar konsumenter på 

samma sätt som tidigare forskning visat, på den beskrivna marknaden. Företag inom t.ex. 

fastighetsmäklarbranschen eller bilbranschen är passande för denna typ av undersökning, då 

företagens affärer efterfrågas mer sällan, samtidigt som de sysslar stora affärer och exponerar sin 

logotyp flitigt.  

 

Studiens mål är att bidra till en ökad förståelse för hur konsumenter påverkas av logotyper på en 

specifikt vald marknad, där de ekonomiska konsekvenserna är höga, med högre förväntningar och 

med företag som exponerar sig flitigt. Studien kommer samtidigt kunna jämföras med tidigare 

studiers resultat för att se om det finns skillnader/likheter mellan hur konsumenterna uppfattar en 

logotyp när t.ex. de ekonomiska konsekvenserna vid en affär är olika stora. Målet är också att bidra 

med kunskap till de företag som används i studien, där det kommer att finnas indikationer på hur 

konsumenterna påverkas av logotyperna.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur konsumenters uppfattning om företaget påverkas av 

en logotyp, på en marknad där dessa exponeras flitigt och en affär har stora ekonomiska 

konsekvenser. 

 

1.4 Avgränsning 

Studien kommer inte att analysera, eller ta hänsyn till, de olika tekniker för att marknadsföra ett 

varumärke, som inkongruent marknadsföring, prissättning, förpackningsdesign och slogans. Vi 

kommer inte heller att undersöka företag som erbjuder produkter och tjänster där den ekonomiska 

konsekvensen vid en affär är liten för konsumenten, eftersom Zeithaml, Parasuraman & Berry 

(1990) menar att förväntningarna ökar med priset, vilket skulle kunna ge en skevhet i resultatet. Vi 
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kommer inte heller att analysera färgval eller logotypens form vid utformningen av själva 

logotypen.  

 

1.5 Disposition 

  

Modell 1. Disposition av studien. (egen). 

  

Introdukti
on 

• Problemdiskussion, presentation av syfte 

Teori 
• Presentation av relevanta teorier, state-of-art och forskningsfrågor 

Metod 
• Presentation av val av metod samt det praktiska genomförandet 

Resultat och 
Analys 

• Presentation av empirisk data, statistiska analyser och resultat 

Slutsats 
• Slutsats, begränsningar, egna reflektioner och förslag till vidare forskning 
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2. Teori  

I följande avsnitt kommer den teoretiska referensramen presenteras, som inleds med för denna 

studie relevant teori om varumärken, logotyper, identifiering och förväntningar. Intentionen är att 

ge en överblick av de områden som berör logotyper och redogöra för de utgångspunkter som denna 

studie utgår ifrån.  

 

2.1 Logotyp, företagsidentitet och image 

För att få en förståelse för logotypens roll i ett större marknadsföringssammanhang kommer vi att 

beskriva olika forskares resonemang kring detta.  

 

Grey & Balmer (1998:697) beskriver att ett företags image, corporate identity (CI), är 

omgivningens omedelbara bild av en organisation. Ett företags rykte beskriver de mer som 

omgivningens värdeomdöme av företagets attribut och att både ryktet/image är viktiga 

beståndsdelar som ett företag vill förmedla ut till sina intressenter. Intressenter innefattar 

konsumenter men även återförsäljare, distributörer, anställda, aktieägare och allmänheten. 

Konsumenterna intresserar sig vanligtvis för pris, kvalitet och tillförlitligheten av företagets 

produkter eller tjänster (Grey & Balmer, 1998:698). 

 

Grey & Balmer (1998:699) beskriver att ett företags image och rykte länkas samman med ett 

företags identitet via företagets kommunikation. De förklarar att reklam och förhållandet med 

medier har en stor inverkan på företags image och rykte och att företagsledningen i företag har ett 

ansvar för att utveckla företagens identitet och kommunikation för att upprätthålla en kännbar bild 

och rykte. För att kommunicera företagets image och rykte till kunderna talas det i teorin om 

företagens visuella identitet, corporate visual identity (CVI). CVI är ett uttryck som enligt Melewar 

& Saunders (2000:539) omfattar en del av företagsidentiteten, “det yttre tecknet på inre 

engagemang”. Melewar & Saunders (2000:539) och Coker, Iyamabo & Otubanjo (2013:39) 

förklarar att kärnan i designen för CVI ofta benämns som: företagets namn, symbol, typografi, färg 

och slogan. Studien av Melewar & Saunders (2000:540) syftar till att visa samband mellan 

användandet av CVI och företagets tro på olika marknadsföringstekniker. Resultatet visar att 

företag med hög användning av CVI ser marknadsföring genom t.ex. skyltning, reklamblad, 

paketering samt företagets interiör och exteriör på byggnader som effektiva sätt att förmedla sin 

image till kunder.  

 

Intresset för logotyper har ökat de senaste åren vilket kan visas av antalet sökningsresultat efter 

vetenskapliga artiklar på Google Scholar mellan åren 1990-2013. De söktermer som används i 
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respektive tabell är: Logo “visual representation”, Logotype “brand managment” och Logotype 

“corporate visual identity”.  

 

 

Tabell 1. Sökträffar artiklar: Logo ”Visual representation” (egen). 

 

 

Tabell 2. Sökträffar artiklar: Logotype “brand managment” (egen). 

 

 

Tabell 3. Sökträffar artiklar: Logotype “corporate visual identity” (egen). 

 

I en affärsvärld där företagen ständigt strävar efter att behålla och skaffa nya kunder söks 

uppmärksamhet genom allt ifrån skyltar, media och reklamblad. Van Riel & Van Den Ban 
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(2001:429) menar att företagens logotyp är ett av de viktigaste verktygen för att fånga 

uppmärksamhet och förmedla företagets image till kunden. Hendersson & Cote (1998:14) definierar 

en logotyp med att det är den grafiska designen som ett företag använder, med eller utan dess namn 

och för att identifiera sig själv eller dess produkter. Genom denna identifiering av företaget 

förklarar Schechter (1993:33) att en logotyp fungerar som symbol för ett företagets image och 

positionering. En positiv image kan växa fram genom att erbjuda eftertraktade tjänster eller 

produkter, tillsammans med kommunikation i form av effektiv marknadsföring. För att snabba på 

denna process menar Van Riel & Van Den Ban (2001:429) att logotyper är användbara verktyg 

eftersom bilder är “snabbare” än ord. Detta beror på att våra hjärnor kan processa bilder snabbare än 

en text. Detta gör att logotyper kan stärka ett varumärke på olika sätt, framförallt genom att använda 

den tillsammans med företagsnamnet för att underlätta för konsumenter att komma ihåg varumärket 

(Kohli & Suri, 2002:59). Hendersson & Cote (1998:15) bekräftar på samma sätt att logotyper 

stärker igenkänningen av ett företags varumärke eftersom bilder stärker associationen mer än en 

text. Förutom igenkänning beskriver MacInnis, Shapiro & Mani (1999:806) att logotyper som 

innehåller symboler fungerar som potentiella kommunikationsverktyg.  

 

I MacInnis et al. (1999:806) studie syftar till att undersöka hur symbolen kan stimulera 

konsumenterna genom kommunikation och interaktion. Studien visar att en symbol i logotypen ökar 

förutsättningarna att skapa ett samband mellan varumärket och konsumenten, eftersom symboler 

kan kommunicera information och göra varumärket mer personligt än vad en text kan. Hendersson 

& Cote (1998:15) menar också att det är viktigt att få konsumenter att känna igen varumärket 

snabbt då t.ex. reklam vanligtvis bara visas under en kortare tid. Vidare förklaras att igenkänningen 

av en logotyp kan delas upp i två olika delar, den ena handlar om att konsumenten känner igen 

logotypen från tidigare och den andra att konsumenten påminns om företaget bakom logotypen. 

Hendersson & Cote (1998:15) förklarar att logotypens design och utformning är det som framförallt 

påverkar ifall konsumentens kommer ihåg logotypen och känner igen den. Hon förklarar att 

logotyper genom detta har fördelen att skapa en känsla av igenkänning, även för de företag som har 

mindre ekonomiska förutsättningar till att marknadsföra sig. Ett exempel är när människor som letar 

efter ett företag på gula sidorna utan annan information tillgänglig. De väljer då att anlita/köpa från 

det företag som de känner igen mest, eller tror sig känna igen mest. Detta kallar Henderson & Cote 

(1998:15) för ”false recognition”. Denna effekt kan även vara användbar genom co-branding, när 

olika varumärken marknadsförs tillsammans. Leitch & Davenport (2007:7) förklarar att det oftast 

stärker varumärkesassociationerna för minst ett av företagen.   
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Flera författare och forskare inom detta område, b.la. Aaker (1998:84) är överens om att logotyper 

utan symbol kan vara ett stort handikapp för varumärket, när det gäller igenkännandet bland kunder. 

Aaker (1998:84) beskriver dock att allt som representerar varumärket kan fungera som en symbol 

för företaget. Det kan handla om t.ex. produktförpackningar och själva produkten i sig men Aaker 

(1998:84) exemplifierar också styrkan i en logotyp genom McDonald’s gyllene bågar, Nike’s 

“swoosh” och Mercedes-Benz symbolen.  

 

 

Bild 1. Mcdonalds logotyp. (http://allmagazine.overblog.com/, 2014-05-06)  

Bild 2. Nike Logotyp. (http://mayday-mayday.pl/articles.html, 2014-05-06)  

Bild 3. Mercedes-Benz. (http://carslogoblog.blogspot.se/2013/02/mercedes-benz-logo.html, 2014-

05-06)  

 

2.2 Design och påverkan  

Schechter (1993:35) beskriver att design starkt påverkar konsumenternas uppfattning av 

varumärket. En del av grunden till Schechters (1993:34) studie utgår ifrån en undersökning av två 

identiska produkter som marknadsförts på olika sätt. Den ena under ett känt varumärke och den 

andra under ett okänt för att sedan mäta skillnader i lönsamhet. Med detta som grund liknas 

varumärkets riktiga logotyp med ett känt varumärke och endast företagsnamnet i svart text med ett 

okänt varumärke. En annan studie i samma spår är Hoyer & Brown (1990:145) som i sin studie kan 

visa att människor väljer välkända varumärken framför okända. I deras studie valde 93.5 procent det 

kända varumärket, utifrån valet ”vilket märke skulle jag välja” att ta det välkända varumärket 

framför det okända. Detta resultat indikerar att välkända varumärken i form av 

varumärkeskännedom leder till att konsumenter väljer att göra köpa ett välkänt företags produkt 

eller tjänst (Hoyer & Brown, 1990:147). I Schechter (1993:35) undersökningsmodell finns istället 

tre grupper av respondenter som värderar företaget utifrån exponering av symbol, endast 

företagsnamn eller symbol tillsammans med företagsnamn. Logotyperna kategoriseras även i 

namnbaserade, symbol samt symbol och namn. Dessa kan jämföras med tre av de olika delarna som 

bygger upp CVI som tidigare nämnts: image, symbol och typografi (Melewar & Saunders, 

2000:539). En liknande studie av Park et al. (2013) utvecklar delvis Schechter (1993) forskning. 

http://allmagazine.overblog.com/
http://mayday-mayday.pl/articles.html
http://carslogoblog.blogspot.se/2013/02/mercedes-benz-logo.html


19 
 

Park, et al. (2013:186) menar att logotyper i form av symboler med företagsnamn är mer effektiva 

och starka verktyg än vad som tidigare visats. Park et al. (2013:186) visar genom sin studie att det 

finns tendenser som tyder på att symboler i logotypen är mer effektivt än namn-baserade logotyper, 

både när det gäller att förmedla uttrycksfullhet och praktiska fördelar till kunden, i jämförelse med 

namnbaserade. Praktiska föredelar definieras av Keller (1993:4) som b.la. ”det personliga värde 

konsumenter tror att produkten eller tjänsten kan göra för dem”. Det kan han innefatta delar som 

t.ex. service, kvalitet och pris. Genom större fokus på hur en logotyp kan förmedla dessa, menar 

Park, et al. (2013:186) att dessa kan företag stärka sina kund-varumärkes relationer och även 

företagens resultat/prestanda.  

 

Park et al. (2013:182) förklarar att estetik och design är ett intresse som människan haft under en 

lång tid, historiskt sett. De förklarar att logotyper som ger en tillfredställelse till konsumenter 

genom att vara estetiskt tilltalande, leder till en mer känslomässig anknytning till företaget bakom 

logotypen. Park et al. (2013:182) beskriver att logotyper med en tilltalande estetisk design är mer 

benägna att skapa ett starkare samband till sina kunder och bygga upp kontakter med dem. De 

förtydligar att oestetiska logotyper, t.ex. utan symbol därigenom kan få en svagare känsla av 

lojalitet hos konsumenten. Detta kan i vissa fall bero på att konsumenten saknar förmågan att 

bedöma företaget, produkten eller tjänsten. Konsumenten använder då ”yttre ledtrådar”, i form av 

t.ex. färg och from, för att bedöma detta (Keller, 1993:5). Park et al. (2013:182) tar upp ett exempel 

med Walt Disney´s logotyp, som inkluderar en bild av ett sagoslott, som effektivt förmedlar en 

estetik som leder till en emotionell kontakt för konsumenten.  

 

Walsh, Winterich, Mittal (2011:438) har tagit sig an frågan om konsumenters lojalitet och attityd till 

varumärket från en annan synvinkel. Denna studie undersöker konsumenternas reaktioner vid 

förändring av ett varumärkes logotyp, genom fältexperiment på en högskola och i ett köpcentrum. 

Resultatet visar att en förändrad logotyp i form av förändringar från en vinklad till en mer rundad 

karaktär påverkade konsumenterna på ett negativt sätt, trots att de hade en positiv attityd till den 

ursprungliga logotypen. Resultatet visar också att konsumenter med ett högt anförtroende till 

varumärket reagerade mer negativt på den nya informationen, i form av en förändrad logotyp. 

Walsh et al. (2011:441-442) förklarar att genom att byta förändra logotypen skapas en konflikt i 

konsumenternas attityd till varumärket. De förklarar detta genom att en ökad tankeverksamhet 

gällande varumärket, vilket vanligtvis ger negativa reaktioner. Dock måste förståelse finnas för att 

de deltagande i experimentet ställdes både mot det gamla respektive den nya förändrade logotypen, 

vilket kan ha påverkat resultatet. De menar också att resultatet kan ha påverkats av att logotyperna i 

denna studie var fristående från andra varumärken och att konsumenternas reaktioner skulle vara 
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mindre framträdande om de framställs i t.ex. en del av en tidning (Walsh et al., 2011:438). Med 

hänsyn till en nyare studie av Phillips, McQuarrie och Griffin (2014:225), menar vi att en annan 

variabel värd att nämna i en undersökning som denna, är estetisk medvetenhet. En del i Phillips et 

al. (2014:225) studie undersöker när en visuell förändring av varumärket lyckas, genom att ligga i 

linje med varumärkets identitet och tvärt om. Resultatet visar att estetiskt medvetna konsumenter är 

mer känsliga för förändringar i det visuella, vilket också kan ha påverkat Walsh et al. (2011) 

resultat.   

 

Bruce & Daly (2010:929-930) beskriver att en innovativ design på t.ex. produkter, förpackningar 

och logotyper öppnar upp för nya marknader, skapar ett mervärde och kommunicerar ut en högre 

kvalitet till konsumenten. De fortsätter i likhet med Keller (1993:5), att förklara hur logotyper 

tillsammans med andra marknadsföringsmöjligheter som t.ex. broschyrer, skapar visuella ledtrådar 

som förstärker värderingen av företaget för konsumenten. En väl utvecklad design är direkt 

avgörande för ett företags framgång och konkurrenskraft eftersom det ger fördelar i 

marknadsföringen som t.ex. uppfattningen av en förbättrad servicekvalitet, image och särskiljande 

tjänster (Bruce & Daly, 2010:930). Bruce & Daly (2010:931) beskriver också hur tidigare forskning 

visat att investeringar i denna design kan leda till en ökad försäljning för företaget. Däremot menar 

Schechter (1993:33) att uppfattningen av en t.ex. en flagga framförallt byggs på värderingen av 

företaget bakom flaggan, snarare än design i form av färg och mönster. Hendersson & Cote 

(1998:15) beskriver att designen ska uttrycka samma innebörd för olika konsumenter för att vara 

utformad väl. Meningen med logotypen är att den ska förmedlas tydligt och risken för missförstånd 

ska vara så liten som möjligt. En logotyp som har en tydlig innebörd har en större möjlighet att föra 

samman logotypen med företaget eller företagets produkter och tjänster (Hendersson & Cote, 

1998:17). 

 

2.3 Uppfattning och identifiering 

En bra utformad logotyp förmedlar enligt Hendersson & Cote (1998:15) igenkänning, förtrogenhet 

och en samstämmig mening mot målgruppen som väcker positiva känslor. En studie av Jun, Cho & 

Kwun (2008:382) och Park et al. (2013) visar att både emotionella och intellektuella delar av CVI 

starkt påverkar kundernas attityd till dess logotyp. Detta menar Jun et al. (2008:382) i sin tur kan 

leda till en mer positiv inställning till varumärket och avsikten att köpa en produkt eller tjänst. 

 

Schechter (1993:34) har undersökt två huvudspår som inriktar sig på en logotyps bidrag och 

igenkänning/association. Studien genomfördes genom att tre olika grupper fick se antingen en riktig 

logotyp, bara symbolen eller bara företagsnamnet i svart text.  Schechter (1993:35) menar utifrån 
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sin studie att logotypen påverkar uppfattningen av 55 procent av de företag som testats i 

undersökningen medan de resterande visade upp nästan identiska svar mellan. Schechter (1993:35) 

resonerar att en förklaring till detta är att det handlar om välkända företag som väl förankrade i 

medvetandet hos konsumenten. Som konsekvens av detta ser konsumenten företaget bakom 

logotypen oavsett om det är den riktiga logotypen eller endast företagsnamnet som exponeras. 

 

Hendersson & Cote (1998:18) och Kohli & Suri (2002:60) påstår att logotyper som efterliknar 

andra välkända symboler, kommer få en ökad påverkan hos konsumenten och i många fall även en 

bättre uppfattning. En studie av Suzuki & Yamamoto (2013:25-26), visar i likhet med dessa att en 

större kännedom och tillgivenhet till logotypen leder till ett positivt intryck av företaget. Park et al. 

