
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för ekonomi 

 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Företagsekonomi 

Examensarbete i företagsekonomi C 
Fastighetsmäklarprogrammet, 180 hp 

 
 
 

Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge 
Examinator: Jens Eklinder Frick 

 

Varumärkets personlighet 
En kvalitativ studie om hur konsumenter tillskriver varumärken 

personlighetsdrag beroende på logotypens färg.  

Julia West 
Andrea Österberg 

2016 
 



 

 

Sammanfattning 
 
Titel: Varumärkets personlighet – En kvalitativ studie om hur konsumenter tillskriver 
varumärken personlighetsdrag beroende på logotypens färg.  
 
Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi. 
 
Författare: Julia West, Andrea Österberg.  

 
Handledare: Jonas Molin, Lars-Johan Åge.  
 
Datum: 2016 – maj.  
 
Syfte: Denna studies syfte är att öka förståelsen för vilka personlighetsdrag konsumenter 
tillskriver varumärken beroende på logotypens färg. 
 
Metod: Eftersom studiens syfte har varit att öka förståelsen för ämnet har en kvalitativ metod 
använts och färgerna blå, grön, gul, röd och svart har legat till grund för undersökningen. För att 
samla in empiriskt material har semistrukturerade intervjuer utförts med tolv deltagare. 
Materialet har analyserats med hjälp av Aakers (1997) Brand Personality Scale samt 
tematisering.  
 
Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att den blå logotypen associeras med kompetens, 
den gröna med uppriktighet och den gula med spänning. Den röda logotypen har även den 
associerats med kompetens och den svarta med robusthet, i Aakers (1997) Brand Personality 
Scale. Reaktionerna för den blå och den gröna logotypen har visat sig vara enklast för deltagarna 
att placera samt visat sig överensstämma med tidigare forskningsresultat. Den gula, röda och 
svarta logotypen har upplevts svårare och resultaten har avvikit mer från tidigare forskning.  

 
Förslag till fortsatt forskning: Våra förslag för framtida forskning är att istället för att studera 
färger, studera vilken påverkan logotypens utformning har på varumärkets personlighet. Vidare 
kan framtidens forskning studera flerfärgade logotyper. Vår studie studerar endast en speciell 
subgrupp och framtida forskning kan därför studera en annan subgrupp för jämförelse.  
 
Uppsatsens bidrag: Som bidrag till framtida forskning ser vi att denna studie beskriver 
samband mellan färgerna blå, grön, gul, röd och svart och dimensionerna som återfinns i Aakers 
(1997) Brand Personality Scale. Detta tillägg ser vi skulle fungera som ett utvecklande ramverk 
och därför bidra till det teoretiska perspektivet i framtida studier utförda i Sverige. Som 
rekommendation kan företag rent praktiskt använda sig av dessa resultat när de ska välja färg för 
sin logotyp. 
 
Nyckelord: Brand Personality, Brand Personality Scale, färger, logotyper, varumärken.    
 
 
 

 



 

 

Abstract  
  
Title: Brand personality – A qualitative study about how consumers ascribe brand personality 
traits depending on the color of the logo. 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration. 
 
Author: Julia West, Andrea Österberg.  
 
Supervisor: Jonas Molin, Lars-Johan Åge. 
 
Date: 2016 – may.  
 
Aim: In this study we aim to increase understanding of the personality traits consumers ascribe 
to brands depending on the color of the logo. 
 
Method: Due to the aim of the study, which was to increase understanding of the topic, a 
qualitative method has been used. To collect empirical data semi-structured interviews were 
conducted with twelve participants. The material was analyzed using Aaker’s (1997) Brand 
Personality Scale and thematisation. 
 
Result & Conclusions: Results show that the blue logo is associated with competence, green 
with sincerity and yellow with excitement. The red logo has also been associated with 
competence and the black with ruggedness, in Aaker’s (1997) Brand Personality Scale. The 
reactions of the blue and green logo has proven to be the easiest for the participants to place 
and shown to be consistent with previous research. The yellow, red and black logo has been 
perceived more difficult and the results have deviated more from previous research. 
 
Suggestions for future research: Our suggestions for future research is that instead of 
examining colors, examine the impact of the logo design in brand personality. Furthermore, 
future research could investigate multi-color logos. Our study examines only a specific 
subgroup and future research can explore a different subgroup for comparison. 
 
Contribution of the thesis: As a contribution to future research, this study describes the 
relationship between the colors blue, green, yellow, red and black and the dimensions found in 
Aakers (1997) Brand Personality Scale. This addition would serve as a developed framework 
and thus contribute to the theoretical perspective in future studies carried out in Sweden. As a 
recommendation, companies can practically use these results when they are designing their 
logo. 
 
Key words: Brand Personality, Brand Personality Scale, colors, logos, brands.  
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1. Inledning       
 

1.1 Problembakgrund 
Forskningen kring ämnet “branding”, fortsättningsvis nämnt som varumärkesbyggande, har ökat 

och fortsätter enligt Jevons (2005) att öka i komplexitet. Trots detta ligger fokus fortfarande på det 

produktbaserade och materiella inom ämnet. Att sådana faktorer som kan anses immateriella, t.ex. 

varumärket, fortfarande får begränsad uppmärksamhet skapar en viss problematik. 

Varumärkesbyggande kan bidra till en kraftig och effektiv kommunikation mellan företag och 

konsumenter. En bra varumärkesstrategi ses därför som ett viktigt verktyg i marknadsmixen, men 

också ett sätt att skapa konkurrensfördelar och fullt ut kunna använda sig av tillgängliga resurser 

(Keller, 1993; Su & Tong, 2015). 

 

Enligt Wood (2000) beror definitionen “a brand” eller ett varumärke på hur begreppet studeras, den 

beror med andra ord på de olika filosofierna inom forskningen. Det finns flera olika definitioner av 

begreppet varumärke och detta beror på ur vems synvinkel ordet ska användas; konsumentens eller 

företagets. Forskare (Toldos-Romero & Orozco-Gómez, 2015; Wood, 2000) tar dock vid 

definitionen skapad av Kotler (1991, s. 241) som definierar begreppet varumärke som: “ett namn, 

term, tecken, symbol, design eller en kombination av dessa, vilka syftar till att identifiera de varor 

och tjänster av en säljare eller en grupp av säljare och för att skilja dem från sina konkurrenter”.  

 

Varumärkets namn kan enligt Batra, Lehmann & Singh (1993) ses som en av de mest 

grundläggande och betydelsefulla tillgångar ett företag har. Batra et al. (1993) samt Siguaw, Mattila 

och Austin (1999) beskriver att ett välkänt och väletablerat varumärke bidrar till en hel del fördelar. 

Siguaw et al. (1999) menar att något chefer länge strävat efter är att differentiera sitt varumärke från 

andra företag för att uppnå konkurrensfördelar. De anser att de traditionella strategierna med fokus 

på produkter och tjänster och dess funktionella nytta inte längre räcker till då medvetenheten kring 

detta ämne har ökat i takt med att antalet varumärken ökat. Detta gör det mer problematiskt att 

särskilja varumärken endast med hjälp av dess funktionella attribut, företag måste på dagens 

marknad därför ta till symboliska och emotionella attribut. Sung och Kim (2010) håller med om 

detta och menar dessutom att konsumenterna ofta använder varumärken för att skapa, stärka och 

kommunicera sina självbegrepp. 

 

Enligt Su och Tong (2015) och Azoulay och Kapferer (2003) kan varumärkets personlighet vara en 

viktig komponent vilken också bidrar till varumärkesvärde hos varumärket. Det finns en hel del 
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olika definitioner av varumärkets personlighet men användningen av Aakers (1997) definition är 

gemensam (Louis & Lombart, 2010; Ridgway & Myers, 2014; Labrecque & Milne 2012). Aaker 

(1997, s. 347) beskriver varumärkets personlighet som “den uppsättning mänskliga egenskaper som 

förknippas med ett varumärke”.  

 

Louis och Lombart (2010) menar att människor har ett behov av att kunna personifiera immateriella 

ting för att känna ett samspel med denna värld. De menar vidare att alla kontakter en konsument har 

med ett varumärke skapar och påverkar uppfattningen om varumärkets personlighetsdrag samt att 

konsumenterna gärna vill identifiera sina egna personlighetsdrag med varumärkets. Forskningen 

kring hur konsumenter personifierar immateriella ting kan utöver detta ses som bristfällig. Detta 

bidrar till att kunna bygga betydelsefulla relationer mellan konsument och företag. Det har enligt 

Azoulay och Kapferer (2003) länge varit känt att varumärken har en egen specifik personlighet, likt 

människor har en egen personlighet. Su och Tong (2015) instämmer i detta resonemang och 

beskriver att varumärkets personlighet delvis skapas av konsumenternas uppfattning av varumärket, 

detta resonemang styrker vikten av vidare forskning kring ämnet. 

 

För att presentera sitt varumärke för konsumenten försöker marknadsförare skapa en personlighet 

för varumärket genom olika profilelement såsom: förpackning, logotyp, typsnitt etc. Forskare 

påpekar dock att få studier har undersökt hur företags marknadskommunikation påverkar 

konsumenters uppfattning av varumärkets personlighetsdrag (Batra et al., 1993; Ridgway & Myers, 

2014). Genom att skapa en tilltalande och relaterbar personlighet för sitt varumärke kan företagen 

enklare möta sina konsumenter samt öka sin vinst. Färgen kan bära viktig betydelse och kan ha en 

stor inverkan på människors påverkan, kognition och beteende. Forskningen kring detta ligger dock 

kvar på ett begynnande skede i utvecklingen, och Elliot och Maier (2014) framhåller att betydande 

arbete behövs innan uttalanden och rekommendationer för tillämpning är motiverade. 

 

Priluck Grossman och Wisenblit (1999) belyser att ett forskningsområde som kan hjälpa 

marknadsförare att bättre förstå konsumenternas uppfattning av varumärket är att förstå hur 

färgpreferenser uppstår via associativ inlärning. Även andra forskare tar upp teorierna om associativ 

inlärning som en grundläggande del i att förstå hur konsumenters beteende fungerar (Ridgway & 

Myers, 2014; Priluck Grossman & Wisenblit, 1999; Labrecque & Milne, 2012). Färgpreferenser för 

särskilda objekt eller bakgrunder är enligt Priluck Grossman och Wisenblit (1999) beroende av 

situationen och underliggande associationer människor kan ha utvecklat tidigare vilket bidrar till 
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svårigheter att förstå detta område till fullo. Teorin om preferenser kan användas av marknadsförare 

för att skapa värde hos särskilda färger eller för att utveckla ett varumärke kring en färg.  

 

Inom 90 sekunder efter den första interaktionen med människor eller produkter, skapar vi en 

uppfattning av dem. Av den bedömning är det dessutom cirka 62-90 % som är baserad på endast 

färger (Singh, 2006; Gopikrishna & Kumar, 2015). Färgval räknas därför som en av de viktigaste 

delarna för att bygga ett starkt varumärke, detta eftersom färg kan användas i syfte att underlätta 

identifiering av varumärket och attrahera nya kunder (Priluck Grossman & Wisenblit, 1999; 

Ridgway & Myers, 2014; Gopikrishna & Kumar, 2015). Färger kan påverka hur konsumenterna 

uppfattar varumärkets personlighet. Att förstå hur konsumenterna tillskriver varumärken 

personlighet är därför avgörande för att skapa och hantera framgångsrika varumärken (Gopikrishna 

& Kumar, 2015; Ridgway & Myers, 2014). Företag som inte lägger någon vikt vid hur deras färgval 

påverkar konsumenterna går miste om de åtråvärda fördelar som kan uppnås via detta, vilket gör att 

det uppstår en problematik för dessa företagare. 

 

Varje färg framkallar olika känslor och associationer och genom att välja en färg för varumärkets 

personlighet kommer den att framkalla vissa känslor mot varumärket (Gopikrishna & Kumar, 

2015). Förhållandet mellan färg och känslor är nära knutet till färgpreferenser, i synnerhet huruvida 

en färg framkallar positiva eller negativa känslor (Kaya & Epps, 2004). Den färg som används i 

marknadskommunikationen kan vara ett kraftfullt verktyg för att hjälpa konsumenterna att skapa 

associationer till varumärket. Även logotyper och annan marknadskommunikation spelar en viktig 

roll i bildandet av varumärkets personlighet. Trots detta finns det få studier som undersöker 

fenomenen varumärkespersonlighet och färg i relation till varandra (Grohmann, Giese & Parkman, 

2013; Ridgway & Myers, 2014). I och med detta är vi av uppfattningen att det kan vara av betydelse 

att undersöka logotypen, specifikt hur logotypens färg påverkar konsumenternas associationer till 

varumärket.  

 

1.2 Syfte  
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka personlighetsdrag konsumenter tillskriver 

varumärken beroende på logotypens färg. 
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1.3 Avgränsning 

Tidigare forskning har funnit att förpackning, logotypens utformning, typsnitt etc. också påverkar 

varumärkets personlighet, men för att kunna genomföra detta har vi valt att avgränsa oss till att 

endast fokusera på färger och inte ta hänsyn till andra eventuellt påverkande faktorer (Batra et al., 

1993; Grohmann et al., 2013; Hynes, 2009). 

 

Även om många logotyper på marknaden innehåller mer än en färg, visar Labrecque och Milnes 

(2012) urval av 100 ledande varumärken att de flesta består av en enda färg eller en dominerande 

färg med en mindre accentfärg. Vi har därför i denna studie valt att avgränsa oss till logotyper som 

endast består av en färg. 

 

Labrecque och Milne (2012) har i sin studie även valt att inte använda en känd logga utan har 

skapat egna, något vi också kommer att göra för att undvika den eventuella påverkan varumärket 

kan ha.  
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2. Teori  
 

2.1 Varumärken  

Ett varumärke definieras på olika sätt inom olika filosofier enligt Wood (2000). Hon menar att ett 

varumärkes definition beror på vem det är som beskriver begreppet och på vilken marknad 

begreppet används. Detta innebär att en konsument skulle kunna definiera begreppet varumärke på 

ett annat sätt än vad ett företag skulle göra, och att begreppet också är beroende av produkten eller 

tjänsten som tillhandahålls. Forskare tar vid Kotlers (1991) definition av begreppet varumärke i sina 

studier (Wood, 2000; Toldos-Romero & Orozco-Gómez, 2015; Jevons, 2005; Chang & Liu, 2009). 

Kotler (1991, s. 241) beskriver ett varumärke som “ett namn, term, tecken, symbol, design eller en 

kombination av dessa, vilka vidare syftar till att identifiera de varor och tjänster hos en säljare eller 

ett företag samt skilja dessa från konkurrenternas”. Enligt Jevons (2005) anses definitionen dock 

vara mer inriktad på produkter och materiella ting än de immateriella faktorer som finns och 

påverkar varumärket på ett mer abstrakt sätt. 

 

Ett varumärke beskrivs idag vara mer än bara ett namn (Jevons, 2005; Wood, 2000). Keller (1993) 

hävdar att ett varumärke är de emotionella och erfarenhetsmässiga fördelar en kund får ta del av 

från ett företag. Utöver detta menar både Jevons (2005) och Singh (2013) att ett starkt varumärke 

också kan kännetecknas av vad kunderna på ett positivt sätt upplever och känner för varumärket. 

Det är viktigt för företag att ha ett bra och välkänt varumärke, eftersom just varumärket är en av de 

mest grundläggande immateriella tillgångarna ett företag har att jobba med (Keller & Lehmann, 

2006; Kay, 2006). Keller och Lehmann (2006) hävdar vidare att ett varumärke återspeglar en 

helhetsupplevelse baserad på de tidigare erfarenheter kunder har med företagets produkter. Med 

hjälp av sitt varumärke kan företag bygga upp långsiktiga relationer med sina kunder. Singh (2013) 

påvisar att ett starkt varumärke bidrar till lojala och återkommande kunder. Förutom detta kan 

företag enklare och billigare utveckla nya produktkategorier inom företaget, en fördel som uppstår i 

och med det faktum att lojala kunder gärna köper produkter av samma varumärke (Sung & Kim, 

2010). 

 

2.1.1 Hur byggs ett starkt varumärke?  

Att lägga fokus på varumärkesbyggande är en viktig del för att skapa ett starkt och 

konkurrenskraftigt varumärke. Varumärkesbyggande ökar ständigt inom företagen och fortsätter 

dessutom att öka i komplexitet menar Jevons (2005). Trots att vi går mot en tjänstebaserad marknad 



 

 
6 

 

menar han att fokus gällande varumärkesbyggande fortfarande ligger på det produktbaserade 

området och därför kräver en vidare utveckling. Turner (2014) redogör för att dagens 

konkurrenskraftiga företag använder varumärkesbyggande för att ha möjligheten att sträcka sig 

utanför just de produkter, men även de tjänster, som företaget tillhandahåller. Denna möjlighet ska 

givet detta fortsättningsvis bidra till att bilden av varumärket blir mer ikonisk och personlig, 

samtidigt som produkterna och tjänsterna skapar en upplevelse för kunden. Detta ska i sin tur skapa 

ett starkt varumärke. 

 

Keller (1993) framhåller att varumärkesbyggande har blivit en viktig prioritet inom 

marknadsföringen för många företag. Genom att ha förståelse för att varumärkesbyggande är en 

grundläggande del i marknadsföring kan företag enligt Su och Tong (2015) skapa en stabil och 

effektiv kommunikation mellan varumärket och dess konsumenter. Ett företag som lägger tid på att 

bygga sitt varumärke lägger i och med detta också tid på att utveckla företagets varumärkeskapital. 

Ett högt varumärkeskapital kan bidra till starkare konsumentpreferenser, inköpsavsikter och beslut 

hos konsumenterna att köpa av just deras varumärke. Detta resonemang tyder på att konsumenter 

bland annat väljer ett företag utifrån hur välkänt varumärket är. 

 

Ett viktigt steg och ett bra verktyg för företaget att bygga ett varumärke är enligt Keller (1993) att 

ha en bra och tydlig strategi för genomförandet. En bra strategi ska bidra till att skapa fördelar 

gentemot andra företag på marknaden vilket slutligen bidrar till skapandet av ett starkt varumärke. 

Att företag bör satsa på att bygga ett starkt varumärke beror på att en hel del fördelar kan genereras 

genom detta.  

	
2.1.2 Fördelar med ett starkt varumärke 

Ett starkt varumärke bidrar till ett flertal olika fördelar för företaget men också för konsumenten. 

Keller och Lehmann (2006) beskriver att ett varumärke på sin mest grundläggande nivå fungerar 

som en markör för företagets olika erbjudanden. Hoeffler och Kellers (2003) beskriver fördelarna 

med ett starkt varumärke genom Keller (1993)  tidigare forskning. De har kommit fram till att 

varumärkesbyggande bland annat bidrar till förbättrad uppfattning av ett företags produkter och 

tjänster, ökad kundnöjdhet och mindre sårbarhet vad gäller konkurrenter på marknaden. Kay (2006) 

har i sin forskning funnit att ett starkt varumärke bidrar till att skapa ett distributionsnät, utvidga 

varumärkets möjligheter, underlätta kundernas acceptans för nya produkter samt stärka 

flexibiliteten i prissättningen.  
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När det gäller konsumenter menar Keller och Lehmann (2006) att ett starkt varumärke förenklar 

deras val av inköpsställe, lovar en viss kvalitet, minskar risker och skapar förtroende för kunderna. 

Sung och Kim (2010) styrker detta och uttrycker att konsumenter använder varumärken för att 

skapa, kommunicera och förstärka sina självbegrepp. De beskriver också att konsumenter idag 

använder varumärken för att uttrycka sina egna personligheter och identifiera sig. Enligt Singh 

(2013) och Batra et al. (1993) letar en kund efter varumärken som har en personlighet som matchar 

deras egna. I enlighet med detta framhåller Keller och Lehmann (2006) att ett varumärke baseras på 

produkten, marknadsföringsaktiviteter och användningen av produkten av konsumenterna. 

 

Utöver de ovan nämnda fördelarna finns det flera andra faktorer som har inflytande på skapandet av 

ett starkt varumärke. Det är vanligt att forskare studerar varumärken utifrån olika aspekter och 

synvinklar. Dessa är vanligtvis varumärkesidentitet, varumärkeskapital, varumärkets lojalitet, 

varumärkets image, varumärkets personlighet (Aaker, 1997; de Chernatony, 2010; Louis & 

Lombart, 2010; Wood, 2000; Maehle, Otnes & Supphellen, 2011; Sasmita & Mohd Suki, 2015) 

men även andra aspekter. Keller (1993) anser att många av dessa aspekter knyter an och påverkar 

varandra. Han beskriver att en utmärkande varumärkespersonlighet kan generera en uppsättning 

unika egenskaper i minnet hos kunderna vilken sedan bygger och utvecklar varumärkets kapital. 

 

Som tidigare nämnt förknippas ett varumärke med en del underkategorier, där varumärkets kapital 

är en av de viktigaste (Toldos-Romero & Orozco-Gómez, 2015). Detta styrker Su och Tongs (2015) 

resonemang vad gäller fördelar med att bygga ett starkt varumärke. De menar också att detta är 

viktigt för att få återkommande kunder. Toldos-Romero & Orozco-Gómez (2015) anser att ett högt 

varumärkeskapital i sig beror på hur konsumenterna uppfattar företaget och dess varumärke. 

 

2.2 Brand Personality 

Forskare riktar allt mer uppmärksamhet mot “brand personality” eller närmare bestämt varumärkets 

personlighet (Ridgway & Myers, 2014; Su & Tong, 2015; Sung & Kim, 2010; Louis & Lombart, 

2010). Det är ett ämne som idag växer inom varumärkesbyggande och kring hur företag skapar 

starka relationer med konsumenterna. Människans personlighet anses vara utgångspunkten för 

evolutionen och processen av varumärkets personlighet enligt Aaker (1997), men även Louis och 

Lombart (2010). Den definition av varumärkets personlighet som forskningen vanligtvis utgår från 

är den Aaker (1997) utvecklade (Maehle et al., 2011; Louis & Lombart, 2010; Sung & Kim, 2010). 

Aaker (1997, s. 347) konstaterar utifrån sin forskning att varumärkets personlighet är “den 

uppsättning av mänskliga egenskaper som förknippas med ett varumärke”. Vidare anser Aaker 
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(1997) att konsumenter ser och definierar ett varumärke ur sina egna mest fördelaktiga och 

gynnsamma egenskaper eller personlighetsdrag. 

 

Su och Tong (2015) beskriver å andra sidan i sin forskning att varumärkets bestämda personlighet 

skapas av hur kunden uppfattar och beskriver personlighetsdragen hos ett varumärke. Detta påstår 

de ska bidra till att företaget kan skapa och utveckla meningsfulla relationer med konsumenterna. 

Både Su och Tong (2015) och Louis och Lombart (2010) menar att varumärkets personlighet har 

blivit ett viktigt begrepp inom relationsmarknadsföringen. Utöver detta bidrar varumärkets 

personlighet även till att skapa en förståelse och upprätthålla relationer mellan företaget och 

konsumenterna (Fournier, 1998). Relationerna ska i sin tur bidra till att påverka konsument- och 

inköpsbeteendet positivt på individnivå enligt Fournier (1998). Su och Kim (2010) hävdar dessutom 

att varumärkets personlighet är viktigt för att skapa och stärka ett band med konsumenterna. Utöver 

detta nämner de att om varumärkets personlighet är utmärkande, robust eller önskvärd bidrar dessa 

egenskaper på ett positivt sätt till relationerna med konsumenterna då de enklare kan relatera till 

varumärket.  

 

Varumärkets personlighet är inte bara viktig för marknadsförare utan likväl för konsumenter enligt 

Maehle et al. (2011) som menar att detta inte är svårt att förstå. Människor har enligt Siguaw et al. 

(1999) en önskan av att kunna personifiera olika immateriella föremål för att själva känna 

tillhörighet med den immateriella världen, vilket också Louis och Lombart (2010) tar upp i sin 

forskning. Singh (2013) påvisar att konsumenter använder sig av varumärkets personlighet för att 

både definiera sig själv och andra. Louis och Lombart (2010) påtalar att de kontakter, såväl 

emotionella som funktionella, som en konsument har med ett företag påverkar hur konsumenten i 

framtiden uppfattar företagets personlighet.  

 

Sung och Kim (2010) har i sin forskning kommit fram till att varumärkets personlighet bör vara i 

samspel med konsumenternas personlighet för att ha möjlighet att skapa förtroende och utveckla 

nivån av lojalitet. Genom att konsumenter delar en personlighet med varumärket konsumerar och 

köper de också mer (Singh, 2013). Förutom detta uttrycker de också vilka de är och vilka 

värderingar de har samt vilka sociala grupper de tillhör. Fournier (1998) beskriver att beteendet hos 

en person påverkar uppfattningen av denna person hos andra människor. Varumärkets personlighet 

fungerar på samma sätt vad gäller detta, dvs. åtgärder ett varumärke gör påverkar vilken 

personlighet de anses ha samt varumärket i sig. Maehle et al. (2011) förklarar detta som en 
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symbolisk användning som bara är möjlig om konsumenterna tillskriver mänskliga 

personlighetsdrag till bekanta varumärken. 

 

Forskare är relativt överens om att varumärkets personlighet är en viktig byggsten för att bygga och 

utveckla ett starkt varumärke på marknaden idag (Ridgway & Myers, 2014; Su & Tong, 2015; Sung 

& Kim, 2010; Louis & Lombart, 2010). Sung och Kim (2010) är även de av den åsikten och 

beskriver att varumärkets personlighet ses som en central del för att skapa en positiv inställning och 

associationer för ett varumärke, vidare förklarar de att detta starkt bidrar till att skapa ett starkt 

varumärke. Fournier (1998) tar å andra sidan upp att konsumenternas erfarenheter och användning 

av varumärket påverkar hur de minns företaget efteråt. Både Sung och Kim (2010) och Fournier 

(1998) menar likt tidigare resonemang att varumärket formas av konsumenternas uppfattningar och 

att företaget därför bör arbeta med att skapa en relaterbar personlighet med målet att utveckla ett 

starkt varumärke.  

 

Varumärkets personlighet är enligt Ridgway och Myers (2014) inte bara viktigt för att stärka ett 

varumärke utan också för att stärka varumärkeslojaliteten hos konsumenterna (Lin, 2010), förbättra 

synen på kvalitet och utseende samt öka varumärkets kapital (Chang & Liu, 2009). Su och Tong 

(2015) menar precis som Ridgway och Myers (2014) att varumärkets personlighet bidrar till högt 

varumärkeskapital. Vidare hävdar de att varumärkets personlighet dessutom skapar unika och 

gynnsamma bilder av varumärket hos konsumenterna, vilka i sin tur bidrar till ett högt 

varumärkeskapital. 

 

Både Toldos-Romero och Orozco-Gómez (2015) och Maehle et al. (2011) hävdar att varumärkets 

personlighet har blivit och fortsätter vara en av de viktigaste utgångspunkterna för marknadsförare 

idag. Dick, Chakravarti och Biehal (1990) betonar att konsumenterna i större utsträckning grundar 

sina inköpsbeslut på den image och personlighet de byggt upp kring varumärket i tidigare möten, än 

från attribut eller egenskaper hos produkten i sig. Toldos-Romero och Orozco-Gómez (2015) håller 

med om detta och beskriver att konsumenternas beslutfattande vad gäller inköp starkt påverkas av 

varumärkets personlighet. Vidare diskuterar de kring att desto mer positivt ett varumärkes 

personlighet uppfattas desto högre blir konsumenternas köpavsikt gentemot varumärket. Aaker 

(1997) menar att konsumenterna använder de starka associationerna till varumärket som skapats 

från tidigare erfarenheter för att fatta inköpsbeslut samt att det blir enklare för konsumenterna att 

relatera till varumärket. Om konsumenterna kommer ihåg varumärket är det tillräckligt för att 

konsumenterna ska förvärva produkten eller tjänsten enligt Aaker (1997). 
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2.3 Brand Personality Scale 

Forskare som fokuserar på och undersöker varumärkets personlighet utgår från Aakers (1997) 

modell: “Brand Personality Scale” (Maehle et al., 2011; Toldos-Romero & Orozco-Gómez, 2015; 

Hosany, Ekinci & Uysal, 2006; Azoulay & Kapferer, 2003; Geuens, Weijters & de Wulf, 2009). 

