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LOGOTYPERS FÖRMÅGA ATT FÖRMEDLA KARAKTÄRSDRAG 

En kartläggning genom multidimensionell skalning 

Ida Bergius 

 

    Genom att bygga ett varumärke kan ett företag särskilja sig från 

andra liknande företag. Det är möjligt att symboliskt förmedla 

egenskaper eftersom konsumenter ofta associerar varumärken 

med mänskliga personlighetsdrag. Varumärkets ansikte utåt är 

logotypen, som visuellt sammanfattar företagets värderingar. 

Viktiga komponenter i logotypen är färg, form och typsnitt, som 

alla kan representera olika karaktärsdrag. Syftet med studien var 

att undersöka hur logotyper bedöms och uppfattas, och sedan se 

om det går att förmedla det budskap som avses genom endast  

ett visuellt stimulus. 12 logotyper valdes ut och respondenter 

fick bedöma likheten mellan dem. Resultatet av en 

flerdimensionell skalning med INDSCAL visade två 

dimensioner som logotyperna hade bedömts utifrån, och utifrån 

dem utformades fyra nya logotyper. De skulle var och en hamna 

i varje extremläge. De nya logotyperna jämfördes med de andra 

och resultatet visade att de hamnade i den position de var 

predicerade att hamna i. Slutsatsen kan dras att det går att med 

ett visuellt språk förmedla karaktärsdrag. 

 

Många företag erbjuder liknande varor och tjänster till ungefär samma pris och kvalitet. 

Konkurrensen om konsumenterna är stor. För att få företaget att särskilja sig från de 

andra och framstå som mer fördelaktiga kan de bygga upp ett varumärke (van den 

Bosch, Elving & de Jong. 2006) Ett varumärke är inte bara produkten i sig, utan hela 

företaget  och vad det står för. Syftet med ett varumärke är att tillföra mervärde till 

företaget och skapa en unik position i konsumenternas medvetande. Att skapa ett 

varumärke innebär att företaget försöker kommunicera sina värderingar och visioner till 

konsumenterna. Genom att förmedla önskvärda egenskaper och bygga upp en unik och 

tydlig identitet kring sitt varumärke särskiljer sig företaget och kan skapa 

konkurrensfördelar.  

 

Ett sätt för företaget att differentiera sig är att skapa en fiktiv personlighet kopplad till 

varumärket. Aaker (1997) beskriver att det är möjligt att symboliskt förmedla 

egenskaper till konsumenter, eftersom de ofta associerar varumärken med mänskliga 

personlighetsdrag. Detta gör att de kan relatera till och identifiera sig med varumärket. 

Varumärkespersonlighet definieras av Aaker som ”den uppsättning av egenskaper som 

associeras med ett varumärke”.  Till exempel: Absolut Vodka personifierad tenderar att 

beskrivas som en cool, hipp och modern 25-åring, medan Stoli´s Vodka personifierad 
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beskrivs som en intellektuell, konservativ, äldre man. Varumärkespersonlighet har 

enligt Keller (1993) en tendens att tjäna som en symbolisk eller självuttryckande 

funktion, i kontrast till produktrelaterade attribut som fokuserar på användbarheten för 

konsumenten. 

 

Att använda ett specifikt varumärke kan vara ett sätt för konsumenten att uttrycka sig 

och visa grupptillhörighet. Genom att låta varumärket kommunicera specifika 

karaktärsdrag kan företaget få individer i målgruppen att identifiera sig med varumärket 

och därigenom välja dess produkter och förbli lojala.  

 

För att kunna förmedla sitt budskap till omvärlden gör företaget först en 

personlighetsbedömning av varumärket, och sedan översätts värderingar och 

karaktärsdrag till ett visuellt språk.  En del av den visuella profilen är företagets 

logotyp. Logotypen är en grafisk bild som symboliserar varumärket (Pimentel,1997). 

Den består av namnet, eller en förkortning, skrivet i ett specifikt typsnitt och färg och är  

ofta kombinerad med en symbol. Logotypen ses som varumärkets ansikte utåt. 

