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Sammanfattning
Ett livsmedelsföretag med säte i Göteborg har varit verksamma inom sin bransch sedan 
tidigt 1990-tal och befinner sig just nu i en tillväxtfas. Företaget bedriver i huvudsak im-
port- och grossistverksamhet av asiatiska livsmedel från Thailand och Vietnam men även 
ifrån andra närliggande öst- och sydostasiatiska länder som Kina och Japan. Företaget är 
marknadsledande inom sin bransch men har trots sin starka position fram tills nu endast 
bedrivit sitt arbete mot en målgrupp som demografiskt sett till störst del bestått av personer 
med asiatisk bakgrund. 

För att nå ut till en större målgrupp vill man nu lansera ett nytt varumärke som ska in-
rikta sig på hela den svenska marknaden. Företaget vill att detta varumärke ska tilltala den 
svenska konsumenten och skapa kännetecken eller associationer till den asiatiska kulturen. 
Syftet med detta arbete har således varit att undersöka hur ett varumärkes visuella bestånds-
delar kan utformas för att på den svenska marknaden kommunicera asiatisk identitet.

Arbetet har utgått ifrån en deduktiv ansats där litteratur inom asiatisk symbolik, färg och 
typografi legat till grund för att härleda hypoteser vilka sedan använts för att ta fram ett 
intervjuunderlag. Ett kvantitativt tillvägsgångsätt har använts där strukturerade intervjuer 
med den tänkta målgruppen genomförts i ett flertal steg för att samla in data vilken sedan 
kunnat jämföras på likvärdiga grunder.

Hypoteserna pekar på ett antal generaliserbara kännetecken där starka färger som röd och 
gul är återkommande inom de asiatiska kulturerna. Asiatiska skrifttecken, eller skrifttecken 
vilka efterliknar dessa är också ett starkt kännetecken. Vad gäller symbolik är mytologiska 
varelser och enkla, välkända geometriska former en gemensam nämnare även att vissa varia-
tioner förekommer. 

Resultatet från intervjuerna bekräftade till stor del de hypoteser som tagits fram även att 
det fanns en viss spridning i hur målgruppen svarat. Resultatet analyserades i tre steg där 
företagsmärke/symbolik, färg och ordmärke/typografi undersöktes var för sig. Analysen av 
dessa resulterade i ett antal rekommendationer för hur företaget kan utforma ett varumärke 
som kommunicerar asiatisk identitet på den svenska marknaden. De slutgiltiga rekommen-
dationerna är:

Ordmärke / Typografi 
Logotypens ordmärke eller typografi kan med fördel bestå av asiatiska skrifttecken, eller 
sådana tecken som efterliknar dessa.

Företagsmärke / Symbol 
Logotypens företagsmärke kan med fördel bestå av asiatiska skrifttecken, eller skrift vars 
utformning har likheter med dessa. Företagsmärket kan också bestå av mytologiska varelser 
eller symboler som är att betrakta som typiskt asiatiska.

Färg 
Logotypens färg kan med fördel vara röd eller gul för att stärka den asiatiska identiteten.



Abstract
A food business located in Gothenburg, Sweden has been active in the food industry since 
the early 90’s and is currently growing. The company is mainly managing import and 
wholesale of Asian food from Thailand and Vietnam, but also from nearby Asian countries 
such as China and Japan. The company is market-leading in their industry but have up 
until now only reached a certain demographic audience of the Swedish market consisting 
mainly of people with Asian background.

To reach a larger audience the company wants to introduce a completely new brand which 
will target a larger portion of the Swedish market. They want this brand to appeal to the 
typical Swedish consumer and create certain characteristics or associations to the Asian cul-
ture. With this in mind, the goal with paper has been to analyse how the visual components  
of a brand could be designed to communicate Asian identity on the Swedish market.

This research has been based of a deductive approach where literature about Asian symbol-
ism, color and typography has been the foundation to derive hypotheses within the subject. 
These hypotheses have later been used as a base to create a survey. A quantitatively approach 
has been used where structured interviews with the intended audience has been carried out 
to collect comparable data. 

The hypotheses points to a few generalizable features where strong colors such as red and 
yellow are often recurring within the Asian cultures. Also Asian characters, or similar graph-
ic characters are deeply connected to these cultures. Regarding symbolism, ancient creatures 
and a variation of simple geometric shapes are seen across most Asian cultures with a few 
local differences. 

The result from the research did confirm these hypotheses to a large extent, but with some 
variations. The result was analysed in three steps where brand mark/symbolism, color and 
word mark/typography were analysed severally. The analysis resulted in a number of recom-
mendations for how the company could design a brand which communicate Asian identity 
on the Swedish market. The final recommendations are as follow:

Word mark / Typography 
The word mark or typography may consist of Asian characters or such characters which 
imitate these.

Brand mark / Symbol 
The brand mark of the logo may consist of Asian characters, calligraphy or characters which 
mimic these. The brand mark may also consist of mythological creatures or symbols which 
are considered to be of Asian heritage.

Color 
The color of the logo may be red or yellow to strengthen the Asian identity.



Förord
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Viktiga begrepp

Asiatiska skrifttecknen: Skrifttecken som inte är romerksa bokstäver med ursprung i det 
asiatiska land de används i eller en avkomma från andra asiatiska skriftsystem, t.ex det kine-
siska. 

Asien/asiatiska: Dessa begrepp syftar till östasiatiska länder som Kina, Japan och Sydkorea 
samt sydostasiatiska länder som Vietnam, Thailand och Indonesien. Därmed exkluderas 
västasiatiska länder som Indien, Pakistan och Iran. 

Elementärfärg: Färger som endast liknar sig själva (Blå, grön, gul, röd, vit, svart).

Företagsmärke/signatur: En del av logotypen som i form av till exempel en symbol upp-
träder i kombination med ordmärket.

Identitet: Vad som kännetecknar ett företag eller ett varumärke. Till exempel värderingar 
och position på marknaden. 

Kinesiska skrifttecknen och skrifttecknen härstammade från dessa: Det skriftsystem 
som används i Folkrepubliken Kina samt dess avkommor tillämpat i det japanska och kor-
eanska skriftsystemet. 

Kulörthet: Graden av den upplevda färgstyrkan där okulörta färger upplevs som vit, grå 
eller svart.

Logotyp: Företagets eller varumärkets namn i form av ett eller flera ord återgivet i ett speci-
ellt valt teckensnitt. Ofta i kombination med ett företagsmärke.

Ordmärke: Företags- eller produktnamn som med typografi har formgivits till att uttrycka 
särskilda egenskaper. 

Perception: Hur människan uppfattar och tolkar något.

Piktogram: En förenklad och stiliserad bild.

Symbol: En visuell representation av någonting. Till exempel en företagsidé.

Typografi: Teckensnitt som utformats i ett visst utförande. Dessa kan ingå i olika familjer 
som till exempel antikvor och sans-serifer.

Varumärke: Ett namn och/eller en symbol som representerar ett företag, en produkt eller 
en tjänst.



8

1 Inledning
Detta kapitel ger en bakgrundsbeskrivning till arbetet samt en formulering av de problem som 
anses vara relevanta. Vidare beskrivs arbetets syfte, frågeställning, avgränsningar samt arbetets 
disposition.

1.1 Bakgrund och problemformulering
Ett livsmedelsföretag med säte i Göteborg har varit verksamma inom sin bransch sedan 
tidigt 1990-tal och befinner sig just nu i en tillväxtfas där expansion mot nya marknadsseg-
ment är aktuella. Företaget bedriver en import- och grossistverksamhet av asiatiska livs-
medel från huvudsakligen Thailand och Vietnam, men även från andra närliggande öst- och 
sydostasiatiska länder som Kina och Japan.

Företaget är marknadsledande inom sin bransch men har trots sin starka position fram tills 
nu endast bedrivit sitt arbete mot en målgrupp som demografiskt sett bestått av personer 
med asiatisk bakgrund. En bidragande faktor till denna situation är att verksamheten inte 
säljer några varor under ett eget varumärke utan agerat återförsäljare av populära asiatiska 
varumärken. Tidigare kunskaper och förutfattade meningar om den enskilda produkten har 
då bidragit till kundens köpbeslut.

För att nå ut till en större målgrupp vill företaget nu expandera och lansera ett nytt varu-
märke som ska inrikta sig på hela den svenska marknaden. Företaget vill att detta varumärke 
ska tilltala den svenska konsumenten och skapa kännetecken och associationer till den 
asiatiska kulturen hos just denna målgrupp. 