(2013:180) stärker detta men menar att en kund inte kommer att satsa resurser i ett varumärke bara 

för att dess logotyp snabbt kan identifieras. Det krävs istället att en logotyp är estetiskt tilltalande, 

uttrycker varumärkets symboliska/praktiska fördelar eller att konsumenten kan identifiera sig med 

varumärket. Aaker (1998:85) förklarar på samma sätt att praktiska fördelar och uttrycksfullhet kan 

stärka värdet genom metaforer stärker värdet hos en symbol. Exempel på uttrycksfullhet är 

Prudential’s symbolisering av styrka genom ett berg och Allstate’s “good hands”-logo som står för 

pålitlighet. Två andra exempel är spanska Desigual, visar kreativitet med sina starka färger och 

Världsnaturfonden (World Wildlife Fund) där pandan symboliserar kampen mot djurs utrotning.  

 

 

Bild 4. Prudential logotyp. (http://www.wkrb13.com/markets/259793/prudential-financial-pt-

lowered-to-90-00-pru/, 2014-05-06) 

Bild 5. Allstate logotyp. (http://www.hispanicprblog.com/hispanicmulticultural-pr-briefs/allstate-

celebrates-life-journeys-of-hispanics-with-viviendo-en-buenas-manos-living-in-good-hands-

campaign.html, 2014-05-06) 

Bild 6. Desigual logotyp. (http://fashionbi.com/newspaper/desigual-reveals-its-2012-year-revenues, 

2014-05-06) 

Bild 7. WWF logotyp. (http://justcreative.com/2009/07/27/what-makes-a-good-logo//, 2014-05-06) 
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2.4 Pris och förväntningar 

Priset för en tjänst har enligt Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) inflytande på förväntningarna 

hos en potentiell kund och exemplifieras av Zeithaml, et al. (1990) med en person som planerar att 

anlita en fastighetsmäklare för första gången. Här kommer priset påverka valet av 

fastighetsmäklare, förväntningar och krav på servicekvalitet, där ett högre pris ger högre 

förväntningar.  

 

En konsument intresserar sig för pris, kvalitet och tillförlitligheten bland företagets produkter eller 

tjänster. Aaker (1998:19-20) beskriver dock att det finns en viktig skillnad mellan kvalitet och 

upplevd kvalitet. Kunder kan vara starkt påverkade av föregående produkter/tjänster av bra/dålig 

kvalitet. Detta medför i sin tur att nya påståenden om kvalitet kan komma att ignoreras. En 

produkt/tjänst kan även ha bra kvalitet hos delar som kunder inte värderar speciellt högt. Vidare är 

konsumenter inte alltid rätt personer att bedöma kvalitet. Detta exemplifieras med att en 

smyckesbutik t.ex. kan behöva utbilda kunderna i att kvalitet inte alltid sitter i prislappen och 

påstådd karat, när diamanter ska säljas. Med bakgrund av detta anser många företag att upplevd 

kvalitet visar företags positionering och är en nyckel för konkurrens och ökad köpvilja hos 

konsumenter (Aaker, 1998:19). 

 

Parasuraman, Valarie, Zeithaml & Berry (1985:46,48) beskriver på liknande sätt att begreppet 

upplevd kvalitet (percieved quality) är komplext. När det gäller upplevd servicekvalitet menar 

Parasuraman, et al. (1985) att när det gäller service, har konsumenter i grunden samma kriterier för 

att utvärdera dessa, oavsett vilken typ av service det gäller. Dessa innefattar delar som 

kommunikation, kompetens och tillförlitlighet, där dessa påverkas av både erfarenhet och förväntad 

service.  

 

2.5 Definiering av “exponeras flitigt” 

Nationalencyklopedin (2014-04-01) definierar ordet flitigt som: ”benägen att ständigt vara verksam 

vanl. för ett nyttigt syfte {MOTS. lat}.” Ordet flitigt används i syftet ” på en marknad där dessa 

exponeras flitigt” där vi menar att företagets varumärke och logotyp exponeras i 

marknadsföringssammanhang på flertalet ställen. Att exponera flitigt innebär i detta fall att 

logotypen/varumärket visas i flera miljöer som t.ex. Tv-reklam, direktreklam, radioreklam, 

tidningsannonser och på bilar. 

 

För att exponera en logotyp flitigt ska det vara synligt för människor i olika miljöer och situationer. 

T.ex. när du sitter på bussen och ser ett företags annons på fönstret, när du tittar på TV och ser ett 

http://www.ne.se/sve/lat
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företag göra reklam. För att exponera en logotyp flitigt syftar detta till att logotypen visas 

återkommande, på flertalet olika marknadsföringsplatser, året runt. För att kunna exponera flitigt 

ska människor kunna ta del av logotypen eller varumärket på flertalet platser, där möjligheten finns 

för alla människor i Sverige att se eller möta logotypen och varumärket.  

 

2.6 Definiering av “stora ekonomiska konsekvenser” 

Ett annat uttryck som används i detta examensarbetes syfte är ” och en affär har stora ekonomiska 

konsekvenser.” Med detta menas att studien kommer inrikta sig på en marknad som kan ha stora 

ekonomiska konsekvenser för en enskild konsument om konsumenten t.ex. skulle göra en affär med 

ett företag på en sådan marknad. Stor ekonomisk konsekvens kan också beskrivas i hur stor 

påverkan det är på konsumenten utifrån framförallt ekonomiska aspekter, som att tjäna eller förlora 

pengar. Nationalencyklopedin (2014-04-01) definierar ordet konsekvens med ”komma omedelbart 

efter”.   

  

2.7 State of the art  

State-of-the-art utgår ifrån om en teori är: förslag på ny teori, en framväxande teori eller en 

dominerande teori. För att kunna göra en analys av teorin ska antalet citeringar på en vetenskaplig 

artikel och hur väl validerad teorin är kontrolleras. State-of-the-art används som ett stöd för att 

kunna bedömda de presenterade teoriernas relevans och styrka (Philipson, 2014-05-20). I tabellen 

nedan presenteras och utvärderas de teorier som tagits upp i teorikapitlet. Artiklarna presenteras 

efter det år som de är publicerade.  

 

 

Referens Relevans Citeringar Validerin

g 

Teoriläge 

Phillips, McQuarrie & 

Griffin (2014) 

Hur varumärkets visuella 

identitet skapar gensvar/respons 

hos konsumenterna.  

0 Ej 

validerad 

Förslag till 

ny teori 

Coker, Iyamabo, & 

Otubanjo (2013) 

Föreslår en teoretisk modell för 

sambandet mellan 

kunduppfattning, logotyp och 

"service responsivness"  

0 Ej 

validerad 

Förslag till 

ny teori 

Park, Eisingerich, Pol, & 

Park (2013) 

Mäter b.la. samband mellan 

effekterna av en logotyp, 

5 Viss 

validering 

Förslag till 

ny teori 
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"commitment" och företagets 

resultat. 

Suzuki &Yamamoto 

(2013) 

Undersöker kundens intryck till 

logotyper genom en 

enkätundersökning, med 

inriktning på varumärken, 

symboler och logotyper för 

företag.  

0 Ej 

validerad 

Förslag till 

ny teori 

Walsh, Winterich & 

Mittal (2011) 

Undersöker hur konsumenters 

attityd påverkas av 

nykonstruktion av en logotyp 

och engagemanget till 

varumärket påverkas vid  

förändrad estetik på logotypen.  

25 Viss 

validering 

Förslag till 

ny teori 

Jun, Cho & Kwon (2008) Beskriver hur konsumenterna 

påverkas vid sin utvärdering av 

företags visuella identitet.  

17 Viss 

validering 

Förslag till 

ny teori 

Leitch, & Davenport 

(2007) 

Undersöker effekter av Co-

branding mellan varumärken 

14 Viss 

validerad 

Förslag till 

ny teori 

Bruce & Daly (2007) Samband mellan marknadsföring 

och design: paketering, 

logotyper och reklam.  

32 Viss 

validering 

Förslag till 

ny teori 

Kohli & Suri (2002) Hur man utvecklar effektiva 

logotyper. 

53 Viss 

validering 

Förslag till 

ny teori 

De Wulf, Odekerken-

Schröder & Iacobucci 

(2001) 

Företag-och-kundrelationer: 

taktiker och hur de uppfattas. 

1196 Väl 

validerad 

Dominerande 

Van Riel & Van Den 

Ban (2001) 

Jämför konsumenters 

uppfattning av ett företags 

förändrade logotyp. 

84 Validerad Förslag till 

ny teori 

Melewar & Saunders 

(2000) 

Jämför företag som arbetar med 

och utan standardiserad 

Corporate Visual Identity 

Systems (CVIS) 

119 Väl 

validerad 

Förslag till 

ny teori 
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Henderson & Cote 

(1998) 

Redogör för valet av visuella 

komponenter för att skapa ett 

starkt varumärke. 

301 Viss 

validering 

Framväxande 

Gray & Balmer (1998) Skapar en modell som 

företagschefer kan använda sig 

av för att hantera ett företags 

rykte och image.  

603 Viss 

validering 

Dominerande 

Henning-Thurau & Klee 

(1997) 

Utvecklar begreppsmässig grund 

för undersökning av 

kundlojalitetsprocessen 

med inriktning på kundnöjdhet 

och relationskvalitet.  

982 Väl 

validerad 

Dominerande 

Keller (1993) Undersöker "customer based 

brand equtiy" 

7635 Väl 

validerad 

Dominerande 

Schechter (1993) Mäter hur olika logotyper bidrar 

till uppfattningen av varumärket.  

43 Viss 

validering 

Förslag till 

ny teori 

MacInnis, Shapiro & 

Mani (1999)  

Undersöker symbolens roll för 

varumärket och dess 

kommunikation. 

46 Viss 

validering 

Förslag till 

ny teori 

Hoyer & Brown (1990) Undersöker konsumenters val av 

välkända och okända 

varumärken.  

668 Väl 

validerad 

Dominerande 

Parasuraman, Zeithaml 

& Berry (1985) 

Undersöker faktorer som 

påverkar upplevd 

servicekvalitet.  

14062 Väl 

validerad 

Dominerande 

Tabell 4. State-of-the-art (egen) 

 

Vår state-of-the-art har gett oss en bättre förståelse och inblick i hur valda teorier använts inom 

forskningen. Vår studie innefattar delvis vetenskapliga artiklar som är dominerande på sitt område 

som t.ex. Keller (1997), där vi använder vissa delar av teorin inom brand equity och Parasuraman et 

al. (1985) som redogör för upplevd servicekvalitet hos en konsument. För att inte gå in på djupet av 

den mängd forskning angående ”consumer choice” använder vi en av de dominerande artiklarna 

som berör konsumentval mellan kända och okända varumärken som bakgrundsfakta. Vårt fenomen 

berör logotyper, som beskrivs som en del av CVI (corporate visual identity), vilket inte är ett lika 

brett område. Bland de tillgängliga artiklar som berör detta är många av dem skrivna de senaste 
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åren. Dessa är övervägande framväxande- eller förslag till nya teorier, men har hög relevans för vår 

studie och kommer därför att inspirera vårt val av variabler och operationalisering av dessa. Genom 

att använda oss av state-of-the-art har vi fått en övergripande syn på de valda teorierna och en ökad 

förståelse för hur de står sig inom forskningen. Forskningen har kommit med många framväxande- 

och förslag på nya teorier vilket i detta arbete har gjort att vi tagit hänsyn till dessa, likväl som de 

dominerande artiklarna.  

 

2.8 Forskningsmodell och frågeställningar 

De två modellerna nedan har sin utgångspunkt i det teoretiska ramverk som är grunden för denna 

uppsats och hur forskningsläget ser ut idag. Ur forskningsmodellerna har det tagits fram 

forskningsfrågor som har sin grund i tidigare forskning och som ska beröra denna studies 

inriktning på logotyper, som är flitigt exponerade och kan innebära stora ekonomiska konsekvenser 

för konsumenten vid en affär. 

 

2.8.1 Forskningsmodell 

 

 

Modell 3. Studiens inriktning och valda variabler. (egen). 
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Flera forskare som Schechter (1993), Park et al. (2013), Jun, Cho & Kwun (2008), Aaker (1998), 

Kohli & Suri (2002) har studerat logotyper i utifrån flera perspektiv och variabler. De mest 

förekommande är upptagna i modellen ovan. Det finns en övertygelse från samtliga nämnda 

forskare ovan att logotyper har en betydande roll för konsumenters uppfattning av varumärket och 

företaget.  

 

Schechter (1993) undersökning utgår ifrån en logotyps påverkan av varumärket när det gäller 

“produkt/tjänst för dagens livsstil”, “trovärdighet”, “kvalitet” och “jag skulle använda”. Resultatet 

visar ett starkt samband mellan uppfattningen av varumärket och logotypens design. Dock har 

nästan hälften av logotyperna en försumbar påverkan. En förklaring till detta kan vara att det 

handlar om varumärken som är väl förankrade i konsumenternas medvetande. Kohli & Suri 

(2002:60) förklarar att en del företag drar nytta av detta då de utformar sin logotyp. Aaker (1998), 

Park, et al. (2013) menar dock att för att skapa lojalitet till varumärket finns andra faktorer att ta 

hänsyn till i logotypens design. Ett sätt att nå varumärkeslojalitet är att använda sig av en logotyp 

som är estetiskt tilltalande, uttrycksfull eller förmedlar funktionella fördelar. Logotyper i form av 

symboler beskrivs dessutom som mer effektiva när det gäller att förmedla dessa.   

 

Den tidigare forskning som presenterats beskriver att ökade ekonomiska konsekvenser innebär 

ökade förväntningar på kvalitet. Forskning inriktad på logotypers design visar att en estetiskt 

tilltalande logotyp skapar ökad lojalitet till varumärket. Schechter (1993) visar även att en väl 

utformad logotyp kan stärka omgivningens identifiering med varumärket och förmedla dess 

funktionella fördelar. Den tillgängliga forskning som undersökt logotyper i likhet med de vi tagit 

upp har berört ett brett spann av företag, t.ex. allt ifrån Kentucky fried chicken till Apple och 

Cadillac, med mindre hänsyn till hur omfattande företaget exponerar sin logotyp i 

marknadsföringssyfte. Inom ramen för vårt syfte vill vi klargöra hur konsumenters uppfattning av 

en logotyp påverkar köpviljan, känslan av lojalitet och upplevd kvalitet på en marknad som innebär 

stora ekonomiska konsekvenser för konsumenten.  



28 
 

 

Modell 4. Forskningsmodell. (egen). 

 

2.8.2 Forskningsfrågor 

Nedan beskrivs några av de mer centrala delarna i respektive teoridel, dessa mynnar sedan ut i 

forskningsfrågor. 

 

Hendersson (1998:15) redogör för att logotypens design och utformning är det som framförallt 

påverkar ifall en konsument känner igen företaget. Aaker (1998:84) menar att logotyper utan 

symbol gör det svårare att identifiera en logotyp och igenkänningen blir således också sämre.   

 

Hur påverkas medvetenheten om företaget vid avsaknaden av en symbol i logotypen? 

 

Park et al. (2013:186) forskning redovisar att logotyper med både symbol och företagsnamn kan 

öka lojalitetet till företaget. Hoyer & Brown (1990:147) klargör i sin studie att konsumenter väljer 

välkända varumärken framför okända och därmed upplever konsumenterna sig som mer lojala till 

välkända varumärken.  

 

Hur påverkar exponering av företagets riktiga logotyp känslan av lojalitet till 

företaget i jämförelse med endast företagsnamnet? 
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Henderson & Cote (1998:22) förklarar att logotyper som skapar en känsla av igenkänning har störst 

möjlighet att få konsumenter att köpa produkter/tjänster från dessa företag. Människor som behöver 

köpa en produkt/tjänst utan annan information tillgänglig, väljer att anlita/köpa från det företag som 

de känner igen mest, eller tror sig känna igen mest (Henderson, 1998:22). Hoyer & Brown 

(1990:147) menar att resultatet indikerar att välkända varumärken i form av varumärkeskännedom 

leder till att konsumenter skulle välja/väljer att göra köpa ett välkänt företags produkt/tjänst utifrån 

deras riktiga logotyp.  

 

Hur påverkar exponering av företagets riktiga logotyp köpviljan till företagets tjänster 

i jämförelse med endast företagsnamnet? 

 

Bruce & Daly (2010, 929-930) klargör att en innovativ design på t.ex. produkter, förpackningar och 

logotyper öppnar upp för nya marknader och kommunicerar ut en högre grad av kvalitet till 

konsumenten. Park et al. (2013:186) förklarar att det finns tendenser som visar att varumärken med 

symboler som logotyp är mer effektiva än namn-baserade logotyper både när det gäller att förmedla 

praktiska fördelar till kunden, i jämförelse med namnbaserade. 

 

Hur påverkar exponering av företagets riktiga logotyp uppfattningen servicekvalitet?  

 

Park et al. (2013:182) förklarar att en estetiskt och personligt tilltalande logotyp påverkar 

konsumenters köpvilja och lojalitet till företaget. Suzuki & Yamamoto (2013:25-26), Jun, et al. 

(2008:382)  förklarar också att en logotyp som konsumenten känner tillgivenhet till samtidigt leder 

till ett positivt intryck till företaget.  

 

Hur påverkas köpvilja och upplevd lojalitet till företaget genom en estetiskt och 

personligt tilltalande logotyp? 
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3. Metod 

I detta avsnitt beskrivs hur undersökningen kommer att genomföras. Inledningsvis redogörs för den 

typ av forskningsansats och den typ av forskningsdesign som lämpar sig bäst för denna 

undersökning. Vidare presenteras en grundlig genomgång av hur undersökningen kommer att 

genomföras.  

 

3.1 Val av forskningsansats 

En deduktiv ansats avser enligt Bryman & Bell (2013:13) att i undersökningen utgå från tidigare 

publicerad teori och därefter komma fram till ett resultat samt slutsats. Vår uppsats kommer pröva 

existerande teori inom ett nytt ämnesområde som inte tidigare studerats utförligt vilket gör att en 

deduktiv ansats är att föredra och lämplig för denna undersökning. Detta stöds av Olsson & 

Sörensen (2011:48) som beskriver att en deduktiv ansats utgår från tidigare teori, som beskriver hur 

olika förhållanden sett ut i tidigare undersökningar.  