 

Image är den bild som företaget vill visa utåt. Logotypen förväntas skapa ett mervärde 

för varumärket och förstärka imagen. Det är viktigt att den bild företaget förmedlar utåt 

stämmer överens med rätt budskap. Annars misslyckas kommunikationen med 

målgruppen. 

 

Perception är de processer som gör att individer kan ta in och tolka olika sinnesintryck 

(Passer & Smith, 2001). Visuell perception innebär tolkning av synintryck. Perception 

kan delas in i två faser. Den första innebär att externa stimuli uppmärksammas och i den 

andra organiseras och tolkas informationen så att den får en mening. Detta sker genom 

att informationen jämförs med individens scheman. Våra scheman byggs upp och 

förändras genom upplevelser och erfarenheter, och fungerar som ett ramverk som 

organiserar och tolkar information. Genom att alla individer har olika scheman påverkas 

den perceptuella processen av individens förväntningar, vilket avgör hur synintrycken 

tolkas och vilken innebörd de får. 

 

Färgen är ett viktigt inslag i den visuella profilen eftersom färger väcker en mängd olika 

associationer och känslor. Därigenom kan färgen användas för att kommunicera 

varumärkets önskade image till konsumenterna (Bottomley, 2006). Jacobs, Keown, 

Worthley & Ghymn (1991) lät amerikanska studenter koppla samman färger med 

karaktärsdrag och fann att svart associeras med egenskaperna dyr och kraftfull, blått 

med pålitlighet och lugn, rött med kärlek, lila sågs som progressiv och billig, grått som 

högkvalitativ och pålitlig och gult kopplades till lycka och glädje. Undersökningar har 

visat (Adams & Osgood, 1973) att blått, grönt och vitt var de högst värderade färgerna, 

medan rött och svart var de som förmedlade mest styrka och kraft. Rött ansågs även 

vara den mest aktiva färgen, medan svart och grått var de mest passiva. Dessa slutsatser 

drogs genom att undersökningsdeltagare från flera olika länder fick bedöma åtta olika 

färgkoncept utifrån sjugradiga adjektivskalor.  Skalorna bestod av en stor mängd ord 
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som hade den högsta och klaraste faktorladdningen för de tre faktorerna värde, 

styrka/potens och aktivitet. Medelvärdet för varje färgkoncept räknades sedan ut och 

härleddes till de tre faktorerna. 

 

 

Färger har olika betydelser i olika kulturer (Fexeus, 2008). Blått som här i västvärlden 

ofta kopplas till lugn och stillhet, står för teknologi, makt och pålitlighet i Kina. Lila 

associeras med kunglighet, prestige, kvalitet och vänlighet i väst, men står i 

Latinamerika för sorg, död och kyla. I Asien är vitt en färg för sorg och svaghet, medan 

den för oss i västvärlden står för renhet, oskuld och prestige. 

 

Även typsnitt anses kunna avspegla olika personligheter och ha förmåga att förmedla 

olika känslor (Shaikh, 2008). Typsnittet påverkar hur det skrivna ordet rent visuellt 

uppfattas och bidrar därigenom med ytterligare en komponent i logotypen som kan 

representera önskade karaktärsdrag för varumärket. 

 

 

Logotypen är endast en del av varumärket. Den har som uppgift att sammanfatta 

företagets värderingar. Syftet med den föreliggande undersökningen är att se hur olika 

logotyper bedöms. Vad det är som bedöms och vilka likheter och skillnader det finns. 

Går det att utforma en logotyp så att den förmedlar just de egenskaper som har 

förutbestämts? 

 

För att undersöka detta kommer två experiment att utföras. I Experiment 1 sker  

en kartläggning av ett antal logotyper, genom att bedömningar av deras likheter görs. 

Resultatet av Experiment 1 kommer sedan att vara grund till utformningen av nya 

logotyper, vars position jämfört med de tidigare logotyperna kommer att prediceras i 

Experiment 2.  