1.2 Problemformulering
Att på en marknad bland en uppsjö av andra varumärken sticka ut och förmedla det bud-
skap man önskar är ett problem som många står inför. Frågan är hur man ska nå ut till 
sin målgrupp och få denna att bilda rätt uppfattning om varumärket. (Zelanski & Fisher 
(2006) skriver att människans perception av färg och form skiljer sig åt vilket kan skapa vitt 
skilda associationer. Problemet ligger alltså i att kommunicera rätt budskap och skapa rätt 
associationer hos konsumenten och den övergripande marknaden, eller mer konkret hur 
man med hjälp av ett varumärkes visuella beståndsdelar kan uppnå detta.

1.3 Syfte och frågeställning
Syftet med detta arbete är att undersöka hur ett varumärkes visuella beståndsdelar kan ut-
formas för att på den svenska marknaden kommunicera asiatisk identitet. En större fråge-
ställning har tagits fram vilken detta arbete ämnar svara på:

Hur kan ett varumärkes visuella identitet utformas för att på den svenska marknaden kommu-
nicera asiatisk identitet?
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1.4 Avgränsning
För att göra detta examensarbete hanterbart har fokus enbart lagts vid varumärkeslogoty-
per där ingen hänsyn tagits till övriga aspekter i varumärket. Med andra ord kommer detta 
arbeta att fokusera kring de byggstenar som skapar det grafiska i en varumärkeslogotyp som 
dess form eller symbolik, färg samt typografi. Vidare kommer detta arbete att begränsas till 
ett antal asiatiska länder vilka uppdragsgivaren anser vara relevanta för dess verksamhet. 
Fokus kommer att begränsas till länder inom Öst- och Sydostasien där Thailand, Vietnam, 
Singapore, Sydkorea, Kina, Hong Kong och Japan är särskilt relevanta för undersökingen.

1.5 Disposition
Inledning: Arbetets bakgrund, problemformulering, syfte samt frågeställning presenteras 
här.

Förstudie - Asiatisk identitet: Detta kapitel ger en inblick i asiatiska kulturer och undersö-
ker vilka visuella element som anses ha en koppling till dessa.

Teoretisk referensram: Detta kapitel behandlar den teori som anses vara av betydelse för 
att svara på arbetets syfte samt frågeställning och behandlar varumärkeslogotyper och dess 
visuella uppbyggnad.  

Metod: Detta kapitel redogör för de metoder som använts för att lösa problemet och svara 
på arbetes syfte och frågeställning. Arbetes ansats, forskningsstrategi, datainsamling, urval 
samt genomförande beskrivs här.

Resultat: Detta kapitel presenterar de resultat som framkommit under arbetets undersök-
ning och redogör för den data som samlats in under den kvantitativa marknadsundersök-
ningen. 

Analys: Detta kapitel analyserar de resultat som framkommit under föregående kapitel. 
Man tittar på mönster och samband för att leda arbetet mot en slutsats.  

Slutsats:  Utifrån analysen av resultatet presenteras här arbetets slutsats samt  
rekommendationer.

Diskussion: Under nedanstående punkter diskuteras och kritiseras ingående arbetets olika 
delar. Validitet och reliabilitet förklaras och förslag på vidare studier ges
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2.1 Inledning
Asiatiska länder, med betoning på länder i Öst- och Sydostasien, har en rik kultur härstam-
mat från några av världshistoriens äldsta civilisationer som utvecklats under flera årtusenden 
och har således en visuell identitet med väldigt distinkta egenskaper som särskiljer det från 
andra delar av världen. Århundraden av isolering från stora delar av världen både geografiskt 
och kulturellt har medfört ett visuellt uttryck utan några större influenser från väst (Miller, 
Brown & Cullen, 2000).

2.2 Typografi
I det antika Kina där de första tecknen utvecklades utgjordes dessa av en eller flera pik-
togram som indikerade en särskild betydelse eller ett särskilt uttal. Piktogram är en starkt 
förenklad och stiliserad bild (Bergström, 2007) där ett eller flera piktogram i kombination 
bildar en mening (Sears, 2011).

Allt eftersom tidens gång har dessa tecken ändrats i form och utseende till att inte längre 
se ut som de ursprungliga piktogramen. Även uttalet och den inneboende betydelsen har 
förändrats med tidens utveckling. Resultatet i dag är moderna tecken eller delar av tecken 
som refereras till kvarlevor eller efterlämningar av de ursprungliga tecknen (Sears, 2011) (se 
figur 1).

 
Definitionen av skrift antyder på de tecken eller symboler på vilket ett språk är skrivet och 
det kinesiska skriftsystemet har influerat många språk och dialekter med kinesiskt ursprung. 
Alla tecken härledda eller influerade av kinesiska skrifttecknen refereras till på engelska 
“Chinese Derived Characters” (av kinesiska härstammade tecken) (se figur 2). Bland dessa 
(skrift)språk finns japanska, koreanska och vietnamesiska (Sears, 2011).

2 Förstudie
Detta kapitel ger en inblick i asiatiska kulturer och undersöker vilka visuella element som anses 
ha en koppling till dessa.

Figur 1 - Piktogram
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Japanskan lånade och tog influenser av det kinesiska skriftsystemet med början under 
tangdynastin för över 1400 år sedan. Men då japanska (som är ett ural-altaiskt språk och 
närmare relaterat till turkiska än kinesiska) och kinesiska bär på signifikanta grammatiska 
språkskillnader utfördes vissa förändringar:

1) De lånade kinesiska tecknen fick representera japanska ord med japanskt uttal.

2) En del av dessa lånetecknen fick uttal på japanska som fonetiskt efterliknade det kine-
siska uttalet.

3) Vissa tecknen infördes som fonetiska tecknen för japanska ord. I början mest använd av 
kvinnor och semi-analfabeter. Den handskrivna skrivstilsformen av dessa tecknen gav med 
tiden uppkomsten till två fonetiska teckensystem (alfabet). Den ena kallad Hiragana och 
den andra Katakana (se figur 3).  

4) Då de kinesiska tecknen (kanji på japanska) infördes i japanskan för så länge sedan har 
dess skrivna form förändrats med tiden, meningen likaså för en hel del tecken. 

Även koreanska är ett ural-altaiskt språk som ursprungligen lånade kinesiska skrifttecknen 
så som japanerna gjorde. Koreanerna utvecklade dock aldrig specifika fonetiksystem som 
den japanska hiraganan och katakanan. Istället utvecklades det år 1426 ett alfabet för de 
inledande, centrala och avslutande stavelserna i koreanska. Detta alfabet kallas “Hangul” 
och har inte någon direkt koppling till de kinesiska tecknen (se figur 4). Dock är sättet som 
dessa fonetiska tecken sätts ihop till stavelsebildande yttranden uppenbarligen influerad av 
kinesiska skrifttecken (Sears, 2011).

Figur 2 - Japanska och kinesiska skrifttecken

Figur 3 - Japanska skrifttecken
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I flera hundra år användes dessa tecken (hangul) strikt till stavelser av koreanskt ursprung 
och stavelser av kinesiskt ursprung skrevs med kinesiska skrifttecken. Under de senaste 30 
åren har dock bland annat dagstidningar gått över till att helt använda de kinesiska skrift-
tecknen (Sears, 2011).

2.3 Symbolik
En gemensam nämnare som karaktäriserar asiatisk symbolik är de överväldigande religiösa 
influenserna från Buddhism och Hinduism som inte influerats av västvärlden. Vissa lokala 
avvikelser och betydande skillnader förekommer dock länderna emellan.  I till exempel 
Kina, Hong Kong, Vietnam och Thailand förknippas bildspråket med praktfulla och färg-
starka symboler som till exempel mångfärgade bilder av djur, blommor och geometriska 
former som ofta representerar abstrakta begrepp. Bland annat ses lotusblomman och tigern 
i ett flertal asiatiska länder där de representerar hälsa och lycka. Japansk symbolik å sin sida 
skiljer sig från majoriteten av de asiatiska länderna och är oftast mer konservativ och subtilt 
i utformningen som tillämpar en begränsad färgpalett med mindre extravaganta utsmyck-
ningar. Ett exempel på sådan minimalistisk enkelhet är japanska familjevapen (mon på 
japanska) som oftast trycktes i monotont blått eller rött mot en vit bakgrund på fanor och 
kimonon (Miller, Brown & Cullen, 2000). 