 

3.2 Val av forskningsdesign 

Bryman & Bell (2013:62) beskriver forskningsdesign som “en ram för insamling analys och data”. 

För att besvara våra forskningsfrågor inom ramen för vårt syfte kommer fokus ligga vid kausalitet, 

för att se samband mellan konsumenters uppfattning och exponering av en logotyp. Enligt 

Saunders, Lewis & Thornhill (2009:142) fokuserar experimentella studier på detta genom t.ex. 

möjligheten att studera hur en oberoende variabel medför en förändring på en beroende. Den 

experimentella designen använder sig enligt Bryman & Bell (2013:68) av en experimentgrupp och 

en kontrollgrupp, där experimentgruppen utsätts för någon typ av experimentell variation. Detta gör 

att denna studie kommer genomföras med en experimentell design för att vi ska kunna undersöka 

förändringar mellan den förändrade variabeln mot den oberoende variabeln. Genom att använda en 

experimentell design menar Bryman & Bell (2013:69) att experimentell design är bättre lämpad för 

att visa konkreta orsakssamband eftersom den möjliggör kontroll av alternativa förklaringar till ett 

visst resultat. Muijs (2011:11) förtydligar också att en experimentell undersökning präglas av att 

vara ett test under kontrollerande förhållanden som demonstrerar en sanning eller utvärdera 

validiteten på utformade forskningsfrågor. Genom att använda slumpmässig fördelning av 

undersökningsgrupper minskas även risken för en lägre intern validitet. Att använda en 

experimentell design beskrivs enligt Saunders, et al. (2012:41) som den “golden standard” och är 

mer preciserad än andra metodval.  

 

Då vi med denna studie vill undersöka hur konsumenter påverkas av logotyper på en specifik 

marknad, är det väsentligt att se tydliga orsakssamband, varav en experimentell design valts.  
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Vår studie har en deduktiv ansats och undersökningen kommer att utgå ifrån en experimentell 

design där resultatet på våra teoretiska begrepp kan mätas och kvantifieras, faller valet av 

forskningsstrategi naturligt på kvantitet. Bryman & Bell (2013:49) menar att kvantitativ forskning 

lämpar sig för analys, insamling och mätbara data. Ett krav för kvantitativ forskning är enligt 

Holme & Solvang (2008:154) att “vi kan göra de teoretiska begreppen mätbara”, vilket är vad vi 

kommer att göra i vår undersökning. 

 

3.2.1 Enkät 

Det experiment som ligger till grund för studien kommer genomföras med en enkätundersökning, 

där respondenterna får svara på enkäten utan någon intervjuareffekt. Jamieson (2004:1217) 

beskriver att Likert-skalor vanligtvis används vid mätning av attityder, där respondenterna möts av 

ett påstående som de ska besvara. Respondenterna ska svara på frågan enligt en skala som 

vanligtvis består av fem punkter där de ska svara utifrån ”instämmer inte alls” och ”instämmer helt 

och hållet”. Jamieson (2004:1217) lyfter också fram att det finns möjlighet att välja fler än fem 

punkter på Likert-skalan. Linacre (2002:2) förklarar att skalor som likert-skalan, görs för att kunna 

utvinna mer information från respondenterna, än vanliga ja/nej frågor. Detta bekräftas även av 

Muijs (2011:41) som beskriver att ja/nej frågor inte visar på skillnaderna i respondenternas svar. 

Linacre (2002:3) beskriver att skalor med fler steg är en fördel, dock ska hänsyn tas till att för 

många steg kan leda till en förvirring hos respondenterna. 

 

Vanligt förekommande är enligt Muijs (2011:41) att använda en skala med nio punkter som går från 

”disagree strongly” till ”agree strongly”. Muijs (2011:41) beskriver också att det finns ett problem 

med att använda en neutral mittpunkt som motsvarar ”varken eller”. Nackdelen med detta är att 

respondenter mer frekvent väljer att använda denna eller tycker att mittpunkten motsvarar ett ”vet 

ej” för påståendet. För att undvika detta menar Muijs (2011:41) att det kan vara bra att ha en 

möjlighet för respondenterna att välja ”vet ej” för att undvika felaktigheter i insamlad data. En 

fördel med att ha en mittpunkt är att respondenterna utifrån påståendet faktiskt tycker ”varken eller” 

(Muijs, 2011:41). Vi har därför valt att i denna enkätundersökning använda oss av en skala med nio 

stycken punkter och en möjlighet för respondenterna att välja ”vet ej”.  

 

I den undersökning som ska genomföras med Likert-skala, kommer vi att ha möjlighet till goda 

resultat, men det kan förekomma respondentfel som blir en faktor att ta hänsyn till. Det kan t.ex. 

handla om att respondenten inte vill ge ett svar till ett påstående eller att enkäten fylls i 

felaktigt/otydligt. Det finns också en chans att respondenten inte förstår hur denna ska genomföra 
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enkäten och därmed svarar felaktigt. Vi är medvetna om att det inte går att samla in 

tilläggsinformation, vilket är möjligt med intervjuer. Detta har tagits i beaktande vid val 

undersökningsmetod. Enkäten kommer att bestå av nio steg där steg ett stå för instämmer inte alls 

och steg 9 för instämmer helt och hållet. Dessa skalsteg skrivs ut jämt på undersökningen, lika stora 

på enkäten och där respondenterna ska känna att alla steg kräver samma uppmärksamhet och är lika 

viktiga. Detta beskrivs och bekräftas även av Linacre (2002:4) om hur en väl genomförd 

skalutformning bör vara. 

 

I vår enkät kommer påståendena att slumpas genom att göra tre versioner av de två 

experimentgruppernas enkät och tre versioner av kontrollgruppens enkät. Detta görs för att 

respondenternas svar inte ska påverkas av påståendenas ordningsföljd. Vi kommer även att 

slumpmässigt dela ut enkäterna, där vi själva inte är medvetna om vilken enkät och påstående 

respektive respondent får ta del av. 

 

3.2.2 För-studie 

Wild, Grove, Martin, Eremenco, McElroy, Verjee-Lorenz & Erikson (2005:102) förklarar att en 

för-studie används delvis för att ha möjlighet att korrigera mindre fel. Frågorna i vår enkät kommer 

att utgå ifrån tidigare studier vilket enligt Bryman & Bell (2013:277) gör att krav på en eventuell 

förstudie minskar. Vi kommer dock att genomföra en förstudie för att testa de översatta frågorna för 

att se om det förekommer oklarheter eller andra svårigheter att svara på dessa. Urvalet av 

respondenter till pilotstudien har valts genom ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval är 

enligt Bryman & Bell (2013) inte lämpligt att använda i denna typ av undersökningar men är 

acceptabelt när det gäller en för-studie. De respondenter som valts är 20 personer i åldern 20-55 där 

könsfördelningen är ungefär hälften kvinnor och hälften män. Geografiskt är dessa fördelade på 

Stockholm och Hudiksvall. Efter att vi fått in åsikter från respondenterna i förstudien kommer vissa 

frågor eventuellt att tas bort och andra omformuleras. 

 

3.2.2 Experiment 

Det experiment som ska genomföras i denna uppsats har fått inspiration från Park et al. (2013) som 

genomfört ett experiment som för-test till sin studie och den empiriska undersökningen av 

Schechter (1993).  

 

I experimentgrupperna kommer respondenterna utsättas för en variation som inte respondenterna i 

kontrollgruppen utsätts för. Den huvudsakliga uppgiften med experimentet är mäta skillnader i hur 

konsumenterna påverkas av logotyper. Undersökningen kommer i likhet med Schechter (1993) 
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studie bestå av en kontrollgrupp och två experimentgrupper. Kontrollgruppen kommer att exponeras 

för företagets riktiga logotyp. Experimentgrupp 1 exponeras för symbolen i logotypen, som 

fristående element och experimentgrupp 2 får se företagsnamnet i svart text med typsnittet Times 

new roman.  

 

Undersökningen kommer genomföras med tre företag som alla kan leda till stora ekonomiska 

konsekvenser för konsumenten. Som en konsekvens av detta kommer undersökningen att innefatta 

en kontrollgrupp och två experimentgrupper, där varje grupp utvärderar samma tre företag men 

exponeras för olika stimuli.  

 

3.2.3 Bortfall 

När undersökningen ska genomföras kommer samtliga bortfall att registreras. Detta kommer sedan 

redovisas under respektive kategori i undersökningen för att möjliggöra att kunna analysera 

bortfallet och orsaken till varför det blev ett bortfall. Kategorierna som är framtagna på förhand är 

”har inte tid”, “stressad person”, ”pratar ej svenska”, “under 18 år” och “barnfamilj som inte har 

möjlighet att genomföra”, efter beskrivningen i enkäten. 

 

3.3 Population och urval 
Nedan presenteras för vilken population undersökningen kommer att beröra och de urval som 

kommer att användas för att representera denna.  

 

 3.3.1 Population 

Den population som berörs av denna undersökning är den svenska befolkningen från 18 års ålder, 

eftersom dessa kan tänkas vara potentiella konsumenter till företag med ekonomiskt kostsamma 

affärer. Då denna studie riktar sig till Sveriges befolkning som är äldre än 18 år utgår 

undersökningen från Sveriges fastställda befolkningsmängd den 31 december 2013 som är 

9 644 864 personer. Av dessa är 1 952 478 personer under 18 år gamla, vilket gör att studien riktar 

sig till 7 692 386 personer (SCB, 2014-05-20).    

 

3.3.2 Urval 

Vid genomförande av en kvantitativ undersökning menar Bryman & Bell (2013) att ett 

slumpmässigt urval alltid är betydelsefullt och aktuellt för denna typ av undersökning. 

Undersökningen kommer genomföras på den svenska befolkningen över 18 år men inte som i 

liknande undersökningar, rikta sig till studenter som t.ex. Park et al. (2013) studie. Undersökningen 

kommer inte heller följa Henderson & Cote (1998:18) som genomfört undersökningen på 
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universitetsstudenter, professionella designers och designklasser. Vi ser en brist i dessa 

undersökningar då ett slumpmässigt urval inte använts.  För att kunna ge en något bättre 

slumpmässighet kommer vi inte utföra experimentet på studenter utan människor på måfå, på 

vältrafikerade platser. Med vältrafikerade platser menar vi platser där mycket folk är i rörelse. 

Studien kommer därigenom inte baseras på ett obundet slumpmässigt urval men innefattar 

slumpmässiga element.   

 

För att undersökningen ska representera människor från flera delar av Sverige kommer den som 

tidigare nämnts att genomföras på vältrafikerade platser på tre tågstationer i södra, mellersta och 

norra Sverige. Respondenterna kommer att vara 18 år och äldre. Detta innebär att samtliga 

respondenter under 18 år eller i övrigt omyndiga personer kommer placeras under bortfallskategorin 

“omyndiga” eftersom stora ekonomiska affärer begränsas av att en person är myndig. Det finns inte 

heller möjlighet att inhämta godkännande från minderårigas vårdnadshavare. Personer som är 

omyndiga kommer inte att tillfrågas att delta i undersökningen.  

 

För att skapa ett representativ urval för populationen bör den enligt Olsson & Sörensen (2011:117) 

väljas ut slumpmässigt. Då tidigare studier av Park et al. (2013) och Henderson & Cote (1998) inte 

använt sig av ett obundet slumpmässigt urval kommer inte heller denna studie att göra detta. Vi 

kommer dock att använda oss av slumpmässiga element. Studien kommer inte undersöka studenter, 

vilket minskar den felkälla som vissa tidigare forskare haft.    

 

För att kunna generalisera resultatet på en undersökning förklarar Krejcie & Morgan (1970:608) att 

det i en studie där populationen uppgår till en miljon människor, krävs minst 384 stycken 

respondenter (Krejcie & Morgan 1970:607). Vid en population på över en miljon ökar antalet 

respondenter inte särskilt mycket. Vår undersökning kommer att vara uppdelad på tre olika enkäter 

vilket innebär att det enligt Krejcie & Morgan (1970:608) behövs 1152 respondenter. Studien 

kommer vara svår att generalisera utifrån vår nuvarande urvalsgrupp. Vi kommer därför försöka 

uppfylla målet om att ha minst 100 enkätsvar inom respektive grupp för att de statistiska testerna 

ska vara stabilta. (Kågström, 2008:7). 

 

Insamlingen av data kommer att ske genom att första respondenten väljs ut slumpmässigt för att 

sedan systematiskt välja respondenter ur ett intervall. Det bestämda intervallet kommer att vara två, 

vilket innebär att varannan person som passerar undersökningspunkten kommer bli tillfrågad. På 

respektive undersökningsplats kommer vi har två undersökningspunkter. Efter att varje respondent 

är färdig med att besvara enkätundersökningen kommer vi starta en ny inräkning. För att registrera 



35 
 

varje tillfrågad person som inte vill göra undersökningen kommer dessa tillräknas 

bortfallsstatistiken och i de fall de är möjligt även orsaken till att personen inte vill delta i 

enkätundersökingen.  

 

3.3.3 Plats 

Vid valet av vilken plats som studien ska genomföras på, har vi valt tre järnvägsstationer, för att 

respondenter från hela Sverige ska ha möjligheten att delta i studien. Studien kommer genomföras 

på Stockholm centralstation, Hässleholm resecentrum och Gävle centralstation. Samtliga stationer 

har ett stort antal besökare varje vardag. Stockholm centralstation har cirka 250 000 besökare varje 

dag, Gävle centralstation har 3000 besökare och Hässleholm 10 000 besökare (Eva Dahlin, 2014-

05-19).  En annan bidragande faktor är att författarna till detta arbete kommer att ha en geografisk 

möjlighet att genomföra undersökningen på dessa platser. 

 

För att ytterligare stödja att valda undersökningsplatser är högt trafikerade av människor har vi varit 

i kontakt med trafikverket för att få fram antalet avgångar och ankomster från respektive tågstation 

en vanlig vardag. Trafikverket (2014-05-20) presenterade följande antal ankomster och avgångar 

per dag: 

 

Hässleholm tågstation: 419  

Stockholm Centralstation: 1289  

Gävle: 177 

 

Detta tyder enligt oss på att våra tre undersökningsplatser trafikeras av många människor och från 

många delar av Sverige. Redovisade avgångar och ankomster är mestadels persontrafik vilket 

innebär tåg som transporterar resenärer. Avgångar och ankomster är från flertalet områden i Sverige 

där det finns spårbunden trafik.  

 

Då undersökningen riktar sig till personer över 18 år i Sverige finns inte möjligheten att göra 

undersökningen på t.ex. en skola eller i en butik. Detta skulle leda till ett snedvridet urval och en 

icke representativ undersökning då majoriteten på en skola kan tänkas ha en låg genomsnittsålder. I 

en butik finns det tendenser till att vissa kundsegment besöker butiken, vilket där av inte heller 

kommer kunna göra undersökningen representativ för vårt urval.  

 

Genom att använda sig av tågstationer får undersökningen en mer neutral plats där ålder, kön, 

ursprung och hemort är mer varierande än t.ex. på en skola. Då studien genomförs på tre olika 
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platser ökar möjligheten att få geografiskt spridda respondenter då undersökningsplatserna ligger i 

södra, mellersta och norra Sverige.                                                     

 

3.3.4 Kontrollvariabler 

De forskare som undersökt logotyper i likhet med denna studie använder inte demografiska 

variabler som ålder och kön (Park et al. 2013; Schechter 1993). Walsh, et al. (2010) som undersökt 

hur konsumenter uppfattar en förändrad logotyp visar också på att varken ålder eller kön signifikant 

påverkar resultatet. Den kontrollvariabel som använts och berör även vår studie är om respondenten 

”har hört talas om” företaget (Park, et al. 2013). Dessa undersökningar har uteslutit de som inte 

känner till det aktuella företaget. I motsats till detta finns även forskning som undersöker logotyper 

som anses som okända bland respondenterna (Henderson & Cote 1998). Vi kommer att mäta detta i 

vår studie men välja att ta med respondenter som svarar att de inte känner till företaget för att 

ytterligare mäta om logotypen i sig påverkar graden av identifiering, samt göra studien genomförbar 

p.g.a. risken för ett stort bortfall. Vidare väljer vi även att undersöka kön och ålder för att se 

spridningen bland respondenterna. 

 

3.3.5 Val av företag 

Då studien kommer att undersöka konsumenters uppfattning på logotyper som exponeras flitigt och 

som har stora ekonomiska konsekvenser för konsumenten har det fallit sig naturligt att genomföra 

denna undersökning på logotyper i fastighetsmäklarbranschen, som bekräftats av Sveriges största 

bostadsajt Hemnets hemsida: “är den största affären man gör i sitt liv” (Hemnet, 2014-02-26). Valet 

av bransch och företag utgår också från logotyper som exponeras flitigt vilket också stämmer in på 

fastighetsmäklarbranschen som använder sig av direktreklam, tv-annonser, visningsskyltar, 

tidningsannonser, objektsbeskrivningar, hemsidor vilket gör att vi uppfattar att 

fastighetsmäklarföretagen exponerar sin logotyp flitigt.  

 

Andra företag och branscher som har varit i åtanke för studien och som stödjer vårt syfte om stora 

ekonomiska konsekvenser och exponeras flitigt är bankaffärer och bilaffärer. Anledningen till att 

banker inte valts att undersökas i vår undersökning är att konsumenter vanligtvis är knutna till en 

specifik bank och blir påverkade av bankvillkor och rabatter, vilken skulle kunna påverka utfallet på 

undersökningen. Delvis anser vi även att bankaffärer inte är lika stora ekonomiska konsekvenser för 

konsumenten och dessutom exponeras inte företagen inom bankbranschen lika flitigt som 

fastighetsmäklarbranschen. Bilaffärer är en annan marknad som varit i åtanke för undersökningen 

som exponeras flitigt, men där den ekonomiska konsekvensen för konsumenten är ofta är mindre än 

vid en bostadsförsäljning och därmed kommer studien inte genomföras på dessa.  
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Då vi riktat in oss på att undersöka logotyper bland fastighetsmäklarföretag och syftet med denna 

studie delvis är att undersöka logotyper som exponeras ofta kommer vi använda oss av de tio största 

fastighetsmäklarföretagen i Sverige sett till marknadsandel. Denna statistik hämtas från Booli 

(2014-05-07), där fastighetsmäklarföretagen listas för fyra veckor i taget. Efter kontakt med 

Josephine Linghammar (2014-05-07), marknadsansvarig, finns ingen årsvis statistik för 

marknadsandelar tillgänglig men hon anser att denna siffra inte bör förändras speciellt mycket sett 

till hela året och att den tillgängliga statistiken stämmer överens med de årliga marknadsdelarna. 