 

 

Experiment 1 

Experiment 1 hade som syfte att undersöka hur logotyper uppfattas och bedöms. 

Resultatet kommer att utgöra grunden för utformningen av nya logotyper, vars position i 

en multidimensionell rymd kommer att prediceras. 

Metod  

Undersökningsdeltagare   

I studien deltog 20 personer som alla var bekanta till försöksledaren. Åldern på 

deltagarna var mellan 21 och 29 år. Hälften var män och hälften kvinnor. 16 av 

deltagarna hade studerat på eftergymnasial nivå. De var alla uppväxta i Sverige. 
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Procedur 

Tolv redan befintliga logotyper valdes ut. Deltagarna ombads att tänka sig att varje 

logotyp har en individualitet med olika karaktärsdrag, och att det bakom varje logotyp 

fanns en personlighet som kommunicerades genom logotypen. Deltagarna fick sedan 

bedöma likheten hos logotypernas personligheter, uttryckt i procent. 100 procent 

innebar att logotyperna representerade två exakt lika personligheter, och 0 procent 

innebar att logotyperna representerade två helt skilda personligheter utan några som 

helst likheter med varandra. Logotyperna visades två och två och likhetsbedömdes. Alla 

logotyper jämfördes med varandra, men endast två i taget. Logotyperna visades i 

pappersformat om 6x5,5 cm. Ordningen var slumpmässig och olika för varje deltagare. 

Ingen logotyp visades två gånger i rad. Deltagarna hade obegränsat med tid för 

bedömningarna. Innan försöket startade så säkerställdes att deltagaren inte sedan 

tidigare kände till någon av logotyperna, genom att de fick titta på dem och säga om de 

hade sett någon av dem tidigare.  

Logotyperna som användes i Experiment 1: 

                              

                              

                                

 

Dataanalys 

Multidimensional scaling (MDS), även känt som perceptuell kartläggning (Hair, 

Anderson, Tatham, & Black, 1998), är en procedur som tillåter en försöksledare att 

bestämma den uppfattade relativa bilden av ett antal objekt, t.ex. företag, produkter eller 

idéer. Syftet med MDS är att omvandla individers bedömningar av likheter till avstånd 

som representeras i ett multidimensionellt rum. Ju mindre likhet mellan två objekt, 

desto större avstånd. Tolkning av dimensionerna som framkommer leder till förståelse 

av de underliggande strukturerna till upplevda relationer mellan enheter. MDS bygger 

på parvisa jämförelser mellan objekten. De objekt som upplevs mest lika hamnar nära 

varandra, och de som upplevs mer olika hamnar längre ifrån varandra. I undersökningen 

användes en individual differences (INDSCAL) MDS modell. INDSCAL  bygger på 

antagandet att alla deltagare använder samma dimensioner, där dock varje deltagare kan 
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lägga olika mycket vikt vid de olika dimensionerna. 

 

Då syftet var att undersöka hur olika logotyper upplevs och hur de bedöms är MDS en 

bra metod, då en överskådlig bild av upplevda dimensioner tillhandahålls. PASW 

statistics 18 med proceduren ALSCAL användes. 

 

     Resultat 

Beräkningar med ALSCAL gjordes med olika antal dimensioner hos lösningen. 

Stressvärdet visar proportionen varians av dispariteterna (optimalt skalad data) som inte 

redovisats av MDS modellen. Detta mått hjälper till att visa lämpligt antal dimensioner som ska 

inkluderas i modellen. Ju lägre stressvärde som erhålls, en desto mer rättvis lösning ger 

modellen. Högsta värdet som kan erhållas är 1 och det lägsta 0. 

 

Tabell 1 visar att stressen är lägst för en lösning med 4 dimensioner och högst för en 

lösning med 2 dimensioner. Ändå valdes lösningen med 2 dimensioner, då 

bedömningen gjordes att den var överskådligast och enklast att tyda. 