Aakers (1997) personlighetsskala (se Figur 1) anses vara den mest välutvecklade och mest 

användbara när det gäller varumärkets personlighet (Maehle et al., 2011). Enligt Siguaw et al. 

(1999) syftar detta ramverk till att fånga de mest centrala delar och viktigaste personlighetsdrag som 

kan relateras till varumärkets personlighet. De beskriver vidare att Aaker (1997) föreslog att skalan 

skulle användas som ett standardiserat sätt att mäta varumärkets personlighet.  

 

 
Figur 1. Brand Personality Scale. (Aaker, 1997). 

 

Aakers (1997) mätskala är skapad med hjälp av 42 olika egenskaper och personlighetsdrag som 

kategoriseras i fem olika dimensioner. För att kunna identifiera dessa personlighetsdrag genomförde 

Aaker (1997) en kvalitativ studie med respondenter som fick se ett antal olika varumärken för att 

sedan svara på vilka egenskaper de associerade till dessa varumärken (Siguaw et al., 1999). Till en 

början identifierades 309 olika preliminära egenskaper som Aaker (1997) reducerade till 114 

stycken. Dessa egenskaper analyserades enligt Siguaw et al. (1999) genom komplexa metoder för 

att slutligen få ned dessa preliminära egenskaper till endast 42 stycken fastställda, vilka som sagt 

kategoriserades i fem olika dimensioner. Dessa dimensioner används även i forskningen idag 

(Labrecque & Milne, 2012; Maehle et al., 2011; Mitsis & Leckie, 2016; Siguaw et al., 1999) och är: 
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1. Sincerity (uppriktig) 

2. Excitement (spännande) 

3. Competence (kompetent) 

4. Sophistication (sofistikerad) 

5. Ruggedness (robust) 

 

Dimensionerna anses vara betydelsefulla faktorer för hur konsumenterna uppfattar varumärkets 

personlighet och för hur konsumenterna fortsättningsvis kommer ihåg och relaterar till varumärket 

enligt Toldos-Romero och Orozco-Gómez (2015). De anser vidare att en tydlig 

varumärkespersonlighet bidrar till tillfredsställelse och lojalitet hos kunderna.  

 

Modellen Aaker (1997) tagit fram används i stor utsträckning inom forskningen för att kunna 

identifiera och gruppera olika dimensioner av personlighetsdrag hos företagets varumärke. Heere 

(2010) har dock kritiskt diskuterat huruvida varumärkets personlighet verkligen mäts genom denna 

skala. Både Maehle et al. (2011) och Geuens et al. (2009) anser att det har skapats nya modeller för 

att vidareutveckla metoden för att mäta varumärkets personlighet. Trots detta påpekar Mitsis och 

Leckie (2016) att Aakers (1997) modell har gett marknadsförare en ram för olika 

marknadsföringsmetoder samt ett sätt för att anpassa sina varumärken och strategier till 

konsumenterna. Siguaw et al. (1999) håller med detta påstående och anser att skalan erkänner 

betydelsen av varumärket hos marknadsförare, samt att företag bör ha en stark personlighet som är 

förenlig med konsumenterna. 

 

Labrecque och Milne (2012) beskriver även de att skalan ständigt utsatts för kritisk granskning, 

speciellt när det gäller begreppets giltighet, vilket Heere (2010) samt Azoulay och Kapferer (2003) 

även konstaterar. Heere (2010) menar vidare att de adjektiv som skalan är uppbyggd på är 

bristfälliga och avgränsade samt täcker ett allt för litet urval av personlighetsdrag. De är av denna 

uppfattning trots den stora mängd varumärken som redan studerats med hjälp av modellen. Detta är 

inte all kritik Aakers (1997) modell har fått, vissa forskare menar också att skalan har en brist på 

generaliserbarhet vad gäller både varumärken, sammanhang och kulturer (Brakus, Schmitt & 

Zarantonello, 2009; Venable, Rose, Bush & Gilbert, 2005). Trots detta beskriver Siguaw et al. 

(1999) att skalan fortfarande används som ett standardmått inom forskningen vad gäller 

varumärkets personlighet. Mitsis och Leckie (2016) anser att Aakers (1997) modell har bekräftats 

som ett nyskapande forskningsresultat, vilket också konstateras och styrkts av bland annat Aaker, 

Benet-Martinez och Garolera (2001) och Govers och Schoormans (2005) forskningsresultat. 
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Skalan är enligt Toldos-Romero och Orozco-Gómez (2015) och Labrecque och Milne (2012) 

baserad på mänskliga personligheter och den så kallade ”Big Five-modellen”. Varumärkenas 

personlighet är med andra ord baserad på fem mänskliga dimensioner av personlighetsdrag. Enligt 

Azoulay och Kapferer (2003) har Aaker (1997) följt den psykologiska forskningen gällande 

människans personlighet för att identifiera egenskaper och personlighetsdrag och sedan applicera 

detta på olika varumärken. Maehle et al. (2011) menar att alla de definitioner som finns tillgängliga 

för varumärkets personlighet också erkänner användningen av just de mänskliga beskrivningarna 

som finns för att särskilja varumärken. 

 

Azoulay och Kapferer (2003) beskriver att Aaker (1997) har försökt förtydliga begreppet 

varumärkespersonlighet genom att utveckla denna skala som en möjlighet för att kunna mäta detta 

begrepp. Toldos-Romero och Orozco-Gómez (2015) anser att Aaker (1997), trots den problematik 

som nämnts ovan, har framställt en trovärdig och giltig skala för att granska och avgöra 

varumärkets personlighet.  

 

2.3.1 Uppriktig 

Uppriktig är den första dimensionen av Aakers (1997) skala och är den som blivit tilldelad flest 

personlighetsdrag. Denna dimension omfattar 11 av 42 personlighetsdrag. Aaker (1997) har i sin 

studie tilldelat dimensionen fyra grundläggande personlighetsdrag, vilka vidare ska symbolisera 

uppriktighet. Dessa personlighetsdrag är jordnära, ärlig, hälsosam samt munter och under dessa har 

de elva personlighetsdrag placerats. Eftersom skalan i grunden är baserad på mänskliga 

personlighetsdrag har Aaker (1997) när hon utvecklat detta ramverk, dragit slutsatsen att 

dimensionen uppriktig är av de som mest efterliknar den mänskliga skalans dimension. Idén för den 

mänskliga skalan är att dimensionen ska symbolisera värme och accepterande, vilket också Aakers 

(1997) dimension uppriktig har gjort. 

 

Dimensionen uppriktig lägger fokus på de egenskaper konsumenter upplever från varumärken de 

använder i sina vardagliga liv enligt Maehle et al. (2011). De anser vidare att denna handlar om 

varumärken med fokus på dryck, mat, kosmetika och snabbköpsprodukter m.fl. som kategoriserar 

sig under denna dimension. Konsumenterna som upplever denna typ av personlighetsdrag använder 

enligt Maehle et al. (2011) dessa varumärken ofta och utvecklar därmed en viss grad av lojalitet mot 

det specifika varumärket. Forskarna skriver också att en del tekniska varumärken registrerats under 

denna dimension då konsumenter uppfattar dessa som uppriktiga tack vare hög kvalitet och bra 
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upplevelser. Maehle et al. (2011) anser vidare att positiva erfarenheter med ett varumärke som 

överträffar förväntningar bidrar till starka associationer till uppriktighet. Mitsis och Leckie (2016) 

sammanfattar uppriktighet genom att beskriva dimensionen som jordnära, verklig, öppen och ärlig 

enligt Aakers (1997) skala. 

 

2.3.2 Spännande 

Spännande är nästa dimension i Aakers (1997) skala och är också en av de som har blivit tilldelad 

flest personlighetsdrag i sin dimension. I denna dimension återfinns också 11 av 42 

personlighetsdrag. Dimensionen har även här blivit kategoriserad efter fyra huvudsakliga 

personlighetsdrag i Aakers (1997) skala. Dessa är vågad, livfull, fantasifull samt modern och ska 

representera resterande personlighetsdrag som faller under dimensionen spännande. Vidare hävdar 

Aaker (1997) att denna dimension är en av de tre som starkast går att relatera till motsvarande 

dimension i den mänskliga personlighetsskalan.  

 

Maehle et al. (2011) har i sin forskning kommit fram till att de varumärken som vanligtvis upplevs 

som spännande är varumärken som har sin grund i bilförsäljning, olika drycker, kläder eller till och 

med vissa tekniska varumärken. Detta är inte helt förvånande då konsumenter väljer varumärken 

uitfrån hur de vill uppfattas av andra, i det här fallet bland annat spännande eller tuff (Maehle & 

Shneor, 2010). Det är därför viktigt att marknadsförare lägger stor vikt vid annonsering och reklam 

av ett spännande varumärke, eftersom detta kan påverka hur konsumenter associerar till varumärket. 

Spännande annonser påvisar ofta hur ungdomar har kul eller är engagerade enligt Maehle et al. 

(2011). Aaker (1997) menar att personlighetsdrag hos ett varumärke kan föras över till människans 

personlighet. Maehle et al. (2011) beskriver detta vidare som att spännande varumärken ofta 

erbjuder spännande upplevelser samt används av spännande människor. Mitsis och Leckie (2016) 

beskriver ett spännande varumärke som vågat, häftigt, fantasifullt och samtida.  

 

2.3.3 Kompetent 

Azoulay och Kapferer (2003) hävdar att dimensionen kompetent innehåller några av de viktigaste 

personlighetsdragen i Aakers (1997) skala. Vidare beskriver de att begreppet kompetens avser 

kunskapen eller förmågan varumärket besitter för att utföra något ordentligt. Aaker (1997) har, när 

hon utvecklat denna skala, placerat tre huvudsakliga personlighetsdrag under dimensionen 

kompetent. Dessa personlighetsdrag är pålitlig, intelligent samt framgångsrik, vilka enligt hennes 

undersökning bäst representerar dimensionen kompetent. Vidare hävdar hon att denna dimension är 
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en av dimensionerna som mest efterliknar samma dimension i den mänskliga personlighetsskalan, 

vilket skalan från grunden är baserad på.  

 

Enligt Maehles et al. (2011) undersökning förknippar konsumenterna kompetens med bland annat 

kvaliteten på produkten eller tjänsten hos varumärket. De menar också att konsumenter förknippar 

väletablerade och marknadsledande varumärken med lång historia samt hög kompetens. Maehle et 

al. (2011) beskriver också att konsumenterna som uppfattar ett varumärke som kompetent även 

förknippar det med välutbildade och kvalificerade medarbetare. Mitsis och Leckie (2016) skriver 

likt Aaker (1997) att ett kompetent varumärke är förtroendeingivande, framgångsrikt och 

intelligent. De mest kompetenta varumärkena på marknaden beskriver dock Maehle et al. (2011) är 

de som levererar hög kvalitet och goda erfarenheter. De anser vidare att kompetens genereras från 

upplevelser där förväntningarna uppfylls och överskrids. Keller (1993) håller med om detta och 

anser att även om kompetens vanligtvis förknippas med upplevelser, påverkar även de funktionella 

fördelarna hur varumärket förknippas med kompetens. 

 

2.3.4 Sofistikerad 

Sofistikerad är den fjärde dimensionen av Aakers (1997) skala och skiljer sig en aning från tidigare 

dimensioner. Denna dimension har tilldelats betydligt färre personlighetsdrag utifrån Aakers (1997) 

forskning. Hon beskriver att denna dimension baserar på endast två grundläggande 

personlighetsdrag. Dessa är förnäm samt charmig, vilka ska representera tre personlighetsdrag 

vardera. Totalt har Aaker (1997) endast tilldelat dimensionen sofistikerad 6 av 42 egenskaper. 

Vidare hävdar Aaker (1997) att denna dimension är den som minst kan relateras till den mänskliga 

personlighetsskala, vilken ligger till grund för detta ramverk. Detta beror enligt henne på att dessa 

personlighetsdrag är sådana som är önskvärda från konsumenternas sida, men ändå sådana som inte 

är behovsmässiga.  

 

Sofistikerad är dimensionen som enligt Mitsis och Leckie (2016) beskrivs som glamourös, 

överklass, snygg och charmig. Maehles et al. (2011) forskning visade att det är företag som säljer 

kläder, kosmetika och bilar som rankas högst bland varumärken som ses som sofistikerade. 

Forskarna menar vidare att det är den estetiska delen som är avgörande för huruvida varumärket 

uppfattas som sofistikerat eller inte. Maehle et al. (2011) beskriver att varumärken som vill 

uppfattas som sofistikerade och lyxiga vanligtvis använder sig av kändisar i sin marknadsföring, 



 

 
15 

 

detta för att utåt förmedla varumärkets överklass och exklusivitet. Ibland förknippas sofistikerade 

varumärken med den kvinnliga karaktären för att uppfattas med skönhet och som extra exklusiv. 

 

2.3.5 Robust 

Den sista dimensionen enligt Aakers (1997) skala skiljer sig också en del från de tidigare. Även 

denna dimension har tilldelats färre personlighetsdrag utifrån Aakers (1997) forskning. Hon menar 

även här att detta beror på att konsumenterna ser dessa egenskaper som önskvärda men inte 

behovsmässiga. Dimensionen robust har även den endast tilldelats två huvudsakliga 

personlighetsdrag som ska kunna relateras till de underliggande personlighetsdragen. Aaker (1997) 

beskriver att dessa två är utåtriktad samt tuff och har endast 5 av 42 underliggande 

personlighetsdrag.  

 

Robusthet ses som motsatsen för den sofistikerade dimensionen enligt Maehle et al. (2011). De 

anser att varumärken som är robusta istället förknippas med vad som vanligtvis ses som manlighet 

hos konsumenterna. Varumärken som förknippas med robusthet kan enligt Maehle et al. (2011) 

vara bilvarumärken som Land Rover och Jeep eller motorcykelvarumärket Harley Davidson men 

också cigaretter, speciellt Marlboro. Maehle et al. (2011) beskriver märket Land Rover vidare som 

att det kännetecknas av äventyr och maskulinitet. Mitsis och Leckie (2016) beskriver även de att 

robusthet enligt Aakers (1997) skala är tänkt att ses som tuff, maskulin och lite äventyrlig. 

 

2.4 Färger 
Forskning där färger och egenskaper har studerats har visat att människor till stor del kopplar ihop 

olika egenskaper med olika färger (Gopikrishna & Kumar, 2015; Kaya & Epps, 2004; Labrecque & 

Milne, 2012; Priluck Grossman & Wisenblit, 1999; Ridgway & Myers, 2014). Associationer utlöses 

i minnet genom färgens referentiella mening vilket innebär att färgen (dvs. färgton och mättnad) 

aktiverar relaterade associationer till den (t.ex. pålitlig, intelligent, framgångsrik), vilka bidrar till 

uppfattningen (Labrecque & Milne, 2012). Färger kan efter resultatet i tidigare forskning 

kategoriseras i varma respektive kalla färger, där exempelvis rött och gult räknas till de varma 

färgerna och blått och grönt till de kalla färgerna (Clarke & Costall 2007; Priluck Grossman & 

Wisenblit, 1999). Ljusa färger (t.ex. gul, blå) är associerade med positiva känslor, exempelvis glad, 

stark och mörka färger (t.ex. svart, grå) med negativa känslor, exempelvis ledsen och arg (Kaya & 

Epps, 2004).  
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Trots att människor många gånger svarar överensstämmande på frågor om färgers betydelser 

påpekar Clarke och Costall (2007) att dessa inte är medfödda eller universella. Deras studie visade 

till exempel att flera personer rapporterade erfarenheter av en viss färg baserade på individuella 

upplevelser. Både Madden, Hewett och Roth (2000) samt Ridgway och Myers (2014) reflekterar 

över att tidigare forskning bedömt färgpreferenser och associationer, men att få studier utvärderat 

betydelsen av färg eller preferenser för färgkombinationer. Detta tyder på att ämnet färgpreferenser 

är aktuellt än idag.  

 

Gopikrishna och Kumar (2015) menar att medan vissa färgassociationer verkar vara starkt 

förankrade hos konsumenten, beror mycket också på personlighet, ålder, kön och kulturell bakgrund 

hos personen. Till exempel lockar olika nyanser av färger specifika personlighetstyper. Madden et 

al. (2000) motsätter sig delvis att färgpreferenser påverkas av kulturella aspekter till skillnad från 

Gopikrishna och Kumar (2015). I Gopikrishna och Kumars (2015) studie tillfrågades studenter från 

åtta länder och resultatet var att inställningen till svart, grön, röd och vit var oföränderlig sett till 

kulturella skillnader. Preferenser för blått, brunt, guld, orange, lila och gult var inte oförändliga utan 

påverkades av studenternas kultur. Däremot innebär det inte nödvändigtvis att det är lämpligt att 

presentera en produkt eller ett varumärke kring en färg bara för att konsumenter tycker om denna. 

 

2.4.1 Blå  

Blått har visat sig kopplas ihop med kompetens, trovärdighet, pålitlighet, att vara framgångsrik samt 

säkerhet (Labrecque & Milne, 2012; Kaya & Epps, 2004; Clarke & Costall 2007; Gopikrishna & 

Kumar, 2015; Ridgway & Myers, 2014). Färgen har också visat sig förknippas med avkoppling och 

kan uppfattas som en sval och klar färg (Kaya & Epps, 2004; Gopikrishna & Kumar, 2015). 

Konsumenterna förknippar färgen blå med styrka, värdighet och balans (Ridgway & Myers, 2014). 

Forskare menar att färgen symboliserar något starkt och trovärdigt vilket gör att den ofta förknippas 

med finansiella tjänster och används inom den branschen (Aslam, 2006; Gopikrishna & Kumar, 

2015). Färgen väcker också en del negativa känslor vilka kan vara sorg, depression och ensamhet 

(Kaya & Epps, 2004).  

 

Labrecque och Milne (2012) förutspådde att den upplevda kompetensen hos ett varumärke skulle 

påverkas positivt av förekomsten av blå färg vilket visade sig stämma. Ridgway och Myers (2014) 

förutspådde att konsumenter som får se en blå klädmärkes-logotyp kommer förknippa varumärket 

med personlighetsdrag som ligger inom dimensionen kompetens (competence) i Aakers (1997) 
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skala, mer än de egenskaper som återfinns i andra dimensioner. Hypotesen visade sig stämma då 

den blå logotypen uppfattades som säker, framgångsrik och pålitlig, vilka alla återfinns under 

dimensionen kompetens på skalan.  

 

2.4.2 Grön 

Färgen grön kopplas ofta ihop med ett miljömässigt engagemang och hållbarhet (Gopikrishna & 

Kumar, 2015; Ridgway & Myers; 2014). I likhet med färgen blå kopplas även den samman med 

avkoppling och komfort samt anses vara lugnande (Kaya & Epps, 2004; Priluck Grossman & 

Wisenblit, 1999). Clarke och Costall (2007) fann att orden “neutral” och fridfull” ofta nämndes för 

den gröna färgen bland respondenterna i deras studie. Detta kan ha ett samband med att grönt 

primärt förknippas med naturen vilket skapar ett samband med den samt väcker känslor av säkerhet 

(Clarke & Costall, 2007; Kaya & Epps, 2004; Labrecque & Milne, 2012).  

 

Kaya och Epps (2004) undersökte 13 olika färger på 98 collegestudenter och fann att färgen grön 

väckte högst andel positiva känslor av de färger som användes i deras studie. Majoriteten av de 

känslomässiga reaktionerna för den gröna färgen var angivna känslor av avkoppling och lugn, följt 

av lycka, komfort, fred, hopp och spänning. Anledningarna till de positiva reaktionerna visade sig 

vara att grönt var associerat med naturen, gräs, träd och påminner om våren. Även Gopikrishna och 

Kumar (2015) beskriver att grön är en känslomässigt positiv färg.  

 

Gällande den gröna färgen förutspådde Labrecque och Milne (2012) att den upplevda robustheten 

(ruggedness) av ett varumärke skulle påverkas positivt vid förekomsten av den. Detta visade sig 

dock inte stämma. Även Ridgway och Myers (2014) förutspådde att den gröna färgen skulle 

kopplas till robusthet. De trodde att konsumenter som såg en grön klädesmärkes-logotyp skulle 

förknippa varumärket med personlighetsdrag inom dimensionen robusthet i Aakers (1997) Brand 

Personality Scale mer än egenskaper i andra dimensioner. Deras teori visade sig vara sann, vilket 

tyder på att typ av företag kan påverka respondenternas svar.  

 

2.4.3 Gul 

Den gula färgen uppfattas optimistisk och positiv, glad och modern (Clarke & Costall 2007; 

Gopikrishna & Kumar, 2015; Kaya & Epps, 2004; Labrecque & Milne, 2012; Ridgway & Myers, 

2014). Den kopplas också ihop med sol och solljus (Gopikrishna & Kumar, 2015; Priluck 

Grossman & Wisenblit, 1999). Färgen upplevs även vara energisk och effektiv i erbjudanden då det 



 

 
18 

 

konstaterats att färgen är iögonfallande och fångar ögat snabbare än någon annan färg (Gopikrishna 

& Kumar, 2015). Clarke och Costall (2007) fann att gult framkallade många “aktiva” känslor, det 

vill säga känslor som innebär fysisk upphetsning. Munter och glad var återkommande känslor. I 

enlighet med detta fann Kaya och Epps (2004) i sin forskning att gult kom tätt efter grönt när det 

gällde positiva känslor hos färger.  

 

Labrecque och Milne (2012) förutspådde att gällande logotyper för klädesmärken, skulle den gula 

färgen bidra till att den upplevda uppriktigheten (sincerity) hos varumärket skulle öka. De tog också 

fram ytterligare en hypotes där det antogs att den upplevda spänningen (excitement) hos ett 

varumärke skulle påverkas positivt vid användandet av en gul logotyp. Resultatet studien visade att 

det första påståendet, gällande uppriktighet, delvis stöddes, medan det andra påståendet gällande 

spänning inte fick något stöd.  

 

Utifrån existerande forskning förutsåg Ridgway och Myers (2014) att konsumenter som utsätts för 

en gul logotyp skulle förknippa varumärket med personlighetsdrag inom dimensionen uppriktig i 

Aakers (1997) Brand Personality Scale mer än egenskaper i andra dimensioner. Deras hypotes 

visade sig inte stämma då drag inom dimensionen spänning istället valdes oftare. De mest frekvent 

valda dragen var pigg, spännande, ungdomlig, fantasifull, unik, trendig och cool. Forskarna 

beskriver att en bidragande orsak till detta kan ha varit att gult var en populär färg vid den tidpunkt 

då undersökningen genomfördes. Detta fynd tyder på att marknadsförare bör vara medvetna om att 

även om färgerna länge haft särskilda associationer, påverkar aktuell populärkultur konsumentens 

uppfattning av färgen.  

 

2.4.4 Röd 

Kaya och Epps (2004) beskriver att det finns två dimensioner av färgen röd, den som förknippas 

med positiva emotionella känslor som kärlek och romantik, samt den som kopplas samman med det 

onda, eld, kamp och blod. Rött är färgen av kraft och mod då den ger utlopp för energi och spänning 

(Ridgway & Myers, 2014). Rött anses höra ihop med spänning eftersom den anses upphetsande och 

stimulerande (Clarke & Costall 2007; Labrecque & Milne, 2012; Valdez & Mehrabian, 1994) samt 

passion och värme på grund av kopplingarna till kärlek (Ridgway & Myers, 2014; Gopikrishna & 

Kumar, 2015). Färgen kan även göra att människor gör kopplingar till ilska och fara (Gopikrishna 

& Kumar, 2015) då den kan ses som både intensiv och aggressiv. Gopikrishna och Kumar (2015) 

uttryckte att röd är en svår färg att “äga” och göra till sin egen inom alla sektorer.  
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Precis som för de andra färgerna tog Ridgway och Myers (2014) fram en hypotes även gällande den 

röda färgen. De förutsåg att när konsumenterna fick se en röd logotyp skulle de förknippa 

varumärket med personlighetsdrag som låg inom dimensionen spänning i Aakers (1997) skala mer 

än de egenskaper som återfinns i andra dimensioner. Dock fann de att detta inte stämde då drag i 

dimensionen kompetens istället var mer frekvent valda i undersökningen. De mest förekommande 

personlighetsdragen i studien var säker, ledande, framgångsrik, hårt arbetande och pålitlig. Detta är 

intressant då dessa egenskaper inte har varit särskilt omnämnda i annan forskning vi tagit del av 

kring färgen röd.  

 

I likhet med detta var även Labrecque och Milne (2012) av tron att gällande logotyper för 

klädesmärken, skulle den röda färgen öka den upplevda spänningen hos ett varumärke. Det vill 

säga, de trodde att färgen skulle kunna härledas till dimensionen spännande i Aakers (1997) skala 

precis som Ridgway och Myers (2014). I deras undersökning visade sig detta stämma, vilket 

återigen leder oss till slutsatsen att typ av företag, populärkultur, färgton och mättnad har en 

påverkan på konsumenters uppfattningar.     

 

2.4.5 Svart 

Slutligen är svart en vanligt uppkommande färg som kan uppfattas som klassisk, djärv och mycket 

kraftfull (Gopikrishna & Kumar, 2015) samt sofistikerad (Labrecque & Milne, 2012). Svart är en 

färg som signalerar makt, ståtlighet och värdighet. Färgen står för förfining och glamour och inom 

modevärlden uttrycker den status, elegans och rikedom genom exempelvis “black-tie” event, den 

lilla svarta, smoking, kostymer och svarta limousiner (Kaya & Epps, 2004; Labrecque & Milne, 

2012). I och med detta var Labrecque och Milne (2012) av åsikten att ett varumärke med en svart 

logotyp skulle uppfattas mer sofistikerad än varumärken med andra färger på logotypen. Detta 

påstående visade sig stämma bland deras respondenter. Kaya och Epps (2004) fann att färgen även 

associeras med makt och rikedom.  

 

Clarke och Costall (2004) fann att färgen i många fall var en symbol för ondska, dåliga saker och 

död. I västerländska kulturer är färgen ofta förknippad med sorg och begravningar (Clarke & 

Costall, 2004; Kaya & Epps, 2004) vilket är en orsak till att den uppbringat många negativa 

associationer. Därför konstaterade forskarna Kaya och Epps (2004) att färgrelaterade känslor i hög 

grad är beroende på personliga preferenser och tidigare erfarenhet med just den färgen. I andra 

länder är svart istället färgen som symboliserar bröllop.  
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För att förtydliga färgers betydelser enligt tidigare forskning har vi sammanställt tabell 1.  

 

 
    Blå 

 
 Kompetens, styrka, trovärdighet, att vara framgångsrik, osv.  

 
 
    Grön 

 
 Miljö, hållbarhet, avkoppling, komfort, lugn, fridfull, natur osv. 

 
 
    Gul 
 

 
 Optimism, glädje, munterhet, solen, modernitet, energi osv. 
 

 
    Röd 

 
 Kärlek, romantik, mod, passion, värme, spänning, eld, blod osv. 
 

 
    Svart 

 
 Kraftfull, djärv, makt, ståtlighet, värdighet, status, elegans, osv. 
 

 

Tabell 1. Översikt färgassociationer. (Egen). 

 

2.5 Färger och varumärkesbyggande 

Färgval är ett kraftfullt verktyg för varumärkesbyggande. Med fler varumärken på marknaden än 

någonsin tidigare, är det enligt Keller och Richey (2006) allt mer nödvändigt och på samma gång en 

utmaning för företag att differentiera sig från sina konkurrenter. Gopikrishna och Kumar (2015) 

kallar varumärkesbyggande en av de viktigaste marknadsföringsfrågorna som rör färgseende och ett 

område där mycket forskning stöter på problem. Forskare framhåller att en av de viktigaste delarna 

för att bygga ett starkt varumärke är färgval då varje färg framkallar olika känslor och associationer 

(Gopikrishna & Kumar, 2015; Labrecque & Milne, 2012; McCammon, 2014). Färg är en integrerad 

del av produkter, tjänster, förpackningar, logotyper och andra marknadsföringselement. Den kan 

vara ett effektivt sätt att skapa och upprätthålla varumärket och uppfattningar om företaget i 

kundernas medvetande (Madden et al., 2000). 