Med marknadsandelar har de utgått ifrån flest annonserade objekt vilket vi kommer att utgå ifrån i 

denna studie då vi är intresserade av flitigt exponerade logotyper.  

 

För att göra undersökningen genomförbar kommer endast tre av dessa företag att användas. De 

företag som kommer att vara med är de tre största fastighetsmäklarföretagen sett till 

marknadsandelar i hela Sverige: 

 

- Fastighetsbyrån 

- Svensk Fastighetsförmedling 

- Länsförsäkringar fastighetsförmedling 

 

Två av de tre företagens symboler används även i bankerna Swedbank och Länsförsäkringar Bank 

och försäkring. Detta är en konsekvens av att vi använder oss av de största företagen, för att föra 

studien genomförbar på flera platser i landet.  

 

 

Bild 8. Fastighetsbyrån symbol. 

(http://www.fastighetsbyran.se/plain/press#/images/fastighetsbyraan-aeven-utomlands-209704, 

2014-05-06)  

Bild 9. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling symbol. 

(http://www.lansforsakringar.se/privat/fastighetsformedling/Sidor/default.aspx, 2014-05-06)  

Bild 10. Svensk Fastighetsförmedling symbol. 

(http://www.svenskfast.se/Templates/EmptyPage____8979.aspx#, 2014-05-06)  
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Modell 2. Logotyper för undersökning. (egen). 

 

3.4 Operationalisering 

Operationalisering kan enligt Holme & Solvang (2008:159) beskrivas som övergången från teori till 

empiri. Hur dessa sedan kommuniceras till undersökningspersonerna är av stort intresse för att få 

svar på det som ska undersökas. 

 

För att göra begreppet upplevd kvalitet kvantitativt mätbar, studeras forskning som fokuserat på 

detta. Begreppet upplevd kvalitet (percieved quality) är komplext. När det gäller upplevd 

servicekvalitet menar Parasuraman, Valarie, Zeithaml & Berry (1985:46,48) att när det gäller 

service, har konsumenter i grunden samma kriterier för att utvärdera dessa, oavsett vilken typ av 

service det gäller. Dessa påverkas av upplevd service och förväntad service. Vi kommer inte att ta 

hänsyn till Parasuraman, Valarie, Zeithaml & Berry (1985:48) kriterier i vår studie då syftet är att 

mäta uppfattningen av kvalitet från en konsument, inte att redogöra för hur olika forskare definierar 

uppbyggnaden av detta begrepp. Som konsekvens av detta kommer de olika kriterierna för upplevd 

servicekvalitet inte att analyseras i samband med uppfattningen av en logotyp. Vi kommer dock att 

använda upplevd kvalitet och förväntad kvalitet som bakgrund för att för att mäta begreppet, samt 

låta respondenterna ta ställning till dessa i vår undersökning för att även isolera ett eventuellt 

samband mellan tidigare erfarenheter av ett varumärke och utformning av dess logotyp.   

 
3.4.1 Val av enkätfrågor 

De frågor vi använt oss av är samtliga på engelska och har översatts till svenska och testats på 

svenska respondenter. Ursprungsfrågorna och de översatta visas i tabellen nedan: 

Studiens enkätfrågor Frågeställning från forskare Källinformation till 
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frågeställning 

Jag känner till det här 

företaget väl 

Recognition/Association is the 

degree to which the logo´s visual 

elements are associated with the 

company or brand. 

Schechter (1993) 

Jag känner till denna logotyp 

väl sen tidigare 

Recognition/Association is the 

degree to which the logo´s visual 

elements are associated with the 

company or brand. 

Schechter (1993) 

Jag känner mig lojal till det 

här varumärket 

I feel loyal towards [brand 

name]. 

Park (2013) 

Jag skulle använda detta 

företags tjänster 

A product (or service) "I would 

use". 

Schechter (1993) 

Även om det här företaget 

skulle vara svårtillgängligt, 

skulle jag fortfarande köpa 

deras tjänster 

Even if [brand name] would be 

more difficult to buy, I would 

still keep buying it. 

Park (2013) 

Jag tror att företaget erbjuder 

utmärkt service 

Offering high quality, I believe 

XYZ offers excellent service.  

Schechter (1993), 

Brady & Cronin 

(2001) 

Av egen erfarenhet anser jag 

att företaget erbjuder 

överlägsen service 

I would say that XYZ provides 

superior service 

Brady & Cronin 

(2001) 

Denna logotyp representerar 

de funktionella fördelar som 

jag kan förvänta mig av 

varumärket 

[Brand name]'s logo represents 

the functional 

benefits I can expect from the 

brand. 

Park (2013) 

Jag tycker denna logotyp är 

estetiskt tilltalande 

[Brand name]'s logo is 

aesthetically (visually) pleasing 

to me. 

Park (2013) 

Jag tycker denna logotyp 

hjälper mig att identifiera 

varumärket  

[Brand name]'s logo helps me 

identify the brand. 

Park (2013) 

Denna logotyp uttrycker hur [Brand name]'s logo makes me Park (2013) 
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jag är som person think that [brand name] expresses 

who I am as a person 

Modell 3. Val av enkätfrågor inför förstudien. (egen). 

 

En stor del av respondenterna påpekade att frågan om ”uttrycker hur jag är som person” var otydlig 

eller “omöjlig att svara på” vilket resulterat i en etta på vår 9-gradiga skala. Med anledning av detta 

kommer frågan att uteslutas från enkäten. Respondenterna i förstudien reagerade också på vissa 

uttryck samt ord som t.ex. “överlägsen” och “estetiskt tilltalande”, där de inte förstod påståendet. 

Detta gör att dessa påståenden kommer att bytas ut. Samtidigt är vi medvetna om att detta leder till 

att vissa formuleringar får en något annan innebörd men fortfarande vara applicerbara i studien och 

motsvara tidigare forskares studier och påståenden. Ordet “estetiskt tilltalande” kommer t.ex. att 

bytas ut till ordet “snygg”. Vi ser ett tydligt tecken på att två frågor i för-studien får respondenterna 

att svara mer frekvent på alternativet “vet ej”. Påståendena var: “Även om det här företaget skulle 

vara svårtillgängligt” och “Av tidigare erfarenhet”. Trots detta väljer vi att ha kvar dessa frågor i 

enkätundersökningen, då de fortfarande ger ett bidrag till att undersöka konsumenters uppfattning 

av övriga frågor. Vi ser det relevant att skilja på hur respondenten upplever företagets service, med 

eller utan egen erfarenhet vilket även gjorts i Brady & Cronin (2001) studie. Det finns dock ett 

problem i Brady & Cronin (2001) studie som använder ord som inte har samma laddning på samma 

skala. I detta fall används ”excellent” och ”superior” vilket vi kommer att byta ut mot ordet ”bra”.  

 

De nya formuleringarna för påståendena efter för-studien presenteras i tabellen nedan: 

Studiens enkätfrågor Frågeställning från forskare Källinformation till 

frågeställning 

Jag känner till det här 

företaget väl 

Recognition/Association is the 

degree to which the logo´s 

visual elements are associated 

with the company or brand. 

Schechter (1993) 

Jag känner till denna logotyp 

väl  

Recognition/Association is the 

degree to which the logo´s 

visual elements are associated 

with the company or brand. 

Schechter (1993) 

Jag känner mig lojal till det 

här företaget 

I feel loyal towards [brand 

name]. 

Park (2013) 

Jag skulle kunna tänka mig A product (or service) "I would Schechter (1993) 
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att köpa detta företags 

tjänster 

use". 

Även om det här företaget 

skulle vara svårtillgängligt, 

skulle jag fortfarande köpa 

deras tjänster 

Even if [brand name] would be 

more difficult to buy, I would 

still keep buying it. 

Park (2013) 

Jag tror att företaget 

erbjuder bra service 

Offering high quality, I believe 

XYZ offers excellent service.  

Schechter (1993), Brady 

& Cronin (2001) 

Av egen erfarenhet anser jag 

att företaget erbjuder bra 

service 

I would say that XYZ provides 

superior service 

Brady & Cronin (2001) 

Jag tycker att logotypen 

förmedlar en positiv känsla 

för företaget 

[Brand name]'s logo represents 

the functional 

benefits I can expect from the 

brand. 

Park (2013) 

Jag tycker att denna logotyp 

är snygg 

[Brand name]'s logo is 

aesthetically (visually) pleasing 

to me. 

Park (2013) 

Jag tycker denna logotyp 

hjälper mig att identifiera 

företaget  

[Brand name]'s logo helps me 

identify the brand. 

Park (2013) 

Denna logotyp tilltalar mig 

som person 

[Brand name]'s logo makes me 

think that [brand name] 

expresses who I am as a person 

Park (2013) 

Modell 4. Val av frågor efter förstudie (egen). 
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3.5 Analys av data 

I detta avsnitt presenteras de statistiska analyser som är relevanta för studien. De data som 

presenteras av undersökningen har tagits fram av det statistiska verktyget SPSS, som inom 

samhällsvetenskapen är ett av de mest frekvent använda analysverktygen vid framtagning av 

kvantitativ data Bryman & Bell (2013:365). 

 

3.5.1 Variansanalys 

En ”one-way analysis of variance”, även kallad variansanalys, är en vanlig analys vid 

experimentella studier. Den gör att man med större säkerhet kan uttala oss om det förekommer 

signifikanta skillnader i medelvärdet mellan tre grupper, än genom ett t-test, eftersom alla 

medelvärden testas på samma gång (Saunders et al., 2009:458). Denna analys kommer därför att 

användas för att statistiskt säkerhetsställa skillnader mellan våra tre grupper. Saunders et. al 

(2009:458) förklarar att ett värde under 0.05 är signifikant.   

 

3.5.2 Korrelationsanalys 

Bryman & Bell (2013:717) beskriver att en korrelationsanalys används för att ”kunna bestämma 

styrkan i och riktningen på den relation som finns mellan variablerna”. Detta görs enligt De Veaux, 

Velleman & Bock (2009) för att kunna mäta hur variablernas samband ser ut mellan varandra, hur 

de korrelerar med varandra.  

 

Enligt Bryman & Bell (2013:355) används Pearson´s Korrelationskoefficient för intervall- och 

kvotvariabler för att se sambandet mellan de olika variablerna. Bryman & Bell (2013:355) beskriver 

att koefficienten kommer ligga någonstans mellan -1 och 1. Med en lägre korrelationskoefficient 

beskriver Bryman & Bell (2013:355) ett svagare samband och 1 beskrivs som ett perfekt samband. 

Det negativa sambandet -1, är motsatsvis ett perfekt negativt samband. Detta innebär att vid värdet -

1 ökar den ena variabeln medan den andra variabeln minskar i samma grad. Eftersom vi vill se om 

det finns samband mellan variabler som t.ex. en estetiskt tilltalande logotyp och köpvilja, är denna 

analys nödvändig.    

 

3.8 Kvalitetsutvärdering 

Undersökningen har en deduktiv ansats och prövar existerande teori inom ett annat område som 

tidigare inte studerats. Valet av forskningsdesign, i form av experiment, har varit fallit väl ut på 

denna typ av undersökning, då vi kunnat visa hur konsumenternas uppfattning om företagen 

påverkats av vad de exponerats för.  
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Valet av att använda en likert-skala har i detta fall fungerat bra. Det finns en svårighet att konstatera 

hur utfallet hade blivit vid färre skalsteg, men vi ser det som en fördel att respondenterna har flera 

valmöjligheter att uttrycka sin uppfattning istället för att tvinga respondenterna att ta en starkare 

ställning till vad de tycker. Valet av att ha med ett ”vet ej” som alternativ har lett till att många 

respondenter valt detta alternativ, eftersom de inte tvingats till att ta ställning. Detta kritiseras till 

viss del av Muijs (2011:41) som menar att detta alternativ gör att respondenterna kan ta en genväg 

istället för att sätta sig in i frågan. Däremot har vi också öppnat upp för respondenter som faktiskt 

inte vet hur de ska svara att kunna välja detta alternativ, vilket också önskades genom vårt för-test. 

Vårt mål var även att mäta skillnader mellan t.ex. den egna erfarenheten av företagets service och 

till vilken grad respondenten tror att företaget erbjuder bra service. Dessa delar bygger enligt 

Parasuraman, et al. (1985) begreppet ”perceived service quality”. Med anledning av att ett stort 

antal svarat ”vet ej” har ytterligare analyser av den egna erfarenheten inte varit möjlig. Detta stärker 

dock vårt val att använda ”vet ej” som svarsalternativ då vi antar att utfallet faktiskt beror på att 

respondenten inte har någon egen erfarenhet. Under undersökningens gång har vi inte upplevt att 

enkäten varit förvirrande trots de nio punkterna och alternativet ”vet ej”. Respondenterna har 

muntligen uttryckt en positiv inställning till att enkäten inte innefattat några öppna frågor, vilket kan 

ha underlättat att få fler människor att genomföra enkäten. Vi upplever dock att valet att genomföra 

enkäter i pappersform på platser med mycket människor inneburit mycket extra arbete och varit 

kostsamt men nödvändigt för att företräda studiens population.  

 

Det externa bortfallet i undersökningen konstaterades bli 121 personer vilket enligt oss är en hög 

siffra, men samtidigt inte otänkbar då undersökningen gjorts på platser där människor är i farten och 

framförallt inte haft tid.  

 

Genom att använda tre undersökningsplatser i tre olika delar av Sverige, anser vi att kvalitén på 

undersökningen höjts, då det har varit platser med mycket människor från olika delar av Sverige. 

Det har genom detta funnits en möjlighet att människor från olika orter att kunna delta i studien. 

Undersökningen genomfördes av 360 respondenter, 120 stycken för respektive grupp, vilket innebär 

att mängden är tillräcklig för att ta fram statistiska analyser. (Kågström, 2008:7). Antalet 

respondenter hade behövt uppgå till 384 respondenter i varje grupp för att resultatet skulle kunna 

generaliseras på populationen (Krejcie & Morgan, 1970:608).  

 

Valet av de tre marknadsledande företagen inom fastighetsmäklarbranschen kan delvis kritiseras. 

Utifrån den valda populationen behövdes de tre största företagen på marknaden, sett till 

marknadsandelar. En konsekvens av att studien använt dessa tre fastighetsmäklarföretag är att två 
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av dessa har symboler som används av bankföretag. Fastighetsbyrån använder en liknande symbol 

som Swedbank och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder samma symbol som 

länsförsäkringar bank och försäkring. Detta kan ha haft en påverkande effekt på hur respondenterna 

svarade, då experimentgrupp 1, som endast fick se symbolen kan ha utgått ifrån en bank. Men 

samtidigt har detta val gjort det möjligt att undersöka företag som är rikstäckande. Detta minskar 

risken för bortfall om respondenterna inte känner till företaget alls. I efterhand hade en öppen fråga 

i stil med ”Till vilket företag tillhör denna logotyp?” istället för ”Jag känner till denna logotyp väl”, 

gett oss en möjlighet att kontrollera detta. Henderson & Cote (1998) kritiserar även sin empiriska 

undersökning som också saknar denna möjlighet. Däremot uttrycktes det tydligt i vår enkät att 

undersökningen berör företag i fastighetsmäklarbranschen, vilket borde tydliggjort för respondenten 

vad denne skulle utgå ifrån.  

 

Genom att vi använt samma frågeställningar som andra forskare utformat, menar Bryman & Bell 

(2013:277) att kraven på en förstudie minskar. Vi genomförde dock en förstudie ändå, eftersom de 

översatts från ett annat språk. Frågorna som ställdes till för-test gruppen, gav tydliga indikationer på 

vilka begrepp från teorin som var svåra och förstå. Den slutliga formuleringen skilde sig på vissa 

fall från originalen men detta såg vi som en nödvändig konsekvens för att få respondenterna att 

förstå vad vi menade. Detta har i sin tur bidragit till utformningen en enkät som var lättförståelig för 

respondenterna och reducerat riskerna för felaktiga svar. Vi anser att dessa åtgärder har gjort 

övergången från teori till empiri möjlig.  

 

Med hänsyn till vår forskningsdesign med tre olika grupper gav en variansanalys möjligheten att 

jämföra signifikanta skillnader mellan dessa på ett säkrare sätt än vad ett t-test skulle gjort. Genom 

att använda en korrelationsanalys har vi även kunnat visa hur vissa samband skiljer sig åt i vårt 

experiment.  
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4. Resultat 

Under följande kapitel presenterar vi de statistiska test som gjorts utifrån empiriska data som 

samlats in. Följande statistiska tester kommer presenteras nedan: variansanalys och 

korrelationsanalys  

 

4.1 Variansanalys 

De resultat som redovisas är skillnader inom varje företag samt sammansatta svar. Tabellen nedan 

visar ett översiktligt resultat för varje företag där de signifikanta skillnaderna markerats med “*”. 

Procentsatserna är framtagna genom medelvärdet från variansanalysen och utgår ifrån värdet på 

kontrollgruppen. 

 

Kontrollgrupp: Exponeras för företagets fulla logotyp (namn och symbol) 

Experimentgrupp 1: Exponeras för symbolen i logotypen, som enskilt element 

Experimentgrupp 2: Exponeras för företagsnamnet i svart text (Times new roman) 

* = Signifikant på 0.05-nivån 

Modell 5. Variansanalys 

 

4.1.1 Fastighetsbyrån 

Det finns en signifikant skillnad mellan kontrollgrupp och experimentgrupp 2 på när det gäller hur 

väl företaget känns igen. De som exponeras för fulla logotypen ger alltså ett högre värde än de som 

ser endast företagsnamnet. Mellan experimentgrupp 1 och experimentgrupp 2 är spridningen också 

signifikant. Respondenterna svarar i större utsträckning att de känner till företaget genom att se 

logotypen som fristående element än bara företagsnamnet. På variabeln som berör hur om 

respondenten tror att företaget erbjuder bra finns en signifikant skillnad i uppfattningen mellan de 

som exponerats för symbolen och de övriga grupperna. De finns dock ingen statistiskt 
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säkerhetsställd skillnad mellan de som får se hela logotypen och svart text när det gäller den 

upplevd service.  