Bland de geometriska former som är vitt förekommande inom den asiatiska kulturen ses en 
rad olika skepnader. I flera delar av Asien ses till exempel Yin och Yang, en cirkulär symbol 
som representerar den eviga balansen i livet mellan värme och kyla, dag och natt, positivt 
och negativt samt liv och död. I främst kina förekommer vidare symbolen för Pa Gua, en 
oktagonformad symbol uppbyggd av åtta triagram. En annan symbol som har kommit att 
representera Asien är ”den stigande solen” som med sin röda cirkelformade utformning 
representerar nationen Japan (Miller, Brown & Cullen, 2000)(se figur 5 för exempel).

Figur 4 - Koreanska skrifttecken
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Bland de återkommande symbolerna med koppling till öst och sydostasiatiska länder ses 
främst asiatiska skrifttecken, eller sådana skrifttecken med ursprung ur dessa samt mytolo-
giska varelser (Miller, Brown & Cullen, 2000).

Med ursprung ur kinesisk mytologi vördas inte bara i Kina utan även i andra asiatiska 
länder en del varelser som populärt tillämpas i symboler för abstrakta koncept som lycka 
(se figur 6). Av dessa är den allra mest vida använda varelsen den, ursprungligen kinesiska, 
draken som enligt mytologiska legender tillsammans med enhörningen (qi-lin), Fenixfågeln 
(feng-huang) och sköldpaddan (kwei) utgör de fyra heliga varelserna att vaka och styra över 
Kinas öde (Miller, Brown & Cullen, 2000).

Figur 5 - Exempel på två välkända geometriska former

Figur 6 - Mytologiska varelser (qi-lin och feng-huang)
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Till skillnad från sin västerländska motsvarighet framställs inte den kinesiska draken som ett 
fruktansvärt eldsprutande reptilmonster vars liv slutar när den dräps av ärkeänglar eller rid-
dare, utan snarare som en symbol för lycka och fruktbarhet som används i dekorativa syften 
för att hålla onda andar borta. Enhörningen (k’i-lin) framställs ofta i skepnad av en hybrid 
mellan häst och drake och symboliserar renhet och en fysisk styrka som styrs av det dygdiga 
sinnet i enlighet med livets etiska och moraliska krav. Fenixfågeln (feng-huang) som även 
den har motsvarigheter i andra kulturer (bl.a. Egypten, det antika romarriket och Ryssland) 
är enligt kineserna en symbol för världen och dess beståndsdelar och framställs som en 
fågelliknande hybrid. Den sista av de fyra mytologiska varelserna är sköldpaddan (kwei) (se 
figur 7) som likt enhörningen har ett tusenårigt livsspann och därigenom en symbol för ett 
långt liv. Från den kinesiska floden Lo sägs en sköldpadda ha landstigit framför den dåva-
rande kejsaren som iakttog det speciella mönstret på sköldpaddans ryggpansar i form av en 
hexagon. 

De fyra mytologiska varelserna och dess kulturella betydelser är inte bara vanliga i Kina 
utan även i länder som Hong Kong och Japan där kinesisk kultur har haft en lång och 
betydande historisk influens (Miller, Brown & Cullen, 2000). Andra mytologiska varelser 
med stark förknippning till Asien är framförallt Singha, en lejonliknande varelse som före-
kommer inom hinduismen som dessutom representerar nationen Singapore (Singha Beer, 
2012).  

2.4 Färg
Kina har ur en historisk synvinkel alltid dominerat större delarna av Sydostasien där de 
kringliggande länderna trots sina egna sedvanor ofta går att spåra till just ett kinesiskt ur-
sprung. I Kina och likaså Hong Kong och Vietnam är röd att betrakta som den huvudsak-
liga färginfluensen som innefattar en rad olika betydelser. Den röda färgen är utan tvekan 
associerad med Kinas kommunistiska styre, där landet ibland refereras till som ”Red China. 
Färgen röd sträcker sig dock mycket längre bak i tiden och bär på en djupare mening än så. 
Den symboliserar lycka, tur och välmående och förekommer ofta i positiva sammanhang 
(Peterson & Cullen, 2000). Man tror inte att något annat land i hela världen har tagit till 
sig en färg på samma sätt och ”China Red” har kommit att bli ett allt mer använt begrepp 
även utanför Kinas gränser (Chinese Odyssey Tours, 2012).

Figur 7 - Kikkomans företagsmärke har inspirerats av den mytologiska varelsen kwei
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Likaså i Japan är röd den nationella färgen och förekommer i dess flagga, i reklam och ute 
i det offentliga (Peterson & Cullen, 2000). Gul, eller guld betraktas i många sammanhang 
som en accentfärg till det röda och ses ofta i kungliga sammanhang där den liksom den 
röda färgen symboliserar lycka, men också rikedom (Yansen, 2012). I Thailand, Singapore 
och Sydkorea är färg historiskt sett inte av samma betydelse som andra asiatiska länder och 
används främst i dekorativa syften. Röd är dock att betrakta, liksom i alla öst- och sydosta-
siatiska länder, som en färg för lycka och framgång (Peterson & Cullen 2000).

Figur 8 - Färger med stark anknytning till öst- och sydostasiatiska länder
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3.1 Varumärkets visuella identitet
Ett varumärkes visuella identitet innebär den del av varumärket som kan uppfattas av vår 
syn, det vill säga det man kan se framför sig. Den visuella identiteten ska förstärka varumär-
kets igenkänningsfaktor och differentiera den från övriga spelare på marknaden. Den ska 
också spegla varumärkets värderingar och bära på de bakomliggande idéerna som ska för-
medlas till konsumenten. Varumärkesidentiteten konstrueras med flera olika element som 
interagerar med varandra i kommunikationen mellan företag och konsument. Ett vanligt 
sätt för företag att visualisera sin identitet är genom en logotyp, vilken korrekt utförd kan 
kommunicera företagets verksamhet, ursprung och värderingar (Wheeler, 2009). Logotypen 
är med andra ord företagets visuella spegelbild som måste skapa förtroende, tillit och rätt 
associationer (Bergström, 2007).

3.2 Logotypens uppbyggnad
Vad gäller definitionen av logotyp beskriver Wheeler (2009) & Bergström (2007) den som 
företagets namn i form av ett eller flera ord återgivet i ett speciellt valt teckensnitt. Tecken-
snittets visuella utförande bör vara utformat på sådant sätt att det är lätt att känna igen och 
särskilja samt vara lätt att tyda. Logotypen, eller ordmärket, kombineras i många fall med 
ett företags- eller figurmärke som utgör en förenklad bild eller symbol samt en eller flera 
färger (Bergström, 2007). Helheten med logotyp, företagsmärke och färg beskrivs av Whee-
ler (2009) som en företagssignatur, medan Berndal (1990) påpekar att det också är vanligt 
att använda begreppet logo eller logotyp som allmän beteckning för dess helhet. I figur 9 
illustreras logotypens uppbyggnad.

3 Teoretisk referensram
Detta kapitel behandlar den teori som anses vara av betydelse för att svara på arbetets syfte samt 
frågeställning och behandlar varumärkeslogotyper och dess visuella uppbyggnad.  

Figur 9 - Logotypens uppbyggnad enligt Wheeler (2009), Bergström (2007) och Berndal (1990).
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3.2.1 Ordmärke och Typografi
Ordmärken är enstaka eller ett flertal ord i form av bland annat akronymer, företagsnamn 
och produktnamn som med typografi har formgivits till att uttrycka särskilda egenskaper 
och värderingar hos varumärket (Wheeler, 2009). Typografin i sig handlar om bokstäver 
och dess arrangemang där dess inneboende uttryck kan förmedla känslor och budskap.  
Bokstäverna består av teckensnitt vilket innebär ett komplett alfabet i ett visst utförande 
som kan ingå i olika familjer. Bland annat Antikvor, sans-serifer, mekaner, skripter och fria 
stilar (Bergström, 2007) (se figur 10). Mackiewicz & Moeller (2004) vill ta det så långt till 
att valet av typografi kan tillföra en ytterligare känslomässig dimension där varje teckensnitt 
bär på sin egen personlighet. Under punkt 2.2 går att läsa ingående om asiatiska skriftsys-
tem vilka kan bidra till att skapa en identitet.

 
Figur 10 - Thai Airways logotyp vars ordmärke satts med olika teckensnitt.
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3.2.2 Företagsmärke och Symbolik
Företagsmärket är ett kompliment till ordmärket och en bidragande faktor till dess utform-
ning. Företagsmärket förekommer i en mängd variationer och består av en symbol eller ett 
slags bildmärke som utformats på olika sätt för att till exempel kommunicera företagets 
affärsidé och positionering på marknaden (Wheeler, 2009). Berndal (1990) menar istället 
att företagsmärket inte behöver identifiera företaget i sig, men gärna får vara slagkraftigt och 
vackert för att enklare läggas på minnet.