 

Färg kan ses som ett inflytelserikt designelement enligt Kauppinen-Räisänen och Luomala (2010). 

Genom att välja en färg eller en kombination av färger för ett varumärkes identitet, betonar 

Gopikrishna och Kumar (2015) att konsumenterna kommer kunna ”röra vid” på de associationer 

som följer med färgen. Vidare poängterar de att färger framhäver varumärken och färger också 

kommer att framkalla vissa känslor gentemot varumärket. Av den anledningen är det viktigt att 

välja en färg som representerar varumärkets identitet på ett effektivt sätt. Singh (2006) ger medhåll 

till detta och redogör för att oavsett om det är Heinekens distinkt gröna etikett, Coca-Colas röda 
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eller Shells gula, har alla olika färgvärden till olika konsumenter. Färgen kan bära viktig betydelse 

och kan ha en stor inverkan på människors påverkan, kognition och beteende. Forskningen kring 

detta ligger dock kvar på en begynnande skede i utvecklingen, och Elliot och Maier (2014) 

framhåller att betydande arbete och verklig generaliserbarhet behövs innan starka konceptuella 

uttalanden och rekommendationer för tillämpning är motiverade. 

 

Precis som att konsumenter kopplar ihop olika egenskaper med olika färger, kopplar de enligt 

Bottomley och Doyle (2006) ihop olika varumärken med olika färger. Att lägga hög vikt vid färg är 

ett erkännande för företagens förståelse för att färgen har en stark emotionell laddning. Färg kan 

liknas vid ett noga utvalt varumärke, då färg bär på en inneboende mening vilken blir central för 

varumärkets identitet, bidrar till varumärkeskännedom, och kommunicerar den önskade bilden. Fel 

färgval kan istället försvåra arbetet och hindra kommunikationen mellan ett företag och dess 

målgrupp. Att välja fel färg kan enligt Amsteus et al. (2015) istället skada varumärkeskännedomen 

och företagets försök att bygga en hållbar bild av varumärket. Färger bär på specifika betydelser och 

förmedlar information utöver att bara vara estetiskt tilltalande (Caivano & López, 2007; da Pos & 

Green-Armytage, 2007; Minah, 2008; Pogacar, 2012). 

 

Konsumenter har olika färgpreferenser för olika produktkategorier och dessa preferenser kan uppstå 

med hjälp av associativ inlärning (Amsteus et al., 2015; Labrecque & Milne, 2012; Priluck 

Grossman & Wisenblit, 1999; Ridgway & Myers, 2014). Företag kan däremot inte bygga upp 

färgvalen kring konsumenternas favoritfärger eftersom konsumenterna har preferenser för vilka 

färger de tycker är lämpliga för ett särskilt produktsammanhang (Priluck Grossman & Wisenblit, 

1999). Detta betyder att färger inte uppfattas oberoende av sammanhang utan tvärtom att det kan 

hamna i fel omgivning. Ett exempel på detta är Bottomley och Doyle (2006), som i sin studie 

förutspådde att blått skulle vara lämpligare än rött för funktionella produkter, och samtidigt att rött 

skulle vara lämpligare för sociala produkter. Båda förutsägelserna visade sig stödjas vilket ger 

belägg för Priluck Grossman och Wisenblits (1999) påstående. 

 

Gopikrishna och Kumar (2015) betonar att färgen på företagets huvudkonkurrent förmodligen är 

den viktigaste punkten att överväga då ett varumärkes styrka ligger i dess förmåga att sticka ut. Välj 

blå om konkurrentens färg är röd, välj lila om deras färg är gul, etc. Ett varumärkes styrka ligger i 

dess förmåga att sticka ut. Att välja samma färg som konkurrenten ger en känsla av att du försöker 

efterlikna deras koncept, istället bör företaget skilja sig från konkurrenten och visa att de är 

annorlunda. Förutom färgvalet menar de att det även kan vara viktigt att välja kreativa, beskrivande 
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och minnesvärda namn för uppnå största effekt. Labrecque och Milne (2012) redogör för att färg 

som ett marknadsföringsverktyg lockar konsumenter och formar deras uppfattningar.  

 

Genom färg, kan ett varumärke upprätta en effektiv visuell identitet, bilda starka relationer med en 

målgrupp och positionera sig bland konkurrenterna i marknadsplats, som det klassiska fallet av 

Coca-Cola mot Pepsi illustrerar. För att skilja sig från sin huvudkonkurrent, bytte Pepsi från rött och 

valde istället den blå färgen. Trots svårigheterna med konkurrenskraftig differentiering, har en del 

marknadsförare varit framgångsrika i att utveckla vissa färgassociationer, exempelvis Coca-Cola, då 

mer än 50 % av amerikanerna i en studie ansåg att färgen röd förknippades med läsk (Priluck 

Grossman & Wisenblit, 1999). Detta bevisar att färg kan användas för att särskilja en produkt. Att 

Pepsi väljer att utveckla en strategi kring blå färg trots att rött i allmänhet är i ihopkopplad med läsk 

är ett tydligt exempel på färgens styrka i marknadsföring och vikten av att differentiera sig. 

 

Färg är en integrerad del av företagen och deras marknadskommunikation som bidrar till att hjälpa 

varumärket att sticka ut från andra (Aslam, 2006; Caivano & López, 2007; Madden et al., 2000). 

Färg inducerar stämningar och känslor, påverkar konsumenternas uppfattning och beteende samt 

hjälper företag positionera sig och särskilja sig från konkurrenterna. Färg har etablerats som en 

viktig variabel i marknadsföringsmaterial och har visats påverka konsumenternas uppfattningar om 

reklam (Labrecque & Milne, 2012). Singh (2006) beskriver att färg är en viktig kontrollerbar 

marknadsföringsvariabel för standardisering och Hynes (2009) kallar till och med färg för den 

”tysta försäljaren” - detta tyder på dess stora relevans inom marknadsföringen.  

 

2.6 Associativ inlärning 
Ett forskningsområde som kan hjälpa marknadsförare att bättre förstå människors färgpreferenser är 

associativ inlärning. Forskare belyser teorin om associativ inlärning som en grundläggande del i att 

förstå hur konsumenters färgpreferenser uppkommer och fungerar (Amsteus et al., 2015; Labrecque 

& Milne, 2012; Priluck Grossman & Wisenblit, 1999; Ridgway & Myers, 2014). Ramen för 

associativ inlärning ger en förklaring till en mängd av effekter som noterats i 

färgforskningslitteraturen. Amsteus et al. (2015) uttrycker att associativ inlärning kan användas som 

en lins genom vilken mänsklig reaktion på färger kan förklaras.  

 

Klassisk betingning är en metod för att skapa associationer (Priluck Grossman & Wisenblit, 1999), 

och den mest kända studien av klassisk betingning gjordes av Pavlov (1927). I Pavlovs (1927) 

studie lärde sig hundar snabbt att associera en klockas pling med mat. Efter en kort tid, började 



 

 
23 

 

hundarna dregla när klockan ringt, även om maten inte kom. Enligt den associativa inlärningsteorin, 

kan ett samband skapas mellan varje hopkoppling av stimuli, inte bara när det gäller djur och 

livsmedel, utan även exempelvis gällande människor och färger poängterar Priluck Grossman och 

Wisenblit (1999). 

 

Preferenser för särskilda objekt eller bakgrunder är enligt Priluck Grossman och Wisenblit (1999) 

beroende av situationen och underliggande associationer människor kan ha utvecklat tidigare. 

Däremot är konsumenterna inte födda med preferenser för olika färger. Konsumenterna lär sig 

färgpreferenser för särskilda produkter baserade på associationer de har utformat via erfarenheter. 

Detta innebär att en gynnsam erfarenhet med en färg i vissa fall leder till en positiv preferens för 

färgen och i en del fall tvärtom. Amsteus et al. (2015) framhåller att människor ser tillbaka på de 

minnen och erfarenheter de har upplevt med en positiv eller negativ förstärkning. Konsumenterna 

lär sig färgassociationer, vilka i sin tur lär dem att föredra vissa färger för viss produktkategori. 

Priluck Grossman och Wisenblit (1999) poängterar att människor i olika kulturer utsätts för olika 

associationer och utvecklar färgpreferenser baserat på associationerna inom deras egen kultur. 

Associativ inlärning har i och med det använts i syfte att förklara hur vissa färger kan komma att ha 

vissa betydelser inom olika kulturer. 

 

Det finns bevis som tyder på att färgpreferenser och vad färger betyder för människor är inlärt och 

kan ändras med tidens gång (Priluck Grossman & Wisenblit, 1999; Singh, 2006; Terwogt & 

Hoeksma, 1995). När människor blir äldre, kommer deras preferenser sannolikt att förändras till 

följd av sociala och kulturella influenser. Erfarenhet påverkar inte nödvändigtvis inlärningen direkt 

- utan indirekt kan vi lära genom att observera händelser som påverkar andra (Hoover, Giambattista 

& Belkin, 2012; Obloj & Sengul, 2012). Amsteus et al. (2015) poängterar att det följaktligen är 

lättare att bilda associationer mellan objekt som redan har presenterats tillsammans tidigare. 

 

2.7 Färger och varumärkesbyggande i praktiken  
Priluck Grossman och Wisenblit (1999) påpekar att marknadsförare kan använda färgkunskaper på 

ett antal olika sätt. För det första kan de identifiera de associationer konsumenterna har formulerat 

för sin produktkategori och försöka att matcha lämpliga färger. Denna aspekt av associativ inlärning 

är av stor betydelse för marknadsförare som kan välja de färger de vill i samband med sina 

produkter. Marknadsförare kan genom att använda associativa mekanismer, skapa önskade 

associationer. Vidare kan marknadsförare använda teorin om preferenser för att skapa värde hos 

särskilda färger eller för att utveckla ett varumärke kring en färg. Det blir extra viktigt att lägga stor 
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vikt vid färgen på grund av det faktum att konsumenter använder färg för att söka efter och 

identifiera varumärken (Kauppinen-Räisänen & Luomala, 2010). Konsumenterna gör tydliga 

bedömningar om bilden av ett företag utifrån bland annat logotypen och har starka åsikter om vilka 

färger är lämpliga för olika företagsbilder. Att veta hur konsumenterna uppfattar de färger som 

används i logotyper och marknadsföring hjälper marknadsförare att förmedla lämpliga 

personlighetsdrag hos deras varumärke (Ridgway & Myers, 2014). 

 

Studien “Exciting Red and Competent Blue” av Labrecque och Milne (2012) bekräftar att avsikten 

att köpa i hög grad påverkas av färger på grund av deras inverkan på hur ett varumärke uppfattas. 

Detta innebär att färger påverkar hur konsumenterna ser på "personligheten" hos varumärket. Med 

tanke på att vårt humör och känslor är instabila och att färger bidrar till att forma attityder, är det 

viktigt för chefer att förstå betydelsen av färger i marknadsföring. Även resultaten från Singhs 

(2006) studie kan användas av chefer och marknadsförare för att med hjälp av färger öka eller 

minska känslan och förbättra humör hos kunderna, göra kunderna lugna samt minska kundernas 

uppfattning av väntetid, bland andra. Elliot (2015) nämner dock i sin teoretiska genomgång att det 

ännu är för tidigt för att ge några vågade uttalanden för hur tillämpningen bör ske, utan att det är 

bäst att ha tålamod och erkänna att färgpsykologi är ett unikt samt komplext område som precis 

börjar bli aktuellt.  

 

Företagets identitet är strategiskt viktigt i differentierande företag och hjälper till att etablera 

kundlojalitet. Att Hynes (2009) kallar färg den ”tysta försäljaren” tyder på dess stora relevans inom 

marknadsföringen. Priluck Grossman och Wisenblit (1999) påtalar att marknadsförare bör överväga 

sin produktfärg, färgen på förpackningar och färger som är förknippade med produkten i reklam, 

som en del av sin marknadsföringsstrategi eftersom dessa faktorer är något som marknadsföraren 

kan kontrollera. De menar vidare att färgmässiga betydelser också kan skapas genom att 

marknadsförare parar ihop färg med bilder i reklam som representerar egenskaperna hos 

varumärket. 
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2.8 Sammanfattning  

Utifrån denna teori har vi sammanställt en figur (figur 2) som tar upp de viktigaste delarna ur 

teorikapitlet som vi tar med oss vidare i arbetet. Syftet med detta är att skapa en syntes och att öka 

läsarens förståelse för området.  

 
Figur 2. Syntes. (Egen). 

 

Vårt fokus på forskningen inom varumärken ligger på varumärkets personlighet och färgers 

betydelse inom marknadsföringen. Varumärkets personlighet och vilken färg som används påverkar 

varandra och påverkar såväl konsumenten som varumärket i sig. Su och Tong (2015) hävdar att 

varumärkets personlighet skapas av hur konsumenter uppfattar och beskriver varumärkets 

personlighet. Eftersom konsumenter idag använder varumärken som ett medel för att uttrycka sina 

egna personligheter, letar de efter varumärken med en personlighet som liknar deras egen och 

stämmer överens med deras mest fördelaktiga egenskaper (Aaker, 1997; Batra et al., 1993; Singh, 

2013; Sung & Kim, 2010). Företags förmåga att skapa en relaterbar personlighet ger konsumenter 

möjlighet att personifiera varumärket. Samspelet som då bildas mellan konsumenternas och 

varumärkets personlighet skapar då ett förtroende mellan dem (Siguaw et al., 1999; Sung & Kim, 

2010).  

 

Brand Personality Scale finns med i figuren på grund avatt den utgör en betydande del i vår uppsats. 

Aaker (1997) preciserade ett teoretiskt resonemang och byggde upp en skala kring fem dimensioner 

vars syfte var att motsvara hur konsumenter uppfattar egenskaper hos varumärken. Aakers (1997) 

skala anses vara den mest välutvecklade och användbara när det gäller att mäta begreppet 

	

Brand Personality 
Scale 

 
- Uppriktig 
- Spännande 
- Kompetent 
- Sofistikerad 
- Robusthet 

Färger 
 

- Blå 
- Grön 
- Gul 
- Röd 
- Svart 

Varumärkets personlighet 
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varumärkespersonlighet, trots att den genom åren varit utsatt för en hel del kritik. Dimensionerna 

uppriktig, spännande, kompetent, sofistikerad och robust representerar de mest centrala egenskaper 

som uppfattades från varumärken och deras personlighet.  

 

Färgval är ett kraftfullt verktyg för varumärkesbyggande i och med dess närvaro i logotyper och 

andra marknadsföringselement och precis som att färger förknippas med varumärken, förknippas 

färger också med olika egenskaper (Bottomley & Doyle, 2006; Keller & Richey, 2006; Madden et 

al., 2000). Färg kan liknas vid ett noga utvalt varumärke eftersom färg framkallar olika 

associationer till egenskaper, bär på betydelse och förmedlar information till betraktaren (Bottomley 

& Doyle, 2006; Caivano & López, 2007; da Pos & Green-Armytage, 2007; Minah, 2008; Pogacar, 

2012). Slutligen återfinns färgerna blå, grön, gul, röd och svart också i figuren då de ligger till 

grund för vår undersökning.  

 

Definitionen av ett varumärke är fortfarande mer inriktad på de materiella faktorerna än de 

immateriella faktorer som påverkar varumärket på ett mer abstrakt sätt, exempelvis hur kunderna 

upplever och känner för varumärket. Varumärkesbyggande är således en viktig prioritet i och med 

att det är en av de viktigaste immateriella tillgångarna ett företag har att jobba med (Kay, 2006; 

Keller, 2006; Keller & Lehmann, 2006). Med hjälp av varumärket kan företag enligt Su och Tong 

(2015) skapa en effektiv kommunikation mellan sig själva och sina konsumenter.  

 

Brand Personality Scale och nämnda färger i marknadsföring är de två teoretiska områden som 

kommer genomsyra hela den resterande delen av uppsatsen. Det är även med hjälp av dessa verktyg 

som vårt resultat kommer att analyseras.  
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3. Metod  
 

3.1 Forskningsdesign 

Vi har med vårt syfte som utgångspunkt valt att använda oss av en kvalitativ forskningsdesign, 

eftersom vi haft som mål att skapa och bidra med en fördjupad förståelse till ämnet. Vi ville, genom 

att använda oss av en kvalitativ metod ge rum för egna tolkningar. Detta såg vi som lämpligt för den 

typen av undersökning vi ville genomföra då både Alvehus (2013) och Sohlberg och Sohlberg 

(2013) betonar att fokus inom en kvalitativ metod ligger på meningar och samband istället för 

exempelvis mätningar. Vår målsättning var att utveckla sättet att se på verkligheten samt skapa ett 

bidrag som ökar vår förståelse för detta. Vi var av åsikten att en kvalitativ studie i vårt fall skulle 

öka förståelsen inom områden och öppna nya dörrar i och med djupare resonemang hos 

respondenterna.  

 

Vi valde att utföra intervjuer då det är den mest använda metoden för att samla in empiriskt material 

till en kvalitativ forskningsdesign (Bryman & Bell, 2011). Detta sätt passade oss bäst då vår 

ambition som tidigare nämnts varit att skapa en förståelse för respondentens synsätt kring färger, 

logotyper och vilka personlighetsdrag respondenterna tillskriver dessa faktorer. Den 

forskningsdesign som används i uppsatsen, ska inte bara beskriva hur en studie genomförs, utan ska 

genomsyra hela uppsatsens resonemang och argumentationer (Alvehus, 2013). En kvalitativ metod 

grundar sig vanligtvis i intervjuer eller observationer men det är inte enbart detta som präglar en 

kvalitativ forskningsmetod.  

 

Den forskning vi har tagit del av uppmärksammade oss på att majoriteten av de undersökningarna 

haft en kvantitativ forskningsdesign (Ridgway & Myers, 2014; Labrecque & Milne, 2012; Toldos-

Romero & Orozco-Gómez, 2015; Su & Tong, 2015; m.fl.). Detta bidrog ytterligare till vårt val av 

den kvalitativa metodiken. Genom att använda oss av en kvalitativ metod, var vi av åsikten att vi 

kunde bidra med en ökad förståelse för ämnet både för oss själva och andra. Detta är något Bryman 

och Bell (2011) ser som ett av kriterierna för kvalitativ forskning, att undersökningen ska bidra med 

något i framtiden, vilket vi anser är ytterligare en motivering till varför vi valt att arbeta kvalitativt. 

Dessutom kunde vi erbjuda en möjlighet att se på ämnet ur en annan synvinkel i och med det 

kvalitativa förhållningssättet.  
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3.2 Forskningsansats 

Vår uppsats har utgångspunkt ur teorin och därför har vi valt att ansluta oss till det deduktiva 

förhållningssättet för att besvara vårt syfte (Alvehus, 2013). Det finns redan framforskade teorier 

inom våra fokusområden; varumärkets personlighet och färgers betydelse, vilket innebär att vi 

prövar dessa teorier med hjälp av kvalitativa intervjuer. Intervjuerna ger oss i sin tur empiri som kan 

hjälpa oss att koppla samman de två fokusområdena och se hur resultaten förhåller sig till tidigare 

forskning. Detta förhållningssätt anser vi passar vår forskning då vi från grunden utgår från teorin 

för att sedan göra intervjuer och samla in den empiri vi anser oss behöva. Slutligen har empirin 

analyserats med utgångspunkt i den skala vi redogör för i teorin, vilket gör att vi återigen knyter an 

vår empiri till teorin. Med detta i åtanke anser vi att vår forskningsansats passat bäst in i den 

deduktiva.  

 

Det induktiva förhållningssättet är det som ses som det vanligaste vid en kvalitativ metod och 

innebär att teorin är resultatet av forskningen. Det deduktiva är å andra sidan vanligare vid en 

kvantitativ metodik och innebär att forskningen går från teori till empiri. Trots detta fann vi att det 

deduktiva förhållningssättet var mest passande för vårt arbetssätt. Ett induktivt förhållningssätt 

skulle innebära svårigheter för vår forskning då vi inte skulle tillåtits att använda oss av vår 

teoretiska referensram vid tolkningen av det empiriska materialet. En kvalitativ forskningsdesign 

kräver utrymme för egna tolkningar, och vi har som tidigare nämnts valt att göra intervjuer för att 

ha möjlighet till tolkning i analysen, vilket gör det svårt för oss att agera helt objektivt. Dock är vår 

målsättning att inte påverka respondenterna, utan endast att ha möjlighet att tolka det resultat vi 

slutligen får ut. (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2011)  

 

3.3 Övergripande tillvägagångssätt 
Som vi blyser i vår avgränsning har vi vid genomförandet av denna studie behövt ta ställning till en 

del val. Nedan följer motiveringar till varför vi gjort de mest avgörande valen för vår undersökning 

vilka är färger, logotyp samt personlighetsdrag. Vi kommer helt enkelt förklara varför vi utformat 

vår studie på det sätt som vi gjort.  

  

3.3.1 Val av färger 

Vi har i vår studie använt oss av fem olika färger; blå, grön, gul, röd och svart. I den tidigare 

forskning vi tagit del av har ett stort antal färger legat till grund för analys. Vad som är gemensamt 

för forskningen är att dessa färger varit återkommande och därför är det dessa vi använt oss av 
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(Clarke & Costall, Gopikrishna & Kumar, 2015; Kaya & Epps, 2004; Labrecque & Milne, 2012; 

Madden et al., 2000; Ridgway & Myers, 2014). En anledning till detta är att de ses som de 

“vanligaste” färgerna. Ytterligare en anledning var att vi själva ansåg att färgerna blå, grön, gul, röd 

och svart, kan ses som “egna” och grundläggande färger. Detta till skillnad från till exempel rosa, 

lila och orange som är blandningar mellan två färger.  

 

Vi har valt att enbart använda oss av enfärgade logotyper. Många logotyper på marknaden 

innehåller mer än en färg, men Labrecque och Milne (2012) har funnit att av 100 ledande 

varumärken består de flesta av en enda färg eller en dominerande färg med en mindre accentfärg. 

Av denna anledning begränsade vi oss till logotyper med en färg. En undersökning med tvåfärgade 

logotyper upplevde vi dessutom skulle vara svårare att utföra, mer omfattande samt mer 

tidskrävande för en uppsats på denna nivå. Vi upplevde även att resultatet från en studie med 

tvåfärgade logotyper skulle vara svårare att analysera samt dra slutsatser ifrån.  

 

De färger vi använt är tagna från programmet Microsoft Words eget färgsystem. Alla färger som 

använts kommer från de “webbsäkra färger” som finns i programmet. Färgkoderna för de färger vi 

använt är 0033FF (blå), 009933 (grön), FFFF00 (gul), FF0000 (röd) samt 000000 (svart). I de 

artiklar vi läst har olika färgsystem använts, Ridgway och Myers (2014) har exempelvis använt sig 

av “Pantone Colour System” medan Kaya och Epps (2004) istället har använt “Munsell Color 

System”, detta tyder på att det går att använda sig av mer än ett tillvägagångssätt. Anledningen till 

att vi inte valt att använda oss utav något liknande program är främst på grund av den tidsbrist som 

förelegat samt vår egen okunskap inom sådana program. 

 

3.3.2 Val av logotyp  

Som vi nämner i vår avgränsning har tidigare forskning, utöver färgens påverkan, funnit att 

förpackning, logotypens utformning och typsnitt också påverkar konsumenterna (Batra et al., 1993; 

Grohmann et al., 2013; Hynes, 2009). Detta är något vi valt att inte ta hänsyn till i vår undersökning 

men som vi tror kan ha haft inverkan på resultaten, framförallt när det gäller logotypens utformning. 

Detta är något vi kommer belysa och diskutera vidare i kapitel 4.   

 

Gällande val av logotyp utgick vi från Labrecque och Milnes (2010) undersökning “Exciting Red 

and Competent Blue: The Importance of Color in Marketing” där forskarna utförde experiment för 

att undersöka konsumenters uppfattningar på färg i marknadsföring. Forskarna hade tagit fram tre 
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olika logotyper till den nämnda studien och den logotyp vi valde att använda var framtagen i 

replikationssyfte, forskarna själva använde inte logotypen. Anledningen till att vårt val föll på denna 

logotyp var att den inte använts i någon tidigare forskning. Valet att inte använda en känd logotyp 

grundar sig i avsikten att undvika den eventuella påverkan varumärket kan ha.  

 

Logotypen visades hela tiden i samma utformning, men i fem olika färger då studiens syfte var att 

undersöka vilken påverkan färgen har på hur logotypen, och därmed företaget, uppfattas. Även 

Ridgway och Myers (2014) använde sig av en logotyp, vilken de ändrade färg på för att försöka 

säkerställa att logotypen i sig inte påverkade respondenternas svar. Detta inspirerades även vi av 

och valde därför att endast visa en logotyp i taget. Respondenterna ombads under intervjun att utgå 

från att det var en logotyp för att kunna få så korrekta svar som möjligt. 

 

 
Figur 3. Logotyper. (Egen). 

 

3.3.3 Val av personlighetsdrag 

Vi valde att använda Aakers (1997) “Brand Personality Scale” för att hjälpa respondenterna att 

komma på egenskaper. Som nämnts i vår teoretiska referensram har skalan varit utsatt för en del 

kritik. Trots detta är det en väl utvecklad skala som används som ett verktyg för att mäta 

varumärkets personlighet i tidigare forskning. Av denna anledning har vi valt att använda oss av 

denna trots den riktade kritiken.  

 

Vi tog fram ett blad med alla personlighetsdrag (se bilaga 1) och bad respondenterna ringa in de 

personlighetsdrag som de ansåg passade bäst för logotyperna. Syftet med detta var att få 

respondenterna att tänka, men inte leda dem till att tänka på några specifika personlighetsdrag i för 

stor omfattning. Om vi hade nämnt förslag på egenskaper som exempelvis pålitlig, mjuk och vänlig 

hade respondenterna med stor sannolikhet tänkt på dessa i större utsträckning och blivit påverkade 

av oss som intervjuade.  
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Respondenterna var tvungna att välja minst ett och max fem personlighetsdrag från pappret för att 

ha någon slags begränsning. Detta förtydligades efter kritik i pilotstudien. Vi var måna om att 

respondenterna skulle välja minst ett personlighetsdrag för att vi sedan skulle ha något att gå på. Att 

fem personlighetsdrag sattes som maximalt antal var på grund av att respondenterna skulle välja de 

ord som de ansåg passade bäst till färgen på logotypen. Hade de fått välja ett obegränsat antal var 

risken att de skulle tvinga sig själva att välja fler vilket inte skulle ge ett tillförlitligt resultat. 

Anledningen till att vi valde egenskaperna från “Brand Personality Scale” var för att den skulle 

ligga till grund för vår analys. Nedan återfinns en överblick över orden i Brand Personality Scale 

(figur 4).  

 

 
Figur 4. Svensk översättning av Brand Personality Scale. (Egen). 

   

3.4 Datainsamling 

I vårt metodkapitel har vi inledningsvis redogjort för den teoretiska bakgrunden till vår studie. 

Vidare har vi övergått till att motivera gjorda val för undersökningen och varför avgränsningar har 

gjorts. Genom att ta del av och utveckla en teoretisk referensram har vi utformat de intervjufrågor 

som ligger till grund för vår undersökning. Nedan följer ett avsnitt där vi går djupare in på det 

praktiska utförandet av studien samt hur vi erhållit vår empiri. Insamlandet av empiri började med 
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en pilotstudie för att förbättra det tänkta intervjuförfarandet och följs av en noggrann beskrivning av 

hur intervjuerna utfördes. Kapitlet innehåller även en motivering för det urval som gjorts.  

 

3.4.1 Pilotstudie  

I syfte att pröva om vi fick ut önskad information från våra intervjuer, genomförde vi en pilotstudie 

i enlighet med Bryman och Bell (2011). Vi utförde endast två intervjuer i pilotstudien då vi ansåg 

att kritiken vi fick var gemensam för båda intervjuerna. Utifrån det gensvar vi fick från 

respondenterna justerade vi vissa delar i den ursprungliga undersökningen.  