 

Resultatet visar att de som exponeras för endast företagsnamnet ger ett signifikant lägre värde när 

det gäller logotypens förmedling av positiv känsla, estetiskt- och personligt tilltalande, än både 

experimentgrupp 1 och kontrollgrupp. Mellan kontrollgrupp och experimentgrupp finns ingen 

statistiskt säkerställd skillnad. Fastighetsbyråns riktiga logotyp och symbol ger ett högre värde på 

samtliga av dessa variabler.  

 

Tabell 5. Variansanalys Fastighetsbyrån. 

 

Experimentgrupp1 -,45651 ,199

Experimentgrupp2 ,65546
* ,037

Kontrollgrupp ,45651 ,199

Experimentgrupp2 1,11197
* ,000

Kontrollgrupp -,65546
* ,037

Experimentgrupp1 -1,11197
* ,000

Experimentgrupp1 -,26239 ,557

Experimentgrupp2 1,69209
* ,000

Kontrollgrupp ,26239 ,557

Experimentgrupp2 1,95449
* ,000

Kontrollgrupp -1,69209
* ,000

Experimentgrupp1 -1,95449
* ,000

Experimentgrupp1 -,27463 ,484

Experimentgrupp2 ,32660 ,363

Kontrollgrupp ,27463 ,484

Experimentgrupp2 ,60124
* ,031

Kontrollgrupp -,32660 ,363

Experimentgrupp1 -,60124
* ,031

Experimentgrupp1 -,15749 ,793

Experimentgrupp2 1,63322
* ,000

Kontrollgrupp ,15749 ,793

Experimentgrupp2 1,79071
* ,000

Kontrollgrupp -1,63322
* ,000

Experimentgrupp1 -1,79071
* ,000

Experimentgrupp1 -,35028 ,340

Experimentgrupp2 1,49573
* ,000

Kontrollgrupp ,35028 ,340

Experimentgrupp2 1,84601
* ,000

Kontrollgrupp -1,49573
* ,000

Experimentgrupp1 -1,84601
* ,000

Experimentgrupp1 -,23404 ,647

Experimentgrupp2 ,93403
* ,001

Kontrollgrupp ,23404 ,647

Experimentgrupp2 1,16807
* ,000

Kontrollgrupp -,93403
* ,001

Experimentgrupp1 -1,16807
* ,000

Multiple Comparisons

Tukey HSD

Dependent Variable

Mean 

Difference 

(I-J) Sig.

FF1 Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

FF8 Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

FF9 Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

FF2 Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

FF6 Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

FF11 Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
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4.1.2 Länsförsäkringar fastighetsförmedling 

Resultatet av variansanalysen visar genomgående att i de variabler där värdena signifikant skiljer 

sig mellan grupperna, ger respondenterna i experimentgrupp 2 ett lägre värde än både kontroll- och 

experimentgrupp 1. Det enda undantaget är hur väl logotypen stärker identifieringen av företaget. 

De som exponeras för symbolen ger här ett lägre värde än både kontrollgrupp och experimentgrupp 

2. Det finns ingen signifikant skillnad mellan kontrollgrupp och experimentgrupp 2 i detta fall. 

Intressant är att experimentgrupp 1 ger högre värde än kontrollgruppen på påståendet att de känner 

till logotypen väl, även om denna skillnad inte är signifikant. Detta resultat skulle kunna tyda på att 

symbolen i Länsförsäkringar fastighetsförmedling inte förknippas lika starkt med varumärket även 

om de känner igen logotypen väl, där medelvärdet för symbolen är högt. 
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Tabell 6. Variansanalys Länsförsäkringar fastighetsförmedling. 

 

4.1.3 Svensk fastighetsförmedling 

Det företag som visar störst spridning mellan grupperna är Svensk fastighetsförmedling. Här finns 

signifikanta skillnader på 0.05-nivån bland samtliga faktorer utom “egen erfarenhet” och om 

Experimentgrupp1 ,43333 ,249

Experimentgrupp2 1,01443
* ,001

Kontrollgrupp -,43333 ,249

Experimentgrupp2 ,58109 ,084

Kontrollgrupp -1,01443
* ,001

Experimentgrupp1 -,58109 ,084

Experimentgrupp1 -,03620 ,990

Experimentgrupp2 2,00325
* ,000

Kontrollgrupp ,03620 ,990

Experimentgrupp2 2,03945
* ,000

Kontrollgrupp -2,00325
* ,000

Experimentgrupp1 -2,03945
* ,000

Experimentgrupp1 -,22655 ,616

Experimentgrupp2 ,62836
* ,023

Kontrollgrupp ,22655 ,616

Experimentgrupp2 ,85490
* ,001

Kontrollgrupp -,62836
* ,023

Experimentgrupp1 -,85490
* ,001

Experimentgrupp1 ,22823 ,631

Experimentgrupp2 ,96597
* ,000

Kontrollgrupp -,22823 ,631

Experimentgrupp2 ,73775
* ,009

Kontrollgrupp -,96597
* ,000

Experimentgrupp1 -,73775
* ,009

Experimentgrupp1 ,29188 ,547

Experimentgrupp2 1,71111
* ,000

Kontrollgrupp -,29188 ,547

Experimentgrupp2 1,41923
* ,000

Kontrollgrupp -1,71111
* ,000

Experimentgrupp1 -1,41923
* ,000

Experimentgrupp1 ,71424
* ,025

Experimentgrupp2 ,53593 ,122

Kontrollgrupp -,71424
* ,025

Experimentgrupp2 -,17831 ,789

Kontrollgrupp -,53593 ,122

Experimentgrupp1 ,17831 ,789

Experimentgrupp1 ,12865 ,879

Experimentgrupp2 ,64685
* ,041

Kontrollgrupp -,12865 ,879

Experimentgrupp2 ,51820 ,123

Kontrollgrupp -,64685
* ,041

Experimentgrupp1 -,51820 ,123

Tukey HSD

Dependent Variable

Mean 

Difference 

(I-J) Sig.

1. Jag känner till det här 

företaget väl

Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

Multiple Comparisons

8. Jag tycker att logotypen 

föremedlar en positiv känsla 

för företaget

Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

9. Jag tycker att denna logotyp 

är snygg

Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

2. Jag känner till denna logotyp 

väl

Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

3. Jag känner mig lojal till det 

här företaget

Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

10. Jag tycker att denna 

logotyp hjälper mig att 

identifiera företaget

Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

11. Denna logotyp tilltalar mig 

som person

Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2
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respondenten skulle köpa företagets tjänster även om det var svårtillgängligt. Experimentgrupp 1 

ger signifikant lägre värde på samtliga av nedan redovisade variabler vid jämförelse med 

kontrollgruppen. Värdena för experimentgrupp 1 är även signifikant lägre än experimentgrupp 2 på 

samtliga variabler utom de som mäter om logotypen är personligt- eller estetiskt tilltalande där 

skillnaderna inte kan säkerhetsställas statistiskt. Skillnaderna mellan kontrollgrupp och 

experimentgrupp 2 är inte signifikanta för hur väl respondenterna känner till företaget. Intressant är 

att det inte är statistiskt säkerställt att det finns skillnader i lojalitet, köpvilja, upplevd kvalitet och 

hur väl logotypen hjälper respondenten att identifiera företaget, mellan dessa två.  
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Tabell 7. Variansanalys Svensk fastighetsförmedling. 

Experimentgrupp1 3,00840
* ,000

Experimentgrupp2 -,09244 ,950

Kontrollgrupp -3,00840
* ,000

Experimentgrupp2 -3,10084
* ,000

Kontrollgrupp ,09244 ,950

Experimentgrupp1 3,10084
* ,000

Experimentgrupp1 2,92946
* ,000

Experimentgrupp2 ,89823
* ,008

Kontrollgrupp -2,92946
* ,000

Experimentgrupp2 -2,03122
* ,000

Kontrollgrupp -,89823
* ,008

Experimentgrupp1 2,03122
* ,000

Experimentgrupp1 1,85453
* ,000

Experimentgrupp2 ,45929 ,239

Kontrollgrupp -1,85453
* ,000

Experimentgrupp2 -1,39524
* ,000

Kontrollgrupp -,45929 ,239

Experimentgrupp1 1,39524
* ,000

Experimentgrupp1 1,79036
* ,000

Experimentgrupp2 -,13890 ,875

Kontrollgrupp -1,79036
* ,000

Experimentgrupp2 -1,92926
* ,000

Kontrollgrupp ,13890 ,875

Experimentgrupp1 1,92926
* ,000

Experimentgrupp1 1,31683
* ,000

Experimentgrupp2 -,25641 ,573

Kontrollgrupp -1,31683
* ,000

Experimentgrupp2 -1,57324
* ,000

Kontrollgrupp ,25641 ,573

Experimentgrupp1 1,57324
* ,000

Experimentgrupp1 1,44243
* ,000

Experimentgrupp2 1,28087
* ,000

Kontrollgrupp -1,44243
* ,000

Experimentgrupp2 -,16155 ,832

Kontrollgrupp -1,28087
* ,000

Experimentgrupp1 ,16155 ,832

Experimentgrupp1 1,73670
* ,000

Experimentgrupp2 2,29603
* ,000

Kontrollgrupp -1,73670
* ,000

Experimentgrupp2 ,55932 ,098

Kontrollgrupp -2,29603
* ,000

Experimentgrupp1 -,55932 ,098

Experimentgrupp1 2,16539
* ,000

Experimentgrupp2 -,60988 ,083

Kontrollgrupp -2,16539
* ,000

Experimentgrupp2 -2,77527
* ,000

Kontrollgrupp ,60988 ,083

Experimentgrupp1 2,77527
* ,000

Experimentgrupp1 1,37776
* ,000

Experimentgrupp2 1,89365
* ,000

Kontrollgrupp -1,37776
* ,000

Experimentgrupp2 ,51589 ,153

Kontrollgrupp -1,89365
* ,000

Experimentgrupp1 -,51589 ,153

Multiple Comparisons

Tukey HSD

3. Jag känner mig lojal till det 

här företaget

Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

4. Jag skulle kunna tänka mig 

att köpa detta företags tjänster

Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

1. Jag känner till det här 

företaget väl

Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

2. Jag känner till denna logotyp 

väl

Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

11. Denna logotyp tilltalar mig 

som person

Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Sig.

Mean 

Difference 

(I-J)Dependent Variable

9. Jag tycker att denna logotyp 

är snygg

Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

10. Jag tycker att denna 

logotyp hjälper mig att 

identifiera företaget

Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

6. Jag tror att företaget 

erbjuder bra service

Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

8. Jag tycker att logotypen 

föremedlar en positiv känsla 

för företaget

Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2
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4.1.4 Samtliga företag 

Genom variansanalys där samtliga företag ingår finns inga signifikanta skillnader mellan grupperna 

på de variabler som berör om respondenten tror att företaget erbjuder bra service eller har egen 

erfarenhet samt om de skulle stanna kvar hos företaget även om det var svårtillgängligt. 

Svarsfrekvensen är dock något högre för experimentgrupp 1 när det gäller egen erfarenhet. 

Medvetenheten om företaget skiljer sig signifikant mellan alla grupper där kontrollgruppen visar ett 

högre värde än de övriga. Resultatet visar också att lojaliteten är signifikant högre i kontrollgruppen 

än både experimentgrupp 1 och 2. Vidare är köpviljan högre hos kontrollgruppen än 

experimentgrupp 2. De variabler som mäter uppfattningen av de estetiska delar som respondenten 

exponeras för får genomgående ett signifikant högre värde hos kontrollgruppen än de övriga. 

Undantaget är att experimentgrupp 1 anser att symbolen i mindre utsträckning stärker 

identifieringen av företaget. 
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Tabell 8. Variansanalys samtliga företag. 

 

4.3 Korrelationsanalys 

Experimentgrupp1 ,98927
* ,000

Experimentgrupp2 ,52620
* ,008

Kontrollgrupp -,98927
* ,000

Experimentgrupp2 -,46307
* ,024

Kontrollgrupp -,52620
* ,008

Experimentgrupp1 ,46307
* ,024

Experimentgrupp1 ,84028
* ,000

Experimentgrupp2 1,53149
* ,000

Kontrollgrupp -,84028
* ,000

Experimentgrupp2 ,69122
* ,000

Kontrollgrupp -1,53149
* ,000

Experimentgrupp1 -,69122
* ,000

Experimentgrupp1 ,45133
* ,012

Experimentgrupp2 ,50419
* ,004

Kontrollgrupp -,45133
* ,012

Experimentgrupp2 ,05286 ,939

Kontrollgrupp -,50419
* ,004

Experimentgrupp1 -,05286 ,939

Experimentgrupp1 ,53716
* ,002

Experimentgrupp2 ,21891 ,339

Kontrollgrupp -,53716
* ,002

Experimentgrupp2 -,31825 ,112

Kontrollgrupp -,21891 ,339

Experimentgrupp1 ,31825 ,112

Experimentgrupp1 ,48696
* ,004

Experimentgrupp2 1,29412
* ,000

Kontrollgrupp -,48696
* ,004

Experimentgrupp2 ,80716
* ,000

Kontrollgrupp -1,29412
* ,000

Experimentgrupp1 -,80716
* ,000

Experimentgrupp1 ,55445
* ,002

Experimentgrupp2 1,83392
* ,000

Kontrollgrupp -,55445
* ,002

Experimentgrupp2 1,27946
* ,000

Kontrollgrupp -1,83392
* ,000

Experimentgrupp1 -1,27946
* ,000

Experimentgrupp1 ,90344
* ,000

Experimentgrupp2 ,12233 ,751

Kontrollgrupp -,90344
* ,000

Experimentgrupp2 -,78111
* ,000

Kontrollgrupp -,12233 ,751

Experimentgrupp1 ,78111
* ,000

Experimentgrupp1 ,41376
* ,027

Experimentgrupp2 1,15450
* ,000

Kontrollgrupp -,41376
* ,027

Experimentgrupp2 ,74074
* ,000

Kontrollgrupp -1,15450
* ,000

Experimentgrupp1 -,74074
* ,000

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

10. Jag tycker att denna 

logotyp hjälper mig att 

identifiera företaget

Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

11. Denna logotyp tilltalar 

mig som person

Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

8. Jag tycker att logotypen 

föremedlar en positiv 

känsla för företaget

Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

9. Jag tycker att denna 

logotyp är snygg

Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

3. Jag känner mig lojal till 

det här företaget

Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

4. Jag skulle kunna tänka 

mig att köpa detta företags 

tjänster

Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

1. Jag känner till det här 

företaget väl

Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

2. Jag känner till denna 

logotyp väl

Kontrollgrupp

Experimentgrupp1

Experimentgrupp2

Multiple Comparisons

Tukey HSD

Dependent Variable

Mean Difference 

(I-J) Sig.
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Genom en korrelationsanalys i SPSS av samtliga variabler i kontrollgrupp, experimentgrupp 1, 

experimentgrupp 2, visar alla indikatorer på måttligt starka till starka samband på signifikansnivån 

0.01.  

 

Korrelationskoefficient Sambandets styrka 

+/- 0,00-0,20 Obetydligt samband 

+/- 0,21-0,40 Litet samband 

+/- 0,41-0,70 Måttligt starkt samband 

+/- 0,71-0,90 Starkt samband 

+/- 0,91-1,00 Väldigt starkt samband 

 

Modell 6. Sambandets styrka (Hair JR et al., 2007:358).    

 

4.3.1 Kontrollgrupp 

Det som är av intresse för studien är korrelationen mellan de variabler som berör köpvilja, lojalitet, 

upplevd service och de som berör vad respondenten exponeras för när enkäten besvaras. Analysen 

visar genomgående måttligt starka samband mellan dessa till de variabler som berör om logotypen 

förmedlar en positiv känsla, är estetiskt tilltalande, stärker identifieringen och tilltalar den svarande 

“som person”. Det starkaste sambandet mellan dessa i kontrollgruppen är om respondenten anser att 

företaget erbjuder bra service och om logotypen förmedlar en positiv känsla (r=0.6).   
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Tabell 9. Korrelationsanalys Kontrollgrupp (egen).  

 

För att se resultat av korrelationsanalys av kontrollgruppen där varje företag är individuellt 

undersökta, se bilaga 4. Samtliga företag visar svagt till måttligt starka samband på 0.05- och 0.01-

nivån mellan de variabler som berör om logotypen förmedlar en positiv känsla, är estetiskt- eller 

personligt tilltalande, stärker identifieringen och de variabler som berör köpvilja, lojalitet och 

upplevd service.  

 

4.3.2 Experimentgrupp 1 

Genom samma körning på experimentgrupp 1, som exponeras för varumärkets symbol i logotypen, 

visar samtliga indikatorer på måttligt starka till starka samband på 0.01-nivån, även här.   

 

Resultatet visar måttligt starka till starka samband mellan de variabler som berör köpvilja, lojalitet, 

upplevd service och de som berör vad respondenten exponeras för när enkäten besvaras. Intressant 
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är att korrelationen mellan påståendet att “logotypen förmedlar en positiv känsla och samtliga 

variabler är starkare än i kontrollgruppen. Starkast är sambandet mellan den upplevda servicen och 

om logotypen förmedlar en positiv känsla (r=0.7). Det bör även observeras att det finns ett starkare 

samband (r=0.7) mellan hur väl symbolen stärker identifieringen av företaget och kännedom kring 

detta i jämförelse med de andra grupperna. 

 

 

Tabell 10. Korrelationsanalys Experimentgrupp 1 (egen) 

 

4.3.3 Experimentgrupp 2 

Korrelationsanalysen på experimentgrupp 2, där respondenterna exponeras för endast varumärket i 

svart text, skiljer sig mest från de övriga grupperna. Fortfarande visar samtliga indikatorer på litet 

till starkt samband på 0.01-nivån.  

 

Det finns fortfarande, om än något svagare, korrelation mellan de variabler som berör köpvilja, 

lojalitet, upplevd service och de som berör vad respondenten exponeras för när enkäten besvaras. I 

jämförelse med kontrollgruppen är samtliga samband svagare (r=0.3-r=0.5). De svagaste 

sambanden i denna grupp är om respondenten anser att logotypen är estetiskt tilltalande och de som 
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berör köpvilja, lojalitet samt upplevd service. Intressant är att det fortfarande finns en signifikant 

korrelation. 

 

 

Tabell 11. Korrelationsanalys Kontrollgrupp 2 (egen). 