Utformningen av företagsmärket går att kategorisera i ett flertal kategorier (se figur 11) där 
Wheeler (2009) listar följande:

•	 Bokstavsmärken 
Ett företagsmärke som är uppbyggt av en eller flera bokstäver som utformats på ett sär-
skilt sätt.

•	 Emblem 
Ett företagsmärke där namnet/ordmärket är bundet till en figur.

•	 Avbildande märken 
Ett företagsmärke som ofta förenklat och stiliserat avbildar något.

•	 Abstrakta märken / symboler 
En symbol som bär på en större mening utan att nödvändigtvis vara beskrivande.

3.2.3 Färg
Färg är en central del i förmedlingen av känslor och associationsframkallningar och valet av 
färg är av stor betydelse för att kommunicera identitet, skapa kännedom och intryck hos 
människor samt att differentiera sig (Wheeler, 2009). Färg som ett begrepp kan beskrivas som 
en funktion härlett av ljus där en nuvarande teori är att energi från solen består av en rad separata 
ansamlingar av energi som rör sig i form av kontinuerliga elektromagnetiska vågor. Dessa stimu-
lerar färgsinnen i vår visuella perception när de träffar olika objekt (Zelanski & Fisher 2006). 

Figur 11 - Olika typer av företagsmärken (Wheeler, 2009).
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Newton identifierade sju olika färger i hans nedbrytning som utgör den grundläggande 
mixen för färgblandning. Dessa är röd orange, gul, grön, blå, indigo och violett (Zelanski 
& Fisher 2006). Sisefsky (1995) å andra sidan beskriver endast sex elementärfärger som är 
tillräckligt för att beskriva alla färger som föremål och material kan ha. Dessa är röd, gul, 
grön, blå, vit och svart (se figur 12). Då även vit och svart per definition är att betrakta som 
färger används begreppen kulörta och okulörta färger för att beskriva om ett objekt är i färg 
eller i gråskala (Sisefsky 1995). Figur 13 visar ett exempel på en logotyp i kulörta respektive 
okulörta färger.

 

Antalet färgkombinationer som dessa färger kan åstadkomma är oändligt stora varpå en ex-
akt studie av hur människor uppfattar färg anses vara mycket svår att genomföra (Madden, 
Hewett mfl, 2000).

Vad gäller färgens betydelse skiljer den sig från land till land och från kultur till kultur där männis-
kan redan från barnsben blir påverkade av färg och de meddelande som färgen sänder ut. Många 
av färgernas betydelse tar vi för givet och accepterar som ren fakta, däremot glöms ofta att färgens 
betydelse skiljer sig signifikant mellan olika länder och kulturer (Peterson & Cullen, 2000). 

Zelanski & Fisher (2006) menar också att människan inte enbart reagerar på färger av bio-
logiska anledningar utan personen i sig påverkas även i stor utsträckning av dennes kultu-

Figur 12 - Nedbrytning av färg enligt Zelanski & Fisher (2006) & Sisefsky (1995).

Figur 13 - Exempel på en logotyp med kulörta respektive okulörta färger
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rella tillhörighet som har ett direkt förhållande till hur en enskild färg associeras ihop med 
diverse användningskontexter. I samhällen som till exempel frekventeras av vuxna bilister 
kan dessa per automatik, på grund av upprepade exponeringar av särskilda färger kopplade 
till en specifik användningskontext, koppla rött till ”stanna” och grönt till ”kör”. Medan i 
samhällen där bilar är ovanligt förekommande finns heller inte denna tydliga markering av 
användningskontext för respektive färg (Zelanski & Fisher, 2006).

3.3 Perception
Wheeler (2009) förklarar hur ett varumärkes grafiska beståndsdelar uppfattas av den 
mänskliga hjärnan på ett sådant sätt att den först identifierar och lägger geometriska former, 
eller symboler på minnet, följt av färg och sist innehåll som exempelvis skriven text. Den 
sammansatta enheten med form, färg och innehåll hamnar sist i tolkningssekvensen då det 
krävs mer tid för den mänskliga hjärnan att bearbeta en tolkning av den hopsatta enheten. 
Sisefsky (1995) menar istället att färgen är överordnad formen då betraktaren behöver mer 
tid på sig att uppfatta och tolka form än färg. Av dessa anledningar kan det vara av betydelse 
att varje beståndsdel i logotypens visuella identitet på egen hand kommunicerar företagets 
eller varumärkets identitet.
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4.1 Ansats & hypotes
När det handlar om att arbeta efter en given strategi finns det två olika typer av strategier att 
arbeta efter; deduktiv och induktiv. Dessa strategier innebär olika sätt att se på förhållandet 
mellan teori och praktik (Bryman, 2002). I detta arbete används ett deduktivt angreppssätt 
som innebär att man utifrån det som redan är känt (en teori) inom ett visst område härleder 
en hypotes som sedan sätts i relation till det data som samlats in (Bryman, 2002). 

Arbetet utgår ifrån litteratur inom asiatisk symbolik, färg och typografi där en förstudie 
gjorts och satts i relation till relevant varumärkesteori. Genom att studera teori som behand-
lar detta ämne finns en utgångspunkt, ett antal hypoteser, om hur ett varumärkes visuella 
identitet bör utformas för att kommunicera asiatisk identitet. Dessa hypoteser har med stöd 
i varumärkesteorin delats upp i tre kategorier där ordmärke & typografi, företagsmärke & 
symbolik samt färg testats mot data som samlats in genom intervjuer med ett antal respon-
denter.

Då människans kognitiva uppfattning formas av många yttre faktorer och är ytterst indivi-
duellt vad gäller tolkningar av saker och ting bör hypoteserna ses som generella riktlinjer i 
arbetet. Rött är rött, men kan beroende på hur det är tillämpat (kontext) och till vem det 
exponeras till uppfattas helt annorlunda mellan individ och individ (Bergström, 2007). 

Följande hypoteser har tagits fram:

Ordmärke & Typografi 
För att en varumärkeslogotyp ska väcka associationer till Asien kan dess typografi bestå eller 
ha influenser av asiatiska skrifttecken.

Företagsmärke & Symbolik 
För att en varumärkeslogotyp ska väcka associationer till Asien kan dess företagsmärke vara 
inspirerat av eller innehålla asiatiska skrifttecken, mytologiska varelser eller välkända asia-
tiska symboler som till exempel yin och yang.

Färg 
För att en färg ska väcka associationer till Asien kan denna i huvudsak ha inslag av röd, eller 
närliggande färger så gul.

4 Metod
Detta kapitel redogör för de metoder som använts för att lösa problemet och svara på arbetes syfte 
och frågeställning. Arbetes ansats, forskningsstrategi, datainsamling, urval samt genomförande 
beskrivs här.
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4.2 Forskningsstrategi
När det kommer till själva insamlingen av data finns det två vanliga forskningsstrategier för 
att angripa problemet. Dessa benämns kvalitativ och kvantitativ forskning och skiljer sig åt 
på ett antal punkter. Kortfattat kan man säga att kvantitativ forskning, vilket detta arbete 
baseras på, innebär att man betonar kvantifiering och variation i den insamlade datan. Man 
är med det kvantitativa tillvägagångssättet ute efter data som på likvärdiga grunder kan stäl-
las mot varandra på ett jämförbart sätt. Kvalitativ forskning å andra sidan innebär att man 
istället lägger vikt vid ord och inte kvantitet (Bryman, 2002).

I detta arbete har man varit ute efter att hitta tydliga mönster för att kunna styrka eller för-
kasta hypoteserna, varpå en kvantitativ forskningsmetod har ansetts vara mest lämplig.

4.3 Datainsamling
För att ge svar åt hypoteserna och arbetets frågeställning har datainsamling som bygger på 
en tvärsnittsdesign bedrivits. Beroende på arbetets upplägg finns ett flertal vägar att gå, men 
där Bryman (2002) noterar att en tvärsnittsstudie lämpar sig väl vid forskning där data ska 
samlas in från ett flertal olika fall vid en given tidpunkt. Genom att samla in data från flera 
fall vid en given tidpunkt ges ett underlag för att kunna jämföra denna på likvärdiga grun-
der.