 

Ett exempel är att vi bytte ut det ursprungliga ordet “rådande” vilket de svarande i pilotstudien 

tyckte var ett märkligt ordval. “Rådande” byttes istället mot “tidsenlig” som nyttjades 

fortsättningsvis. Vi valde även att lägga till två kortare avsnitt där vi noggrant förtydligade vad vi 

ville att respondenten skulle göra. Dessa kortare förklaringar lades till innan den svarande fick 

utföra ett färgblindhetstest samt innan vi började visa logotyperna. Vidare valde vi att efter 

pilotstudien förtydliga att det inte var något tvång att välja just fem personlighetsdrag, utan att det 

var valet av minst ett personlighetsdrag som var det viktigaste. 

 

Efter pilotstudien valde vi att ändra ordningsföljden frågorna ställdes i under intervjuerna. Med 

hjälp av pilotstudien fick vi ett bättre flyt och mer sammanhängande intervjuer med en mer logisk 

följd på frågorna. Några av frågorna omformulerades för att respondenten skulle få en tydligare 

förståelse för vilken typ av svar vi var ute efter. Vi beslutade oss också för att respondenterna skulle 

erhålla ett nytt blad med egenskaperna från Aakers (1997) BPS för varje logotyp (se bilaga 1).  

 

3.4.2 Intervjuförfarande  

Tillvägagångssättet vi använt är till stor del grundat på Clarke och Costalls (2008) studie. För att 

kunna svara på uppsatsens syfte har vi valt att utföra semistrukturerade intervjuer med 

ekonomstudenter. Vi har valt detta då vår ambition är att uppnå en jämnare åldersfördelning för att 

ha möjlighet att gå mer in på djupet i den redan existerade forskningen. Att välja studenter har 

bidragit till att vi kunnat analysera ett bredare antal respondenter i samma åldersspann samt 

målgrupp och täcka ett gap i forskningen. Detta anser vi också skapar mer tillförlitlighet samt 

minskar spridningen i resultatet. Valet att intervjua studenter motiverar vi dessutom med den 

tidsbrist vi haft vad gäller arbetet och utvecklar vidare i avsnitt 3.4.3.  
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Viss information om respondenterna samlades in i början av intervjuerna. Vi använde oss av 

variablerna: kön, ålder samt favoritfärg för att med hjälp av dem kunna räkna ut medelålder, se 

könsfördelning och observera eventuella skillnader och likheter mellan respondenterna. Tidigare 

forskning har genom att dela in respondenterna efter ålder kunnat påvisa skillnader gällande 

kopplingar mellan favoritfärger och positiva känslor (Terwogt & Hoeksma, 1995). Vi frågade om 

favoritfärg för att se om det var så att respondenterna tyckte bäst om den logotypen som hade den 

färg de valt som favoritfärg. Då vi bara undersökt en specifik åldersgrupp kan resultaten från vår 

uppsats användas som jämförelse i framtida forskning. Förutom dessa har vi med utgångspunkt i 

tidigare forskning valt att ta med en kontrollfråga gällande färgseende (Amsteus et al., 2015; Clarke 

& Costall, 2008; Kaya & Epps, 2004; Ridgway & Myers, 2014). Att försäkra oss om att ingen som 

svarade hade defekt färgseende ansåg vi var väsentligt för vår studie. Vi valde att använda oss av 

Ishihara färgblindhetstest som går ut på att urskilja siffror ur cirklar med prickar i olika färger, detta 

användes exempelvis i Kaya och Epps (2004) forskning. (Se bilaga 2) 

 

Med hänsyn till vad vi vill studera har våra intervjuer varit semistrukturerade (Bryman & Bell, 

2011). Vi var av åsikten att detta upplägg skulle passa oss då en mall med frågor ligger till grund för 

den semistrukturerade intervjun och förhindrar onödig information samt att intervjun glider från sitt 

syfte. När vi valde frågor till intervjuerna försökte vi ställa oss opartiska och inte leda 

respondenterna, men samtidigt se till att samla in de svar som eftersöktes. Vi ville ställa öppna 

frågor, tillåta respondenterna att tala fritt för att kunna utveckla och motivera hur de tyckte och 

varför. Därför ville vi inte ha ett för stort antal frågor i utgångsläget. Vår ambition var att utifrån 

svaren vi fick ställa följdfrågor beroende på vilken information som tillhandahölls. Eftersom vi 

valde att visa en logotyp i taget och ställa frågor kring just den ville vi inte ha för många frågor.  

 

Vi valde med utgångspunkt i detta resonemang att bygga upp våra intervjuer kring 4 huvudsakliga 

frågor med inspiration från tidigare nämnd undersökning (Clarke & Costall, 2008). Intervjuerna 

byggdes upp kring dessa frågor: 

 

• Vilka personlighetsdrag kopplar du ihop med denna logotyp?  

• Varför valde du dessa personlighetsdrag?  

• Härleder du logotypen till någon bransch eller något annat sammanhang?  

• Tycker du om logotypen?  
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Fråga ett har vi med i syfte att få fram vilka personlighetsdrag respondenterna kopplade till färgen. 

För att underlätta för de svarande använde vi här Aakers (1997) skala som stöd. Vi tog, som nämnts 

i avsnitt 3.3.3 (se bilaga 1), fram ett blad där vi samlade alla personlighetsdrag från BPS och bad 

sedan respondenterna att välja en till fem av dem som de associerade med varje färg. Eftersom 

respondenterna själva fått välja hur många personlighetsdrag de vill, dock minst en och max fem, 

kunde antalet personlighetsdrag bli olika beroende på respondentens svar. Syftet med att använda 

detta blad var att som ovan nämnt hjälpa respondenterna att börja tänka utan att leda dem.  

 

När respondenterna valt fick de i fråga två utveckla och förklara sina valda egenskaper vilket gjorde 

att de fick fundera och motivera ytterligare. På detta sätt hade vi möjlighet att fånga upp fler 

egenskaper än bara de som valdes på pappret, då de som blev intervjuade talade fritt kring 

personlighetsdrag och associationer. Den tredje frågan användes med utgångspunkt i tidigare 

forskning som säger att konsumenterna föredrar olika färger för olika produktkategorier (Amsteus 

et al., 2015; Labrecque & Milne, 2012; Priluck Grossman & Wisenblit, 1999; Ridgway & Myers, 

2014). Vår avsikt var att pröva detta och dessutom undersöka om respondenternas svar påverkades 

av att de hade en specifik bransch eller ett specifikt sammanhang i tankarna. I den fjärde frågan fick 

respondenterna ta ställning till huruvida de tyckte om logotypen eller inte. 

 

I slutet av intervjun, när respondenten fått se alla fem logotyper, lade vi fram de fem logotyperna 

bredvid varandra och ställde en sista fråga, vilken var: 

 

• Vilken logotyp föredrar du?  

 

Syftet med detta var att se om faktorn favoritfärg hade någon påverkan på vilken av logotyperna 

som ansågs mest tilltalade.  

 

Intervjuerna spelades in för att på ett enklare sätt kunna återkoppla till det som sades under dem. 

Det finns flera sätt att registrera kvalitativa intervjuer men vi hade inte kunnat komma ihåg allt som 

sades och inspelningarna blev därför ett stöd för oss i vårt fortsatta arbete. Britten (1995) beskriver 

att fördelen med att göra en ljudinspelning är att den som intervjuar slipper störa samtalet med att ta 

anteckningar samt inte behöver riskera att det gås miste om viktig information. Vi har därför sett det 

viktigt att arbeta på detta sätt för bästa möjliga resultat.   
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De som blev intervjuade fick ett blad med 42 personlighetsdrag från BPS eftersom vi ansåg att det 

skulle vara svårt att komma på personlighetsdrag utan att ha någonting att utgå från. När de 

svarande fått förklara hur de tänkt har de som sagt nämnt många andra egenskaper. Intervjuerna har 

transkriberats vilket gjort att vi kunnat utläsa de personlighetsdrag som tillhandahållits, det vill 

säga, sådana som nämnts när respondenterna fått tala fritt, inte de som valts på pappret. Dessa ord 

har exempelvis varit glad, utstickande och neutral. Dessa samt många andra personlighetsdrag har 

sammanställts och utvecklas mer noggrant i kapitel 5 (se bilaga 4). 

 

Vi har valt att utföra våra intervjuer i skolans bibliotek då vi intervjuat studenter. Vi och 

respondenten, har tillsammans suttit i avskilda grupprum för att minimera risken för 

störningsmoment. Vi har valt denna plats då vi var av uppfattningen att studenterna skulle tycka att 

skolans bibliotek var en bekväm och neutral plats. Även Clarke och Costall (2008) framhåller 

vikten av att begränsa bristande koncentration och skapa en trivsam miljö. Detta tillvägagångsätt 

kan ha frambringat både för- och nackdelar för vår undersöknings resultat. Vi har redan beskrivit 

varför vi ansett att detta tillvägagångsätt varit bra, men en nackdel med förfarandet kan exempelvis 

vara att respondenterna blivit stressade av att veta att deras vänner suttit utanför.  

 

3.4.3 Urval 

När det gäller intervjuer, måste forskaren på något sätt välja ut vilka som ska intervjuas. I varje 

undersökning måste ett urval göras. Urvalsprinciperna kan se olika ut beroende på vilken metod 

som används samt vilken typ av undersökning som ska genomföras. Alvehus (2013) framhåller att 

en vanlig fråga som kan uppkomma är hur många intervjuer som måste genomföras för att kunna 

hålla en god nivå. En aspekt vi har funnit väsentlig att se över gällande vår egen undersökning är 

hur många intervjuer som krävs för att undersökningen ska uppnå en “mättnad”. Mättnad uppstår 

när den information som tillhandahålls från respondenterna börjar bli återkommande och inte ger 

nya uppgifter. Vi valde med utgångspunkt i detta att utföra 12 intervjuer för att sedan inleda 

analysen i syfte att undersöka om vi nått mättnad. Efter transkribering och en påbörjad analys 

bedömde vi att det material vi samlat in var tillräckligt för oss att ha som grund för vårt fortsatta 

arbete. Detta för att vi uppnått så kallad mättnad i intervjuerna.  

 

Att välja att intervjua studenter var från vår sida ett bekvämlighetsurval. Att vi valde att göra ett 

bekvämlighetsurval beror främst på att vi valt att utföra intervjuer av ett specifikt åldersspann som 

är 20-27 år (tabell 2), vilket gjort att vi till viss del behövt välja respondenter som faller in under 
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detta spann. Detta är också något som Clarke och Costall (2008) gjort i sin studie för att få ett 

jämförbart resultat till framtida forskning. Vi har också valt att göra dessa intervjuer på en viss 

subgrupp, i vårt fall ekonomstudenter, vilket gjort att detta spann specificerats ytterligare. Därför 

har vi även av denna anledning behövt tagit ställning till vår tänkta subgrupp när vi gjort vårt urval 

till studien. Detta är inte den enda anledningen till varför vi gjort ett bekvämlighetsurval, utan det 

beror också på den tidsbrist som förelegat under arbetets gång. 

 

Beslutet att använda ett bekvämlighetsurval av studenter motiverar vi med att om en teori ska vara 

möjlig att använda gällande konsumenter i allmänhet, måste den även kunna representera en 

subgrupp. Studenter är en subgrupp som är återkommande i forskning och en sådan subgrupp 

behöver inte innebära att resultatet blir lidande. Denna typ av förfarande kan beskrivas som att en 

teori testas på en viss subgrupp och att resultatet sedan avgör huruvida teorin bör förkastas eller kan 

appliceras på en större population. En nackdel med ett sådant urval som vi valt att ha är att det inte 

ger någon möjlighet att generalisera, men syftet med en kvalitativ undersökning är å andra sidan 

inte att generalisera. (Lynch, 1982) 

 

I tabell 2 nedan har vi sammanställt information om deltagarna. Respondenterna är mellan 20 och 

27 år gamla, med en medelålder på 23 år. 

 

Kön Ålder Favoritfärg 
1. Man 23 år Blå 
2. Kvinna 22 år Blå 
3. Kvinna 22 år Blå 
4. Man 22 år Röd 
5. Man 27 år Blå 
6. Man 22 år Grön 
7. Kvinna 24 år Grön 
8. Man 24 år Blå 
9. Man 25 år Orange 
10. Kvinna 24 år Blå 
11. Kvinna 23 år Rosa 
12. Kvinna 20 år Rosa 

 

Tabell 2. Översikt deltagare. (Egen).  
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3.5 Analysmetod 

Aakers (1997) BPS har varit återkommande i hela arbetet hittills, detta beror på att vi från start haft 

som målsättning att använda skalan för att analysera resultatet. Analysen har delats in i två olika 

delar för att kunna analysera personlighetsdrag respektive bransch för varje logotyp och färg samt 

ge en bra överblick för de olika delarna. Vi har valt att använda oss av Aakers (1997) BPS för att på 

ett enkelt sätt kunna analysera respondenternas val av personlighetsdrag i intervjuerna. Dessutom 

har vi urskilt andra personlighetsdrag som nämnts under intervjuerna.  

 

Under intervjuerna fanns två teman: det primära där vi undersökte egenskaperna hos färgen men 

även det sekundära där vi frågade vilken bransch eller sammanhang logotypen härleddes till. Detta 

har gjorts med inspiration från Clarke och Costall (2008) undersökning där de i ett avsnitt, 

“Individuell erfarenhet och kultur”, återberättade personliga associationer som deltagarna gjort; det 

var kändisar, media, minnen och liknande. Vi kombinerade detta med tidigare forskningsresultat 

(Amsteus et al., 2015; Labrecque & Milne, 2012; Priluck Grossman & Wisenblit, 1999; Ridgway & 

Myers, 2014) som visat att människor har olika färgpreferenser för olika produktkategorier och tog 

beslutet att inkludera en liknande del i vårt arbete där vi undersöker vilken bransch logotyperna i 

olika färger härleds till. Vi fann det intressant att granska om resultaten skulle skilja sig i stor 

omfattning med tanke på att det är en likadan logotyp där bara färgen ändras.  

 

Efter att vi genomfört intervjuerna har vi radat upp personlighetsdragen efter varandra, med 

utgångspunkt från Aakers (1997) skala, i ett dokument (se bilaga 3) och utifrån detta sammanställt 

de val respondenterna gjort under intervjuerna. Vi har skapat ett dokument för vardera färg och 

logotyp för att resultatet ska framträda så tydligt som möjligt. Detta har gett oss möjlighet att utläsa 

vilka personlighetsdrag som valts minst respektive flest antal gånger på skalan för varje logotyp. 

Logotyperna har sedan analyserats färg för färg och placerats in i dimensionerna på skalan beroende 

på vilka personlighetsdrag som blivit valda flest antal gånger. 

 

I datainsamlingen har mönster framkommit och citat samt sekvenser har kunnat involveras i 

analysen för att sedan kategoriserats i olika teman. Vi har genom att granska sammanställningen 

kunnat utläsa likheter och skillnader i respondenternas svar med vad tidigare forskare kommit fram 

till och då också kunnat involvera vår teoretiska referensram i analysen. Genom att leta olika teman 

i det transkriberade materialet har vi också till viss del använt oss av en tematisk analys. Detta 

innebär enligt Braun och Clarke (2006) att forskaren ur det empiriska materialet letar olika teman 

som sedan sammanställs och analyseras. Detta är något vi använt oss av när vi främst sammanställt 
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resultatet kring vilka branscher som respondenterna förknippat med de olika logotyperna, men 

också när vi sammanställt de egenskaper som uppkommit och som inte inkluderats i Aakers (1997) 

skala.  

 

Genom att tillämpa en tematisk analys har vi haft möjlighet att genomgående vara öppna i 

analyskapitlet vilket enligt oss bidragit till att nya mönster uppkommit. Denna öppenhet samt att vi 

valt en kvalitativ forskningsdesign har också bidragit till att vi till viss del haft möjligheten att tolka 

respondenternas svar. I och med detta har vi “sorterat bort” vissa personlighetsdrag vi ansett varit 

synonymer till andra ord, och därmed endast behållit ett av orden som betyder samma sak.  

 

De personlighetsdrag som uppkommit och som inte funnits med i Aakers (1997) skala har vi också 

analyserat med hjälp av en tematisk analys. Även här började vi med att sammanställa de 

egenskaper som uppkommit för att sedan granska återkommande teman för vardera färg och 

analysera detta vidare. Detta sammanställdes också i en från vår sida kompletterande tabell (se 

bilaga 4).  

 

3.6 Etiska aspekter 

Vid undersökningens genomförande finns det ett antal etiska problem som kan uppstå och som 

forskare måste ta hänsyn till. Bryman och Bell (2011) belyser att dessa brukar röra frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet. Som exempel tar de upp fem etiska principer som vi här 

kommer sätta i perspektiv till vårt eget arbete. Vi har i den mån vi haft möjlighet tagit hänsyn till 

dessa krav vid genomförandet av vår studie. I början av intervjuerna, innan inspelningen startas, har 

vi tagit en kort stund då vi informerat respondenterna om syftet med vår studie, att alla uppgifter är 

anonyma och endast kommer att användas till undersökningen samt att de kan avbryta sitt 

deltagande när de vill.  

 

Denna del av intervjuerna syftade till att uppfylla de etiska krav som finns på forskare. Det första 

kravet, som kallas för informationskravet, innebär att de deltagande i studien ska bli informerade 

om vilket syfte som föreligger samt vilka moment som ingår i studien. I enlighet med detta 

informerade vi därför de medverkande i vår studie om hur vi avsåg genomföra intervjuerna. Genom 

att göra detta uppfyllde vi även kravet angående falska förespeglingar, vilket innebär att forskare 

inte får förse undersökningspersonerna med falsk eller vilseledande information.  
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Vid intervjun fick deltagarna information om att deras medverkan i studien var helt frivillig och att 

de när som helst hade möjlighet att avbryta, oavsett hur långt processen framskridit. Denna etiska 

aspekt kallas samtyckeskravet. Är någon deltagare minderårig kan samtycke krävas från förälder 

eller vårdnadshavare, vilket vi velat undvika genom att endast ha deltagare över 18 år.  

       

I arbetet med uppsatsen har deltagarnas personuppgifter varit anonyma och endast tillgängliga för 

oss som genomfört studien (konfidentialitets- och anonymitetskravet). När vi återberättar resultatet 

kallar vi deltagarna för D01-D12 samt oss själv för I01-I02 för att hålla kravet om anonymitet. 

Slutligen har vi uppfyllt den etiska aspekt som kallas nyttjandekravet och är starkt kopplat till 

konfidentialitets- och anonymitetskravet. Detta har vi gjort genom att förtydliga att informationen 

som samlas in om de medverkande endast används för forskningsändamålet.  

 

3.7 Kvalitetskriterier  

De kvalitetskriterier som finns inom kvalitativ forskning skiljer sig från en kvantitativ metod. En 

kvantitativ forskningsdesign ska som grund använda sig av kvalitetskriterier som begreppen 

reliabilitet, validitet och generalisering för att bedöma forskningen. Forskare anser att en kvalitativ 

metod, vilket vi valt att använda oss av, ska ta helt andra kriterier i anspråk för att studien ska ses 

som trovärdig (Lincoln & Guba, 1985; Guba & Lincoln, 1994; Patton, 1999). En kvalitativ 

forskning har andra mål än vad en kvantitativ forskning har, istället för att kunna mäta och 

generalisera lägger en kvalitativ metod mer fokus på att tolka och skapa förståelse enligt Sohlberg 

och Sohlberg (2013). Detta gör att begreppen reliabilitet och validitet enligt oss inte passar in i vår 

valda forskningsmetod. Enligt vår metod bör vi alltså använda oss av andra begrepp för att bedöma 

kvaliteten på vår forskning.  

 

Shenton (2004) beskriver att Lincoln och Guba (1985) har utvecklat och tillfört andra användbara 

begrepp för att bedöma kvaliteten av en kvalitativ forskningsmetod. De beskriver dessa begrepp 

under två primära kriterier: trovärdighet och äkthet, där trovärdighet bygger på fyra delkriterier 

vilka nämns som tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (bekräftelse). Vi avser, 

utifrån detta resonemang, att använda oss av dessa kvalitetskriterier då dessa passar vår metod bäst. 

Denna avsikt stärks ytterligare då vi har som mål att skapa ett djup i vår forskning, men också att 

bidra till den redan existerande litteratur som finns inom ämnet. Vi väljer att beröra dessa kriterier 

något djupare för att kunna bedöma arbetet. 
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3.7.1 Tillförlitlighet 

Vår studie har enligt oss god tillförlitlighet då vår empiri till stor del stämmer överens med vår 

teoretiska referensram. Detta har gett oss möjligheten att analysera och utveckla empirin med hjälp 

av vår referensram vilket ökar tillförlitligheten till arbetet. Bryman och Bell (2011) menar att 

tillförlitlighet i grund och botten handlar om hur forskare använt och följt de regler och principer 

som finns gällande forskning, samt hur andra personer accepterar denna forskning. Shenton (2004) 

menar att tillförlitligheten ersätter den interna validiteten som används vid en kvantitativ metod. 

Vidare beskriver han begreppet som hur väl forskningen och det empiriska så väl som det teoretiska 

materialet stämmer överens med hur det ser ut i verkligheten. Att både det teoretiska och empiriska 

materialet speglar verkligheten kan vi se genom att respondenternas svar är återkommande i våra 

intervjuer.  

 

3.7.2 Överförbarhet 

Som vi nämner i avsnitt 3.4.3 är vår studie genomförd med ett bekvämlighetsurval, dock har vi 

urskilt en subgrupp vilket gör vårt resultat användbart för jämförelse i framtiden. Att skapa en 

överförbar studie till forskningen är också en viktig del i kvalitetskriterierna enligt Bryman och Bell 

(2011). Överförbarhet beskrivs som att undersökningen ska kunna utföras på samma sätt under en 

senare tidpunkt, i en annan kontext eller situation. Våra 12 intervjuer utgör endast ett litet urval, 

men det finns möjlighet att bygga vidare på vår forskning. Det är möjligt att i framtida forskning 

genomföra en liknande studie som den vi genomfört, och det vore intressant om en annan subgrupp 

undersöks för att kunna jämföra resultaten. En del av de resultat vi lyfter fram i kapitel fyra är 

sådana som inte påträffats om det inte varit för den kvalitativa forskningsdesignen vi använt oss av.  

 

Vår undersökning skulle vidare kunna ligga till grund för en större studie inom samma ämne, en 

kvantitativ forskningsdesign inom området skulle kunna baseras på den och kunna bidra med en 

större generaliserbarhet. Svårigheten i detta skulle dock ligga i det faktum att vi gjort en kvalitativ 

undersökning. Enligt Shenton (2004) ska överförbarheten ersätta samma typ av extern validitet i en 

kvantitativ forskningsdesign, vilket gör att överförbarhet är ett kriterium vi ska förhålla oss till. 

Guba och Lincoln (1994) menar också att överförbarhet handlar om hur tillämpningsbara resultaten 

av forskningen kan vara i en annan miljö. De tar upp ett begrepp som de kallar tät beskrivning, 

vilket innebär att forskningen förser andra människor med hjälpverktyg till senare forskning.  
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3.7.3 Pålitlighet 

Under vår studie har vår målsättning varit att ha ett granskande synsätt och inte alltför mycket 

påverka vårt arbete, vilket gör att arbetet håller en god nivå vad gäller pålitlighet. Pålitlighet 

beskriver Guba och Lincoln (1994) motsvarar den kvantitativa forskningens reliabilitet. De menar 

att forskaren ska inneha ett granskande synsätt för att ha möjlighet att granska och bedöma en 

undersökning i termer. Enligt Guba och Lincoln (1994) ska detta bygga en fullständig redogörelse 

för hur alla delar i forskningsprocessen ser ut. Med detta menar de att alla delar (problematisering, 

urval, intervjuer, analys av data, anteckningar mm.) ska beskrivas och finnas tillgänglig för andra 

utomstående att ta del av. Vi är av åsikten att vi genomgående har lyckats skapa en bra transparens i 

vårt arbete då vi beskrivit hela processen grundligt. Pålitligheten i studien ses därför från vår sida 

som god då vi aktivt arbetat med att redogöra och motivera för val. Ett exempel på detta är kapitlet 

3.3 som tydligt beskriver de val vi gjort kring färger, logotyp samt personlighetsdrag. 

 

3.7.4 Konfirmering   

Konfirmering är det fjärde kvalitetskriteriumet inom trovärdighet som vi valt att använda som grund 

för vår studie. Konfirmering handlar enligt Bryman och Bell (2011) om hur väl forskaren handlar i 

god tro genom forskningsprocessen. De beskriver vidare att forskaren genomgående i processen ska 

agera objektivt och inte påverka de olika delarna allt för mycket. Vi anser att det i det här fallet har 

varit svårt att agera fullständigt objektivt, vilket gör att detta kvalitetskriterium brister en aning i vår 

forskning. Att vi valt att göra en kvalitativ studie gör automatiskt att detta i någon mening brister, 

men eftersom vi också valt att tolka våra resultat utifrån egen förmåga är bristen på detta 

kvalitetskriterium eventuellt något större. För att göra detta bättre skulle vi troligtvis behöva 

använda någon analysmetod utöver BPS och det sätt vi själva valt att göra. Vi har trots detta varit 

medvetna om denna brist och haft som mål att inte påverka vår undersökning i någon specifik 

riktning. 

 

3.7.5 Äkthet   

Vad gäller vår studies äkthet har vi valt att använda oss av Guba och Lincolns (1994) utvecklade 

kriterier. Bryman och Bell (2011) tar först och främst upp detta som att forskningen ska ge en 

rättvis bild av vad som verkligen har studerats. Enligt oss har vår studie gett en någorlunda rättvis 

bild av vad som studerats. Det har dock varit svårt för oss att få ett resultat som är helt rättvis då vår 

undersökning har gett oss ett resultat som grundats på tidigare preferenser och erfarenheter 
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angående färg. Att vi också endast studerat ekonomistudenter gör att bilden i helhetssyfte inte blir 

helt rättvis då som vi tidigare nämnt märkt att erfarenheter och preferenser spelar en större roll i 

detta sammanhang.  

 

Den ontologiska autenticiteten ska enligt Bryman och Bell (2011) hjälpa de svarande att skapa en 

bättre förståelse för sin egen situation. Vi anser att det bidrag vi fått fram till viss del hjälper 

respondenterna förstå hur deras färgseende fungerar och varför de valt vissa färger. Dock är vårt 

resultat inte individanpassat vilket eventuellt kan göra resultatet svårt att tolka på individnivå. 

Pedagogisk autenticitet har samma syfte som ontologisk autenticitet men riktar sig istället till 

huruvida de svarande får en bättre bild av hur andra personer upplever saker och ting. Utifrån detta 

anser vi att vår studie även uppfyllt detta kriterium eftersom respondenterna efter avslutad intervju 

varit nyfikna på hur andra svarat och vad för likheter och skillnader som uppstått och vad analysen 

visat. Detta har även öppnat upp för vidare diskussion för respondenterna då ekonomstudenter läser 

kurser inom marknadsföring där detta kan vara av intresse.  

 

De två sista kriterierna Bryman och Bell (2011) tar upp är katalytisk och taktisk autenticitet. Dessa 

handlar om hur deltagarna har fått en större insikt i hur de kan förändra sin situation samt hur de 

förbättrat möjligheterna till att vidta åtgärder för att utföra denna förändring. Dessa kriterier anser vi 

vara svårare att uppnå då vi haft fokus på att studera vilka personlighetsdrag konsumenter tillskriver 

varumärken beroende på logotypens färg. Deltagarna kan till viss del använda det resultat vi erhållit 

för att se logotyper ur ett bredare perspektiv och på så sätt förändra de preferenser de har kring en 

viss färg och dess symbolik. Detta är dock inget vi vågar säga att vår undersökning omfattar. 