 

4.2 Reliabilitet 

För att kunna stärka den interna konsistensen av de variabler som används i undersökningen har 

Cronbach´s Alpha använts och redovisar respektive enkätundersökning, symbol, svart text och den 

riktiga logotypen. Se tabeller nedan: 

 

Reliability Statistics   

Cronbach's Alpha N of Items 

,944 11 

 

Tabell 12. Statistik Cronbach´s Alpha Kontrollgrupp (egen). 
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Reliability Statistics   

Cronbach's Alpha N of Items 

,913 11 

 

Tabell 13. Statistik Cronbach´s Alpha Experimentgrupp 2 (egen). 

 

Reliability Statistics   

Cronbach's Alpha N of Items 

,944 11 

 

Tabell 14. Statistik Cronbach´s Alpha Experimentgrupp 1 (egen). 

 

4.4 Bortfall 

Vid datainsamlingen tillfrågades 481 personer att delta i undersökningen. Totalt samlades 

360 enkäter in och det ger oss ett bortfall på 121 personer. När det kom fram att en person var under 

18 år, fick de beskedet att de inte kunde delta i undersökningen. Detta grundar sig främst på att 

personer under 18 år inte är lika vana eller har möjligheten att ingå i affärer som innebär stora 

ekonomiska konsekvenser för dem själva. I tabellen nedan redovisas fördelningen av bortfallet och 

aktuell orsak till varför den tillfrågande inte kunde delta. Kategorin övrigt, står för personer som ej 

uppget orsak till varför de inte ville delta. Kategorin ”har inte tid” står för personer som uttalat att 

de inte har tid att genomföra enkätundersökningen. Personer som tackat nej i förbifarten och varit 

stressade hamnar således under kategorin stressad.  
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Tabell 15. Bortfallsstatistik (egen). 

 

Studien gav ett stort bortfall på påståendet som bygger på egna erfarenheter. Upplevd kvalitet består 

av egna erfarenheter och förväntningar men i detta val fick undersökningen en låg svarsfrekvens när 

det gäller egen erfarenhet (se bilaga 2), då många respondenter svarat ”vet ej”. Som en konsekvens 

av detta läggs mindre vikt på egen erfarenhet och fokus hamnar på hur konsumenten förväntar sig 

att kvaliteten är.   
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5. Analys 

Nedan analyseras de resultat som presenterats i det föreliggande kapitlet. Analysen 

sammankopplar teori och resultat, där de utvecklas med egna reflektioner.  

 

Hur påverkas medvetenheten om företaget vid avsaknaden av en symbol i logotypen? 

Vi kan med stöd av variansanalysen (se Tabell. 7) säga att konsumenters medvetenhet om ett 

företag är starkare om de exponeras för den riktiga logotypen än om de endast får se företagsnamn 

eller symbol. Detta är i linje med Aaker (1998:84) resonemang att avsaknaden av en symbol i 

logotypen gör det svårare för omgivningen att identifiera företaget eftersom Hendersson (1998:15) 

och Van Riel & Van Den Ban (2001) menar att bilder kan göra detta “snabbare än ord”. En logotyp 

har enligt bland annat Van Riel & Van Den Ban (2001), Schetcher (1993), Hendersson (1998:14) i 

grunden uppgiften att fånga uppmärksamhet och förmedla företagets image till kunden. Resultatet i 

vår undersökning är helt i linje med detta då medvetenheten ökar vid exponering av företagets 

riktiga logotyp. Mindre förvånande är att endast symbolen i logotypen, som enskilt element, bidrar 

minst till hur väl de känner igen och kan identifiera företaget. Intressant är dock att vi kan se 

skillnader på företagsnivå. Variansanalysen av Fastighetsbyråns logotyp bekräftar att både symbol 

som enskilt element och den riktiga logotypen gör att respondenterna kan identifiera företaget bättre 

än med endast företagsnamn. (se Tabell 4) I detta fall är symbolen något starkare än den riktiga 

logotypen även om skillnaden ej är signifikant. En av förklaringarna kan vara att Fastighetsbyrån 

använder samma symbol i logotypen som en av Sveriges största banker, med några få skillnader. 

Vid exponering av denna symbol som enskilt element kan det antas att respondenten associerar den 

med banken vilket förklarar resultatet. Detta visar på en av de önskade effekterna av co-branding 

som Leitch & Davenport (2007:7) tar upp i sin studie. 

 

Hur påverkar exponering av företagets riktiga logotyp känslan av lojalitet till företaget i jämförelse 

med endast företagsnamnet? 

Undersökningen visar att den grupp som exponeras för företagens riktiga logotyp känner högre 

lojalitet till företaget än de som får se endast företagsnamnet eller logotypens symbol som enskilt 

element utifrån vår variansanalys (se Tabell 7). Detta är i linje med den idé som delvis ligger till 

grund för Schechter (1993) studie, där två identiska varor/tjänster, där den ena marknadsförs med 

ett välkänt varumärke och den andra med ett okänt, föredras varan med känt varumärke.  Även 

Hoyer & Brown (1990) menar att konsumenter väljer det välkända alternativet. I vårt fall handlar 

det om full logotyp och endast företagsnamn. Detta är även i linje med Park, et al. (2013:186) 

forskning som visar att logotyper i form av symbol tillsammans med företagsnamn kan vara 

effektiva verktyg för att öka lojaliteten till företaget. Känslan av lojalitet till företaget kan bero på 
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olika faktorer men vår uppfattning, med stöd av den empiriska undersökningen och tidigare 

forskning är att logotyper är mer effektiva på att stärka lojaliteten då de ger en tydligare uppfattning 

av företaget. Vi har visat att konsumenter inte känner till företaget lika väl om de inte exponeras för 

hela logotypen vilket tyder på att exponering av logotypen även stärker medvetenheten hos 

konsumenten. Det är viktigt på den undersökta marknaden, då förväntningarna antas öka med de 

ekonomiska konsekvenserna, vilket Zeithaml et al. (1990) tar upp. Med stöd av detta kan vi säga att 

känslan av lojalitet kan påverkas av exponering av företagets fullständiga logotyp. 

 

Hur påverkar exponering av företagets riktiga logotyp köpviljan till företagets tjänster i jämförelse 

med endast företagsnamnet? 

Undersökningen stödjer att köpviljan är högre hos respondenterna som får se den riktiga logotypen 

än de utgår från en symbol i logotypen som enskilt element. Det kan dock inte säkerhetsställas 

statistiskt att en den riktiga logotypen ökar köpviljan i förhållande till endast företagsnamnet i svart 

text, med stöd från variansanalysen (se Tabell 7). Detta är förvånande då respondenterna i större 

utsträckning känner sig lojala till företaget vid samma exponering. De som exponerats för företagets 

fulla logotyp ger dock ett högre värde, även om skillnaden inte är signifikant.  Korrelationsanalysen 

visar dock med 99 % säkerhet ett samband mellan de estetiska variablerna en person exponeras för 

och köpviljan bland alla testade grupper (se Tabell 12). Att sambandet är svagare i gruppen som 

exponeras för endast företagsnamnet kan förklaras med Schechter (1993:35) resonemang om att 

vissa företag får identiska värden oavsett exponering av en logotyp. Tanken är att det handlar om 

välkända företag som är väl förankrade i medvetandet hos konsumenten. Som konsekvens av detta 

ser konsumenten företaget bakom logotypen oavsett om det är logotypen eller endast 

företagsnamnet som exponeras. En annan tanke är i linje med Zeithaml et al. (1990), att vid stora 

ekonomiska konsekvenser ökar även krav och förväntningar. För att göra en grov jämförelse kan 

man tänka sig att köpa glass. Att se “GB-glass gubben” en varm sommardag kan förmodligen få 

många personer att ta beslutet att köpa en glass till skillnad från GB-glass i endast svart text. Att se 

fastighetsbyråns logotyp skulle jämförelsevis inte få många personer att köpa en villa, även om 

exponeringen kan öka känslan av lojalitet som bekräftats ovan. Att symbolen som enskilt element 

minskar köpviljan i jämförelse med logotyp och företagsnamn tyder som tidigare nämnt på att 

symbolen i sig är sämre på att få konsumenten att identifiera företaget. Korrelationsanalysen visar 

även att om konsumenter endast får se en symbol är sambandet med köpvilja starkare till hur väl de 

identifierar företaget än de övriga grupperna (se Tabell 12). Detta är inte speciellt förvånande 

eftersom få personer antas vilja köpa något de inte vet vad det är och står för. Med denna bakgrund 

kan vi se tendenser på att köpviljan ökar vid exponering av företagets hela logotyp men inte 

statistiskt bekräfta att det ökar köpviljan. 
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Undersökningen visar vidare att viljan att stanna kvar hos företaget även om det är svårtillgängligt, 

inte påverkas signifikant av varken logotyp, symbol eller företagsnamnet. Park, et al. (2013) 

forskning visar att logotyper i form av symbol och text är mer effektiva verktyg än endast 

företagsnamnet för att stärka detta. Det krävs dock att logotypen i sig är estetiskt eller personligt 

tilltalande. Park, et al. (2013) resultat därför varken bevisas eller motbevisas, med hjälp av endast 

variansanalys, med hänsyn till att de undersökta logotyperna inte fått speciellt högt medelvärde(<6) 

när det gäller både estetiskt och personligt tilltalande (se bilaga 2). Inte heller på företagsnivå har 

något av de undersökta företagen speciellt höga värden. En annan tänkbar förklaring är att de 

undersökta företagen är fastighetsmäklarföretag vilket erbjuder en tjänst som för det mesta används 

väldigt sällan, bara några gånger under en livstid. Det blir då ganska uppenbart att konsumenter inte 

väljer ett sådant svårtillgängligt företag för en tjänst som de i sin nuvarande situation inte ens 

behöver, om de inte ska sälja eller köpa en bostad. Svarsfrekvensen när det gäller egen erfarenheten 

är dessutom låg, vilket stärker denna tanke (se bilaga 2).  

 

Hur påverkar exponering av företagets riktiga logotyp uppfattningen av servicekvalitet?  

Vi kan inte med stöd av variansanalysen statistiskt bekräfta att varken en logotyp eller symbol som 

enskilt element påverkar uppfattningen om bra service hos respondenterna (se Tabell 7). Med 

hänsyn till medelvärdena mellan grupperna finns dock tendenser som tyder på att exponering av den 

riktiga logotypen ökar uppfattningen av bra service, även om denna skillnad inte är signifikant. Inte 

heller i jämförelse på företagsnivå skiljer sig detta nämnvärt. Inget av de undersökta företagen visar 

att den riktiga logotypen ökar uppfattningen av bra service signifikant positivt. Detta är också i linje 

med Schechter (1993) resonemang kring välkända företag som tidigare nämnt.  

 

Det går också, mindre förvånande, att bekräfta att logotyper inte påverkar den egna erfarenheten av 

företaget. Dock är antalet respondenter som valt alternativet “vet ej” många, vilket inte ger ett lika 

starkt statistiskt underlag för att dra några slutsatser. Intressant är ändå att de respondenter som 

exponerats för endast symbol som enskilt element har en högre svarsfrekvens(>50) än de andra 

grupperna när det gäller egen erfarenhet (se Bilaga 2). Genom att undersöka detta på företagsnivå 

kan vi se att de två största företagen i undersökningen, i jämförelse av marknadsandelar, har en 

högre svarsfrekvens på denna variabel när respondenterna får se endast symbolen. Dessa företag 

tillhör dessutom en större koncern. I och med detta använder de samma symbol i logotypen. Det är 

därför, som tidigare nämnt, sannolikt att symbolen förknippas med banken i första hand vilket gör 

att fler personer har egen erfarenhet. Detta kan till viss del jämföras med det som Henderson 

(1998:15) kallar för “false recognition” där de svarande i högre grad tror att de har sett logotypen 
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innan och ger därför ett annat svar. Detta är även en önskvärd effekt av co-branding Davenport 

(2007). Huruvida användandet av en logotyp som tillhör en större koncern påverkar konsumentens 

uppfattning är ett ämne som inte berörs i denna studie.  

 

Hur påverkas köpvilja och upplevd lojalitet till företaget genom en estetiskt och personligt tilltalande 

logotyp? 

Med stöd från korrelationsanalys (se Tabell 12.) för samtliga respondenter som exponerats för våra 

tre undersökta företag, finns med 99 % säkerhet ett måttligt starkt samband mellan om en logotyp 

förmedlar en positiv känsla, är tilltalande estetiskt och personligt för respondenten och lojaliteten 

till företaget. Resultatet stärks med att varje enskilt undersökt företag visar på samma korrelationer 

(se Bilaga 3). Detta går i linje med Park, et al. (2013) forskning som genom en empirisk 

undersökning visar att köpvilja och lojalitet till företaget ökar genom användandet av en logotyp 

som har dessa egenskaper. Som tidigare nämnt har de undersökta företagen inte fått speciellt höga 

värden i bedömningen av dessa estetiska variabler, men samtliga har ett medelvärde över fem, 

vilket tyder på ett övervägande positivt resultat.  

 

Respondenterna i undersökningen tycker att den riktiga logotypen med både symbol och text är 

snyggast och därmed mest estetiskt tilltalande. Den minst estetiskt tilltalande logotypen som består 

av endast svart text. Varför en person anser att en symbol är estetiskt tilltalande kan givetvis variera 

men MacInnis, et al. (1999) menar att symboler kan vara mer personliga än en text och på så sätt 

skapa en starkare samhörighet med företaget. Naturligtvis kan det finnas olika förklaringar till detta, 

en annan kan vara att undersökningen är genomförd på fastighetsmäklarföretags logotyper som 

exponeras flitigt och där av tycker respondenten att den välkända logotypen är snyggast. En 

förändring av en logotyp som är starkt förankrad i medvetandet och kan skapa en konflikt för 

konsumenten då den förändrats vilket Walsh, Winterich, Mittal (2011:441-442) tar upp i sin studie 

och menar att denna konflikt ofta är negativ. Med stöd av korrelationsanalysen visas även ett 

måttligt starkt samband mellan konsumenters köpvilja och hur estetiskt tilltalande logotypen är. 

Variansanalysen visar som tidigare nämnt att symbol i kombination med företagsnamnet får 

signifikant högre medelvärde när de bedömer sin lojalitet till företaget (se Tabell 7). Detta bekräftar 

Park et al. (2013) och Schetcher (1993) resonemang om att symboler med företagsnamn kan vara 

mer effektiva verktyg utifrån hur tilltalande logotypen är estetiskt. En annan tänkbar orsak till att 

den ursprungliga logotypen med både symbol och företagsnamn är snyggare skulle kunna vara som 

Phillips, McQuarrie och Griffin (2014:225) menar att estetiskt medvetna konsumenter är känsliga 

för förändringar och där av tycker att den ursprungliga logotypen är snyggare. Detta är dock inte 

bekräftat av denna undersökning men en tänkbar orsak till utfallet. Med denna bakgrund kan vi 
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bekräfta att en logotyp som både innefattar en symbol och företagets namn är mer estetiskt 

tilltalande, samtidigt som den påverkar lojaliteten positivt.  
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6. Slutsats 

Med utgångspunkt i vad undersökningen ämnar besvara, kan vi bidra med en ökad förståelse av hur 

logotyper påverkar konsumenter på den undersökta marknaden. I detta fall testat på logotyper i 

fastighetsmäklarbranschen som uppfyller båda kriterierna. Detta är dessutom en marknad där den 

egna erfarenheten av själva företaget är låg eftersom dessa tjänster används sällan. Tidigare 

forskning har visat att krav och förväntningar ökar med de ekonomiska konsekvenserna av ett köp. 

Vi kan med studien visa att trots höga krav och förväntningar, kan ett visuellt element som en 

logotyp påverka konsumentens känsla av lojalitet till företaget. Att den uppfattade kvaliteten och 

köpviljan ökar genom exponering av företagets riktiga logotyp kan inte säkerhetsställas statistiskt, 

vilket det finns tendenser som tyder på i andra empiriska undersökningar. Vi kan även visa att det 

finns ett samband mellan hur tilltalande logotypen är och köpvilja och känsla av lojalitet i likhet 

med tidigare forskning. 

 

Resultatet i vår studie går i linje med den forskning som studerat fenomenet på andra marknader. 

Konsumenters medvetenhet och känsla av lojalitet till företaget minskar då de endast får se 

företagsnamnet i jämförelse med den riktiga logotypen. Det finns även tendenser som tyder på att 

köpviljan och den upplevda kvaliteten är högre vid exponering av företagets riktiga logotyp, även 

om detta inte kan säkerhetsställas statistiskt. Att en förändring av dessa variabler inte kan bekräftas 

kan förklaras med att de undersökta företagen marknadsförs flitigt och kan därför vara väl 

förankrade i konsumentens medvetande. Detta kan i sin tur minska betydelsen av att se företagets 

logotyp. En annan förklaring är att kraven på företagen är högre på denna marknad då tjänsterna 

som erbjuds till konsumenterna är ekonomiskt kostsamma och därmed spelar konsumentens 

uppfattning till företaget bakom logotypen en större roll än vad de faktiskt exponeras för.  

Vi kan i vår studie bekräfta att: 

 Avsaknaden av en symbol i logotypen minskar konsumenternas medvetenhet om företaget 

 Exponering av företagets riktiga logotyp ökar känslan av lojalitet till företaget mer än 

endast företagsnamnet 

 En estetiskt och personligt tilltalande logotyp påverkar konsumentens köpvilja och känsla av 

lojalitet till företaget positivt. 

 Konsumenternas uppfattning är att logotyper som innefattar både symbol och företagsnamn 

är mer estetiskt tilltalande än logotyper med endast symbol eller företagsnamn i svart text. 

En estetsikt tilltalande logotyp påverkar samtidigt känslan av lojalitet till företaget positivt 

 

Följande kan inte säkerställas statistiskt i denna undersökning: 
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 Företagets riktiga logotyp ökar köpviljan till företagets tjänster mer än endast 

företagsnamnet 

 Företagets riktiga logotyp ökar viljan att stanna kvar hos företaget, även om det skulle vara 

svårtillgängligt 

 Företagets riktiga logotyp ger uppfattningen av bättre service än endast företagsnamnet 

 

Sammanfattningsvis har vi genom denna studie kunnat konstatera att det finns likheter med tidigare 

studier trots att denna studie inriktat sig på fastighetsmäklarföretag, som exponerar logotyperna 

flitigt och affärerna har stora ekonomiska konsekvenser. Studien bidrar till att förstå att företagens 

ursprungliga logotyp med både symbol och företagsnamn är mer estetiskt tilltalande och detta 

påverkar samtidigt känslan av lojalitet. Det visar också att logotyper som är estetiskt tilltalande 

bland fastighetsmäklarföretag påverkar konsumenternas köpvilja, trots att de ekonomiska 

konsekvenserna och förväntningarna är höga. Fastighetsmäklarföretag bör använda sig av en 

symbol i sina logotyper för att öka medvetenheten om företaget hos konsumenterna. Studien kan 

framförallt visa både styrka och riktning för de valda fastighetsmäklarföretagen, men även till viss 

del riktningen för fastighetsmäklarbranschen.  