Tabell 1. Stressvärden för lösningar med olika dimensioner _______________ 

Lösning antal Stress 

dimensioner____________________________________________________________

 2 0.297  

 3 0.211 

 4 0.154 
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Figur 1. Logotypernas positioner enligt Experiment 1. Den exakta positionen är i mitten 

av varje logotyp. 

Figur 1 visar de två olika dimensionerna som framkom, och var de olika logotyperna 

placerade sig i dessa dimensioner. Likheter och skillnader mellan de logotyper som 

hamnade i närheten av varandra och de som var motsatta analyserades och 

sammanställdes. Det bedömdes vad som var karaktäristiskt för varje dimension.  

Dimension 1 namngavs till rörlig-stel. Den rörliga polen finns till vänster i figuren och 

den stela till höger. Logotyperna till vänster ansågs alla förmedla rörelse eftersom de 

hade varma och rödaktiga färgtoner och avbildade eld, ljudvågor och vattendroppar, 

som alla har en rörlig form. I polen på motsatt sida hade logotyperna kalla färgtoner och 

enkelt, strikt typsnitt. De ingav ett stelt intryck. I den nedersta polen i dimension 2 

återfanns logotyper med mjuka, runda former och med ljusa varma färgtoner. Polen på 

motsatt sida bestod av kantiga logotyper med starka färger och kontraster. Dimension 2 

namngavs därför till mjuk-hård. Inga logotyper hamnade i origo, utan alla hade en 

tydlig position skiljd från origo, vilket tyder på att alla logotyper förmedlade ett 

specifikt karaktärsdrag. 

Deltagarvikterna anger hur stor vikt varje deltagare lägger vid varje dimension vid 

bedömningen. Tabell 2 visar att kvinnorna lade större vikt vid dimension 1 i 
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bedömningen av logotyperna. Männen tog ungefär lika mycket hänsyn till de båda 

dimensionerna vid bedömningen. 

 

Tabell 2. Medelvärden deltagarvikter.________________________________________ 

      Medelvärde Standardavvikelse 

man  kvinna man kvinna 

dimension______________________________________________________________ 

     1 0.414 0.597 0.187 0.160 

     2 0.439 0.368 0.120 0.056 

 

 

Viktkvoterna för varje individ räknades ut genom att deltagarvikten för dimension 1 

delades med deltagarvikten för dimension 2. 

Tabell 3 visar hur stor vikt, relativt sett, som män och kvinnor lade vid dimension 1 

jämfört med dimension 2, vid bedömningen av logotyper.  

 

Tabell 3. Medelvärde viktkvoter____________________________________________ 

 Medelvärde Standardavvikelse 

Kön___________________________________________________________________ 

män 1.030 0.63 

Kvinnor 1.687 0.60 

 

Skillnaden mellan männens och kvinnornas viktkvoter testades med t-test för oberoende 

stickprov, t(18) = -2,39, p = 0,028. Detta resultat visar att kvinnorna tenderade att lägga 

större vikt än männen vid dimension 1. 

 

Medelkvotens avvikelse från 1 testades genom One-sample test. Separata t-test visar att 

medan männens medelkvot ej är signifikant skild från 1, skiljer sig medelkvoten för 

kvinnorna signifikant från 1, t(9) = 3.64, p = .005. Kvinnorna tenderar alltså att lägga 

större vikt vid dimension 1 än vid dimension 2. 

 

 

Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur logotyper uppfattas och bedöms. Försöket 

visade att de 12 logotyperna som undersöktes hade bedömts efter olika kriterier, som 

kunde sammanfattas i två dimensioner. Alla logotyper hade en tydlig position, vilket 

tyder på att de starkt förmedlade ett specifikt karaktärsdrag. Hade logotypernas budskap 

varit otydligt hade de troligtvis inte bedömts lika enhetligt. Hade de hamnat mer mot 

origo skulle det tyda på avsaknad av specifika karaktärsdrag.  Det skulle även kunna 

tyda på att logotypen helt avsaknade de karaktärsdrag som täcks av de två 

dimensionerna, men att den skulle förmedla helt andra egenskaper. 
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Resultatet tolkades så att namnet har betydelse för bedömningen, men typsnittet bör 

väga tyngre, eftersom det påverkar hur ordet uppfattas rent visuellt, och instruktionerna 

var att tänka sig en personlighet bakom bilden. Denna slutsats stödjs av att namnet i 

logotyperna inte går att koppla till dimensionerna. 