4.3.1 Kvantitativ marknadsundersökning
För att samla in forskningens data togs en kvantitativ marknadsundersökning fram i form 
av en strukturerad intervju. När man pratar om intervjuer skiljer man på strukturerade, 
semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer där det förstnämnda innebär att respon-
denten får svara på en eller flera frågeställningar utifrån ett i förbestämt frågeschema. Detta 
för att säkerställa att den data som samlas in ska kunna sammanställas på ett jämförbart sätt. 
Det är med andra ord viktigt att denna eller dessa frågeställningar inte skiljer sig på någon 
punkt från respondent till respondent. Semi- och ostrukturerade intervjuer å andra sidan 
innebär ett mer löst sammansatt frågeschema där respondenten får mindre att gå på för att 
istället diskutera mer fritt (Bryman, 2002).

Den strukturerade intervjun bestod av endast en frågeställning fördelat i tre delmoment där 
fokus legat på identifiering av varumärkeslogotyper med asiatisk identitet. Ett antal logo-
typer av både asiatisk och icke-asiatisk karaktär har legat till grund för undersökningen där 
respondenter har fått identifiera logotyper som de bedömt kommunicera asiatisk identitet. 
För att undersöka de visuella beståndsdelarna av en varumärkeslogotyp ansågs det högst 
relevant att fokusera intervjun på det visuella och inte lägga vikt vid ord. 

4.3.2 Val av varumärkeslogotyper
För att ge ett underlag till de strukturerade intervjuerna valdes 63 logotyper med olika ut-
formning ut. Antalet logotyper ansågs inte viktigt, utan det var en viss variation av företags-
märken/symboler, färger och ordmärken/typografi som eftersöktes. För att kunna bekräfta 
eller förkasta hypoteserna var tanken att ett några av dessa logotyper skulle stämma in på 
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dessa hypoteser. Det var önskvärt med ett så pass brett urval av logotyper att responden-
terna inte kunde härledas till att svara på ett visst sätt samt att en viss grund till en eventuell 
omgenerering av teorin skulle finnas. Varför redan existerade logotyper användes var en 
fråga om resurser. Att skapa påhittade logotyper utifrån hypoteserna istället för att använda 
redan existerade ansågs inte heller uppfylla något syfte.

De utvalda logotyperna placerades i två fack; dels en grupp med logotyper vars identitet 
utifrån hypoteserna ansågs kommunicera asiatisk identitet och dels en grupp med logotyper 
vars identitet inte ansågs kommunicera asiatisk identitet. Vidare i rapporten benämns dessa 
som grupp asiatisk och grupp icke-asiatisk. Genom att gruppera logotyperna var för-
hoppningen att kunna dra slutsatser utifrån ett resultat som pekar på att en stor eller liten 
andel av logotyperna anses kommunicera asiatisk identitet.

Urvalet av logotyper gick till så att en sökmotor på Internet användes för att med hjälp av 
relevanta sökord/termer hitta passande logotyper inom sina respektive ramar. 15 logoty-
per valdes ut till grupp asiatisk och 48 logotyper till grupp icke-asiatisk. Om logotypens 
utformning ansågs vara subjektiv placerades denna i grupp icke-asiatisk för att analyseras 
utifrån respondenternas åsikter. Då arbetet endast vill undersöka visuell identitet har ingen 
hänsyn tagits till logotypens ursprungsland och icke-asiatiska logotyper kan därför förekom-
ma i grupp asiatisk, eller tvärt om.

Nedan följer de femton logotyper som valts ut till grupp asiatisk. Se bilaga 1 för alla 63 
logotyper som valdes ut.

Logotyp 10 - Thai Airways 
Thai Airways är ett thailändskt flygbolag med destinationer runt 
om i hela världen. Dess logotyp består av en färgstark symbol sam-
mansatt av ett flertal visuella element som representerar Thailand 
och dess bildspråk.  Bland annat syns inspiration från dess tempel, 
silke, orkidéer samt lotusblomman både i utformning och färg 
(Thai Airways, 2011).

Logotyp 12 - Singha Beer 
Singha Beer är ett thailändskt öl som började produceras under 
tidigt 1930-tal i Thailand. Företagets logotyp kännetecknas av en 
mytologisk varelse i guld med samma namn; Singha. Den sägs vara 
den mäktigaste av alla levande varelser och återfinns i hinduiska 
berättelser och på väggmålningar (Singha Beer, 2011).
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Logotyp 16 - Yamazaki Distillery 
Yamazaki Distillery är ett japanskt whiskydestilleri som grundades 
1923. Dess produkter exporteras i dagsläget till över 25 länder värl-
den över (Suntory, 2005). I dess företagsmärke syns namnet ”Yama-
zaki” skrivet med japanska skrifttecken.

Logotyp 19 - Lotte Confectionery 
Lotte Confectionery som är moderbolaget till Lotte Group etable-
rades 1967 i Sydkorea och har sen dess grundade växt sig till att 
numera utgöra en betydande position i världen inom produktionen 
av konfektyr (Lotte, 2011). Dess logotyp är röd och består delvis av 
koreanska skrifttecken.

Logotyp 32 - CLEP Chinese Lunar Exploration Program 
CLEP (Chinese Lunar Exploration Program) är det kinesiska 
månlandarprogram startad av CSNA (Chinese National Space Ad-
ministration) med syfte att genomföra robotstyrda och mänskliga 
färduppdrag till månen. Dess logotyp består av en stiliserad version 
av det kinesiska tecknet för “måne” (Clep, 2011).

Logotyp 33 - Kirin Brewery 
Kirin Brewery etablerades år 1885 och är ett av Japans främsta 
ölbryggerier. I varumärkets logotyp syns den mytologiska varelsen 
Kirin, eller Kilin vilken anses vara lyckobringande enligt kinesiska 
traditioner (Kirin Holdings, 2011 & Miller, Brown mfl., 2000).

Logotyp 37 - Vitasoy 
Vitasoy med administrativt säte i Hong Kong, Kina är ett företag 
som är inriktade på tillverkning och försäljning av sojabaserade 
dryckesprodukter (Vita Soy, 2011). Dess ordmärke består delvis av 
kinesiska skrifttecken.
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Logotyp 44 - China Mobile Limited 
China Mobile, grundades 1997 i Hong Kong och är Kinas största 
företag inom telekommunikation (China Mobile Ltd., 2011). 
Logotypens ordmärke består delvis av kinesiska skrifttecken vilket 
bidrar till dess asiatiska identitet.

Logotyp 47 - Tiger Beer 
Tiger Beer är ett öl från Singapore vilket är den första att konsu-
meras utanför landets gränser (Tiger Beer, 2011).  I logotypen syns 
en tiger vilket i många asiatiska kulturer är en symbol för lycka och 
framgång (Miller, Brown mfl., 2000).

Logotyp 39 - Korean Air Lines 
Korean air är ett sydkoreanskt flygbolag som räknas till ett av 
världens största. Bokstaven “O” i logotypen är baserad på symbolen 
för yin och yang vilken härstammar från cirkeln taeguk (Korean 
Air Lines, 2011) . Färgerna går i rött och blått vilket är traditio-
nella koreanska färger vilka också återfinns i sydkoreas flagga (Tilja, 
2007).

Logotyp 41 - Linkin Park 
Linkin Park är ett populärt amerikanskt rockband bildat 1996. I 
debutalbumet under bandnamnet Linkin Park  fanns det i albumets 
folder och cd-tryck tillämpad en logo med bandnamnet stiliserad 
till att efterlikna asiatiska skrifttecknen (LP Association, 2011).

Logotyp 43 - Hainan Airlines 
Hainan Airlines grundades 1993 i Hainanprovinsen, Kinas största 
särskilda ekonomiska zon, och är ett av landets snabbast växande 
flygbolag med ambitioner om att förse passagerare med så komplett 
och högkvalitativ service som möjligt (Hainan Airlines, 2011). Dess 
företagsmärke går i rött och gult och ordmärket består av kinesiska 
skrifttecken.
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4.3.3 Urval
Vad gäller urvalet av respondenter finns ett flertal vägar att gå beroende på undersökningens 
utformning. Man pratar främst om två olika typer av urval som benämns sannolikhetsur-
val och icke-sannolikhetsurval där det förstnämnda handlar om att ta fram ett urval som 
är baserat på slumpmässiga grunder. Ett sannolikhetsurval innebär med andra ord att man 
med större sannolikhet kan utgå ifrån att urvalet av respondenter är representativt för det 
problem som ämnas undersökas (Bryman, 2002).