 

6.1 Egna reflektioner 

Vi tycker att det är intressant att det finns en hel del likheter i resultatet av vår studie på den aktuella 

marknaden, med den forskning som berört andra typer av företag. Det finns likheter i hur 

konsumenter påverkas av fastighetsmäklarföretags logotyper och företag som t.ex. säljer snabbmat.  

 

Under arbetets gång har vi fått en bredare förståelse för att logotyper är ett viktigt 

marknadsföringsverktyg som hjälper fastighetsmäklarföretag att påverka konsumenternas 

uppfattning om företaget rörande t.ex. lojalitet och identifiering av företaget.  

 

Vi anser att resultatet kan appliceras på marknadsledande svenska fastighetsmäklarföretag. Hur 

studien står sig för svenska företag i allmänhet är svårt att säga eftersom enkäten utgår ifrån 

fastighetsmäklarföretag. Resultatet kan möjligen företräda andra företag som också exponerar sig på 

liknande sätt och sysslar med affärer som innebär stora ekonomiska konsekvenser för konsumenten.  

 

I resultatet kan vi se att den logotyp som företaget faktiskt använder, ger en starkare känsla av 

lojalitet hos potentiella kunder. Av de personer som medverkat i vår undersökning har få av dem 

svarat att de har egen erfarenhet av företaget. Om man tänker sig att dessa konsumenter uppfattar 

fastighetsmäklartjänster som identiska oavsett företag kan logotypen vara den största skillnaden för 
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dessa personer. Detta menar vi är ett viktigt inslag som företag inom framförallt 

fastighetsmäklarbranschen bör ta till sig och förstå, i marknadsföringssyfte. Vi kan också se att 

kombinationen av företagsnamn och symbol är mer fördelaktig när det gäller att förmedla en positiv 

känsla, än vad en logotyp som består av endast företagsnamnet är. Detta kan även andra 

fastighetsmäklarföretag, som saknar idag saknar en symbol i sin logotyp, ta fasta på, och öppna upp 

för en omvärdering av dessa. Vi ser även att studien till viss del bidrar med att stärka tidigare 

forskningsresultat eftersom vi undersökt en större population än vad t.ex. Park et al. (2013) har 

gjort. Studien bidrar med förståelsen att logotyper än idag, trots att flertalet andra 

marknadsföringstekniker finns tillgängliga, påverkar konsumenternas uppfattning om ett företag 

och framförallt ett fastighetsmäklarföretag.  

 

En intressant upptäckt enligt oss är att en estetiskt tilltalande logotyp påverkar konsumenters känsla 

av lojalitet även om den egna erfarenheten visat sig vara låg. Logotyper, kan som tidigare nämnts, 

bidra med mer än vad vi människor till en början kan tro. Samtidigt är det också av intresse att vi 

inte i studien kan konstatera att ett fastighetsmäklarföretags riktiga logotyp varken ger 

uppfattningen av bättre service eller ökar köpviljan, mer än endast företagsnamnet i svart text.   

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Vi rekommenderar framtida studier att göra en liknande undersökning men försöka få fler 

respondenter att genomföra undersökningen för att studien ska kunna generaliseras på populationen, 

som i vårt fall var den svenska befolkningen som är 18 år och äldre. Studien skulle också kunna 

genomföras på andra företag som t.ex. bankföretag, som också till stor del kan leda till en 

ekonomisk konsekvens för konsumenten vid en affär. Det kan även vara av intresse att undersöka 

co-branding, som innefattar när flera företag använder sig av samma symbol, och hur dessa 

uppfattas hos konsumenten, utifrån kriterier som t.ex. upplevd kvalitet. De skulle också kunna ägna 

sig åt att se hur konsumenters uppfattning påverkas till logotyper som används av flera företag inom 

samma koncern. 

 

Studien skulle då kunna bidra till hur konsumenterna uppfattar symbolen utifrån vilket av företagen 

som respondenterna få ta del av för att sedan kunna visa på eventuella skillnader.  Ett exempel på 

detta är att se hur Swedbank och Fastighetsbyrån logotyper och symboler, uppfattas utifrån vilken 

marknad de agerar på, som i detta fall är bankmarknaden och fastighetsmäklarmarknaden.    
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Bilaga 1. Kontrollgrupp 
Titta på logotypen här under. Svara sedan på frågorna så gott du kan. Vi undersöker logotyper 
inom fastighetsmäklarbranschen och är intresserade av din uppfattning av logotypen, även om du 
inte känner till företaget. Kryssa i en ruta på varje fråga.  
 
 
 
 
1. Jag känner till det här företaget väl

 
 
2. Jag känner till denna logotyp väl

 
 
3. Jag känner mig lojal till det här företaget

 
 
4. Jag skulle kunna tänka mig att köpa detta företags tjänster

 
 
5. Även om det här företaget skulle vara svårtillgängligt, skulle jag fortfarande köpa deras tjänster. 

 
  
6. Jag tror att företaget erbjuder bra service

 
 
7. Av egen erfarenhet anser jag att företaget erbjuder bra service

 
 
8. Jag tycker logotypen förmedlar en positiv känsla för företaget

 
 
9. Jag tycker att denna logotyp är snygg

 
 
10. Jag tycker att denna logotyp hjälper mig att identifiera företaget
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11. Denna logotyp tilltalar mig som person  
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Titta på logotypen här under. Svara sedan på frågorna så gott du kan. Vi undersöker logotyper 
inom fastighetsmäklarbranschen och är intresserade av din uppfattning av logotypen, även om du 
inte känner till företaget. Kryssa i en ruta på varje fråga.  
 
 
 
1. Jag känner till det här företaget väl

 
 
2. Jag känner till denna logotyp väl 

 
 
3. Jag känner mig lojal till det här företaget

 
 
4. Jag skulle kunna tänka mig att köpa detta företags tjänster

 
 
5. Även om det här företaget skulle vara svårtillgängligt, skulle jag fortfarande köpa deras tjänster. 

 
  
6. Jag tror att företaget erbjuder bra service

 
 
7. Av egen erfarenhet anser jag att företaget erbjuder bra service

 
 
8. Jag tycker logotypen förmedlar en positiv känsla för företaget

 
 
9. Jag tycker att denna logotyp är snygg

 
 
10. Jag tycker att denna logotyp hjälper mig att identifiera företaget

 
 
11. Denna logotyp tilltalar mig som person  
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Titta på logotypen här under. Svara sedan på frågorna så gott du kan. Vi undersöker logotyper 
inom fastighetsmäklarbranschen och är intresserade av din uppfattning av logotypen, även om du 
inte känner till företaget. Kryssa i en ruta på varje fråga.  
 
 
 
1. Jag känner till det här företaget väl

 
 
2. Jag känner till denna logotyp väl 

 
 
3. Jag känner mig lojal till det här företaget 

 
 
4. Jag skulle kunna tänka mig att köpa detta företags tjänster

 
 
5. Även om det här företaget skulle vara svårtillgängligt, skulle jag fortfarande köpa deras tjänster. 

 
  
6. Jag tror att företaget erbjuder bra service

 
 
7. Av egen erfarenhet anser jag att företaget erbjuder bra service

 
 
8. Jag tycker logotypen förmedlar en positiv känsla för företaget

 
 
9. Jag tycker att denna logotyp är snygg

 
 
10. Jag tycker att denna logotyp hjälper mig att identifiera företaget

 
 
11. Denna logotyp tilltalar mig som person  
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Experimentgrupp 1 
 
Titta på logotypen här under. Svara sedan på frågorna så gott du kan. Vi undersöker logotyper 
inom fastighetsmäklarbranschen och är intresserade av din uppfattning av logotypen, även om du 
inte känner till företaget. Kryssa i en ruta på varje fråga.  
 
 
 
1. Jag känner till det här företaget väl

 
 
2. Jag känner till denna logotyp väl 

 
 
3. Jag känner mig lojal till det här företaget

 
 
4. Jag skulle kunna tänka mig att köpa detta företags tjänster

 
 
5. Även om det här företaget skulle vara svårtillgängligt, skulle jag fortfarande köpa deras tjänster. 

 
  
6. Jag tror att företaget erbjuder bra service

 
 
7. Av egen erfarenhet anser jag att företaget erbjuder bra service

 
 
8. Jag tycker logotypen förmedlar en positiv känsla för företaget

 
 
9. Jag tycker att denna logotyp är snygg

 
 
10. Jag tycker att denna logotyp hjälper mig att identifiera företaget
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11. Denna logotyp tilltalar mig som person  

 
 

 
  



79 
 

Titta på logotypen här under. Svara sedan på frågorna så gott du kan. Vi undersöker logotyper 
inom fastighetsmäklarbranschen och är intresserade av din uppfattning av logotypen, även om du 
inte känner till företaget. Kryssa i en ruta på varje fråga.  
 
 
 
1. Jag känner till det här företaget väl

 
 
2. Jag känner till denna logotyp väl 

 
 
3. Jag känner mig lojal till det här företaget

 
 
4. Jag skulle kunna tänka mig att köpa detta företags tjänster

 
 
5. Även om det här företaget skulle vara svårtillgängligt, skulle jag fortfarande köpa deras tjänster. 

 
  
6. Jag tror att företaget erbjuder bra service

 
 
7. Av egen erfarenhet anser jag att företaget erbjuder bra service

 
 
8. Jag tycker logotypen förmedlar en positiv känsla för företaget

 
 
9. Jag tycker att denna logotyp är snygg

 
 
10. Jag tycker att denna logotyp hjälper mig att identifiera företaget

 
 
11. Denna logotyp tilltalar mig som person  



80 
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Titta på logotypen här under. Svara sedan på frågorna så gott du kan. Vi undersöker logotyper 
inom fastighetsmäklarbranschen och är intresserade av din uppfattning av logotypen, även om du 
inte känner till företaget. Kryssa i en ruta på varje fråga.  
 
 
 
1. Jag känner till det här företaget väl

 
 
2. Jag känner till denna logotyp väl 

 
 
3. Jag känner mig lojal till det här företaget

 
 
4. Jag skulle kunna tänka mig att köpa detta företags tjänster

 
 
5. Även om det här företaget skulle vara svårtillgängligt, skulle jag fortfarande köpa deras tjänster. 

 
  
6. Jag tror att företaget erbjuder bra service

 
 
7. Av egen erfarenhet anser jag att företaget erbjuder bra service

 
 
8. Jag tycker logotypen förmedlar en positiv känsla för företaget

 
 
9. Jag tycker att denna logotyp är snygg

 
 
10. Jag tycker att denna logotyp hjälper mig att identifiera företaget

 
 
11. Denna logotyp tilltalar mig som person  
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Experimentgrupp 2 
 
Titta på logotypen här under. Svara sedan på frågorna så gott du kan. Vi undersöker logotyper 
inom fastighetsmäklarbranschen och är intresserade av din uppfattning av logotypen, även om du 
inte känner till företaget. Kryssa i en ruta på varje fråga.  
 
 
 
1. Jag känner till det här företaget väl

 
 
2. Jag känner till denna logotyp väl 

 
 
3. Jag känner mig lojal till det här företaget

 
 
4. Jag skulle kunna tänka mig att köpa detta företags tjänster

 
 
5. Även om det här företaget skulle vara svårtillgängligt, skulle jag fortfarande köpa deras tjänster. 

 
  
6. Jag tror att företaget erbjuder bra service

 
 
7. Av egen erfarenhet anser jag att företaget erbjuder bra service

 
 
8. Jag tycker logotypen förmedlar en positiv känsla för företaget

 
 
9. Jag tycker att denna logotyp är snygg

 
 
10. Jag tycker att denna logotyp hjälper mig att identifiera företaget

 
 

Fastighetsbyrån 
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11. Denna logotyp tilltalar mig som person  
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Titta på logotypen här under. Svara sedan på frågorna så gott du kan. Vi undersöker logotyper 
inom fastighetsmäklarbranschen och är intresserade av din uppfattning av logotypen, även om du 
inte känner till företaget. Kryssa i en ruta på varje fråga.  
 
 
 
1. Jag känner till det här företaget väl

 
 
2. Jag känner till denna logotyp väl 

 
 
3. Jag känner mig lojal till det här företaget

 
 
4. Jag skulle kunna tänka mig att köpa detta företags tjänster

 
 
5. Även om det här företaget skulle vara svårtillgängligt, skulle jag fortfarande köpa deras tjänster. 

 
  
6. Jag tror att företaget erbjuder bra service

 
 
7. Av egen erfarenhet anser jag att företaget erbjuder bra service

 
 
8. Jag tycker logotypen förmedlar en positiv känsla för företaget

 
 
9. Jag tycker att denna logotyp är snygg

 
 
10. Jag tycker att denna logotyp hjälper mig att identifiera företaget

 
 
11. Denna logotyp tilltalar mig som person  

Länsförsäkringar fastighetsförmedling 
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Titta på logotypen här under. Svara sedan på frågorna så gott du kan. Vi undersöker logotyper 
inom fastighetsmäklarbranschen och är intresserade av din uppfattning av logotypen, även om du 
inte känner till företaget. Kryssa i en ruta på varje fråga.  
 
 
 
1. Jag känner till det här företaget väl

 
 
2. Jag känner till denna logotyp väl 

 
 
3. Jag känner mig lojal till det här företaget

 
 
4. Jag skulle kunna tänka mig att köpa detta företags tjänster

 
 
5. Även om det här företaget skulle vara svårtillgängligt, skulle jag fortfarande köpa deras tjänster. 

 
  
6. Jag tror att företaget erbjuder bra service

 
 
7. Av egen erfarenhet anser jag att företaget erbjuder bra service

 
 
8. Jag tycker logotypen förmedlar en positiv känsla för företaget

 
 
9. Jag tycker att denna logotyp är snygg

 
 
10. Jag tycker att denna logotyp hjälper mig att identifiera företaget

 
 
11. Denna logotyp tilltalar mig som person  

Svensk fastighetsförmedling 
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Bilaga 2 

 

Fastighetsbyrån 

 

 

 

Länsförsäkringar 

Kontrollgrupp 119 7,2185 1,00 9,00

Experimentgrupp1 120 7,6750 1,00 9,00

Experimentgrupp2 119 6,5630 1,00 9,00

Total 358 7,1536 1,00 9,00

Kontrollgrupp 119 7,5126 1,00 9,00

Experimentgrupp1 120 7,7750 1,00 9,00

Experimentgrupp2 117 5,8205 1,00 9,00

Total 356 7,0449 1,00 9,00

Kontrollgrupp 103 6,2718 1,00 9,00

Experimentgrupp1 118 6,3051 1,00 9,00

Experimentgrupp2 104 5,8558 1,00 9,00

Total 325 6,1508 1,00 9,00

Kontrollgrupp 112 6,3482 1,00 9,00

Experimentgrupp1 118 6,1864 1,00 9,00

Experimentgrupp2 117 5,7778 1,00 9,00

Total 347 6,1009 1,00 9,00

Kontrollgrupp 101 3,9307 1,00 9,00

Experimentgrupp1 116 4,4569 1,00 9,00

Experimentgrupp2 112 3,8393 1,00 9,00

Total 329 4,0851 1,00 9,00

Kontrollgrupp 113 6,0531 1,00 9,00

Experimentgrupp1 119 6,3277 1,00 9,00

Experimentgrupp2 117 5,7265 1,00 9,00

Total 349 6,0372 1,00 9,00

Kontrollgrupp 43 5,6744 1,00 9,00

Experimentgrupp1 78 6,1026 1,00 9,00

Experimentgrupp2 40 5,2500 1,00 9,00

Total 161 5,7764 1,00 9,00

Kontrollgrupp 116 6,0862 1,00 9,00

Experimentgrupp1 119 6,2437 1,00 9,00

Experimentgrupp2 117 4,4530 1,00 9,00

Total 352 5,5966 1,00 9,00

Kontrollgrupp 117 5,6581 1,00 9,00

Experimentgrupp1 119 6,0084 1,00 9,00

Experimentgrupp2 117 4,1624 1,00 9,00

Total 353 5,2805 1,00 9,00

Kontrollgrupp 116 6,7241 1,00 9,00

Experimentgrupp1 119 6,7395 1,00 9,00

Experimentgrupp2 118 6,2797 1,00 9,00

Total 353 6,5807 1,00 9,00

Kontrollgrupp 114 5,4298 1,00 9,00

Experimentgrupp1 119 5,6639 1,00 9,00

Experimentgrupp2 119 4,4958 1,00 9,00

Total 352 5,1932 1,00 9,00

Descriptives

N Mean Minimum Maximum

FF1

FF2

FF3

FF4

FF5

FF6

FF7

FF8

FF9

FF10

FF11

Kontrollgrupp 120 7,2833 1,00 9,00

Experimentgrupp1 120 6,8500 1,00 9,00

Experimentgrupp2 119 6,2689 1,00 9,00

Total 359 6,8022 1,00 9,00

Kontrollgrupp 120 7,3083 1,00 9,00

Experimentgrupp1 119 7,3445 1,00 9,00

Experimentgrupp2 118 5,3051 1,00 9,00

Total 357 6,6583 1,00 9,00

Kontrollgrupp 107 6,1869 1,00 9,00

Experimentgrupp1 104 6,4135 1,00 9,00

Experimentgrupp2 111 5,5586 1,00 9,00

Total 322 6,0435 1,00 9,00

Kontrollgrupp 114 6,1140 1,00 9,00

Experimentgrupp1 110 6,1455 1,00 9,00

Experimentgrupp2 118 5,8898 1,00 9,00

Total 342 6,0468 1,00 9,00

Kontrollgrupp 104 4,1731 1,00 9,00

Experimentgrupp1 109 4,1927 1,00 9,00

Experimentgrupp2 104 4,0481 1,00 9,00

Total 317 4,1388 1,00 9,00

Kontrollgrupp 114 6,1579 1,00 9,00

Experimentgrupp1 113 6,4425 1,00 9,00

Experimentgrupp2 115 5,9304 1,00 9,00

Total 342 6,1754 1,00 9,00

Kontrollgrupp 48 5,3958 1,00 9,00

Experimentgrupp1 67 5,7612 1,00 9,00

Experimentgrupp2 46 5,8043 1,00 9,00

Total 161 5,6646 1,00 9,00

Kontrollgrupp 113 6,0177 1,00 9,00

Experimentgrupp1 114 5,7895 1,00 9,00

Experimentgrupp2 116 5,0517 1,00 9,00

Total 343 5,6152 1,00 9,00

Kontrollgrupp 120 5,2667 1,00 9,00

Experimentgrupp1 119 4,9748 1,00 9,00

Experimentgrupp2 117 3,5556 1,00 9,00

Total 356 4,6067 1,00 9,00

Kontrollgrupp 115 6,8522 1,00 9,00

Experimentgrupp1 116 6,1379 1,00 9,00

Experimentgrupp2 117 6,3162 1,00 9,00

Total 348 6,4339 1,00 9,00

Kontrollgrupp 114 5,0175 1,00 9,00

Experimentgrupp1 117 4,8889 1,00 9,00

Experimentgrupp2 116 4,3707 1,00 9,00

Total 347 4,7579 1,00 9,00

MaximumMinimumMeanN

Descriptives

1. Jag känner till det här 

företaget väl

2. Jag känner till denna 

logotyp väl

3. Jag känner mig lojal till 

det här företaget

4. Jag skulle kunna tänka 

mig att köpa detta företags 

tjänster

5. Även om det här företaget 

skulle vara svårtillgängligt, 

skulle jag fortfarande köpa 

deras tjänster

6. Jag tror att företaget 

erbjuder bra service

7. Av egen erfarenhet anser 

jag att företaget erbjuder bra 

service

8. Jag tycker att logotypen 

föremedlar en positiv 

känsla för företaget

9. Jag tycker att denna 

logotyp är snygg

10. Jag tycker att denna 

logotyp hjälper mig att 

identifiera företaget

11. Denna logotyp tilltalar 

mig som person
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Svensk fastighetsförmedling 