Resultaten stämmer väl överens med färgteorin som Jacobs et al. (1991) beskriver . Den 

rörliga dimensionen dominerades av röda eller liknande färger. I den stela dimensionen 

återfanns svart och blått. Färgtonen och kontrasterna verkade ha större betydelse än 

själva färgen. Varma färgtoner återfanns i den rörliga delen av dimensionen rörlig-stel. 

Kalla färgtoner och skarpa kontraster associerades till den och den stela/fasta delen av 

samma dimension. Kalla färger ses som stela och varma som rörliga. I den mjuka delen 

av den mjuk-hårda dimensionen var färgerna varma och svaga. Kontrasterna var ej 

starka. Tvärtemot så var färgerna i den hårda delen av samma dimension kalla och det 

var skarpa kontraster. 

Det är ofta skillnad på reklamaffischer och förpackningar beroende om de riktar sig till 

kvinnor eller män. Forskning har visat (Fexeus, 2008) att kvinnor föredrar produkter 

vars förpackningar har runda och mjuka former. Män däremot föredrar hårda och 

kantiga former. Varför det är så är inte helt klart, men paralleller kan dras till 

kroppsformen. Den gravida runda kvinnan och den muskulösa kantiga mannen. Enligt 

denna forskning borde kvinnorna ha lagt störst vikt vid mjuk-hård dimensionen. Den 

rörlig-stela dimensionen ger ett lite hårdare intryck överlag, och kvinnorna förväntas 

föredra mjuka former. Människor lägger i större utsträckning märke till stimuli som de 

är vana vid (Passer & Smith, 2001), om kvinnor föredrar mjuka och runda former borde 

de då lättare lägga märke vid det i logotyperna som förmedlar mjukhet eller avsaknaden 

av mjukhet. Resultatet av t-testet visar tvärtemot att kvinnorna i undersökningen lade 

störst vikt vid den rörlig-stela dimensionen. Detta kan vara en tillfällighet, då resultatet 

endast baseras på tio kvinnor och tio män, men det kan även vara så att kvinnor har lätt 

för att se rörelse och stillhet i bilder. Om detta stämmer bör företag som riktar sig mot 

kvinnor lägga in rörelse eller stillhet i sin logotyp, för att kvinnor snabbt ska kunna 

lägga märke till logotypen och kunna läsa budskapet. Männen verkade lägga ungefär 

lika mycket vikt vid de båda dimensionerna vid bedömningen. Kanske kvinnor är bättre 

på att se detaljer utöver endast den grundläggande formen, som t ex rörelse, i en bild.  

 

De två polerna i dimension 1 skulle även kunna tolkas utifrån ett färgperspektiv. Den 

stela sidan består av enfärgade logotyper och den rörliga delens logotyper är alla 

flerfärgade. Dock så hade de flesta logotyper flera färger, så det ansågs inte vara 

tillräckligt utmärkande för att dimensionen istället skulle kallas mångfärgad-enfärgad.  

Kanske var det så att kvinnorna i undersökningen hade lätt att lägga märke till rörlighet-

stelhet i kombination med mångfärgat-enfärgat. Det rörliga i logotyperna förstärks av att 

det är flera färger, och det stela förstärks av enfärgat. Det innebär att det fanns mycket i 

logotypen som förmedlade samma egenskaper, vilket gjorde att budskapet blev starkare 

och lättare att lägga märke till. 
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Lösningen med två dimensioner hade ett högre stressvärde än de med tre och fyra 

dimensioner, vilket visar att den lösningen ger en något sämre bild än de andra. Ändå 

valdes lösningen med två dimensioner, då bedömningen gjordes att den gav en betydligt 

mer lättolkad bild. Figurerna som visar fler dimensioner var svåra att tyda, då 

logotyperna hamnade mer utspritt och därigenom var det svårare att se övergripande 

tendenser, eftersom det endast var tolv logotyper som jämfördes.   