 

3.8 Metodkritik 
Vi är medvetna om att vi genom att använda oss av en redan framtagen skala som Aakers (1997) 

har begränsat våra respondenter i deras val av personlighetsdrag under intervjuerna. Detta har också 

påverkat oss genom att vi erhållit ett resultat som vi vet inte är helt fristående ur respondenternas 

egna tankar. Vi har även begränsat oss då vi under arbetets gång märkt att BPS inte är helt 

färdigutvecklad utan i vår mening saknar egenskaper. När det gäller skalan har vi redan i den 

teoretiska delen tagit upp att det har varit utsatt för en del kritik genom åren. Det sistnämnda är 

dock något vi valt att bortse från i vår studie eftersom Aakers (1997) skala trots detta är väl citerad 

och använd i sammanhanget och ämnet. 
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Skalan är uppbyggd kring många positiva ord och saknar nästan helt ord som är mer negativt 

laddade. Av de 42 ord som återfinns på skalan är majoriteten av dessa positiva vilket gör att den 

inte täcker hela ordförrådet. Att skalan togs fram för snart 20 år sedan gör också sitt i ekvationen. 

En del ord är gamla och används inte längre av den yngre generationen, vilket bidragit till att en del 

av dessa egenskaper gjort våra respondenter förvirrade. Sentimental, ärlig, ungdomlig, tidsenlig och 

förnäm är ord som inte blivit valda någon gång alls i vår studie, vilket gissningsvis beror på detta. 

Det kan också bero på vår översättning av orden. Dessa ord verkar ha varit svåra att relatera till för 

deltagarna.   

 

Vi valde att avgränsa vårt arbete till att inte ta hänsyn till hur logotypen som användes i vår studie 

var utformad. Under arbetets gång har vi dock märkt att detta haft en viss påverkan på hur 

respondenterna uppfattat logotyperna. Därför har vi kort valt att kommentera detta under kapitlet 

4.3 Logotypens utformning. 

 

Under våra intervjuer har den blå logotypen varit den vi visat upp först. Detta kan innebära en viss 

påverkan på svaren, men någon logotyp måste visas först. Vi är dock av åsikten att detta inte borde 

haft någon större påverkan på resultatet i och med att blå varit en av färgerna respondenterna haft 

starka associationer till och lättast att placera. Vi vågar däremot inte utesluta detta helt.  
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4. Resultat och analys 
 

4.1 Personlighetsdrag 

I detta kapitel avser vi att presentera det resultat vi erhållit utifrån våra intervjuer. Här ligger vårt 

främsta fokus på respondenternas val av personlighetsdrag utifrån de fem olika färger vi studerat. 

Vi har som avsikt att presentera de personlighetsdrag respondenterna valt utifrån Aakers (1997) 

personlighetsskala men även presentera och belysa de personlighetsdrag respondenterna valt och 

inte funnits med på denna skala. Vi presenterar inledningsvis de resultat vi fått fram för att sedan 

göra en djupare analys av detta med hjälp av vår teoretiska referensram.  

 

För att hålla konfidentialitets- och anonymitetskravet väljer vi att benämna våra respondenter efter 

D01 till och med D12, där D står för “deltagare”. Vi har dessutom valt att benämna oss själva som 

I01 och I02, där I står för “intervjuare”. 

 

4.1.1 Blå 

Den blå logotypen har hos våra respondenter främst framkallat associationer till personlighetsdrag 

vilka faller under dimensionen kompetent på Aakers (1997) Brand Personality Scale. 

Respondenterna i vår studie har fått ringa in personlighetsdrag på ett papper och vi har sedan 

sammanställt dessa svar. Med hjälp av svaren har vi kunnat identifiera ett tydligt mönster i 

respondenternas val av personlighetsdrag. Som framgår i bild 1 är orden pålitlig, intelligent, 

framgångsrik och ledande de som starkast associerats med färgen blå. Dessa resultat är i enlighet 

med tidigare studier som även de visat att blått är en färg som förknippas med kompetens, 

pålitlighet och att vara framgångsrik (Clarke & Costall 2007; Gopikrishna & Kumar, 2015; 

Labrecque & Milne, 2012; Mitsis & Leckie, 2016; Ridgway & Myers, 2014). I snitt har våra 

respondenter valt 3,3 personlighetsdrag per respondent, det innebär totalt 40 ord. Av dessa 40, kan 

21 stycken placeras i dimensionen kompetent, vilket innebär mer än hälften. Resterande 19 återfinns 

spridda under de övriga dimensionerna enligt Aakers (1997) skala - uppriktig (6), spännande (7), 

sofistikerad (3) samt robust (3).  
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Bild 1. Urklipp val av personlighetsdrag, blå logotyp. (Egen).  

 

När vi tittar närmare inom dimensionen kompetent kan vi se att flera ord har blivit valda ett flertal 

gånger, se bild 1. Faktum är att alla ord förutom flitig och självsäker har blivit valda någon gång. 

Pålitlig, intelligent, framgångsrik och ledande har alla blivit valda fyra gånger. Trygg och 

samarbetsvillig två gånger vardera och teknisk en gång. Detta visar att våra respondenter är av 

åsikten att flera av orden inom kategorin är passade gällande den blå färgen.  

 

Under intervjuerna har vår ambition varit att få fram fler personlighetsdrag än de respondenterna 

fått välja utifrån Aakers (1997) skala. När respondenterna fått tala fritt om sina tankar och 

associationer till färgen har de omedvetet beskrivit de valda personlighetsdragen med andra uttryck, 

egenskaper och känslor (se bilaga 4). Den blå färgen har utöver ovan nämnda personlighetsdrag 

frambringat andra ord, nedan följer två korta utdrag ur våra intervjuer där respondenternas 

resonemang framgår.  

 

I01: Vilka personlighetsdrag har du valt?  
D03: Pålitlig, samarbetsvillig, modern och intelligent. Jag tycker att blå är en rätt 
professionell färg, men samtidigt ändå lugn och fri. 

 
I02: Nu ska du få kolla på alla och välja vilken du tycker bäst om. 
D02: Då skulle jag ta den blå.  
I02: Varför den blå?  
D02: För att den känns mest som jag: ansvarsfull, vuxen, jobbmässig [...] 

 

Dessa resonemang anser vi stärkts ytterligare av att ord som välkänd och global uppkommit under 

andra intervjuer. Vi som intervjuat har upplevt att respondenterna fått en känsla för vilken typ av 

företag logotypen tillhör. Två andra deltagare reflekterade på detta sätt kring den blå logotypen: 
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D11: [...] jag känner ju inte igen den här eftersom den inte finns, men jag får en 
känsla av att det skulle kunna vara en logga för ett företag som man borde känna till 
om det hade funnits.   

 
D09: Det är en ögonvänlig färg. En färg som man kan bygga en, om man pratar 
loggor nu, man kan bygga en global logga. [...] och ledande, jag vet inte. Jag tänker 
så här, om man har alla de här komponenterna, så kan man vara ledande. 

 

Professionell, ansvarsfull, välkänd och global är ord vi med hjälp av vår teoretiska referensram 

skulle placera inom dimensionen kompetent, vilket är den dimension som också fått flest val ur 

respondenternas synvinkel. Att vara framgångsrik kan förknippas med att vara välkänd vilket vi 

anser är en väsentlig koppling för att klargöra ordets härkomst. Tidigare forskning har visat att 

konsumenter som anser att ett företag som är välkänt också besitter hög kompetens (Maehle et al., 

2011), vilket enligt oss också framkommer i våra intervjuer. Detta innebär att de associationer kring 

färgen blå som uppkommit hos respondenterna i vår studie till stor del stämmer överens med vad 

som tidigare konstaterats. Vi anser att detta resultat inte är förvånande med tanke på att det gäller 

just färgen blå, en färg många av respondenterna har tydliga tankar om och starka associationer till. 

Denna tankegång är delvis baserad på det faktum att hälften av deltagarna i vår studie hade blå som 

favoritfärg - tycker du om färgen vet du lätt varför du tycker om den. Vi tror att detta kan ha en 

bidragande effekt till varför vi kunnat identifiera ett sådant tydligt mönster i de svar vi samlat in.  

 

Andra ord som nämnts under intervjuerna är ren, lugn, behaglig och trivsam, vilka hör till en annan 

dimension än kompetent. Ren nämndes i samma sammanhang som ordet äkta, vilket gör att vi 

placerar in ordet under dimensionen uppriktig, där äkta även återfinns, i Aakers (1997) skala. Även 

lugn, behaglig och trivsam kopplar vi till samma dimension. Om orden från intervjuerna skulle 

sammanställas med de inringade orden blir dimensionen uppriktig den som följer efter kompetent. 

Färgen blå väcker alltså även associationer till orden i dimensionen uppriktig, dock inte lika starka.  

 

I01: Väcker den någon speciell känsla hos dig?  
D3: Ja, lugn. [...] den känns bara behaglig. 

 

Något vi finner intressant är att av de sex deltagare som har blå som favoritfärg, är det bara två av 

dem som har föredragit den blå logotypen när de fått se alla logotyper bredvid varandra i slutet av 

intervjun. Totalt är det fyra personer som föredragit den blå logotypen. Eftersom bara två personer 

har valt sin favoritfärg tror vi inte att detta varit en påverkande faktor, utan tolkar det som att 

respondenterna inte tagit någon hänsyn till det. Denna information stärker Priluck Grossman & 

Wisenblits (1999) teori om att företag inte bör bygga upp sina färgval kring konsumenters 
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favoritfärger. Forskarna menar att detta beror på vilka preferenser konsumenterna har för särskilda 

produktsammanhang, vilket även vi kan se tendenser till.  

 

4.1.2 Grön 

När det gäller den gröna logotypen har vi även här kunnat urskilja att de valda personlighetsdragen 

främst kan härledas till en av dimensionerna. Den gröna färgen faller enligt respondenterna in under 

dimensionen uppriktig. När vi sammanställt svaren var egenskapen jordnära den som framförallt 

förknippats med färgen grön. Även orden äkta och hälsosam sammankopplas starkt till grönt. Ordet 

livfull som återfinns i kategorin spännande har även det blivit valt fyra gånger. Detta är intressant 

då det säger emot tidigare forskning som funnit att den gröna färgen associeras med avkoppling och 

komfort och anses vara lugnande (Kaya & Epps, 2004; Priluck Grossman & Wisenblit, 1999). 

Orden jordnära, äkta och hälsosam skulle däremot delvis kunna stärka tidigare forskning då det 

skulle kunna ses som att de ingår i samma kategori som avkoppling och lugn.  

 

Annan forskning har visat att grönt kopplas samman med miljömässigt engagemang och hållbarhet 

(Ridgway & Myers; 2014), vilket vårt resultat stödjer. Egenskaperna jordnära, hälsosam och livfull 

kan enligt våra resultat utan förknippas med miljön och naturen. Det kan utläsas i respondenternas 

motiveringar att valen är gjora med utgångspunkt i associationen till miljö. I princip alla har 

förknippat den gröna logotypen med miljö vilket vi diskuterar vidare i avsnitt “4.2.2”. I snitt har 

respondenterna här valt 3,4 ord vilket innebär totalt 41 inringade ord, ungefär samma som för den 

blå logotypen. Av dessa hittas 22 av dem i dimensionen uppriktig vilket innebär att mer än hälften 

av orden placerats inom denna dimension (bild 2). Även här återfinns mer än hälften av de valda 

personlighetsdragen i samma dimension. Resterande 20 finns utspridda under övriga dimensioner, 

spännande (9), mest på grund av ordet livfull, kompetent (3), sofistikerad (3) och robust (3). 

 

 
Bild 2. Urklipp val av personlighetsdrag, grön logotyp. (Egen).  
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Tittar vi närmare på dimensionen uppriktig kan vi, till skillnad från den blå färgen, se att det här 

framförallt finns ett dominerande ord. Gällande den blå färgen hade alla ord utom två blivit valda 

någon gång. Här är det fem ord som inte blivit valda någon gång; ärlig, uppriktig, munter, 

sentimental och vänlig. Ordet jordnära har å andra sidan blivit valt åtta gånger. Här har 

respondenterna varit mer överens, vilket klargörs genom bild 2.  

 

När det gäller vilka ord som uppkommit när respondenterna fått tala fritt och beskriva sina val 

under intervjuerna är det ord som: glad, pigg, utstickande och intresseväckande. Här följer några 

utdrag där dessa ord uppkommer:   

 

I01: Hur tänker du när du väljer originell?  
D03: Jag vet inte, det är en lite mer utstickande färg tycker jag. [...] 
I02: Kan du motivera det lite?  
D03: Jag tycker det är en pigg färg, en glad färg. 

 
D04: Jag tycker att den väcker intresse [...] 
I01: Väcker den någon känsla hos dig?  
D04: Ja, den ser ganska glad ut [...]. 

 
I01: Tycker du att den känns lite mjukare än den blå? 
D07: Ja, den känns lite trevligare, lite glad [...]. Munter! 

 

Glad, pigg, utstickande och intresseväckande är ord som kan placera sig inom dimensionen 

spännande. Jämförs dessa egenskaper med Aakers (1997) skala är de mer lika sådana som 

spännande, fantasifull och unik - orden ur dimensionen spännande - än orden ur kategorin 

uppriktig. Precis som med ordet livfull är det intressant att deltagarna valt denna typ av egenskaper 

då färgen i tidigare forskning associerats med avkoppling och komfort och anses vara lugnande 

(Kaya & Epps, 2004; Priluck Grossman & Wisenblit, 1999). För att dra någon slutsats med 

utgångspunkt i existerade forskning kan vi konstatera att färgen grön har flera dimensioner. 

Gissningsvis har färgton, mättnad och värde hos färgen, i tidigare forskning och i vår egen 

undersökning, haft en påverkan på hur den uppfattas (Labrecque & Milne, 2012).  

 

Som nämnts i vår teroetiska referensram hävdar Keller och Richey (2006) att det är allt mer 

nödvändigt och en utmaning för företag att differentiera sig från sina konkurrenter. Eftersom färgen 

är en kontrollerbar variabel är det viktigt att reflektera över hur den valda färgen ställer sig i 

marknadsföring. När det gäller hur den gröna logotypen skulle ställa sig i marknadsföring var det en 

deltagare som resonerade såhär:  
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D04: Jag skulle fastna för den mer. Jag tycker nog om den blå mer om jag skulle 
välja en egen logga, men rent marknadsföringsmässigt skulle jag tro att den gröna är 
bättre, just för att man fastnar för den mer i förbifarten. [...] 

 

Tidigare forskning gällande den gröna färgens betydelse har funnit att färgen väcker positiva 

känslor hos konsumenter (Gopikrishna & Kumar, 2015; Kaya & Epps, 2004), vilket även vårt 

resultat visat på. Med tanke på att respondenterna valt ord som glad, pigg och levande tyder detta på 

att det skapar positiva känslor likt tidigare forskning. Något vi har berört ovan är att forskningen 

också påvisat att en grön färg anses vara avkopplande, vilket är en skillnad gentemot vår studie 

(Kaya & Epps, 2004; Priluck Grossman & Wisenblit, 1999). De respondenter som svarat har dock 

innan den gröna logotypen visats fått se en blå logotyp. Att den blå logotypen är en aning mörkare 

kan vara en betydande faktor till varför respondenterna resonerat som de gjort. Logotypens 

utformning är också en faktor som en respondent reagerade på. Respondenten var inte säker på att 

logotypens utformning var densamma som den tidigare visade logotypen och resonerade på detta 

sätt:   

 

I01: Tycker du om den?  
D03: Ja. Är det samma form som innan?  
I01: Ja.  
D03: Det är nog färgen som gör att jag får en annan känsla av den, men jag tycker 
om den.  
I02: Vad får du för känsla då?  
D03: Mer glatt, inte lika lugnt och tryggt, eller det är tryggt men lite mer glatt. 

 

Detta kan eventuellt bero på att den gröna nyansen vi använt i vår forskning kan uppfattas som 

något mjukare. Den blå logotypen är en aning mörkare och gör enligt oss kanterna tydligare i 

formen, vilket kan vara en påverkande faktor till varför majoriteten av respondenterna placerar den 

gröna logotypen under dimensionen uppriktig i BPS. Kaya och Epps (2004) har i sin forskning 

sammanfattat att färgen grön väcker positiva känslor hos människor, vilket det också gjorts i vår 

undersökning. Detta på grund av att den oftast kopplas samman med naturen. I konversationen ovan 

beskriver respondenten att denne tycker att den gröna logotypen uppfattas mer glad än den blå som 

visats tidigare. Detta kan också ha att göra med att den blå logotypen är mörkare i färgen och inte 

lika klar som den gröna. Den gröna färgen ska också enligt Gopikrishna och Kumar (2015) vara en 

mer positiv färg vilket den visat sig vara i vår studie. Flertalet respondenter har nämnt positiva ord 

som exempelvis livfull, glad och intresseväckande.  
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När vi frågat respondenterna vilken som är deras favoritfärg, har två respondenter svarat att grönt är 

deras favoritfärg. Det är likväl två personer som valt att de föredrar den gröna logotypen i slutet av 

intervjuerna, detta är dock inte samma två personer som har grön som favoritfärg. D07 föredrog den 

gröna logotypen och hade även färgen som favoritfärg. D01 som också föredrog den gröna 

logotypen hade egentligen blå som favoritfärg och D06 som hade grön som favoritfärg, föredrog 

istället den röda logotypen. Detta stöder vår reflektion om att deltagarna bortsett från vilken som är 

deras favoritfärg vid valet.  

 

Resultaten för färgen grön skiljer sig en hel del jämfört med resultatet för den blå färgen. Som 

tidigare nämnts har majoriteten av respondenterna valt personlighetsdrag som ligger inom 

dimensionen uppriktig enligt Aakers (1997) skala vad gäller den gröna logotypen. Avslutningsvis är 

det ordet jordnära som främst förknippats med den gröna logotypen, vilket kan bero på att 

respondenterna kopplar denna logotyp till just miljö som vi diskuterat kring tidigare.   

 

4.1.3 Gul 

Den gula logotypen är den logotyp som respondenterna haft svårast för att tolka och tillskriva 

personlighetsdrag, trots att de på samma sätt här fått ringa in redan existerande personlighetsdrag på 

ett papper. 6 av 12 respondenter har när de fått se den gula logotypen erkänt och talat om för oss att 

de tycker att den är svår, för att tydliggöra detta är det alltså hälften av respondenterna som anser att 

logotypen är svår att beskriva. Här har respondenterna ändå gjort totalt 32 val, när de fått ringat in 

personlighetsdragen. Detta antal val är färre än vad både den blå och den gröna logotypen har fått 

från respondenterna. I snitt är detta 2,7 val per respondent, vilket som tidigare nämnts är en aning 

färre än tidigare logotyper. Den dimension som fått flest val för den gula logotypen är dimensionen 

spännande enligt Aakers (1997) BPS. Denna dimension har fått 14 val av 32 vilket innebär att lite 

mer än två femtedelar har valt personlighetsdrag som passar under denna dimension. Det är tydligt 

att det är ordet livfull som fått flest antal val vad gäller den gula logotypen (se bild 3). Ingen av 

respondenterna hade gul som favoritfärg, men två av dem föredrog den gula logotypen framför de 

andra. 
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Bild 3. Urklipp val av personlighetsdrag, gul logotyp. (Egen).  

 

Utöver detta är det intressant att tre av respondenterna valt vänlig som personlighetsdrag för den 

gula logotypen, vilket dock faller inom dimensionen uppriktig enligt Aakers (1997) skala. Vänlig är 

det personlighetsdrag som efter livfull har blivit vald flest gånger, och egenskapen återfinns inte i 

dimensionen spännande. De resterande personlighetsdrag inom denna dimension har max fått två 

val av respondenterna. Fantasifull och modern har blivit valda två gånger vardera medan vågad, 

trendig, spännande och unik har fått ett val vardera, alla dessa faller under dimensionen spännande i 

Aakers (1997) skala. 

 

Ett annat intressant resultat, som hör till detta resonemang, är att ordet livfull är det enda som har 

fått fler än bara några få val av respondenterna. De resterande val av personlighetsdrag 

respondenterna har gjort för den gula logotypen, har fått minst en och max två val (se bilaga 3). 

Detta gäller för personlighetsdrag som är utspridda på Aakers skala. Detta tyder på och styrker att 

den gula logotypen faktiskt har varit svår för respondenterna att tillskriva olika personlighetsdrag.  

 

Utöver de personlighetsdrag som valts med hjälp av Aakers (1997) skala på pappret har 

respondenterna i intervjuerna också tagit upp fler egenskaper. Den gula färgen har delat upp 

deltagarna i två grupper; de som tycker att färgen är glad, ljus och livfull samt de som tycker att 

färgen är förvirrande och irriterande. Jämfört med tidigare forskning är detta intressant då den 

tidigare forskning vi tagit del av praktiskt taget bara visat positiva reaktioner. Vi börjar med att visa 

några exempel och utdrag ur intervjuerna med positiva reaktioner:  
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D01: [...] gult är en neutral färg men ändå en glad färg på något sätt. 
 

D02: Gul - då tänker jag glad, och solen men med lite mer hippie-känsla. Kanske 
inte något som är jätteallvarligt, inte att man verkligen vill trycka på något utan 
mer en öppen färg.  

 
D04: Den här blir liksom ljusare på något vis, lite mer livfull tycker jag, men 
skulle det varit typ den gula nyansen som är på skolans byggnader skulle jag 
tycka att det var dystert och tråkigt och då skulle den inte fått många poäng. Men 
nu tycker jag livfull och att den ser glad ut.  

 
D05: [...] Då tog jag trendig och modern. Jag tog dem för att jag tycker gult är 
lite modemässigt, det är en ball färg att ha. Munter tänker jag mer på solen, för 
att den är gul. Det är samma med livfull, att solen genererar liv och att man blir 
glad av solen, det är också mer utifrån sig själv då. Modern tänker jag att det inte 
är många som vågar ha gult, men det är ändå rätt schysst när man väl har det.”  
 
I01: Livfull var det första du valde, hur tänkte du där?  
D11: Jag tänkte att färgen gul är lite livfull, den är lite mer glad och levande.  
I01: Och vänlig då?  
D11: Det tog jag för att gult känns som en snäll färg. Det brukar aldrig… Man 
brukar aldrig måla gult om det är något dåligt om man ska tänka så, utan då 
väljer man svart eller mörkare färger, så då tog jag vänlig för att den känns ljus, 
och det känns som något positivt. [...] det känns som att alla tycker väl om gult. 

 

Respondenterna svarar relativt överensstämmande med varandra och med vad tidigare forskning 

säger. Den gula färgen uppfattas optimistisk, positiv, glad och den kopplas många gånger ihop med 

sol och solljus (Clarke & Costall 2007; Gopikrishna & Kumar, 2015; Kaya & Epps, 2004; 

Labrecque & Milne, 2012; Priluck Grossman & Wisenblit, 1999). Dessa mönster har vi även sett 

hos våra respondenter. Det som varit desto mer oväntat är dessa reaktioner:  

 

I02: Då tar vi nästa, och då blir det en gul färg.  
D05: Den här var svår den. 

 
D06: Det kan vara att den är så ljus. Lite för ljus logga, lite skrikig. 

 
D07: Men den är lite irriterande också. För att jag inte kan placera den, och den 
väcker ingen speciell tanke. Förbipasserande hade jag inte reagerat på den. 

 
D08: Jag tror det är för att jag inte har någon direkt koppling, att jag känner 
”sådär måste det vara”. [...] För de andra kändes det så självklart liksom men 
det gjorde det inte här. 

 
I02: Då är nästa en gul färg och då ska du göra samma där också.  
D12: Vad svårt det här var. 
I01: Var den gula svårare än de andra? 
D12: Ja. Jag väljer nog bara en.  
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Svår, skrikig, svårplacerad och irriterande är några av de negativa egenskaperna som framkommit 

för den gula logotypen. Flera av deltagarna har blivit ställda och sagt att de känt sig förvirrande, att 

de inte riktigt förstått vad logotypen ska symbolisera. Kauppinen-Räisänen och Luomala (2010) 

menar att färg är ett inflytelserikt designelement och vi drar slutsatsen att dessa reaktioner inte 

skulle uppskattas hos ett företag som bygger upp sitt varumärke kring den gula färgen. De 

associationer som färgen i din logotyp framkallar kommer vara samma känslor som framkallas 

gentemot ditt varumärke och av den anledningen är det viktigt att välja en färg som representerar 

din identitet på ett effektivt sätt (Gopikrishna & Kumar, 2015). Singh (2006) menar att färgen kan 

ha en stor inverkan på människors beteende och givet dessa resultat skulle vi därmed inte 

rekommendera att använda den färgen vi använt i vår undersökning i en logotyp. 

 

Den gula färgen kan identifieras utifrån vår studie som något svårplacerad för respondenterna, 

vilket enligt tidigare resonemang gör att företag eventuell bör vara försiktiga med att använda sig av 

färgen. Efter diskusioner har respondenterna slutligen placerat den gula färgen under Aakers (1997) 

dimension spännande vilket tyder på att respondenterna ändå har åsikter om logotypen. För företag 

som vill nå en målgrupp som passar under denna dimension skulle en gul logotyp kunna fungera, 

dock är det som tidigare nämnt viktigt att se över vilken nyans som ska användas. Maehle och 

Shneors (2010) forskning har kommit fram till att konsumenter som vill uppfattas som spännande 

gärna väljer varumärken som speglas som spännande eller tuff utåt. Dessa företag skulle exempelvis 

då kunna använda sig av en gul logotyp. Även Maehle et al. (2011) menar att ett varumärke som 

uppfattas som spännande ofta också erbjuder spännande upplevelse och då också används av 

människor som gillar dessa äventyr. Detta styrker resonemanget kring att ett företag som vill nå 

denna typ av målgrupp bör använda sig av en gul logotyp. 

 

4.1.4 Röd 

Den röda logotypen har våra respondenter i det närmaste placerat in i två olika dimensioner. 

Personlighetsdrag ur två olika dimensioner har blivit valda 11 respektive 12 gånger. Totalt har 38 

ord ringats in vilket i snitt är 3,1 ord per respondent, vilket liknar resultatet gällande både den blå 

och den gröna logotypen, den gula hade något färre. Dimensionen kompetent har som som tidigare 

nämnts 12 valda personlighetsdrag vilket är ungefär en tredjedel av det totala antalet. Denna 

procentsats är lägre än för andra färger vilket även speglas i den sammanställning vi gjort. 

Personlighetsdrag ur dimensionen kompetent har blivit valda mest frekvent, men dimensionen 

spännande följer kort därefter. Inom dimensionen är det egenskapen självsäker som blivit vald flest 
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gånger, därefter följer ledande. Flitig, trygg, intelligent samt teknisk är övriga ord, som blivit valda 

en till två gånger (bild 4).  

 

 
Bild 4. Urklipp val av personlighetsdrag, röd logotyp. (Egen).  

 

Som nämnts följer dimensionen spännande tätt efter och där är egenskaperna livfull och 

självständig de som blivit valda flest gånger, tre gånger vardera. Därefter kommer vågad med två 

gånger ”pinnar” och slutligen trendig, häftig och modern som blivit valda varsin gång (bild 5). 

Dimensionen spännande har 11 valda personlighetsdrag vilket är knappt en tredjedel av totalen, 

detta innebär att dimensionerna kompetent och spännande står för två tredjedelar av det totala 

antalet valda ord. Resterande 15 ord återfinns under de övriga dimensionerna enligt Aakers (1997) 

skala; uppriktig (6), sofistikerad (4) samt robust (5), vilket visar att respondenterna har gjort en 

jämnare fördelning av personlighetsdragen här.  

 
Bild 5. Urklipp val av personlighetsdrag, röd logotyp. (Egen).  

 

Dessa resultat är i enlighet med vad tidigare forskning påtalar gällande vilken dimension färgen röd 

bör placera sig under. Ridgway och Myers (2014) förutspådde att konsumenterna skulle förknippa 
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en röd logotyp med ett varumärke som var spännande, men fann att varumärket desto mer 

förknippades med kompetens. Även Labrecque och Milne (2012) var av tron att den röda färgen 

skulle öka den upplevda spänningen hos ett varumärke, och i deras undersökning visade sig detta 

stämma. Våra resultat styrker båda dessa tidigare resultat då båda dimensionerna i princip är 

likvärdiga. Detta för oss återigen tillbaka till den sanning som tidigare konstaterats - att 

respondenterna baserar sina tankar och associationer på sina egna erfarenheter och upplevelser med 

färgen (Priluck Grossman & Wisenblit, 1999). I Ridgway och Myers (2014) studie var säker och 

ledande vanligt förekommande ord, vilket överensstämmer med de resultat vi fått. Även 

framgångsrik, ledande och hårt arbetande (som här kallas flitig) var några av de mest 

förekommande orden vilka inte blivit använda i denna undersökning.  