Icke-sannolikhetsurval å andra sidan innebär att urvalet inte sker på slumpmässiga grunder 
där bland annat bekvämlighets- och snöbollsurval är vanliga vägar att gå. Kortfattat kan 
man säga att med ett icke-sannolikhetsurval har en viss del av populationen större chans att 
komma med i urvalet varpå man inte kan ta för givet att urvalet är representativt för hela 
den population som ska undersökas (Bryman, 2002).

I detta arbete användes ett icke-sannolikhetsurval med inslag av bekvämlighets-, snöbolls 
och kvoturval. Bryman (2002) beskriver ett bekvämlighetsurval som att man väljer perso-
ner från sin närmsta omgivning där familj, vänner eller till exempel klasskamrater är van-
liga alternativ. I detta arbete bestod det inledande urvalet av respondenter från just denna 
bekvämlighetskrets. Utifrån dessa personer hittades sedan ytterligare tänkbara respondenter 

Logotyp 50 - Goods of Desire G.O.D. 
Goods of Desire (förkortad till G.O.D.) ät ett livstilsvarumärke 
med primär verksamhet i Hong Kong och Östasien. Företagets 
koncept att dra fördel ur det ökade globala intresset för asiatisk livs-
stil och kultur (Goods of Desire, 2011). Dess röda företagsmärke 
har likheter med ”den stigande solen” och innehåller dessutom 
kinesiska skrifttecken.

Logotyp 63 - Kikkoman Corporation 
Kikkoman är en livsmedelsproducent i Japan vars främsta produk-
ter är sojasåser och andra matlagningsprodukter. Namnet Kik-
koman kommer ifrån sköldpaddan vilken enligt legenden levde i 
10,000 år. Detta avspeglas också i dess symbol vilken ska efterlikna 
sköldpaddans skal med tecknet för 10,000 i mitten (Kikkoman, 
2011).

Logotyp 53 - Lee Kum Kee 
Lee Kum Kee etablerades år 1888 i Kina och är ett företag med glo-
bal kännedom och god renomme med aktiv verksamhet i över 100 
länder och regioner över fem kontinenter. Dess röda företagsmärke  
pryds av bland annat kinesiska skrifttecken (Lee Kum Kee, 2011).
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med hjälp av ett snöbollsurval vilket Bryman (2002) beskriver som att en respondent leder 
till en annan som inte nödvändigtvis ingår i forskarens egna bekvämlighetsurval. 

Med ett urval av tänkbara respondenter valdes slutligen 20 respondenter ut vilka ansågs 
täcka ett varierat urval med en viss variation av kön och ålder. Att systematiskt välja ut 
respondenter vilka man anser är representerbara för en viss marknad pratar man dessutom 
om ett kvoturval, vilket har blivit en allt mer accepterad metod även inom den kvantitativa 
forskningen (Bryman, 2002). De 20 respondenterna var fördelat på tio män och tio kvin-
nor i åldrarna 20 till 60 år. Det enda kriteriet för att anses vara representabel för den svens-
ka marknaden var att personen i fråga var tvungen att vara bosatt i Sverige.

4.3.4 Genomförande
De strukturerade intervjuerna skedde under vecka 42, 2011 där samtliga respondenter 
intervjuades. Respondenterna intervjuades i enrum där han eller hon presenterades med 
de logotyper som valts ut för att sedan få svara på en frågeställning. Två personer (utöver 
respondenten) deltog i samtliga intervjuer där den ena intervjuade och den andra förde 
anteckningar. Då undersökingen var strukturerad ansågs det inte att ljudinspelning av inter-
vjuerna var nödvändig.

Undersökningen utformades i tre delmoment där vart och ett av dessa moment represente-
rade en identitetsbyggande del av en logotyp; företagsmärke/symbolik, färg och ordmärke/
typografi. Intervjun bestod av en frågeställning vilken löd: 

“Vilka av dessa logotyper anser du kommunicerar asiatisk identitet?”

Denna frågeställning repeterades en gång för varje delmoment i syfte att ge ett underlag 
för slutsatser inom var och en av logotypens beståndsdelar. Interaktion mellan intervjuare 
och respondent hölls till ett minimum för att inte härleda respondenten att svara på ett 
visst sätt. Intervjuaren tilläts dock att svara på frågor vilka var nödvändiga för att gå vidare i 
undersökningen, något Bryman (2002) påpekar är acceptabelt. I Bilaga 2-5 återfinns under-
sökningens alla delmoment.

Delmoment 1 - Företagsmärke & Symbolik 
Den första delen av undersökningen skulle undersöka respondenternas uppfattningar om 
vilka symboler, emblem och mönster som ansågs vara identitetsbyggande för asiatiska 
varumärken. Alla 63 varumärkeslogotyper som valts ut lades fram på ett pappersark varpå 
respondenten fick peka ut de logotyper som han eller hon ansåg kommunicera asiatisk 
identitet. I denna del av undersökningen gjordes alla logotyper helt okulörta och ordmärke/
typografi exkluderades i den mån det var möjligt för att endast den beståndsdel som skulle 
undersökas blev kvar. Om en logo endast bestod av typografi, ett så kallat ordmärke, exklu-
derades den inte från denna del av undersökningen.

Målet med delmoment 1 var att undersöka vilka varumärkena som med sitt företagsmärke 
eller sin symbol ansågs kommunicera asiatisk identitet och dessutom titta på om logotyper 
ur grupp asiatisk prickades in. De varumärkeslogotyper vars beståndsdelar ansågs ha fram-
trädande asiatiska egenskaper förväntades enligt hypotesen att prickas in och övriga förvän-
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tades följaktligen inte av respondenten uppfattas kommunicera asiatisk identitet. Figur 14 
visar ett urval av logotyper där kulörta färger exkluderats och ordmärke/typografi tagits bort 
i den mån det ansetts möjligt.

 
Delmoment 2 - Färg 
I den andra delen av undersökningen lades samma varumärken fram igen där eventuella 
kulörta färger nu återinförts (se figur 15). Denna del av undersökningen ämnade under-
söka vilken färg som ansågs kommunicera asiatisk identitet genom att dels titta på vilka 
varumärkeslogotyper som identifierades som asiatiska och dels titta på om några logotyper 
som tidigare inte ansågs asiatiska nu ansågs vara det, och vilken färg som bidrog till denna 
förändring.

För att ge ytterligare stöd till en slutsats delades också alla logotyper upp i de elementärfär-
ger som Sisefsky (1995) behandlar. Grupperna bestod av: Röd, Gul (gul & orange), Grön, 
Blå (blå, indigo, violett) samt svart/vit. Respondenten fick här peka ut vilken grupp med 
logotyper som han eller hon ansåg kommunicera asiatisk identitet till högst och näst högst 
grad (Se bilaga 4).

Delmoment 3 - Ordmärke & Typografi 
I den tredje och sista delen av undersökningen valdes de fem logotyper ur grupp asiatisk ut 
vars ordmärke hade inslag av eller influerats av asiatiska skrifttecken (logotyp 50,43,53,44 
och 19) (se figur 16). Respondenterna fick återigen svara på vilka de ansåg kommunicera 
asiatisk identitet. Detta för att få data som kunde peka på om asiatisk skrift bidrar till en 
asiatisk identitet eller ej. Endast logotyper med asiatisk skrift togs med i detta delmoment 
då det var denna typ av typografi som ämnades undersökas. I de fall en logotyp bestod av 
både västerländsk och asiatisk skrift togs endast de asiatiska skrifttecknen med då det ansågs 
att det fanns en övervägande risk att respondenterna såg till innehåll före typografi. Ett ex-
empel på detta var logotyp 9 – China Mobile där namnet ”China” kan ge kopplingen till Kina 
och Asien. Målet med denna del av undersökningen var att studera till vilken grad responden-
terna uppfattade logotyperna som asiatiska med och utan detta identitetsbyggande element.

Figur 14 - Exempel på logotyper i delmoment 1

Figur 15 - Exempel på logotyper i delmoment 2
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4.3.5 Svar och tolkningar
Svaren från den kvantitativa datainsamlingen i delmoment 1 och 2 antecknades i ett svars-
schema (se bilaga 6) där respondenternas svar gavs olika tecken. Om respondenten ansåg 
att logotypen kommunicerade asiatisk identitet vid delmoment 1 gavs ett ”x”. Om re-
spondenten ansåg att logotypen kommunicerade asiatisk identitet vid delmoment 2 gavs 
ett ”o”. Möjliga utfall i delmoment 1 och 2 blev med andra ord x, o eller xo där x innebar 
att respondenten endast ansåg att logotypen såg asiatisk ut i delmoment 1, o innebar att 
respondenten endast ansåg att logotypen såg asiatisk ut i delmoment 2 och xo innebar att 
respondenten ansåg att logotypen såg asiatisk ut i båda delmoment. Resultatet av delmo-
ment 3 antecknades i ett separat svarsschema där endast y användes när respondenten ansåg 
att logotypen såg asiatisk ut. Tabellen på följande sida visar möjliga utfall.