 

Experiment 2 

Syftet med Experiment 2 var att utifrån resultatet i Experiment 1 utforma nya logotyper 

och predicera var de skulle placera sig jämfört med de tidigare logotyperna. Två 

dimensioner med fyra poler hade framkommit i Experiment 1. Det bestämdes därför att 

fyra nya logtyper skulle utformas, var och en skulle hamna i varsitt extremläge. 

Utseende för logotyperna bestämdes och formgavs i programmet Indesign. 

Logotyperna som utformades till experiment 2: 

 

                           1.                           2.        

                           3.                         4.  

 

 

Logotyp 1 och 2 var utformade för att hamna på varsin sida i den rörlig-stel-

dimensionen. 1 förväntas hamna åt det stela hållet och 2 åt det rörliga hållet. Logotyp 3 

och 4 utformades för att hamna på motsatta ändar av mjuk-hård-dimensionen. 3 

förväntades bedömas som väldigt mjuk och 4 som mycket hårdare. 

 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

Undersökningsdeltagarna var tio i antal och alla var bekanta till försöksledaren.. Åldern 

på deltagarna var mellan 21 och 32 år. Hälften var män och hälften kvinnor. Av 

deltagarna hade 4 studerat på eftergymnasial nivå. De var alla uppväxta i Sverige.  

Procedur 

De fyra nya logotyperna och de tolv tidigare slogs samman och jämfördes två och två 
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precis som i Experiment 1. Samma procedur som i experiment 1 med PASW statistics 

18 och proceduren ALSCAL användes. 

 

 

Resultat 

Efter beräkningar med ALSCAL visades att alla de fyra nya logotyperna hade hamnat i 

de positioner de var predicerade att hamna i. Detta visas i Figur 2. Tre av de nya 

logotyperna har tydliga placeringar i sin pol, vilket tyder på att de tydligt förmedlar de 

karaktärsdrag som avsågs. ”Cirkel” verkar dock inte lika tydligt förmedla stelhet. 

Logotypen har hamnat i rätt pol, men ganska nära origo. 

 

Figur 2. Logotypernas positioner enligt Experiment 2. Exakta positionen är i mitten av 

logotypen. 

 

Diskussion  

Syftet med Experiment 2 var att utifrån resultatet i Experiment 1 utforma fyra nya 

logotyper, och se om det är möjligt att få dem att förmedla förutbestämda karaktärsdrag. 

I Experiment 2 lades de nya logotyperna till och jämfördes med alla de som var med i 

Experiment 1. Resultatet visade att de utformade logotyperna hamnade där de var 

predicerade att hamna. Detta resultat visar att det går att utforma en logotyp så att den 
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förmedlar det som avses. Det är möjligt att översätta personlighetsdrag och egenskaper 

till ett visuellt språk. Det är alltså möjligt att skapa en logotyp som symboliserar och 

förmedlar de karaktärsdrag som varumärket ska representera. 

Logotypen ”Cirkel” hade en aningen otydlig placering. Den skulle förmedla stelhet, och 

hamnade i den polen, men ansågs mindre stel än de andra två logotyperna i samma pol. 

Det kan bero på att symbolen var en ej sluten cirkel, vilket kanske kan uppfattas som en 

aning rörligt. Hade cirkeln varit sluten hade den kanske uppfattats som mer stel. En 

sluten cirkel skulle kunna ses som en del av en spiral och därför ge ett rörligt intryck.  

Färgen var kall och typsnittet enkelt och strikt, vilket gjorde att logotypen förmedlade 

stelhet, men inte lika starkt som de andra två i samma pol. 