 

Utöver nämnda personlighetsdrag har även andra uppkommit under intervjuerna. Exempel på 

resonemang våra respondenter haft är att de funnit den röda logotypen utstickande och nämnt att 

den väcker en nyfikenhet. Den forskning vi tagit del av har dessa associationer inte uppkommit 

vilket gör att vi finner detta resultat intressant. Forskare har dock funnit att färgen anses 

upphetsande och stimulerande samt att den är intensiv, och intensiv är ett ord som uppkommit 

(Clarke & Costall 2007; Gopikrishna & Kumar, 2015; Labrecque & Milne, 2012; Valdez & 

Mehrabian, 1994). Nedan följer utdrag ur våra intervjuer:  

 

D01: Självständig valde jag för att rött är väl mycket om man vill sticka ut [...]  
I01: Vilken tycker du är mest utstickande då?  
D01: Den röda syns betydligt bättre [...] 
I01: Väcker den någon känsla hos dig då?  
D01: Lite nyfikenhet. 
 
I01: Väcker den någon speciell känsla, den här logotypen? 
D08: Ja, jag blir nyfiken på vad det kan vara. 

 
D08: Den här, röd, känns mer tilltalande. Den fångar ögat mer. Men blå känns 
mer som trygghet, tycker jag. [...] Den här känns mer intensiv, den röda. Ja, men 
jag tar röd. 
I01: Röd, varför?  
D08: Ja den fångar min blick. När alla ligger framför mig så ser jag röd typ. 
 
I01: Tycker du om den här logotypen?  
D11: Ja det gör jag, jag tycker om färgen, så på så sätt gör jag det, och så är den 
ju lite som den gula, färgglad och trevlig så det är en bra färg. Den syns ju 
väldigt väl eftersom den är röd, det sticker ut ganska mycket. Den syns ju mer än 
till exempel gult, så vill man synas så tycker jag att det är en bra färg.”  
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Andra ord som uppkommit är glad, varm och stark. Här bör tilläggas att våra egna tolkningar är att 

till exempel när en respondent säger att färgen har mer energi, har vi tolkat det som att den är stark 

när vi satt svaren i perspektiv till övriga svar. Tidigare forskning har påpekat att färgen rött ger 

utlopp för just energi, vilket synonymt kan kallas att den är stark (Ridgway & Myers, 2014). Att 

människor gör kopplingen till värme gällande den röda färgen har forskning visat beror på 

associationer till kärlek (Ridgway & Myers, 2014; Gopikrishna & Kumar, 2015), vilket stärkts 

genom vår undersökning (utvecklas vidare i avsnitt 4.2.4). 

 

I02: Då ska du få se alla samtidigt. Vilken av dessa tycker du bäst om?  
D03: Det är nog röd som jag dras till.  
I02: Kan du motivera det lite?  
D03: Jag bara dras till den, den känns stark liksom, och varm. Den känns rätt.  

 
I01: Om du bara skulle se till färgen rött då?  
D04: Livfull och utåtriktad, lite som den gula, lite gladare än de andra. [...]  
I01: Och vad förknippar du själva färgen med? 
D04: Jo men den blir positiv och det händer någonting, ganska glad.  

 
D05: Livfull är också [...] det är en glad färg, man känner sig glad [...]  

 
D06: Ja och lite mer energi i den här. 
I02: Jämför du det med den blå och gröna eller är det jämfört med den gula 
också? 
D06: Jämfört med alla. 

 
I01: Vad är det du tycker om med den? 
D07: Färgen! Jag tycker den känns, den som jag sa den gör mig glad på något 
sätt. Den känns lite roligare och den känns glad. 

 
I02: Då ska du få välja vilken du tycker bäst om.  
D12: Röd. 
I02: Varför tycker du om den bäst då? 
D12: På grund av att jag tänker på att man hjälper varandra, kärlek och sådant. 
Det är en varm färg.   

 

Att färgen är glad har omnämnts ett antal gånger, vilket även är associationer som uppkommit för 

både den gröna och den gula färgen. Vi själva är av åsikten att detta kan ha att göra med att 

respondenterna hela tiden ställt färgerna mot varandra som vi kan se att D06 gör ovan. Den röda 

logotypen har visats näst sist och den blå, den gröna och den gula logotypen har blivit visade före 

den röda. När vi intervjuat har vi märkt att respondenterna vägt in sina tidigare svar i tolkningen av 

varje färg och jämfört både svaren och färgerna med varandra. Den blå, den gröna och den gula 

logotypen är ljusare än de andra logotyperna vilket kan ligga till grund för dessa resultat.  
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En av våra respondenter gjorde starka kopplingar till den röda personlighetstypen när denne fick se 

den röda logotypen och valde personlighetsdrag efter det. Nedan följer D03:s resonemang kring hur 

en röd personlighetstyp är i dennes ögon:  

 

D03: Självsäker, ledande, tuff och uppriktig. Jag tycker röd förknippas med en 
ledartyp.  
I02: Ledande, hur tänker du då?  
D03: Ledare, chefspositioner kanske. Inte just ledande bland alla företag men på 
en speciell position. Det känns som en ärlig färg. Tuff och uppriktig bara kom till 
mig och självsäker förknippar jag också med en ledare.  
I02: En ledare ska vara självsäker?  
D03: Ja. Jag tänker att det här är en röd ledare, det är en självsäker ledare, 
sedan kanske det finns blå ledare som är lite mer... 
I01: Du tänker på personlighetstyperna nu?  
D03: Ja jag tänker bara på personlighetstyperna nu.  

 

Då vi intervjuat ekonomstudenter var detta inte helt oväntat i och med att läran om de olika 

personlighetstyperna är något som ingår i undervisningen. D03 är inte den enda deltagaren som 

dragit kopplingar till personlighetstyperna, även andra deltagare i studien har gjort dessa kopplingar 

vilket kan ha påverkat resultatet. När vi frågat vilken logotyp som föredras har den röda och den blå 

blivit valda lika många gånger och det är dessa logotyper deltagarna tyckt om mest. Endast en 

deltagare uttryckte att röd var dennes favoritfärg i början av intervjuerna.  

 

4.1.5 Svart 

Slutligen har vi den svarta logotypen. Våra respondenter har framförallt associerat den svarta 

logotypen med personlighetsdrag som återfinns under dimensionen robust i Aakers (1997) skala. 

När vi sammanställt svaren gällande den svarta logotypen är det totala antalet inringade ord 36, 

varav 14 av dem är placerade inom dimensionen robust. Två femtedelar av svaren återfinns därmed 

i dimensionen. Som framgår i bilden nedan är det ordet maskulin som framförallt associerats med 

den svarta logotypen hos våra deltagare. Ordet maskulin har valts sex gånger, tuff har valts fem 

gånger, robust har valts två gånger och vild har valts en gång (bild 6). Hur dessa resultat ställer sig 

mot tidigare forskning har ordet maskulin inte förekommit i den forskning vi tagit del av kring 

färgen svart. Djärv och kraftfull är ord som tidigare förekommit i färgpsykologin (Gopikrishna & 

Kumar, 2015) för färgen svart, och dessa kan ses som synonymer eller nära besläktade ord till 

maskulin, tuff och vild.  

 



 

 
58 

 

 
Bild 6. Urklipp val av personlighetsdrag, svart logotyp. (Egen).  

 

Den svarta logotypen har dessutom nästan lika många valda ord i en annan dimension, precis som 

den röda logotypen hade. I dimensionen kompetent har ordet teknisk blivit vald flest antal gånger, 

nämligen 6 gånger. Därefter följer flitig, intelligent och självsäker på två gånger vardera och 

slutligen framgångsrik som blivit valt en gång. Inom dimensionen kompetent återfinner vi 13 

“pinnar” vilket är nästan två femtedelar av det totala antalet (bild 7). Detta innebär att 

dimensionerna robust och kompetent tillsammans står för nästan tre fjärdedelar av samtliga ord som 

blivit valda av respondenter. Resterande nio ord hittar vi under dimensionerna spännande (5) och 

sofistikerad (4). Inget ord inom dimensionen uppriktig har blivit valt. Detta är intressant eftersom 

det är enda gången inte alla dimensioner fått något “pinne”. Dessa resultat är inte i enlighet med 

någon tidigare forskning som vi tagit del av. Däremot menar Kaya och Epps (2004) att färgen svart 

associeras med makt. Vår egen tolkning är att flitig, intelligent, självsäker och framgångsrik skulle 

kunna vara komponenter som när de slås ihop besitter samma innebörd som ordet makt. Det vill 

säga, alla dessa delar krävs för att någon ska anses ha makt.  

 
Bild 7. Urklipp val av personlighetsdrag, svart logotyp. (Egen).  

 

Under intervjuerna har även andra ord uppkommit precis som vid de övriga färgerna. När vi 

sammanställt materialet från intervjuerna har vi funnit att de associationer som främst gjorts för den 

svarta logotypen är sådana som neutral, tråkig och alldaglig. Våra respondenter har uttryckt sig på 

flera olika sätt vilket syns i utdragen nedan. Uttryck som att logotypen inte står för något, att den 

inte har någon utstrålning, att den inte väcker mycket känslor och att man inte lägger märke till den 
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är sådana som gjorts. I utdragen som följer blir det tydligt att deltagarna haft svårt att uttrycka vad 

exakt färgen framkallar för känslor eftersom de tyckt att den varit tråkig.  

 

D01: Färgen gör att den känns betydligt enklare och ändå… Även om den lutar 
mer åt det tekniska hållet för min del känns den ändå mer alldaglig på något sätt.  

 
D02: [...] den kändes bara så tråkig och svart som att den inte står för någonting 
och så verkar den bara läskig. [...]   
I02: Tycker du om den här logotypen?  
D02: Nej, den säger mig inte så mycket.  
I02: Väcker den någon känsla? 
D02: Nej, den har ingen utstrålning så den väcker inte så mycket känslor utan 
står inte för så mycket och känns ganska neutral.  

 
D03: Oj vad svårt, jag vet inte vad jag tänker på.  
I02: Varför tycker du att det är svårt att hitta någonting?  
D03: Jag vet inte, jag har bara så svårt att koppla svart till något. Jag tycker om 
svart men… Det är väl lite professionellt men den uttrycker inte så jättemycket 
[…]. Lite tråkig, lite svartvit bara.  
I02: Att det inte händer så mycket i den?  
D03: Nej, fast svart är väl en rätt stark färg egentligen.  

 
D05: [...] Den är väl mer neutral, svart är väl mer basic. 

 
D10: [...] Sedan är den ganska tråkig. [...] Svart känns bara tråkigt.  

 
I01: Tycker du om den här?  
D11: Nej.  
I01: Varför inte?  
D11: Jag tycker att den är för svart och tråkig, lite som en logotyp som man inte 
känner igen, för att man inte lägger märke till den, kanske just för att den är 
svart. [...]  

 

Ställer vi dessa resultat mot vår teoretiska referensram är det möjligt att det är nyupptäckt 

information, vi ser inte att tidigare forskning menar att en svart logotyp är tråkig. Det finns 

säkerligen forskare som funnit detta, men den forskning vi tagit del har inte fått fram dessa resultat. 

Färgen svart ska enligt tidigare forskning vara sofistikerad och glamorös samt förknippas med 

rikedom och makt (Kaya & Epps, 2004; Labrecque & Milne, 2012). Dessa uppfattningar har inte 

framkommit i våra resultat utan snarare motsatsen. Vi finner det intressant att det svarta logotypen 

framkallat flera liknande tankar hos många av våra respondenter när de associationerna tydligt 

motsäger sig tidigare forskningsresultat.  

 

Gopikrishna och Kumar (2015) har dessutom funnit att svart är en mycket kraftfull färg, beroende 

på hur detta tolkas kan det betyda olika saker. Respondenterna i vår studie har beskrivit den svarta 
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logotypen som bland annat hård, hänsynslös och obehaglig. Detta kan vara exempel på att färgen 

framkallar kraftfulla associationer. Vi har dock inte tolkat forskningen som att det är denna typ av 

kraftfull som forskaren försöker skildra. Nedan ges exempel på dessa konversationer: 

 

D01: Då valde jag maskulin, modern och teknisk. Modern är på grund av 
designen, teknisk och maskulin. Teknisk känner jag för att svart känns mer simpel 
men ändå som en färg som symboliserar det. Och maskulin är väl också på grund 
av färgen. Den känns lite hårdare. 

 
D04: Den här var svårare men jag kör på vild och robust. Jag förknippar den 
med någon typ av ideologi som inte är jättebra [...] Den typen av association får 
jag och jag tycker den är väldigt tråkig. [...] Ganska okänslig eller vad man ska 
säga. Osympatisk.  
I01: Tycker du om den?  
D04: Nej det gör jag inte.  
I01: Den väcker negativa känslor i och med dessa associationer? 
D04: Exakt.   
I01: Vad skulle du säga att den väcker för känsla hos dig?  
D04: Obehag.  

 
D11: Här får jag ta tuff igen. Just för att den är svart och för att den förknippas 
med ganska tuff och hård färg. Då tänker jag ta självsäker också, samma sak där 
att de hör lite till varandra, lite svart och lite hård. 

 

När respondenterna sett den svarta logotypen har det uppstått två olika reaktioner, dels den 

att logotypen uppfattas som tråkig och simpel men också att den uppfattas som hård och obehaglig. 

Aakers (1997) skala innehåller egentligen inga konkreta egenskaper som representerar dessa 

känslor. Det kan därför vara så att dessa egenskaper kan vara mer trovärdiga och spegla deltagarnas 

verkliga uppfattning av logotypen.  

 

4.1.6 Sammanfattning egenskaper 

Sammanfattningsvis har den blå och den gröna logotypen visat sig vara enklast för respondenterna 

att tillskriva personlighetsdrag. Majoriteten av respondenterna har för den blå logotypen valt 

personlighetsdrag som faller under dimensionen kompetent medan majoriteten av respondenterna 

för den gröna logotypen valt personlighetsdrag som faller under dimensionen uppriktig. Den gula 

logotypen har varit svårast för deltagarna att placera. När det gäller den röda och den svarta 

logotypen har de båda framförallt placerats in i två olika dimensioner, spännande och kompetent 

respektive kompetent och robust. Alla logotyper har fått “pinnar” i varje dimension, med ett 

undantag för den svarta logotypen, men det är de ovan nämnda som har varit mest utmärkande. 

Detta är en anledning till varför vi har valt att analysera just dessa. 
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De ord som erhållits under intervjuerna har varit mer varierande och svåra att utläsa. Resultatet ser 

ur så här efter vår egen tolkning, men det blir tydligt att det finns skillnader i de val deltagarna gör 

utifrån Aakers (1997) skala och de motiveringar de sedan redogör för.  

 

Det resultat vi fått fram stämmer till viss del överens med vår teoretiska referensram men vi har 

också sett vissa skillnader. De skillnader vi främst sett utifrån resultatet är det faktum att många 

deltagare haft svårt att placera den gula logotypen, den har ansetts vara förvirrande och otydlig. 

Detta kan troligtvis bero på att färgen vi valt är väldigt ljus med en vit bakgrund. Även resultatet 

gällande den svarta logotypen har skiljt sig en aning från den tidigare forskning vi tagit del av. De 

starkaste associationerna har varit att respondenterna uppfattat logotypen som tråkig, alldaglig och 

neutral.  

 

4.2 Branscher 

I detta kapitel har vi som avsikt att presentera respondenternas associationer till olika branscher och 

sammanhang de får av de olika logotyperna. Efter att respondenterna valt vilka personlighetsdrag de 

anser passar till den specifika färgen har vår nästa fråga syftat till att hitta dessa associationer. Här 

presenterar vi dessa kopplingar för att sedan med hjälp av vår teoretiska referensram analysera 

resultatet. Även här benämner vi respondenterna efter D01 till och med D12, där D står för ordet 

“deltagare”, för att hålla konfidentialitets- och anonymitetskravet. 

 

4.2.1 Blå 

Den blå logotypen har som tidigare nämnts kopplats ihop med dimensionen kompetent på Aakers 

(1997) BPS. Här har vi sett tydliga gemensamma drag med vilka associationer respondenterna har 

till olika sammanhang eller branscher, vad gäller den blå logotypen. Det resultat vi har fått fram 

kring den blå logotypen, vad gäller associationer till branscher och sammanhang, är relativt lika 

bland våra respondenter. De har främst förknippat den blå logotyper till branscher inom någon from 

av ekonomi, vanligast i våra intervjuer är banker och försäkringsbolag. Det är 6 av 12 deltagare som 

har nämnt ordet bank eller någonting som kan kopplas till denna bransch när de sett den blå 

logotypen, vilket resulterar i att ca 50 % av de svarande kopplar ihop färgen med någon typ av 

finansiella tjänster. Här följer exempel på intervjuer där de deltagande dragit dessa typer av 

kopplingar: 
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I01: Då undrar vi om du härleder logotypen till någon bransch eller något annat 
sammanhang? Om den påminner dig om någonting? 
D01: Jag skulle säga något investmentföretag, bank-aktigt [...] 

 
I02: Härleder du logotypen till någon speciell bransch eller något annat 
sammanhang?  
D02: Det är i sådant fall Handelsbanken. 
I02: Varför? 
D02: Jo men det blåa och de egenskaper jag nämnde. 

 
I01: Tycker du om den här logotypen? 
D05: Ja, det skulle absolut fungera också men det kanske är inom en annan 
bransch då. Att om det blåa är mer inom bank och försäkring [...]” 

 
D09: Bank. I alla fall tre av de stora bankerna har blåa färger på sig.  
I02: Vad är det för banker du syftar på då? 
D09: Handelsbanken har ju, Nordea har blått i sig, Länsförsäkringar har blått i 
sig, så det är tre stora banker. 

 

Utöver dessa har ett flertal respondenter också associerat den blå logotypen till försäkringar eller 

olika typer av försäkringsföretag. Här har 4 av 12 respondenter nämnt att de associerar den blå 

logotypen till detta, vilket då avser en tredjedel av respondenterna. Vissa av de respondenter som 

associerat den blå logotypen med banker har också nämnt att de relaterar denna logotyp till 

försäkringar (se utdrag ovan). En annan association som också uppkommit under en intervju är 

ordet kontor, vilket också kan falla under denna typ av kategori. Detta ökar också relationen mellan 

den blå logotyper och branscher inom ekonomi. Utöver associationer inom ekonomibranschen med 

banker och försäkringar har den blå logotypen också kopplats ihop med IT- och databranschen. 

Detta är också en koppling som uppkommit mer än en gång, men mindre än de associationer som 

nämnts ovan. Företag som elbolaget Vattenfall har även kommit på tal under en intervju, där 

respondenten kopplade ihop den blå färgen med vatten och valde därför elbolaget.  

 

I01: Härleder du den här logotypen till någon speciell bransch eller något annat 
sammanhang?  
D03: Om jag skulle säga bransch, är det lite IT eller kontor. 

 
I01: Härleder du den här logotypen till någon bransch eller något sammanhang? 
Om du tänker vart den skulle passa in någonstans. 
D06: Dataföretag. 

 

De kopplingar som hänvisar till banker och försäkringsbolag beror troligtvis på att färgen i sig 

kopplas till personlighetsdrag som främst går in under dimensionen kompetent. Enligt Aslam 

(2006) kan den blå färgen kopplas till just finansiella tjänster, vilket den också gjort i vår studie. Att 
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den blå färgen kopplas ihop med olika finansiella sammanhang, i det här fallet banker och 

försäkringsföretag, kan bero på att dessa typer av företag bör vara kompetenta enligt våra 

respondenter samt ha den kunskap som krävs för att kunna tillfredsställa sina kunder. Detta 

resonemang styrks av den Maehle et al. (2011) för i sin forskning, där ett kompetent företag 

förknippas med välutbildade och kvalificerade medarbetare. Respondenternas svar tyder på att den 

blå färgen speglar detta, välutbildad och kvalificerad, om vi återkopplar till vilka personlighetsdrag 

respondenterna valt. 

 

Att det är ekonomstudenter som deltagit i vår studie kan vara en bidragande faktor till varför 

respondenterna har så pass starka associationer till just branscher inom ekonomi och finansiering, i 

det här fallet banker och försäkring. Respondenterna är troligtvis väl medvetna om denna typ av 

bransch och har stor kunskap kring vilka färger som används i deras logotyper samt hur företagen i 

sig arbetar. Detta styrker Priluck Grossman och Wisenblit (1999) resonemang ytterligare vad gäller 

tidigare erfarenheter. Att respondenterna i vår studie är ekonomstudenter som utbildar sig inom 

ämnet, kan också bidra till varför de anser att banker är kompetenta företag. Respondenterna i vår 

studie har som tidigare nämnts placerat denna typ av bransch under dimensionen kompetent i 

Aakers (1997) skala. Som vi i kapitel 4.1.1 har identifierat förknippas den kompetenta dimensionen 

med den blå logotypen, vilket motiverar respondenternas val av bransch. Resultatet hade eventuellt 

sett annorlunda ut om respondenterna studerat något annat program än ekonomprogrammet och inte 

haft dessa erfarenheter. Svaren från respondenterna speglar deras utbildning inom ekonomi, då de 

själva troligtvis anser sig vara kompetenta och kopplar ihop detta med olika existerande företag 

(banker) med en blå logotyp. 

 

Några av respondenterna vet också vilken bank de kopplar den blå logotypen till, dessa 

gemensamma banker är Länsförsäkringar, Handelsbanken samt Nordea, vilka alla har blå logotyper. 

Detta kan också vara en annan bidragande faktor till varför de personer vi intervjuat kopplat ihop 

den blå logotypen till just banker, eftersom de troligtvis känner igen färgen från tidigare 

erfarenheter. Detta resonemang styrks av Priluck Grossman och Wisenblit (1999), vilka hävdar att 

konsumenterna lär sig färgpreferenser för särskilda produkter baserade på associationer de har 

utformat via tidigare erfarenheter. Utifrån detta tror vi att de tidigare erfarenheter respondenterna 

har påverkar hur respondenterna associerar till olika branscher eller sammanhang. Nedan är 

exempel på hur respondenter dragit vissa slutsatser utifrån tidigare erfarenheter:  
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D02: Ja, jag letade efter något ord som var typ stilrent, men det hittade jag inte, så då 
tänkte jag pålitlig, men jag vet inte vad det har att göra med det egentligen. Jag 
förknippar blått med Handelsbanken, jag jobbar där, vi jobbar med pålitlighet. Och 
uppriktig för att jag tänker att blått är väldigt rent, som en ren människa, alltså 
uppriktig, och intelligent har också att göra med att det verkar renat. 

 
D05: Jag jobbar på Länsförsäkringar och kopplar det internt till företaget. Man 
märker ganska tydligt att företaget från min syn iallafall är ganska samarbetsvilliga, 
att många hjälper alla inom företaget. Jag känner mig väldigt trygg i företaget och 
känner att man blir väl bemött och sådant. Det är mycket intelligenta personer som 
jobbar där. Det är väl generellt inom bankbranschen att man har lite innanför 
pannbenet iallafall. Pålitligt är väl att de står för vad de tycker eller håller det dem 
säger. Man vet vad man får och sedan är det för mig ett framgångsrikt företag som 
hela tiden jobbar med att bli bättre. Då tänker jag på fastighetsmäklarna också. 

 

Som tidigare nämnts, har det framkommit att vissa av respondenternas svar beror på individuella 

upplevelser, till exempel att de svarande arbetat på någon av dessa företag. Detta styrker Priluck 

Grossman och Wisenblits (1999) resonemang om att konsumenter baserar sina associationer på 

tidigare erfarenheter. Citaten ovan är bra exempel på detta då dessa två respondenter som 

förknippar den blå logotypen till Handelsbanken respektive Länsförsäkringar. Båda dessa banker 

har en blå logotyp vilket förtydligar deras associationer. Att respondenterna sedan väljer 

personlighetsdrag efter hur de arbetar internt i företaget är också intressant, då detta styrker teorin 

om att konsumenterna associerar en färg till något utifrån tidigare erfarenheter (Priluck Grossman 

och Wisenblits, 1999). 

 

4.2.2 Grön 

Till skillnad från den blå logotypen som främst kopplats till dimensionen kompetent har den gröna 

logotypen till stor del kopplats ihop med dimensionen uppriktig enligt Aakers (1997) skala. I de 

intervjuer vi genomfört kring den gröna logotypen är resultatet någorlunda lika bland 

respondenterna, självklart förekommer olika associationer. Majoriteten av de svarande har valt en 

bransch eller ett sammanhang som kan kopplas ihop med miljö och natur, när de sett den gröna 

logotypen. Av de 12 intervjuerna vi gjort har 11 av respondenterna svarat att logotypen påminner 

om miljö på något sätt, vilket därför också blivit svar på frågan om vilken bransch logotypen 

påminner om. Detta är närmare bestämt 92 % av de svarande, som har dragit dessa slutsatser. 

Respondenterna har utöver att svara miljö på frågan om vilken bransch logotypen påminner om 

också nämnt ord som kunnat klassas till denna genre. Det har varit ord som bland annat ekologisk, 

återvinning, hållbarhet, jordbruk samt natur i ren allmänhet.  
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D02: Det första jag tänkte på var miljö. Grönt - miljö. [...] Det ser nästan ut som 
en sådan här återvinningssymbol. 

 
D03: [...] det är väl en lite mer utstickande färg tycker jag. Kanske inte just i 
företagslogotyper, utan mer jordbruk och miljön kanske. 

 
D05: [...] det första var ju miljötänk direkt.  

 
I02: Vad baserar du det på då? 
D06: Färgen gör att den känns pålitlig; har någonting med miljön att göra. Det 
behöver inte vara det men det skulle kunna vara det. 

 
D07: Jag vet inte, den gröna färgen gör så att jag tänker miljö direkt. 

 
I02: Kan du utveckla det lite grann? 
D09: Ja men, grön färg. Jag tänker miljö eller någonting. Återvinning eller, ja 
någonting inom miljö.  

 
I02: Kan du motivera det lite?  
D10: Alltså, grönt det känns miljövänligt och ekologiskt [...]  

 

Utöver resultatet som tydligt visar ett miljötänk när en grön logotyp visas, kommer respondenterna 

också att tänka på återvinning som nämnts tidigare. Denna typ av association är också något som är 

återkommande i intervjuerna. Det är närmanare bestämt 6 av 12 respondenter som svarat att de 

också tänker på återvinning. En av respondenterna menar dessutom att själva symbolen ser ut som 

en återvinningssymbol medan en annan respondent menar att de ser ut som något som har med 

sophämtningen att göra. Mer specifikt tar den sistnämnda respondenten även “Gästrike 

Sophämtning”. Ett annat resultat som kommit att bli intressant som också sträcker sig inom ramen 

för miljö är de politiska kopplingar några av respondenterna gjort. Dessa kopplingar dras då till just 

Miljöpartiet och är något som 3 av respondenterna har gjort, någon respondent med motivering att 

det känns lite modernt att tänka på miljön nu. 

 

D02: Det blir nog till miljö, men jag vet inte något speciellt företag eller så. Jag 
tänkte nog på Miljöpartiet, men de har väl en blomma [...] 

 
D03: Lite miljö. Jag tänker på Miljöpartiet när jag ser den, kanske lantbruk.  
I01: Tycker du att den påminner dig om något, eller är det bara att det är just 
grönt som påminner dig om miljö och natur?  
D03: Jag vet inte, jag fick bara upp Miljöpartiet i huvudet.  

 
D11: Här tänker jag mer färgen, grönt [...]. Jag får en känsla av Miljöpartiet.  

 

Utöver dessa resonemang har också fler associationer kommit fram under intervjuerna. Dessa är 

kopplingar och ord som både har med miljön att göra, vilket vi tidigare nämnt, men även kopplingar 
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som inte har med detta att göra. Någon respondent har bland annat kopplat den gröna logotypen till 

livsmedel. Någon annan respondent har kopplat den till grönsaker respektive mjölkpaket, vilket 

också går under kategorin livsmedel. Ytterligare något som kommit upp är kopplingar till ett 

familjeföretag ute på “landet” samt någon form av kundorienterat företag.  