Figur 16 - Logotyper i delmoment 3
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Utifrån detta schema kunde följande undersökas:

Företagsmärke & symbolik 
Vilka logotyper som till dess företagsmärke/symbolik ansågs, och inte ansågs, kommuni-
cera asiatisk identitet samt vilka av dessa och hur många som var i grupp asiatisk respektive 
grupp icke-asiatisk.

Färg 
Vilka logotyper som till dess företagsmärke/symbolik med kulört färg ansågs kommuni-
cera asiatisk identitet samt vilka av dessa och hur många som var i grupp asiatisk respektive 
grupp icke-asiatisk. Dessutom antalet respondenter som tillkommit eller försvunnit efter att 
kulört färg återinförts, samt vilken färg som bidrog till denna förändring.

Ordmärke & typografi 
Vilka, och hur många logotyper med asiatisk skrift ansågs kommunicera asiatisk identitet.

x+xo

xo

x

o+xo

o

y

Antal respondenter som anser att logotypen kommunicerar asiatisk 
identitet sett till dess företagsmärke/symbol.

Antal respondenter som både med och utan kulört färg anser att logo-
typen kommunicerar asiatisk identitet.

Antal respondenter som med kulört färg inte längre anser att logotypen 
kommunicerar asiatisk identitet.

Antal respondenter som anser att logotypen kommunicerar asiatisk 
identitet sett till dess färg.

Antal respondenter som endast med kulört färg anser att logotypen 
kommunicerar asiatisk identitet.

Antal respondenter som anser att logotypen kommunicerar asiatisk 
identitet med asiatiska skrifttecken.
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5.1 Delmoment 1: Företagsmärke & Symbolik
Nedan (tabell 1) presenteras resultaten av delmoment 1. Från vänster till höger ses de lo-
gotyper som högst andel respondenter ansett kommunicera asiatisk identitet sett till endast 
dess företagsmärke eller symbol där kulörta färger exkluderats. De logotyper som är marke-
rade med en röd ram tillhör grupp asiatisk och bör enligt hypotesen kommunicera asiatisk 
identitet. Se bilaga 7 för samtliga logotyper.

Av de 63 undersökta logotyperna ansågs tolv stycken kommunicera asiatisk identitet av 
minst hälften eller en majoritet av  de tillfrågade respondenterna. Tio av dessa återfinns i 
grupp asiatisk och två återfinns i grupp icke-asiatisk. 51 logotyper anses kommunicera asia-
tisk identitet av endast en minoritet av respondenterna. Bland dessa återfinns fem ur grupp 
asiatisk.

5 Resultat
Detta kapitel presenterar de resultat som framkommit under arbetets undersökning och redogör 
för den data som samlats in under den kvantitativa marknadsundersökningen. Det är rekom-
menderat att ha samtliga bilagor till hands för att tyda resultaten.

Tabell 1 - Resultat av delmoment 1
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5.2 Delmoment 2: Färg
Nedan (tabell 2) presenteras resultaten av delmoment 2. Från vänster till höger ses de 
logotyper som högst andel respondenter ansett kommunicera asiatisk identitet sett till dess 
företagsmärke eller symbol samt dess ordinarie färger återinförda. De logotyper som är 
markerade med en röd ram tillhör grupp asiatisk och bör enligt hypotesen kommunicera 
asiatisk identitet. Se bilaga 8 för samtliga logotyper.

Av de 63 undersökta logotyperna ansågs 16 stycken kommunicera asiatisk identitet av 
minst hälften eller en majoritet av de tillfrågade respondenterna. Tolv av dessa återfinns i 
grupp asiatisk och fyra återfinns i grupp icke-asiatisk. De tio logotyper som i delmoment 
1 ansågs kommunicera asiatisk identitet återfinns bland dessa tolv utan att några större 
skillnader syns. De två logotyper som tillkommit analyseras närmare i följande kapitel. 47 
logotyper anses kommunicera asiatisk identitet av endast en minoritet av respondenterna. 
Bland dessa återfinns nu tre ur grupp asiatisk.

På frågan om vilken färggrupp med logotyper som ansågs kommunicera asiatisk identitet 
till högst grad svarade alla respondenter röd följt av gul.

Tabell 2 - Resultat av delmoment 2
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5.3 Delmoment 3: Ordmärke & Typografi
Nedan presenteras resultaten av delmoment 3. I tabell 3 går att utläsa att de fem undersökta 
logotyperna ansågs kommunicera asiatisk identitet av samtliga tillfrågade respondenter 
(100%) då logotyperna presenterats med dess företagsmärke/symbol, ordinarie färg samt 
ordmärke/typografi.

Tabell 3 - Resultat av delmoment 3
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6 Analys
Detta kapitel analyserar de resultat som framkommit under föregående kapitel. Man tittar på 
mönster och samband för att leda arbetet mot en slutsats.  Det är rekommenderat att ha samtliga 
bilagor till hands för att tyda analysen av resultaten.

6.1 Företagsmärke & Symbolik
Nedan analyseras logotypens företagsmärke och symbolik uppdelat efter de två grupperna 
med logotyper; grupp asiatisk och grupp icke-asiatisk.

6.1.1 Grupp asiatisk
Tio stycken av de femton utvalda logotyperna ansågs kommunicera asiatisk identitet av åt-
minstone hälften av de tillfrågade respondenterna. Av dessa tio logotyper ansågs åtta stycken 
göra detta av en stor majoritet (över 70%) av respondenterna. Redan här går att tyda ett 
mönster där ett stort antal logotyper ur grupp asiatisk prickats in som just asiatiska.

Två logotyper har ansetts kommunicera asiatisk identitet av samtliga respondenter (100%).
Båda dessa består av asiatiska skrifttecken och återfinns i figur 17. 

Logotyp 32, 41 och 63 också med inslag av asiatiska skrifttecken ses även de bland de logo-
typer som en stor majoritet av respondenterna ansett kommunicera asiatisk identitet med 
en andel av minst 70% (se figur 18).

 

Figur 17 - Logotyp 16 och 37 anses kommunicera asiatisk identitet av samtliga respondenter i delmoment 1
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Flera logotyper med influenser från mytologiska varelser har ansetts kommunicera asiatisk 
identitet av en stor majoritet av respondenterna där logotyp 12 med influenser från lejo-
net “singha”, logotyp 33 med influenser från enhörningen (k’i-lin) och logotyp 63 med 
inslag av sköldpaddan (kwei) ansetts kommunicera asiatisk identitet av åtminstone 70% av 
respondenterna (se figur 19). 

Ytterligare tre logotyper med tydliga asiatiska influenser anses kommunicera asiatisk identi-
tet av en majoritet av respondenterna. Logotyp 10 med inslag från den thailändska kulturen 
med 55% av respondenterna, logotyp 39 med tydliga inspiration från yin och yang med 
70% och Logotyp 47; den asiatiska tigern med 60% (se figur 20). 

Figur 18 - Logotyp 32, 41 och 63 anses kommunicera asiatisk identitet av en stor majoritet

Figur 19 - Logotyp 12, 33 och 63 anses kommunicera asiatisk identitet av en stor majoritet

Figur 20 - Logotyp 10, 39 och 47 anses kommunicera asiatisk identitet av åtminstone hälften av respondenterna
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Också av intresse är att titta närmare på de logotyper ur grupp asiatisk som inte ansetts 
kommunicera asiatisk identitet av den tillfrågade målgruppen. Här ser vi logotyp 50; 
helcirkeln med 45% av de tillfrågade personerna, logotyp 43 med sin vingliknande symbol 
med 35%, logotyp 53; soluppgången i halvcirkeln där endast 15% av responderna anser att 
den kommunicerar asiatisk identitet samt logotyp 44 och 19 på 15 respektive fem procent. 
Dessa siffror tyder på att dessa logotyper helt eller delvis tappat sin asiatiska identitet då dess 
kulörta färger samt ordmärke/typografi exkluderats (se figur 21).