Anledningen till att det var färre deltagare i Experiment 2 var att experimentet hade som 

syfte att validera Experiment 1 och se var de nya logotyperna hamnade. Det var även 

många fler jämförelser i Experiment 2, då varje individ fick bedöma 120 par av 

logotyper, jämfört med Experiment 1 då endast 66 jämförelser gjordes. Bedömningen 

gjordes att endast 10 deltagare behövdes.  

Då syftet med Experiment 2 endast var att validera Experiment 1 och se hur de nya 

logotyperna placerade sig, och då deltagarna var så få, testades inte könsskillnaderna i 

Experiment 2. 

Allmän diskussion 

Det övergripande syftet med undersökningen var att undersöka huruvida en visuell 

stimulus kan förmedla karaktärsdrag och budskap. De visuella stimuli som användes i 

experimenten var logotyper. Logotyper är fördelaktigt att använda när det undersöks 

vad visuella stimuli förmedlar, eftersom de ofta är utformade för att starkt kommunicera 

specifika egenskaper, då företag vill utmärka sig och tydligt förmedla sitt budskap. 

Först utfördes Experiment 1, för att få fram utifrån vilka dimensioner logotyper bedöms. 

Utifrån resultatet så utformades fyra nya logotyper, som var och en skulle förmedla 

förutbestämda karaktärsdrag, och hamna i varje extremläge. 

Resultaten visade att de utformade logotyperna hamnade i den dimension de var 

predicerade att hamna i. Av detta kan slutsatsen dras att färger, former och typsnitt väl 

kan kommunicera olika egenskaper. 

Vid undersökningen ombads respondenterna att tänka sig att det fanns en personlighet 

representerad bakom varje logotyp. Det finns en risk att respondenterna kan ha 

missuppfattat vad de skulle bedöma för likheter i logotypen, då många inte är vana vid 

detta synsätt. Därför kan andra likheter ha bedömts istället, som hur lika logotyperna var 

rent visuellt. I övrigt är sannolikheten stor att experimenten undersökte det som avsågs, 

då det var individernas personliga omdöme som efterfrågades. Det säkerställdes även att 

alla logotyper var okända för respondenterna, genom att alla tillfrågades innan försöket 

startade om de hade sett någon av logotyperna tidigare, så att bedömningen av det 

visuella budskapet inte påverkades av andra faktorer, som till exempel produkt. 
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Att resultatet blev tydligt enhetligt beror troligen på att alla undersökningsdeltagare var 

från samma kultur i västvärlden. Andra kulturer kan ha andra uppfattningar om färger 

och formers betydelse. Därför är resultatet endast generaliserbart till logotyper och 

konsumenter i västvärlden. 

Att stressen i MDS-modellen är lägre för lösningarna med fler dimensioner visar att 

bedömningen av logotyper är mer komplex och görs utifrån fler kriterier än vad 

lösningen med två dimensioner ger utrymme för. Ett problem med stressmåttet är att 

stressen alltid kommer att minska när dimensionerna blir fler (Hair et al., 1998), om det 

inte är artificiella data som är konstruerade för att endast ha två dimensioner som 

undersöks.  Lösningen med två dimensioner ger en överskådlig bild, och resultatet av 

Experiment 2 visar att den ger tillräckligt med information att utgå ifrån när nya 

logotyper ska skapas. 

I denna undersökning var det endast logotypen som bedömdes. Skulle hela varumärken 

bedömas så skulle resultatet antagligen se helt annorlunda ut, eftersom ett varumärke 

består av mycket mer än endast logotypen. Då skulle även produkten, företaget, 

personalen och marknadsföringen vara med i bedömningen. Det vore intressant att 

undersöka hur stor del just logotypen har i bedömning av varumärken, och hur mycket 

resten av varumärket spelar in. Som framtida forskning skulle det även kunna 

undersökas hur väl olika företag lyckas med att kommunicera sina värderingar till 

konsumenterna. Även färgens betydelse skulle kunna testas, genom att använda sig av 

samma logotyp, men i flera olika färger, och notera skillnaden i bedömning. 
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