 

Den gröna färgen har, som tidigare nämnts, starka kopplingar till främst företag inom 

miljöbranschen. Flera respondenter har tydligt uttryckt ordet miljö när de sett den gröna logotypen. 

Utöver detta har flera respondenter nämnt andra ord som passar in under denna kategori och kan 

tolkas till miljö. Att det är så pass många som gör dessa kopplingar tyder på att företag med en grön 

färg verkligen kopplas till uppriktighet, den första dimensionen i Aakers (1997) skala, precis som 

resultatet i avsnitt 4.2 visat. Vill ett företag uppfattas som uppriktigt med hjälp av logotypen är det 

enligt dessa resultat den gröna logotypen som framkallar dessa starka associationer till denna 

dimension. Enligt tidigare studier (Gopikrishna & Kumar, 2015; Ridgway & Myers; 2014) har den 

gröna färgen även associerats till dessa typer av branscher. Det har bland annat varit miljömässigt 

engagemang och hållbarhet, vilket också varit begrepp som framkommit i vår studie. Detta ger 

ytterligare stöd till att en grön logotyp uppfattas som uppriktig hos konsumenterna och kopplas med 

bland annat ord som jordnära, äkta och ärlig som alla återfinns i dimensionen i Aakers (1997) skala. 

 

Resultaten i vår studie tar inte bara upp begrepp som miljö utan även begrepp som har kunnat tolkas 

till denna genre, dvs. miljötänket. Att den gröna färgen enligt tidigare forskning (Gopikrishna & 

Kumar, 2015; Ridgway & Myers; 2014) kan kopplas till miljömässigt engagemang är väldigt 

tydligt även i vår studie. Begrepp som natur, jorden, djur (det vilda), m.fl. har uppkommit i ett 

flertal intervjuer, vilket enligt Kaya och Epps (2004) studie är ord som skapar en positiv känsla hos 

motparten. De hävdar att de positiva känslorna uppkommer på grund av att respondenterna 

associerar den gröna färgen till natur, gräs, träd och vår. Vi har också haft respondenter som gillat 

den gröna färgen mer än den blå, vilket kan ha att göra med att den gröna skapar mer positiva 

känslor. 

 

D04: Jag skulle fastna för den mer [...]. Men rent marknadsföringsmässigt skulle 
jag tro att den gröna är bättre, för att man fastnar för den mer i förbifarten [...] 

 
D07: [...] den gröna färgen gör att jag tänker miljö direkt och formen, eller 
formen på denna känns inte… Den känns betydligt mer positiv nu än vad den 
gjorde innan. 
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Som tidigare nämnts har vissa respondenter påmints om miljöpolitiken när de sett den gröna 

logotypen. Detta tyder på och styrker teorin om att konsumenter bygger sina kopplingar och 

associationer på tidigare erfarenheter enligt Priluck Grossman och Wisenblit (1999). Denna typ av 

analys gick också att dra kring den blå logotypen, men då utifrån respondenternas utbildning och 

branscher inom ekonomi. På samma sätt skulle vi kunna dra liknande slutsatser men nu genom att 

respondenterna påminns av miljöpartiets logotyp och sedan kopplar detta till miljön och vidare 

återvinning, ekologisk, hållbarhet osv. Detta kan dock också bero på att den gröna färgen lätt 

kopplas till miljö då naturen är grön, vilket också styrker Priluck Grossman och Wisenblit (1999) 

teori om färgpreferenser och erfarenheter. Ett annat resonemang som en respondent fört under 

intervjun kring den gröna färgen är att denne ansett miljötänket som modernt och inne, något som vi 

ser som intressant. 

 

D11: Modern tog jag för att jag tänkte att det är ganska mycket om miljön just nu, 
att allt ska vara miljövänligt, och så tänker jag att det är modernt, lite inne att 
tänka på miljön.  

 

Detta är en intressant koppling eftersom det idag handlar mycket om hur vi som konsumenter 

konsumerar rätt. Det handlar om kost och hälsa, källsortering och ta hand om djur och natur osv. 

Detta kan vara en påverkande faktor kring varför miljö är bland det första som respondenterna 

kopplar den gröna logotypen, av den anledningen att samhället mer och mer lägger fokus på detta. 

Det är nytt i minnet och eventuellt det som är närmst tillgängligt och enkelt att plocka fram. 

 

Vi har också haft en respondent som kopplat den gröna logotypen till ett klädesmärke eller ett 

livsmedelsmärke utöver de associationer denne gör till miljön. Denna koppling är något denne 

respondent varit ensam om att göra vad gäller den gröna logotypen.  

 

“D09: Jag tänker på något klädesmärke kanske eller livsmedelsmärke [...]. 
 

Detta är intressant då Maehle et al. (2011) hävdar att dimensionen uppriktig på BPS handlar om 

varumärken som fokuserar på dryck, mat, kosmetika, snabbköpsprodukter m.fl. Som tidigare 

nämnts har den gröna logotypen tydligt kategoriserats in i denna dimension då respondenterna 

kopplar logotypen till dessa typer av egenskaper. Att vi endast haft en respondent som gör denna 

typ av association är då intressant eftersom tidigare forskning visat på detta resultat. Detta styrker 

också respondenternas resonemang om att miljö för tillfället är modernt och inne i tiden att tänka 

på, vilket ger respondenterna en anledning att snabbt och enkelt göra dessa kopplingar. Maehle et 
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al. (2011) menar också att denna dimension lägger fokus på de personlighetsdrag konsumenterna 

upplever från varumärken de använder i sin vardag, vilket då motiverar varför majoriteten av 

respondenterna valt branscher inom miljö. Miljötänket är, som en respondent resonerat kring, mer 

modernt i dagens samhälle. 

4.2.3 Gul 

Den gula logotypen har enligt många respondenter varit svår att placera och ha någon åsikt om. 

Respondenternas val av personlighetsdrag går här att kategorisera in främst under dimensionen 

“spännande” i Aakers (1997) skala. Jämfört med de andra två logotyperna (blå och grön), där 

respondenterna haft starka associationer till olika branscher eller sammanhang, har den gula 

logotypen dock varit svårare att placera in i branscher men också ge olika personlighetsdrag. 6 av 

12 respondenter har när de fått se den gula logotypen erkänt och talat om för oss att de tycker att 

den är svår, därmed är det alltså hälften av respondenterna som anser att logotypen är svår att 

beskriva. Vissa respondenter hävdar också att de inte väcker några speciella känslor som de 

förknippar logotypen med. Både vad gäller den blå och den gröna logotypen har majoriteten av 

respondenterna varit någorlunda eniga med vad de kopplar ihop logotypen med för bransch. När det 

gäller den gula logotypen är respondenterna betydligt mer oense om vad de förknippar logotypen 

med. Något som dock kan anses vara återkommande i intervjuerna är hur några av respondenterna 

associerar den gula logotypen till solen.  

 

D01: Trygg tror jag mycket har med färgen att göra, för gult är en neutral färg 
men ändå en glad färg på något sätt. Och sen kanske det beror på att solen är gul. 
 
D02: [...] Det drar ju iallafall jag till fritids, så hellre typ ett hjärta eller en sol. 
Så jag tycker inte de passar ihop.  
 
D03: Ja men den är unik, och väldigt… Man förknippar den med glädje och typ 
solen och solrosor [...] 
 
D05: Munter tänker jag mer på solen, för att den är gul. Det är väl samma med 
livfull att solen genererar liv och att man blir glad av solen. 
D10: Den känns typ glamorös för att den lyser upp. Den känns nästan lite guldig. 
Och vänlig är för att jag tänkte på solen. 
I01: Tänker du på någon bransch eller något annat sammanhang förutom solen?  
D10: Typ blommor. Någon blomaffär. 
 
D11: Nej, jag tänker mer på en sol när jag ser den. 
 
I02: Okej, påminner den dig om något? 
D12: Ja, men solen då typ. 
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I intervjuerna har det framkommit att det, trots denna svårighet, är 58 % av respondenterna som 

bland annat associerar den gula logotypen med solen eller något liknande. Här har det också 

framkommit att några av respondenterna som förknippar den gula logotypen med solen också 

förknippar den med blommor, bland annat solrosor samt en blomaffär rent allmänt. Detta resultat är 

inte helt förvånande då det redan uppkommit i tidigare forskning (Gopikrishna & Kumar, 2015; 

Priluck Grossman & Wisenblit, 1999). I dessa studier har den gula färg kopplats ihop med både sol 

och solljus, vilket den också gör i vår undersökning. Utöver detta har det varit respondenter som 

även sagt och logotypen är ljus men inte kopplat ihop den med solen.  

 

Två av våra respondenter har när de sett den gula logotypen i intervjuerna också associerat den till 

någonting ungdomligt och kreativt. Begrepp som uppkommit är fritids eller förskola, barn, 

skapande, barnleksaker osv. En respondent nämner också att logotypen inte är en logotyp för ett 

företag i jämförelse med de andra logotyperna (blå och grön) som visats tidigare. Detta är ett 

intressant resonemang då vi haft få respondenter som faktiskt associerat logotypen till en specifik 

bransch. Maehle et al. (2011) hävdar att ett varumärke som förknippas med spännande i Aakers 

(1997) skala ofta också visar på att ungdomar som använder detta varumärke har roligt och är 

engagerade. Detta resonemang går att knyta till dessa typer av associationer då respondenterna som 

nämnt dessa också förklarar det som att barn och ungdomar har roligt och är kreativa och skapande.  

 

D02: Nej, jag tänker typ fritids, barn, typ mycket gula grejer och hämtar ungarna 
på fritids. [...] Alltså typ förskola kopplar jag det till.  

 
D03: [...] eller något som tillverkar barnprylar, typ leksaker, sandlådeleksaker 
kom jag att tänka på specifikt.  

 
D05: Men inte lika mycket företagsloggor i den där (gula) som i de andra två 
färgerna [...] Men det skulle kanske vara något uppstickarföretag. Något litet 
företag i vilken bransch som helst som vill gå upp på marknaden, bara synas. 

 

Respondenterna är som tidigare nämnts oeniga i vad de förknippar med den gula logotypen. Att en 

av respondenterna anser att logotypen inte passar som företagslogotyp är också ett intressant 

resonemang då resultatet som sagt visar på att respondenterna haft svårt att relatera den gula 

logotypen till någonting över huvud taget. Denna respondent vrider dock på det och hävdar att det 

istället skulle kunna vara ett företag som vill synas och klättra på marknaden. Gopikrishna och 

Kumar (2015) menar å andra sida i sin forskning att den ljusa färgen ska vara effektiv i erbjudanden 

eftersom den verkar iögonfallande för konsumenter och väcker intresse snabbare än andra färger, 

vilket i sin tur kan vara bra för företag som är ny på marknaden och vill synas. Överlag har det 
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resultat vi fått fram kring den gula logotypen till viss del visat på motsatsen, då vi haft respondenter 

som ansett att färgen istället skapat förvirring.  

 

Som redan nämnts är respondenternas associationer spridda för den gula logotypen. En annan typ 

av association som är intressant är också hur två av respondenterna förknippat dem med hälsa.  

 

D08: [...] och kanske något hälsoföretag. Någon massör eller någonting, som är 
på hörnet eller på stan. 

 
D09: Ja, jag ser typ bara Gymgrossisten framför mig. Dom har något gult på sin. 
Jag tycker inte att det är så jättevanligt att man har gult i loggan. Så därför tog 
jag hälsosam. 

 

Respondent vid namn “D09” kopplar ihop logotypen med ett företag som kallar sig för 

Gymgrossisten och har en gul logotyp. Även i denna logotyp baserar respondenterna sina 

associationer på tidigare erfarenheter, likt vid den blå och gröna logotypen. Detta styrker teorin om 

att konsumenter associerar färger med vad de tidigare haft för upplevelser med denna (Priluck 

Grossman & Wisenblit, 1999). Även Clarke och Costalls (2007) studie visar att erfarenheter av en 

viss färg baseras på individuella upplevelser. Här har vi ett annat exempel på detta: 

 

D08: Ja, alltså den känns lite dataspels-aktig, att det måste vara något sådant. 
Jag vet när man var liten spelande man ju inte Counter Strike. Det var något spel 
innan det och det hade en gul logga som den här. Half Life hette det [...] 

 

Här har respondenten dragit tydliga slutsatser kring den gula logotypen, vilka är baserade på 

respondentens individuella upplevelser. Detta är intressant då det enligt tidigare forskning kommit 

fram till att konsumenter också väljer varumärke utifrån upplevelser konsumenten tidigare haft 

(Aaker, 1997; Amsteus et al., 2015). Konsumenterna ska också se tillbaka på de minnen de har med 

en viss färg, vilket kan vara både positivt och negativt. Detta resonemang passar tydligt in i denna 

respondents tankesätt, när hen kopplar den gula färgen med ett minne från sin barndom för att sedan 

påpeka att det skapar en nostalgikänsla vilken är positiv.  

 

Avslutningsvis har den gula logotypen som tidigare nämnts varit svår för respondenterna att koppla 

till någon bransch eller något sammanhang. Detta har påvisats då vi fått ett så pass spritt resultat 

jämfört med de två tidigare färgerna. Det som respondenterna tydligast kopplar ihop den gula 

färgen är trots detta solen eller solljus, vilket också visats varit vanligt förekommande i tidigare 

forskning (Gopikrishna & Kumar, 2015; Priluck Grossman & Wisenblit, 1999). Dessa associationer 
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hör dock inte in i något speciellt företag utan är mer vad respondenterna kommit att tänka på när de 

sett logotypen. Överlag har det enligt flera respondenter varit svårt att relatera denna till något 

företag eller bransch på det sättet, utan solen har då blivit det som varit vanligast förekommande 

även i vår studie.  

 

4.2.4 Röd 

Den röda logotypen har utifrån respondenternas val av personlighetsdrag främst placerat sig inom 

både dimensionen spännande samt dimensionen kompetent i Aakers (1997) skala. Respondenterna 

har inte placerat in personlighetsdragen inom enbart en dimension och när det gäller vilka branscher 

eller sammanhang de härleder den till har de också varit något oeniga. Logotypen har framkallat 

klara och liknande associationer till branscher hos deltagarna i vår undersökning. Det har trätt fram 

några tydliga teman vid analys av intervjuerna. De tre teman som identifierats för inom vilken 

bransch den röda logotypen härleds till är (1) sjukvården, (2) Socialdemokraterna och (3) kärlek.  

 

Det första temat och den mest återkommande associationen som gjorts gällande den röda logotypen 

är att respondenterna ansett att den framkallade starka associationer till sjukvården. Många av 

svaren har innehållit någon koppling till sjukhus, sjukvård, Röda Korset eller Blodbussen osv. 

Hälften av respondenterna har nämnt något av dessa. Utöver det faktum att denna bransch ofta 

använder sig av färgen rött kan en annan orsak till detta vara att färgen ses som både intensiv och 

aggressiv och kan göra att människor gör kopplingar till ilska och fara (Gopikrishna & Kumar, 

2015). Kopplingar har även gjorts till kroppen och blod m.m. Nedan följer utdrag ur intervjuer där 

dessa associationer gjorts:  

 

D02: Då blev det lite mer Landstinget och sjukvården och så. [...] 
I01: Tycker du att den påminner dig om något du sett förut eller något du har 
erfarenhet av?  
D02: [...] just för att den är så kantig så känns det lite mer Apotek. [...] Kanske 
någon sorts Landsting eller någon sjukvårds central. 

 
I02: Påminner den dig om något du har sett tidigare? 
D06: Nej inte riktigt, jag får bara någon Röda Korset-känsla av den. 

 
D08: [...] Det här känns lite, ja, men kanske sjukhus-aktigt. Men det kanske är för 
att det blir vitt och rött kanske. Det kanske är någon privatvård [...] 

 
I01: Härleder du den till något annat sammanhang?  
D09: Sjukvården, kan man associera den här färgen eller loggan till. 
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 I01: Tycker du att den påminner dig om någonting? 
D10: Ja undra om den påminner mig om, det är inte Röda Korset, men 
Blodbussen? Det är någonting sådant den påminner mig om. 

 
 I02: Härleder du logotypen till någon bransch eller sammanhang? 

D12: Ja men sjukhus och sådant, Rädda Barnen eller något. 
 

Det andra temat vi urskilt är att flera av deltagarna förknippat den röda logotypen med 

Socialdemokraterna. Ett par av respondenterna menar att detta är Socialdemokraterna är det första 

som dykt upp i deras huvuden och att de därefter haft svårt att bortse från den associationen. De 

menar att deras personliga preferenser kommit i vägen och att de haft svårt att tänka bort detta i sin 

bedömning av logotypens färg. Nedan följer utdrag ur intervjuerna:  

 

I01: [...] är det något annat du härleder den här logotypen till?  
D03: Jag kan bara tänka på partier när jag ser sådana här loggor, så 
Socialdemokraterna tänker jag på. 

 
D04: Jag förknippar den mycket med Socialdemokraternas logga [...] Det tar 
över helt och hållet att jag tycker den påminner om deras logga för mycket. Då 
vill jag helt plötsligt bara beskriva partiet. [...] Om det var någon som jobbar med 
det här som hade valt den här hade jag tyckt att det var osmart om det inte var 
Kommunals logga eller någonting, för att man kommer oundvikligen att 
förknippas med Socialdemokraterna. 

 
D05: Det kan väl vara lite gemenskap. Det första kan väl vara 
Socialdemokraterna, alla ska vara samma lika. 

 
D09: Och det är ju vågat, många förknippar ju rött med Socialdemokraterna. 
Varför det är vågat är för att det blir politiskt helt plötsligt. [...] Om man bara ser 
den jättesnabbt, kan man se det som Socialdemokraternas logga. 

 
D11: Den här var svår.  
I01: Var den svårare än dem andra? Vad tänker du på när du ser rött?  
D11: [...] jag ser Socialdemokraterna framför mig, men jag vet inte, det är nog 
för att man förknippar de färgerna med de partierna. Det är det första som 
kommer upp i mitt huvud, och eftersom det är det första som kommer upp i mitt 
huvud så blir det svårt att välja något sen. 

 

Att associationer till både sjukvården och Socialdemokraterna gjorts är intressant då tidigare 

forskning uttryckt att röd är en svår färg att använda inom alla sektorer (Gopikrishna & Kumar, 

2015). Våra resultat visar att både sjukvården och Socialdemokraterna gjort ett bra jobb med att 

använda färgen inom sin bransch. Priluck Grossman och Wisenblits (1999) forskning visade att 50 

% av amerikanerna ansåg att färgen röd förknippades med läsk, vilket uppenbarligen inte är fallet i 

Sverige. Det faktum att kulturell bakgrund påverkar människors associationer stöds av både deras 
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forskning och ytterligare av vårt resultat. Dessa resultat tyder på att rött kan vara en svår färg att 

använda sig av på grund av detta. Resultatet var i vår mening förvånande med tanke på den 

teoretiska referensram vi har, men i detta fall beror det troligen på att både sjukvården och 

Socialdemokraterna är välkända varumärken hos det svenska folket.  

 

Slutligen har vi det tredje och sista temat som inte är lika förekommande som de två tidigare 

nämnda ämnena. Några av respondenterna har förknippat den röda färgen med kärlek vilket är 

sådant som tidigare forskning visat att färgen associeras med. Forskningen har visat resultat där 

passion och värme är känslor som framkallats från den röda färgen på grund av kopplingarna till 

kärlek (Ridgway & Myers, 2014; Gopikrishna & Kumar, 2015).  

 

D02: Ja, jag vet inte. Jag tänker ju också att rött är kärlek och hjärta och så [...] 
 
D05: [...] Det är ju kärlekens färg också. 
 
I02: Väcker den någon speciell känsla då? 
D12: Ja, kärlek och glädje kan man väl inte säga kanske men… [...] Det är en 
varm färg. 

 

Ställer vi dessa resultat mot den tidigare forskning är det mycket som inte stämmer överens med det 

som konstaterats. Det som stämmer överens är kopplingarna till kärlek och värme, medan 

kopplingarna till olika branscher är raka motsatsen mot vad forskningen pekar på. Den röda 

logotypen har i likhet med den blå och den gröna framkallat tydliga associationer vilket tyder på att 

det är vanligt förekommande färger som har klara betydelser hos människor.  

 

4.2.5 Svart 

Den svarta logotypen har likt den gula varit något svårare att placera för respondenterna. Den har 

även i vissa avseenden skiljt sig från vad tidigare forskning beskriver om den svarta färgen. Detta 

har visats sig i form av att respondenternas svar på om de härleder logotypen till en bransch eller ett 

sammanhang är väldigt spridda. Det är inte många av respondenterna som är eniga kring vad 

logotypen kan förknippas med för bransch. Den svarta logotypen har också associerats till två olika 

dimensioner likt den röda logotypen, vilket också motiverar respondenternas olika tankar och 

associationer kring logotypen. Dessa två dimensioner är som tidigare nämnts kompetent och robust i 

Aakers (1997) skala.  
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Något som kan ses som återkommande vad gäller den svarta logotypen och vilken bransch den kan 

förknippas med är teknik- och/eller IT-företag. Media eller marknadsföring kan också ses falla 

under denna kategori. D09 kopplar dessutom ihop logotypen med ett konkret företag, vilket är 

Fotografiska museet i Stockholm som bland annat anordnar olika fotokurser osv. Detta är då också 

något som kan förknippas med media och som går under teknik. Här följer några citat med dessa 

associationer: 

 

D01: Jag skulle koppla att det är något sådant här teknikföretag, kanske någon 
logotyp på någon produkt av något slag.  

 
D06: Ja det skulle kunna vara tekniskt eller databaserat, typ IT. 

 
I01: Härleder du den här logotypen till någon bransch eller något sammanhang? 
D07: Nej, jag kommer bara att tänka på typ… alltså jag går direkt till 
marknadsföring istället. 

 
D08: Ja den påminner mig om dataspel sen jag var liten och då blir det teknik 
liksom.  

 
D09: [...] Jag tänker när jag ser den här logotypen på fotografiska i Stockholm. 
Den liknar deras logotyp tycker jag. Den känns modern och den känns trendig 
och den känns stilren. 

 
I01: Härleder du den här till någon bransch eller något sammanhang? Eller 
påminner den dig om något?  
D10: Jag vet inte varför, men jag tänker på elektronik men jag kan inte komma på 
någon kedja som har svart [...] 

 
I01: Härleder du den här till någon bransch eller något sammanhang?  
D11: Nej. Inget jag kommer på direkt. Bara teknik. 

 
D12: [...] Teknisk tänker jag på teknik och data och sådant. 
 

Detta resonemang skiljer sig dock från det Maehle et al. (2011) för i sin forskning. Forskarna har 

där kommit fram till att tekniska varumärken förknippas med Aakers (1997) dimension uppriktig i 

skalan. Trots detta säger resultatet i vår undersökning motsatsen, här har respondenterna förknippat 

den svarta logotypen med dimensionerna kompetent och robust i Aakers (1997) skala. Dock menar 

Maehle et al. (2011) att dimensionen förknippas med tekniska varumärken av den anledning att 

konsumenterna uppfattar de som uppriktiga tack vare den höga kvaliteten dessa branscher vanligtvis 

utlovar. Detta är troligtvis ingenting deltagarna i vår studie reflekterat över och kan därför vara en 

anledning till varför de associerat tekniska företag med dessa två dimensioner. Maehle et al. (2011) 
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uttrycker dock senare i studien att dimensionen kompetent även förknippas med upplevd kvalitet 

hos respondenterna.  

 

Två av våra respondenter har dessutom associerat den svarta logotypen till sammanhang som har 

med kläder och mode att göra. I en intervju har även mer glamorösa event har kommit på tal när den 

svarta logotypen visades för respondenten. Detta är intressant eftersom även andra forskare kommit 

fram till detta resultat (Kaya & Epps, 2004; Labrecque & Milne, 2012). Deras resultat har visat att 

den svarta färgen förknippas med event av elegans och rikedom, även smoking, kostymer och 

limousiner är branscher som har uppkommit.  

 

D01: Samma sak här om du tänker på något speciellt sammanhang eller bransch? 
Om du kopplar ihop den med någonting du har sett tidigare? 
D05: Med sammanhang blir det om man har varit på någon gala eller en bankett. 
Att alla har svart och det är väldigt fint och glamoröst och stiligt så. 

 
D12: Jag tycker om svarta kläder och sådant, det är trendigt. Jag har typ bara 
svarta kläder nästan. 

 

Vidare hävdar Labrecque och Milne (2012) att varumärken med en svart logotyp uppfattas 

mer sofistikerad än varumärken med andra färger. Detta skiljer sig också från våra resultat då 

deltagarna, trots att det funnits en dimension i Aakers (1997) skala med sofistikerade 

egenskaper, placerat den svarta logotypen i två andra dimensioner som inte speglar dessa 

personlighetsdrag.  

 

Som tidigare nämnts, i kapitel 4.1.5, har vissa respondenter ansett att den svarta logotypen är hård 

och obehaglig. Detta framkommer även här då två respondenter förknippat den svarta logotypen 

med bland annat kriminellt och mindre bra ideologier. Kaya och Epps (2004) forskning styrker 

detta resonemang då de hävdar att färgen svart förknippas med negativa känslor. 

 

I02: Och den här logotypen då, härleder du den till någon speciell bransch eller 
bara något sammanhang?  
D03: Jag tänker typ underjordiska sekter, typ svarta gäng, som håller på med 
svarthandel och är kriminella. […] inget politiskt eller samhället som ska stå för 
något bra. 

 
D04: [...] Jag förknippar den men någon typ av ideologi som inte är jättebra, men 
kan påminna lite om sättet som man designat någon kommunistisk logga. Den 
typen av association får jag och jag tycker den är väldigt tråkig.  
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Detta resonemang stämmer någorlunda bra överens med det som förs i vår teoretiska referensram. 

Att en respondent associerar det med någonting dålig samt förklarar att det gör att associationen blir 

tråkig är en intressant slutsats som respondenten själv har dragit. Detta eftersom Clarke och Costall 

(2004) menar att den svarta färgen många gånger ses som en symbol för ondska, död och andra 

dåliga saker. Detta ser de vidare som en orsak till att färgen förknippas med dessa negativa känslor. 

Som vi tidigare nämnt baserar konsumenter också sina associationer på tidigare erfarenheter 

(Priluck Grossman & Wisenblit, 1999). Detta kan vara en orsak till varför dessa respondenter får 

sådana känslor när de sett den svarta logotypen. De förknippar den med dessa tråkiga erfarenheter 

de har sedan tidigare. 

 

Deltagarna i vår studie har som sagt gett oss ett väldigt varierande svar gällande vilken bransch de 

tänker på när de ser logotypen. Deras svar skulle därför kunna sammanfattas med hjälp av ett citat 

ur en intervju:  

 

I02: Den här logotypen då, härleder du den här till någon speciell bransch eller 
något speciellt sammanhang? 
D03: Jag vet inte. Den skulle nog kunna funka inom alla branscher eftersom den 
är så neutral. 

 

Detta resonemang är intressant då det på ett tydligt och enkelt sätt sammanfattar varför 

respondenterna haft så pass olika associationer till branscher. Denna respondent menar att den 

svarta logotypen är neutral och skulle kunna passa in i vilken bransch som helst. Det skulle kunna 

fungera som en motivering till varför våra respondenter associerat denna logotyp till olika typer av 

branscher, just för att logotypen kan passa till många olika varumärken. 