 

 

Samtliga företag 

 

Kontrollgrupp 119 6,9412 1,00 9,00

Experimentgrupp1 119 3,9328 1,00 9,00

Experimentgrupp2 119 7,0336 1,00 9,00

Total 357 5,9692 1,00 9,00

Kontrollgrupp 119 7,0084 1,00 9,00

Experimentgrupp1 114 4,0789 1,00 9,00

Experimentgrupp2 118 6,1102 1,00 9,00

Total 351 5,7550 1,00 9,00

Kontrollgrupp 104 6,0481 1,00 9,00

Experimentgrupp1 93 4,1935 1,00 9,00

Experimentgrupp2 107 5,5888 1,00 9,00

Total 304 5,3191 1,00 9,00

Kontrollgrupp 114 6,0263 1,00 9,00

Experimentgrupp1 89 4,2360 1,00 9,00

Experimentgrupp2 115 6,1652 1,00 9,00

Total 318 5,5755 1,00 9,00

Kontrollgrupp 112 3,5179 1,00 8,00

Experimentgrupp1 99 3,5354 1,00 9,00

Experimentgrupp2 108 3,6019 1,00 9,00

Total 319 3,5517 1,00 9,00

Kontrollgrupp 112 6,0000 1,00 9,00

Experimentgrupp1 101 4,6832 1,00 9,00

Experimentgrupp2 117 6,2564 1,00 9,00

Total 330 5,6879 1,00 9,00

Kontrollgrupp 40 5,4750 1,00 9,00

Experimentgrupp1 41 4,7317 1,00 9,00

Experimentgrupp2 37 6,0270 1,00 9,00

Total 118 5,3898 1,00 9,00

Kontrollgrupp 116 5,8621 1,00 9,00

Experimentgrupp1 112 4,4196 1,00 9,00

Experimentgrupp2 117 4,5812 1,00 9,00

Total 345 4,9594 1,00 9,00

Kontrollgrupp 116 5,4655 1,00 9,00

Experimentgrupp1 118 3,7288 1,00 9,00

Experimentgrupp2 118 3,1695 1,00 9,00

Total 352 4,1136 1,00 9,00

Kontrollgrupp 116 6,0172 1,00 9,00

Experimentgrupp1 108 3,8519 1,00 9,00

Experimentgrupp2 118 6,6271 1,00 9,00

Total 342 5,5439 1,00 9,00

Kontrollgrupp 113 5,2212 1,00 9,00

Experimentgrupp1 115 3,8435 1,00 9,00

Experimentgrupp2 116 3,3276 1,00 8,00

Total 344 4,1221 1,00 9,00

Descriptives

N Mean Minimum Maximum

1. Jag känner till det här 

företaget väl

2. Jag känner till denna 

logotyp väl

3. Jag känner mig lojal till 

det här företaget

4. Jag skulle kunna tänka 

mig att köpa detta företags 

tjänster

5. Även om det här företaget 

skulle vara svårtillgängligt, 

skulle jag fortfarande köpa 

deras tjänster

6. Jag tror att företaget 

erbjuder bra service

7. Av egen erfarenhet anser 

jag att företaget erbjuder bra 

service

8. Jag tycker att logotypen 

föremedlar en positiv 

känsla för företaget

9. Jag tycker att denna 

logotyp är snygg

10. Jag tycker att denna 

logotyp hjälper mig att 

identifiera företaget

11. Denna logotyp tilltalar 

mig som person

Kontrollgrupp 358 7,1480 1,00 9,00

Experimentgrupp1 359 6,1588 1,00 9,00

Experimentgrupp2 357 6,6218 1,00 9,00

Total 1074 6,6425 1,00 9,00

Kontrollgrupp 358 7,2765 1,00 9,00

Experimentgrupp1 353 6,4363 1,00 9,00

Experimentgrupp2 353 5,7450 1,00 9,00

Total 1064 6,4897 1,00 9,00

Kontrollgrupp 314 6,1688 1,00 9,00

Experimentgrupp1 315 5,7175 1,00 9,00

Experimentgrupp2 322 5,6646 1,00 9,00

Total 951 5,8486 1,00 9,00

Kontrollgrupp 340 6,1618 1,00 9,00

Experimentgrupp1 317 5,6246 1,00 9,00

Experimentgrupp2 350 5,9429 1,00 9,00

Total 1007 5,9166 1,00 9,00

Kontrollgrupp 317 3,8644 1,00 9,00

Experimentgrupp1 324 4,0864 1,00 9,00

Experimentgrupp2 324 3,8272 1,00 9,00

Total 965 3,9264 1,00 9,00

Kontrollgrupp 339 6,0708 1,00 9,00

Experimentgrupp1 333 5,8679 1,00 9,00

Experimentgrupp2 349 5,9713 1,00 9,00

Total 1021 5,9706 1,00 9,00

Kontrollgrupp 131 5,5115 1,00 9,00

Experimentgrupp1 186 5,6774 1,00 9,00

Experimentgrupp2 123 5,6911 1,00 9,00

Total 440 5,6318 1,00 9,00

Kontrollgrupp 345 5,9884 1,00 9,00

Experimentgrupp1 345 5,5014 1,00 9,00

Experimentgrupp2 350 4,6943 1,00 9,00

Total 1040 5,3913 1,00 9,00

Kontrollgrupp 353 5,4618 1,00 9,00

Experimentgrupp1 356 4,9073 1,00 9,00

Experimentgrupp2 352 3,6278 1,00 9,00

Total 1061 4,6673 1,00 9,00

Kontrollgrupp 347 6,5303 1,00 9,00

Experimentgrupp1 343 5,6268 1,00 9,00

Experimentgrupp2 353 6,4079 1,00 9,00

Total 1043 6,1918 1,00 9,00

Kontrollgrupp 341 5,2229 1,00 9,00

Experimentgrupp1 351 4,8091 1,00 9,00

Experimentgrupp2 351 4,0684 1,00 9,00

Total 1043 4,6951 1,00 9,00

10. Jag tycker att denna 

logotyp hjälper mig att 

identifiera företaget

11. Denna logotyp tilltalar 

mig som person

4. Jag skulle kunna tänka 

mig att köpa detta företags 

tjänster

5. Även om det här företaget 

skulle vara svårtillgängligt, 

skulle jag fortfarande köpa 

deras tjänster

6. Jag tror att företaget 

erbjuder bra service

7. Av egen erfarenhet anser 

jag att företaget erbjuder bra 

service

8. Jag tycker att logotypen 

föremedlar en positiv 

känsla för företaget

9. Jag tycker att denna 

logotyp är snygg

Minimum Maximum

1. Jag känner till det här 

företaget väl

2. Jag känner till denna 

logotyp väl

3. Jag känner mig lojal till 

det här företaget

Descriptives

N Mean
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1. Jag känner till det här 

företaget väl

2. Jag känner till 

denna logotyp 

väl

3. Jag känner 

mig lojal till det 

här företaget

4. Jag skulle 

kunna tänka 

mig att köpa 

detta företags 

tjänster

5. Även om det 

här företaget 

skulle vara 

svårtillgängligt, 

skulle jag 

fortfarande köpa 

deras tjänster

6. Jag tror att 

företaget 

erbjuder bra 

service

7. Av egen 

erfarenhet 

anser jag att 

företaget 

erbjuder bra 

service

8. Jag tycker att 

logotypen 

föremedlar en 

positiv känsla 

för företaget

9. Jag tycker att 

denna logotyp 

är snygg

10. Jag tycker att 

denna logotyp 

hjälper mig att 

identifiera 

företaget

11. Denna 

logotyp tilltalar 

mig som 

person

Pearson Correlation 1

Sig. (2-tailed)

N 358

Pearson Correlation ,796
** 1

Sig. (2-tailed) ,000

N 357 358

Pearson Correlation ,573
**

,571
** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000

N 313 314 314

Pearson Correlation ,546
**

,585
**

,766
** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000

N 339 340 307 340

Pearson Correlation ,398
**

,320
**

,484
**

,466
** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000

N 316 317 289 306 317

Pearson Correlation ,458
**

,502
**

,623
**

,670
**

,460
** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 338 339 307 328 307 339

Pearson Correlation ,638
**

,529
**

,720
**

,747
**

,684
**

,791
** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 131 130 124 127 118 128 131

Pearson Correlation ,553
**

,583
**

,593
**

,613
**

,479
**

,637
**

,682
** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 344 345 308 332 308 332 126 345

Pearson Correlation ,414
**

,378
**

,481
**

,500
**

,484
**

,439
**

,552
**

,712
** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 352 353 313 336 313 336 129 343 353

Pearson Correlation ,574
**

,645
**

,428
**

,494
**

,435
**

,474
**

,525
**

,549
**

,424
** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 346 347 309 333 312 333 129 337 343 347

Pearson Correlation ,455
**

,424
**

,486
**

,513
**

,503
**

,484
**

,671
**

,692
**

,742
**

,457
** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 341 341 306 329 306 327 127 335 338 334 341

Correlations

1. Jag känner till det här 

företaget väl

2. Jag känner till denna 

logotyp väl

3. Jag känner mig lojal till 

det här företaget

10. Jag tycker att denna 

logotyp hjälper mig att 

identifiera företaget

11. Denna logotyp tilltalar 

mig som person

4. Jag skulle kunna tänka 

mig att köpa detta företags 

tjänster

5. Även om det här företaget 

skulle vara svårtillgängligt, 

skulle jag fortfarande köpa 

deras tjänster

6. Jag tror att företaget 

erbjuder bra service

7. Av egen erfarenhet anser 

jag att företaget erbjuder bra 

service

8. Jag tycker att logotypen 

föremedlar en positiv 

känsla för företaget

9. Jag tycker att denna 

logotyp är snygg

 

Bilaga 3  
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1. Jag känner till det här 

företaget väl

2. Jag känner till 

denna logotyp 

väl

3. Jag känner 

mig lojal till det 

här företaget

4. Jag skulle 

kunna tänka 

mig att köpa 

detta företags 

tjänster

5. Även om det 

här företaget 

skulle vara 

svårtillgängligt, 

skulle jag 

fortfarande köpa 

deras tjänster

6. Jag tror att 

företaget 

erbjuder bra 

service

7. Av egen 

erfarenhet 

anser jag att 

företaget 

erbjuder bra 

service

8. Jag tycker att 

logotypen 

föremedlar en 

positiv känsla 

för företaget

9. Jag tycker att 

denna logotyp 

är snygg

10. Jag tycker att 

denna logotyp 

hjälper mig att 

identifiera 

företaget

11. Denna 

logotyp tilltalar 

mig som 

person

Pearson Correlation 1

Sig. (2-tailed)

N 119

Pearson Correlation ,696** 1

Sig. (2-tailed) ,000

N 118 119

Pearson Correlation ,474** ,504** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000

N 102 103 103

Pearson Correlation ,463** ,498** ,680** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000

N 111 112 100 112

Pearson Correlation ,276** 0,156 ,324** ,280** 1

Sig. (2-tailed) ,005 ,120 ,002 ,006

N 100 101 93 96 101

Pearson Correlation ,470** ,541** ,649** ,685** ,246* 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,014

N 112 113 102 108 98 113

Pearson Correlation ,660** 0,245 ,760** ,710** ,662** ,617** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,118 ,000 ,000 ,000 ,000

N 43 42 42 41 38 42 43

Pearson Correlation ,494** ,543** ,533** ,486** ,203* ,577** ,526** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,043 ,000 ,000

N 115 116 102 110 99 112 41 116

Pearson Correlation ,353** ,323** ,380** ,387** ,344** ,456** ,519** ,658** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 116 117 102 110 99 112 42 115 117

Pearson Correlation ,507** ,588** ,355** ,370** ,378** ,405** 0,282 ,479** ,453** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,071 ,000 ,000

N 115 116 103 109 100 112 42 113 114 116

Pearson Correlation ,376** ,355** ,447** ,450** ,423** ,416** ,682** ,634** ,691** ,510** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 114 114 101 109 98 109 41 113 112 111 114

Correlations

1. Jag känner till det här 

företaget väl

2. Jag känner till denna 

logotyp väl

3. Jag känner mig lojal till 

det här företaget

10. Jag tycker att denna 

logotyp hjälper mig att 

identifiera företaget

11. Denna logotyp tilltalar 

mig som person

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Jag skulle kunna tänka 

mig att köpa detta företags 

tjänster

5. Även om det här företaget 

skulle vara svårtillgängligt, 

skulle jag fortfarande köpa 

deras tjänster

6. Jag tror att företaget 

erbjuder bra service

7. Av egen erfarenhet anser 

jag att företaget erbjuder bra 

service

8. Jag tycker att logotypen 

föremedlar en positiv 

känsla för företaget

9. Jag tycker att denna 

logotyp är snygg

Länsförsäkringar 
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1. Jag känner till det här 

företaget väl

2. Jag känner till 

denna logotyp 

väl

3. Jag känner 

mig lojal till det 

här företaget

4. Jag skulle 

kunna tänka 

mig att köpa 

detta företags 

tjänster

5. Även om det 

här företaget 

skulle vara 

svårtillgängligt, 

skulle jag 

fortfarande köpa 

deras tjänster

6. Jag tror att 

företaget 

erbjuder bra 

service

7. Av egen 

erfarenhet 

anser jag att 

företaget 

erbjuder bra 

service

8. Jag tycker att 

logotypen 

föremedlar en 

positiv känsla 

för företaget

9. Jag tycker att 

denna logotyp 

är snygg

10. Jag tycker att 

denna logotyp 

hjälper mig att 

identifiera 

företaget

11. Denna 

logotyp tilltalar 

mig som 

person

Pearson Correlation 1 ,858** ,719** ,658** ,466** ,480** ,682** ,653** ,567** ,686** ,566**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 119 119 104 114 112 112 40 116 116 116 113

Pearson Correlation ,858** 1 ,671** ,667** ,443** ,517** ,667** ,668** ,536** ,723** ,518**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 119 119 104 114 112 112 40 116 116 116 113

Pearson Correlation ,719** ,671** 1 ,838** ,537** ,576** ,685** ,685** ,633** ,595** ,537**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 104 104 104 102 100 99 37 103 104 102 101

Pearson Correlation ,658** ,667** ,838** 1 ,510** ,612** ,706** ,677** ,592** ,620** ,554**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 114 114 102 114 109 109 39 112 112 112 109

Pearson Correlation ,466** ,443** ,537** ,510** 1 ,555** ,685** ,599** ,522** ,433** ,543**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 112 112 100 109 112 108 39 110 110 111 107

Pearson Correlation ,480** ,517** ,576** ,612** ,555** 1 ,876** ,661** ,394** ,539** ,555**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 112 112 99 109 108 112 39 110 110 110 108

Pearson Correlation ,682** ,667** ,685** ,706** ,685** ,876** 1 ,819** ,622** ,713** ,802**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 40 40 37 39 39 39 40 40 39 40 40

Pearson Correlation ,653** ,668** ,685** ,677** ,599** ,661** ,819** 1 ,761** ,576** ,770**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 116 116 103 112 110 110 40 116 115 114 112

Pearson Correlation ,567** ,536** ,633** ,592** ,522** ,394** ,622** ,761** 1 ,448** ,764**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 116 116 104 112 110 110 39 115 116 114 112

Pearson Correlation ,686** ,723** ,595** ,620** ,433** ,539** ,713** ,576** ,448** 1 ,512**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 116 116 102 112 111 110 40 114 114 116 111

Pearson Correlation ,566** ,518** ,537** ,554** ,543** ,555** ,802** ,770** ,764** ,512** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 113 113 101 109 107 108 40 112 112 111 113

Correlations

1. Jag känner till det här 

företaget väl

2. Jag känner till denna 

logotyp väl

3. Jag känner mig lojal till 

det här företaget

10. Jag tycker att denna 

logotyp hjälper mig att 

identifiera företaget

11. Denna logotyp tilltalar 

mig som person

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Jag skulle kunna tänka 

mig att köpa detta företags 

tjänster

5. Även om det här företaget 

skulle vara svårtillgängligt, 

skulle jag fortfarande köpa 

deras tjänster

6. Jag tror att företaget 

erbjuder bra service

7. Av egen erfarenhet anser 

jag att företaget erbjuder bra 

service

8. Jag tycker att logotypen 

föremedlar en positiv 

känsla för företaget

9. Jag tycker att denna 

logotyp är snygg

Svensk fastighetsförmedling 

 