 

4.2.6 Sammanfattning branscher 

Sammanfattningsvis har det även här varit den blå och den gröna logotypen som har visats vara 

enklast för respondenterna att associera till. Vad gäller den blå logotypen har majoriteten av 

respondenterna associerat till någon form av finansiella tjänster, i det här fallet har olika banker 

eller försäkringsbolag varit förekommande bland respondenterna. När det gäller den gröna 

logotypen är det associationer till miljö som varit mest utmärkande, vilket även är i linje med den 

teoretiska referensram denna uppsats är grundad på. Även den röda logotypen har framkallat klara 

associationer som varit återkommande hos många av respondenterna.  
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Den gula logotypen har varit något svårare för respondenterna att placera. När det gäller den har 

respondenterna blivit förvirrade precis som när de skulle beskriva den med hjälp av 

personlighetsdrag i avsnitt 4.1. Resultaten gällande branschtillhörighet är inte särskilt förvånande 

med tanke på detta. Utöver det har den också förknippats med solen och solljus vilket är i enlighet 

med vår teoretiska referensram (Gopikrishna & Kumar, 2015; Priluck Grossman & Wisenblit, 

1999). När det gäller den svarta logotypen har den förknippats med teknik, men den beskrevs också 

som tråkig och neutral i tidigare avsnitt samt att en respondent menade att den kunde användas i alla 

branschen på grund av dess neutrala utformning.  

 

Resultatet för vilken bransch eller sammanhang som logotypen härleds till är delvis 

överensstämmande med tidigare forskning precis som resultaten för personlighetsdragen. Den blå 

och gröna logotypen är de som främst stämmer överens medan de andra tre färgerna visat fler 

olikheter. Detta gäller såväl val av personlighetsdrag som branscher.  

 

4.3 Logotypens utformning 
Trots att vi valt att göra en avgränsning gällande logotypens form har vi kunnat identifiera att detta 

till viss del faktiskt har påverkat respondenterna. Många respondenter har delat med sig om tankar 

kring logotypens utformning varför vi valt att ta upp detta kort.  

 

Något som varit återkommande bland respondenterna, vad gäller logotypens utformning, är dess 

hårda kanter. En respondent har tyckt att de hårda kanterna har gett logotypen en modern känsla 

medan en annan istället har beskrivit att dessa gett den ett vuxet och strikt utseende. Logotypen har 

även uppfattats som tråkig på grund av dess avsaknad av text samt att den är enfärgad. Två av 

respondenterna har uttryckt att de tycker sig känna igen logotypen och att de trott att det är en riktig, 

existerande företagslogotyp. Detta är något vi kort ville redovisa men inte kommer att ta vidare 

hänsyn till.   
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5. Diskussion och slutsats 
 

Färg är en del av företagen samt deras marknadskommunikation som bidrar till att hjälpa 

varumärket att sticka ut från andra. Med fler varumärken på marknaden än någonsin tidigare, är det 

nödvändigt och samtidigt en utmaning för företag att differentiera sig från andra varumärken 

(Keller & Richey, 2006; Siguaw et al., 1999). Den färg som används i varumärket är ett kraftfullt 

verktyg för detta och vi valde därför att avgränsa oss till detta. Som nämnts är färg en integrerad del 

av så väl produkter och tjänster som förpackningar, logotyper och andra marknadsföringselement 

(Aslam, 2006; Caivano & López, 2007; Madden et al., 2000), vi ville därför undersöka logotypens 

roll i varumärkesbyggande.  

 

Den kvalitativa studie vi valt att utföra har gett oss ett mer utvecklat sätt att se på färgers påverkan i 

marknadsföring då vår ambition varit att djupare granska ämnet och identifiera de underliggande 

faktorerna till människors uppfattningar. Tack vare att vi använt oss av en kvalitativ metod har vi 

kunnat utläsa en del resultat som troligtvis inte hade framkommit i en kvantitativ metoddesign. Ett 

exempel på detta är reaktionerna på den gula logotypen där det framkommit skillnader i 

respondenternas svar jämfört med vår teoretiska referensram. Hade vi istället haft exempelvis en 

enkät, hade det inte framkommit att respondenterna tyckt att den gula logotypen varit svår att 

placera. I en enkät hade risken funnits att respondenterna bara kryssat i några personlighetsdrag för 

att de varit tvungna, medan de i vår undersökning kunnat förklara och motivera att de tyckt den 

varit svår vilket är deras genuina uppfattning.  

 

Detsamma gäller för den röda logotypen. Att den har framkallat associationer till 

Socialdemokraterna är också sådan information som hade kunnat gås miste om vid en kvantitativ 

forskningsdesign. Den kvalitativa metoden vi använt oss av har gett oss möjlighet att fånga in den 

psykologiska aspekten av ämnet. Vi har rört oss inom gränserna för färgpsykologin och av den 

anledningen hade det under omständigheterna varit beklagligt att missa denna. Vi är av åsikten att 

de resultat vi fått fram hade varit svåra att fånga i en kvantitativ studie. Vår ambition var som redan 

nämnts att bidra med ett djupare perspektiv inom ämnet vilket vi i och med ovanstående 

resonemang finner att vi lyckats med. 

 

Vår studie har medfört en del intressanta resultat. Något som varit återkommande i arbetet, när det 

gäller både personlighetsdrag och branscher, är att den blå och den gröna logotypen är de som 

deltagarna i vår studie haft lättast att placera. När det gäller både personlighetsdrag och branscher 



 

 
79 

 

har reaktionerna varit både snabba samt tydliga och respondenterna har inte haft några problem med 

att förklara och motivera sina åsikter. Resultaten visade att det inte var någon tvekan om att den blå 

logotypen skulle placeras under dimensionen kompetent i Aakers (1997) skala samt den finansiella 

sektorn när det gäller branscher (Aslam, 2006; Gopikrishna & Kumar, 2015). Orden som 

framkommit utöver detta var sådana som endast styrkte detta, exempelvis professionell och 

ansvarsfull, som är inom samma dimension. Som vi nämner i avsnitt 4 är vi medvetna om att 

resultaten gällande branscher kan vara extra bestämda av den anledningen att deltagarna i vår studie 

studerar vid ekonomprogrammet och därför känner till den branschen väl. Den gröna logotypen har 

precis som den blå varit relativt lätt för respondenterna att beskriva. De märkbara kopplingarna till 

natur och miljö är i enlighet med tidigare forskning (Gopikrishna & Kumar, 2015; Ridgway & 

Myers; 2014).  

 

Vi har inte helt oväntat funnit de resultat som skilt sig från tidigare forskning mer intressanta. Dessa 

resultat har främst uppstått i samband med att deltagarna fått se den gula, den röda och den svarta 

logotypen. Den gula logotypen har visat sig vara svår att tolka och associera till någonting enligt 

respondenterna. Många respondenter har trots detta kopplat den till sol och solljus vilken är 

stämmer överens med den teori vi tagit del av (Gopikrishna & Kumar, 2015; Priluck Grossman & 

Wisenblit, 1999). Den har trots detta, till viss del skilt sig från tidigare forskning vad gäller 

svårigheten att associera denna logotyp till något personlighetsdrag. Troligtvis beror denna 

svårighet på att färgen i sig är ljus, dessutom med en ljus bakgrund, vilket vidare bidrar till 

förvirring bland respondenterna. Den röda och den svarta logotypen är de som haft flest spridda 

svar från deltagarna. De båda logotyperna har placerats in i två olika dimensioner i Aakers (1997) 

skala.  

 

En intressant association vi identifierat i vårt resultat vad gäller den röda logotypen, är de 

associationer respondenterna dragit till ett politiskt parti. Denna typ av association är något som vi 

inte sett i vår teoretiska referensram. Att studien är gjord i Sverige är det som gett detta resultat, i 

Sverige finns en redan existerande logotyp som är i färgen röd och dessutom är något kantig. Vi är 

därför av åsikten att respondenterna blivit påverkade av denna faktor när de sett den röda logotypen. 

Respondenterna har haft svårt att beskriva den röda logotypen utan att tänka på detta politiska parti, 

vilket i viss mån kan ha påverkat resultatet. Detta menar vi visar hur viktigt det är med val av 

logotyp och färgen på denna. Det är vår uppfattning att dessa associationer troligtvis inte gjorts om 

logotypen haft en mjukare utformning eller påmint om det politiska partiets logotyp i lika stor 

uträckning.  
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Vi har med citat ur alla intervjuer vilket visar att alla deltagare sagt något som vi uppfattat varit 

intressant för undersökningen. I intervjuerna har vi upplevt att respondenterna ansett att färgerna 

grön, gul och röd är gladare och mer levande än blå och svart vilka ansetts vara mer seriösa, detta 

ger visst stöd till tidigare forskning (Clarke & Costall 2007; Gopikrishna & Kumar, 2015; Kaya & 

Epps, 2004; Labrecque & Milne, 2012). Tidigare har rött och gult ansetts vara varma färger och 

blått och grönt kalla färger, mörka färger så som svart har associerats med negativa känslor Clarke 

& Costall 2007; Kaya & Epps, 2004; Priluck Grossman & Wisenblit, 1999). 

 

Avslutningsvis när vi har bett respondenterna välja vilken logotyp de föredrar, har flera 

respondenter uttryckt att de valt den logotyp som fångat deras uppmärksamhet mest. Detta kan bero 

på att den logotyp som fångar deras uppmärksamhet mest också tillfredsställer deras behov vad 

gäller logotyper. Det är två logotyper som blivit valda flest gånger - den blå och den röda logotypen 

(fyra gånger vardera). Vi finner detta resultat för den blå logotypen något motsägelsefullt då våra 

resultat inte visat att deltagarna funnit den blå logotypen särskilt utstickande, utan snarare stilren. 

Den röda logotypen har flera respondenter i likhet med detta resultat funnit varit utstickande.  

 

Något vi märkt är att respondenterna haft lättare att välja personlighetsdrag när logotypen 

associerats med någonting de haft tidigare erfarenhet av (Amsteus et al., 2015). Flertalet gånger har 

respondenterna trott sig känna igen logotypen vilket gjort att deras associationer troligtvis grundat 

sig i var de tror att logotypen hör. Vi anser att frågan om vilken bransch eller sammanhang som 

respondenterna härleder logotypen till gjort att de utgått från sina egna svar och erfarenheter och 

sedan utifrån detta skapat en bild av vilket företag logotypen hör till. Det är inte omöjligt att 

respondenterna väljer den logotyp vars branschtillhörighet de tycker logotypen passar bäst till, det 

vill säga, hur bra logotypens färg passar ihop med den bransch respondenterna tror att den tillhör. 

 

Vårt syfte har varit att öka förståelsen för vilka personlighetsdrag konsumenter tillskriver 

varumärken beroende på logotypens färg. Avslutningsvis vill vi därför knyta samman våra resultat 

med Aakers (1997) skala som varit återkommande i hela vårt arbete. De resultat som kunnat utläsas 

ur studien har gjort det möjligt för oss att finna kopplingar mellan dimensionerna i skalan samt 

färgerna blå, grön, gul, röd och svart. Figur 5 beskriver sambanden mellan färgerna som undersökts 

i vår studie och dimensionerna som återfinns i BPS.  
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Figur 5. Brand Personality Scale med färger. (Egen).  

 

 

Som framgår i våra resultat har färgerna som legat till grund för undersökningen slutligen placerats 

inom olika dimensioner i Aakers (1997) skala. Respondenterna har för vardera färg valt sådana 

personlighetsdrag som framförallt härletts till någon av dimensionerna och utfallet har blivit som 

redovisas i figur 5. Den gröna logotypen har associerats med personlighetsdrag inom dimensionen 

uppriktig, vilket inte överensstämmer med vår teoretiska referensram. Den gula logotypen har 

utifrån deltagarnas resonemang placerat sig inom dimensionen spännande, vilket tidigare bevisats 

men även motbevisats vilket vi redogör för i vårt teorikapitel.  

 

Våra respondenter har härlett både den blå och den röda logotypen till dimensionen kompetent. Den 

blå logotypen har skapat tydliga associationer till dimensionen, medan den röda logotypen 

associerats till två dimensioner; kompetent och spännande. Vi har dock valt att placera den röda 

inom den dimension där flest personlighetsdrag blivit valda, dvs. kompetent. Tidigare 

forskningsresultat har visat att både den blå och den röda färgen uppfattas som kompetenta. Den 

röda logotypen har även härletts till dimensionen spännande vilket innebär att dessa resultat är i 

linje med tidigare forskning. Den svarta logotypen har i vår studie visat sig uppfattas som robust. 

Logotypen har framförallt förknippats med personlighetsdrag inom denna dimension, men har även 

den fått val inom dimensionen kompetent, dock har flest personlighetsdrag inom robusthet valts, 

varför vi placerat den där. Dessa resultat skiljer sig från hur färgen beskrivits i tidigare forskning. I 

vår undersökning är det ingen färg som placerat sig inom dimensionen sofistikerad. Utifrån vår 

teoretiska referensram, skulle den svarta färgen vara den som mest troligt passat in här, men så är 

inte fallet. (Labrecque & Milne, 2012; Ridgway & Myers, 2014) 
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Av de ord nya som uppkommit under intervjuerna som inte finns med i Aakers (1997) BPS har vi 

sammanställt en tabell (bilaga 4). Aakers (1997) skala är resultatet av 309 nämnda 

personlighetsdrag och vi förstår att många av de ovanstående troligtvis har sorterats bort i 

processen. En del ord har liknande motsvarigheter i den ursprungliga skalan samt att en del ord kan 

ses som synonymer, vi har dock valt att inkludera dem alla för en tydligare överblick. Den största 

skillnaden på dessa ord kontra den befintliga skalan är att flera av dessa personlighetsdrag varit 

något mer negativt klingande än de i Aakers (1997) skala. Vi har valt att lägga till ytterligare en 

dimension i skalan vilken vi kallar “neutral”. Orden i dimensionen är sådana som uppkommit under 

intervjuerna, men som vi upplevt inte platsat inom någon av dimensionerna uppriktig, spännande, 

kompetent, sofistikerad eller robust. Våra respondenter har nämnt de ord placerade under 

dimensionen neutral och vi menar att en logotyp kan upplevas tråkig och inte bara positiv.  

 

Syftet med att göra en sammanställning av dessa personlighetsdrag har varit att få en översikt över 

vilka ord som uppkommit utöver de i Aakers (1997) skala. Det resultat vi fått fram säger oss dock 

att det fortfarande behöver genomföras en del efterforskningar inom området för att uppnå en 

generaliserbarhet samt då Aakers (1997) skala kan uppfattas bristfällig. Detta eftersom vi upplevt en 

brist vad gäller negativa personlighetsdrag i denna skala. Denna sammanställning är däremot enbart 

grundad på resultaten från vår studie och det finns idag ingen säkerhet i att detta resultat skulle 

uppkomma i en annan likadan studie. Elliot och Maier (2014) redogjorde för detta och vi instämmer 

i det och menar att deras påstående om att betydande arbete inom området krävs fortfarande är 

riktigt. Det finns en mängd faktorer (bl.a. logotypens utformning, fler antal färger osv.) att ta hänsyn 

till vid efterforskning inom detta ämne.  

 

5.1 Bidrag 
Vi valde att göra en kvalitativ studie eftersom tidigare forskning inom samma ämne huvudsakligen 

bygger på kvantitativ forskning (Ridgway & Myers, 2014; Labrecque & Milne, 2012; Toldos-

Romero & Orozco-Gómez, 2015; Su & Tong, 2015). I och med detta urskiljer vi att den aspekten 

bidrar med ett annat sätt att se på ämnet och medverkar till att skapa ett djup som kan vara 

användbart i framtida forskning. Vi tillhandahåller en möjlighet för att inom framtida forskning 

utveckla de resultat som framkommit ytterligare. Våra resultat är baserade på respondenternas svar 

och deras bakomliggande åsikter. Tack vare den kvalitativa forskningsdesignen har vi erhållit svar 

och kunnat se aspekter som inte framkommit i en kvantitativ undersökning.  

 



 

 
83 

 

Som nämns i den avslutande diskussionen har vi med hjälp av en kvalitativ metod fått möjlighet att 

fånga in den psykologiska aspekten av ämnet. Tidigare forskning har lagt fokus på att studera ämnet 

med en kvantitativ infallsvinkel där de personliga och psykologiska faktorerna, som uppenbarligen 

har en påverkan, inte framträtt. 

 

Studien skapar en större förståelse för hur företag kan använda sig av färger i logotyper för att hitta 

rätt personlighetsdrag och matcha sitt varumärkes personlighet med sin specifika målgrupp. Det vi 

ser som vårt huvudsakliga bidrag är figur 5, vilken beskriver sambanden mellan färgerna blå, grön, 

gul, röd och svart och dimensionerna i Brand Personality Scale. Modellen visar relationer vilka kan 

användas i ett större sammanhang för att exempelvis välja den färg som framkallar önskvärda 

känslor gentemot företaget.  

 

Vår teoretiska referensram lyfter fram att det är viktigt för företag att ha en förenlig personlighet 

med konsumenterna. Som rekommendation kan företag rent praktiskt använda sig av våra resultat 

när de ska utforma sin logotyp. Företag som har kunskap om hur konsumenterna associerar till 

varumärket utifrån färgen på logotypen kan med fördel underlätta utformningen av sina logotyper. 

Ett företag som är medveten om detta och anpassar sin logotyp kan också påverka och förenkla 

konsumenternas val eftersom konsumenterna lättare kan känna igen sig i varumärkets personlighet. 

 

Studien skulle också kunna fungera som ett jämförande element i framtida studier då vi valt att 

avgränsa oss till en viss subgrupp och åldersspann. Forskare skulle kunna ta fram ett eget resultat 

för en annan typ av subgrupp eller med ett annat åldersspann för att sedan jämföra det med vårt 

resultat. 

 

5.2 Förslag på vidare forskning 

Vi valde att avgränsa oss till att inte ta hänsyn till logotypens utformning i vår studie då vi ansåg att 

detta skulle göra vår studie för bred. Dock har det under intervjuerna visats vara en påverkande 

faktor för hur respondenterna uppfattat logotypen och dess personlighetsdrag. Det har alltså varit 

tydligt att respondenternas åsikter inte endast varit baserade på logotypens färg utan också 

logotypens utformning. Detta har tydlig framkommit under intervjuerna då flertalet av 

respondenterna motiverat val av personlighetsdrag med logotypens form. Ser vi till detta vill vi 

påstå att logotypens utformning är en viktig aspekt att ta hänsyn till vad gäller vidare forskning. 

Förslag till vidare forskning kan därför vara att en liknande studie genomförs men där forskarna tar 

större hänsyn till logotypens utformning, då det som nämnts visats vara en betydande faktor för våra 
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respondenter. Utifrån detta skulle också en studie där fokus endast ligger på logotypens utformning 

kunna utföras, vår studie skulle då eventuellt kunna fungera som en jämförelse. 

 

Vi har i vår studie också enbart använt oss av enfärgade logotyper, vilket också skulle kunna vara 

ett ämne som fungerar för vidare forskning. Även detta är något vissa av respondenterna reagerat på 

under intervjuerna. De har varit av åsikten att logotypen är något enkel och tråkig, dels på grund av 

formen men också på grund av de simpla färgvalen som gjorts. Med detta som utgångspunkt kan 

förslag på vidare forskning vara en studie med flerfärgade logotyper för att studera dess påverkan 

på hur konsumenterna uppfattar varumärket samt tillskriver varumärket olika personlighetsdrag. 

Detta skulle i sin tur också praktiskt kunna öka företags medvetenhet och förståelse för hur 

konsumenterna blir påverkade av olika färgkombinationer samt hur de vidare kan använda sig av 

detta för att anpassa sin logotyp utifrån sina målgrupper. 

 

Som tidigare nämnts har vi även fokuserat vår studie på en viss subgrupp med ett visst åldersspann. 

Förslag till vidare forskning skulle därför kunna vara att använda denna studie men på en annan 

subgrupp eller på konsumenter med ett annat åldersspann. Detta skulle då medföra en jämförande 

studie till den vi utfört på ekonomstudenter och vidare bidra till ett djup i forskningen. För att skapa 

detta djup hade vidare forskning också kunnat fokusera på endast en viss bransch, exempelvis inom 

den finansiella sektorn vilken har varit återkommande associationer för den blå logotypen i denna 

studie. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Hjälpmedel för val av personlighetsdrag 

 

 

         Jordnära    Tuff                  Pålitlig                   Tidsenlig                    Vågad 
 
         Familjeorienterad                   Samarbetsvillig                         Häftig  Charmig  
 
Självsäker                Förnäm     Maskulin                      Trygg                          Hälsosam  
 
Småstadskänsla                       Trendig        Modern          Intelligent                   Uppriktig  
 
     Glamorös                  Utåtriktad      Munter               Feminin                   Framgångsrik  
  
Vild          Stilig             Teknisk                      Fantasifull                Spännande  
 
  Originell                Robust  Livfull                       Ärlig                           Mjuk  
 
          Ledande      Självständig   Sentimental                       Unik 
 
      Äkta                           Flitig                                   Ungdomlig                        Vänlig 
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Bilaga 2 – Ishihara färgblindhetstest 
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Bilaga 3 – Sammanställning val av personlighetsdrag 
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Kompetent 
 
 
 
 
 
 
 
Sofistikerad 
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Pålitlig 
 
 
Intelligent 
 
 
Framgångsrik 
 
 
 
Förnäm 
 
 
Charmig 
 
 
 
Utåtriktad 
 
 
Tuff 
 

 
 
Jordnära |  
Familjeorienterad  
Småstadskänsla 
Ärlig 
Uppriktig |  
Äkta 
Hälsosam |  
Originell || 
Munter 
Sentimental 
Vänlig | 
 
Vågad 
Trendig || 
Spännande  
Livfull || 
Häftig 
Ungdomlig 
Fantasifull  
Unik  
Modern || 
Självständig 
Tidsenlig 
 
Pålitlig |||| 
Flitig 
Trygg || 
Intelligent |||| 
Teknisk | 
Samarbetsvillig || 
Framgångsrik |||| 
Ledande |||| 
Självsäker 
 
Förnäm 
Glamorös 
Stilig || 
Charmig  
Feminin  
Mjuk | 
 
Utåtriktad 
Maskulin | 
Vild 
Tuff | 
Robust | 



 

 
95 

 

 

 

Grön 
 
 
 
 
Uppriktig   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spännande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetent 
 
 
 
 
 
 
 
Sofistikerad 
 
 
 
 
 
 
Robust 
 

 
 
Jordnära 
 
 
Ärlig 
 
 
Hälsosam 
 
Munter 
 
 
 
Vågad 
 
 
Livfull 
 
 
Fantasifull 
 
Modern 
 
 
 
Pålitlig 
 
 
Intelligent 
 
 
Framgångsrik 
 
 
 
Förnäm 
 
 
Charmig 
 
 
 
Utåtriktad 
 
 
Tuff 
 

 
 
Jordnära |||||||| 
Familjeorienterad | 
Småstadskänsla || 
Ärlig 
Uppriktig  
Äkta ||||| 
Hälsosam |||| 
Originell || 
Munter 
Sentimental 
Vänlig 
 
Vågad 
Trendig || 
Spännande |  
Livfull |||| 
Häftig 
Ungdomlig  
Fantasifull  
Unik  
Modern || 
Självständig 
Tidsenlig 
 
Pålitlig || 
Flitig 
Trygg | 
Intelligent | 
Teknisk  
Samarbetsvillig 
Framgångsrik  
Ledande 
Självsäker 
 
Förnäm 
Glamorös 
Stilig 
Charmig | 
Feminin  
Mjuk || 
 
Utåtriktad | 
Maskulin 
Vild || 
Tuff 
Robust 
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Gul 
 
 
 
 
Uppriktig   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spännande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetent 
 
 
 
 
 
 
 
Sofistikerad 
 
 
 
 
 
 
Robust 
 

 
 
Jordnära 
 
 
Ärlig 
 
 
Hälsosam 
 
Munter 
 
 
 
Vågad 
 
 
Livfull 
 
 
Fantasifull 
 
Modern 
 
 
 
Pålitlig 
 
 
Intelligent 
 
 
Framgångsrik 
 
 
 
Förnäm 
 
 
Charmig 
 
 
 
Utåtriktad 
 
 
Tuff 
 

 
 
Jordnära  
Familjeorienterad | 
Småstadskänsla 
Ärlig 
Uppriktig  
Äkta 
Hälsosam ||  
Originell 
Munter | 
Sentimental 
Vänlig ||| 
 
Vågad | 
Trendig | 
Spännande |  
Livfull |||||| 
Häftig 
Ungdomlig 
Fantasifull || 
Unik | 
Modern || 
Självständig 
Tidsenlig 
 
Pålitlig 
Flitig 
Trygg | 
Intelligent 
Teknisk | 
Samarbetsvillig 
Framgångsrik | 
Ledande 
Självsäker 
 
Förnäm 
Glamorös | 
Stilig 
Charmig | 
Feminin || 
Mjuk || 
 
Utåtriktad || 
Maskulin 
Vild 
Tuff 
Robust 
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Röd 
 
 
 
 
Uppriktig   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spännande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetent 
 
 
 
 
 
 
 
Sofistikerad 
 
 
 
 
 
 
Robust 
 

 
 
Jordnära 
 
 
Ärlig 
 
 
Hälsosam 
 
Munter 
 
 
 
Vågad 
 
 
Livfull 
 
 
Fantasifull 
 
Modern 
 
 
 
Pålitlig 
 
 
Intelligent 
 
 
Framgångsrik 
 
 
 
Förnäm 
 
 
Charmig 
 
 
 
Utåtriktad 
 
 
Tuff 
 

 
 
Jordnära  
Familjeorienterad  
Småstadskänsla | 
Ärlig 
Uppriktig |  
Äkta 
Hälsosam |||   
Originell | 
Munter 
Sentimental 
Vänlig 
 
Vågad || 
Trendig | 
Spännande  
Livfull ||| 
Häftig | 
Ungdomlig 
Fantasifull  
Unik  
Modern | 
Självständig ||| 
Tidsenlig 
 
Pålitlig 
Flitig | 
Trygg || 
Intelligent | 
Teknisk | 
Samarbetsvillig 
Framgångsrik  
Ledande ||| 
Självsäker |||| 
 
Förnäm 
Glamorös | 
Stilig | 
Charmig |  
Feminin | 
Mjuk  
 
Utåtriktad | 
Maskulin 
Vild 
Tuff ||| 
Robust | 
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Svart 
 
 
 
 
Uppriktig   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spännande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetent 
 
 
 
 
 
 
 
Sofistikerad 
 
 
 
 
 
 
Robust 
 

 
 
Jordnära 
 
 
Ärlig 
 
 
Hälsosam 
 
Munter 
 
 
 
Vågad 
 
 
Livfull 
 
 
Fantasifull 
 
Modern 
 
 
 
Pålitlig 
 
 
Intelligent 
 
 
Framgångsrik 
 
 
 
Förnäm 
 
 
Charmig 
 
 
 
Utåtriktad 
 
 
Tuff 
 

 
 
Jordnära  
Familjeorienterad  
Småstadskänsla 
Ärlig 
Uppriktig  
Äkta 
Hälsosam   
Originell 
Munter 
Sentimental 
Vänlig 
 
Vågad 
Trendig || 
Spännande  
Livfull  
Häftig 
Ungdomlig 
Fantasifull | 
Unik  
Modern || 
Självständig 
Tidsenlig 
 
Pålitlig 
Flitig || 
Trygg  
Intelligent || 
Teknisk |||||| 
Samarbetsvillig 
Framgångsrik | 
Ledande 
Självsäker || 
 
Förnäm 
Glamorös | 
Stilig ||| 
Charmig  
Feminin  
Mjuk  
 
Utåtriktad 
Maskulin |||||| 
Vild | 
Tuff ||||| 
Robust || 
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Bilaga 4 – Sammanställning av nya personlighetsdrag 
 
 
 
Uppriktig 

 
Spännande 

 
Kompetent 

 
Sofistikerad 

 
Robust 

 
Neutral 

 
Lugn 

 
Energirik 

 
Professionell 

 
Snygg 

 
Hård 

 
Neutral 

 
Social 

 
Intensiv 

 
Stark 

 
Stilren 

 
Svår 

 
Alldaglig 

 
Öppen 

 
Utstickande 

 
Hänsynslös 

  
Hotfull 

 
Tråkig 

 
Lättsam 

 
Tydlig 

 
Aggressiv 

   
Simpel 

 
Varm 

 
Intresseväckande 

 
Strukturerad 

   
Enkel 

 
Glad 

 
Nytänkande 

 
Ansvarsfull 

   
Diskret 

 
Rolig 

 
Levande 

 
Välkänd 

   
Otydlig 

 
Snäll 

     

 
Trevlig 

     

 
 
 
 