6.1.2 Grupp icke-asiatisk
Bland de logotyper som inte ansågs vara utformade att kommunicera asiatisk identitet 
återfanns intressant nog två logotyper som av åtminstone en betydande majoritet (70% eller 
fler) av respondenterna ansåg kommunicera asiatisk identitet. Dessa var logotyp 14 och 45 
(se figur 22) och kan vara av intresse att titta närmare på. Då dessa inte stämmer överrens 
med de hypoteser som tagits fram går det endast att spekulera i hur respondenterna tänkt.

 
Logotyp 14 består endast av ett ordmärke och är av asiatiskt ursprung. Dess teckensnitt kan 
i sin utformning anses unikt utan att nödvändigtvis ha en tydlig koppling till asiatisk identi-
tet. Något i dess utformning har dock identifierats som asiatiskt, där en teori kan vara att 
man läst namnet “Asahi” iställetför att titta på dess utformning. Logotyp 45 i sin tur består 
av en enkel form med sammansatta linjer eller streck. Denna symbol har ingen koppling till 
Asien men där en teori är att den misstagits för ett asiatiska skrifttecken vilka är uppbyggda 
på liknande sätt.

Figur 21 - Logotyper ur grupp asiatisk som inte anses kommunicera asiatisk identitet

Figur 22- Logotyper ur grupp icke-asiatisk som anses kommunicera asiatisk identitet
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6.1.3 Sammanfattning
De flesta logotyper ut grupp asiatisk ansågs av åtminstone en mindre majoritet av respon-
denterna kommunicera asiatisk identitet. Typiskt asiatiska symboler bestående av mytolo-
giska varelser, skrifttecken och ett urval av geometriska former prickas i hög grad in som 
just asiatiska vilket tyder på att hypoteserna bör stämma till hög grad. Ett fåtal logotyper 
med asiatiska beståndsdelar prickas inte in vilket kan antas bero på att dess tydligaste asia-
tiska byggsten funnits i antingen dess färg eller ordmärke.

Sett till de icke-asiatisk logotyper som ansetts kommunicera asiatisk identitet går bara att 
spekulera i varför. Ett antagande kan vara att symboler med ett utförande som har någon 
likhet med en asiatisk sådan kan misstas för att vara asiatisk, även att tanken inte varit detta.

6.2 Färg
Nedan analyseras logotypens företagsmärke och symbolik i kombination med dess ur-
sprungliga färg återinförd. I vissa fall är logotypens kulörta och okulörta färg den samma 
(svart, grå eller vit) varpå dessa logotyper inte är av större intresse.

6.2.1 Grupp asiatisk
I delmoment två ansågs nu tolv av de femton utvalda logotyperna kommunicera asiatisk 
identitet av åtminstone hälften av de tillfrågade respondenterna. Av dessa tolv återfinns alla 
tio logotyper från delmoment 1 samt två nytillkomna (logotyp 50 och 43) vilka ses i figur 
23. Tittar man istället på de logotyper som en stor majoritet (70% eller fler) av responden-
terna ansåg kommunicera asiatisk identitet återfinns nu endast sju ur grupp asiatisk, det vill 
säga en färre än i delmoment 1. Sex av dessa är de samma som i delmoment 1, två har fallit 
bort (logotyp 32 och 39 vilka ses i figur 24) och en logotyp (50) har tillkommit.

Figur 23 - Logotyper där andelen respondenter ökat noterbart i delmoment 2
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Logotyp 16 vilken i delmoment 1 ansågs kommunicera asiatisk identitet av samtliga re-
spondenter ansågs även i delmoment 2 att göra detta. Denna logotyp består av en okulört 
(svart) färg vilket kan förklara detta resultat då den framställts identisk i båda delmoment. 
Se figur 17 tidigare i rapporten.

Bland de övriga logotyper som innehåller asiatiska skrifttecken eller har en likhet med dessa 
(logotyp 32, 37, 41 och 63) ses några mindre förändringar i hur respondenterna förhållit sig 
till dessa. Logotyp 32 och 37 ser en liten minskning från 70% till 65% respektive 100% till 
95% av de tillfrågade respondenterna då dess blå färg återinförts. Logotyp 41 har här också 
ansetts kommunicera asiatisk identitet av en mindre andel respondenter trots att den med 
sin okulörta färg varit identisk i båda delmoment.

Logotyper med inslag av mytologiska varelser ansågs i likhet med delmoment 1 kommuni-
cera asiatisk identitet av en stor majoritet av respondenterna där endast en mindre variation 
ses i resultatet. Det är logotyp 33 som efter att dess röda och gula färg återinförts ansetts 
kommunicera asiatisk identitet av 10% fler respondenter (från 70 till 80%). Logotyp 43 
med dess vingliknande symbol vilken i delmoment 1 endast ansågs kommunicera asiatisk 
identitet av 35% ansågs i delmoment 2 göra detta av 50%. Även här en ökning då dess röda 
och gula färg återinförts.

Bland de övriga logotyperna som av åtminstone hälften av respondenterna ansågs kommu-
nicera asiatisk identitet ses de största skillnaderna mellan delmoment 1 och 2. Logotyp 39 
tappade från 70 till 60%  efter att dess blå och röda färg återinförts medan logotyp 10 gick 
från 55 till 65% efter att dess röda, gula och lila toner återinförts.

Störst skillnad och även mest intressant ses hos logotyp 50, helcirkeln, som efter att dess 
röda färg återinförts ansetts kommunicera asiatisk identitet av hela 85% av respondenterna 
jämfört med 45% i delmoment 1. Den röda färgen tillsammans med cirkeln har med andra 
ord skapat tydliga associationer till Asien.

Även i delmoment 2 hamnar logotyp 19, 44 och 53 lågt där inte ens hälften av responden-
terna anser att de kommunicerar asiatisk identitet med dess korrekta färg återinförd. En viss 
ökning syns dock efter att röd färg återinförts (se figur 25).

Figur 24 - Logotyper där andelen respondenter minskat i delmoment 2



39

6.2.2 Grupp icke-asiatisk
De två logotyper (14 och 45) som i delmoment 1 ansågs kommunicera asiatisk identitet av 
en majoritet av respondenterna anses göra det samma i delmoment 2. En viss minskning 
syns dock i andelen respondenter för båda logotyper då dess blå färg återinförts.

Logotyp 13 och 24 har ökat något för att i delmoment 2 anses kommunicera asiatisk iden-
titet av åtminstone hälften av de tillfrågade respondenterna. Den bidragande faktorn till 
detta har varit dess röda och gula färg (se figur 26).

Figur 25 - Logotyp 19, 44 och 53 anses inte heller i delmoment 2 kommunicera asiatisk identitet

Figur 26 - Färg har en viss påverkan bland bland logotyperna ur grupp icke-asiatisk
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6.2.3 Sammanfattning
Bland de logotyper som ansetts kommunicera asiatisk identitet i delmoment 2 ses en viss 
ökning i andelen respondenter jämfört med delmoment 1 då röd eller gul färg återinförts 
hos en rad olika logotyper. På samma sätt ses istället en minskning i andelen respondenter 
då blå färg återinförts. Genom att titta på samtliga 63 logotyper i undersökning och jämfö-
ra delmoment 1 med delmoment 2 kan man hitta vissa, om än inte helt entydiga mönster. 
Av särskilt intresse är att studerad en röda och gula färgen vilken enligt hypotesen bör vara 
identitetsbyggande för Asien.

Sett till de logotyper där andelen respondenter ökat mest från delmoment 1 till delmoment 
2 återfinns hela 12 logotyper där andelen respondenter ökat noterbart då röd eller gul färg 
återinförts (se tabell 4). Detta innebär en total ökning där respondenter både kan ha fallit 
bort och tillkommit. 

 
I enstaka fall har den röda eller gula färgen inte påvisat någon förändring vilka dock hör till 
undantagen. Värt att notera är att logotypens underliggande företagsmärke kan ha påverkat 
resultatet då dess färg endast undersökts i kombination med detta. Sett till det stora antal 
logotyper vars asiatiska identitet stärkts med dess röda eller gula färg bör detta dock peka på 
att dessa färger kan vara fördelaktiga för att skapa en visuell asiatisk identitet. Detta styrks 
också då samtliga respondenter pekade ut att just dessa färger kommunicerar asiatisk identi-
tet till högst grad.

Tabell 4 - Röd och gul kommunicerar asiatisk identitet
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Bland de övriga färgerna som förekom bland de undersökta 63 logotyperna (blå, indigo, 
violett och grön) uppvisades inte samma positiva trend där resultatet i delmoment 2 jämfört 
med delmoment 1 endast visade på marginella skillnader. Den blå färgen har dock stuckit 
ut på så sätt att de logotyper med inslag av blå ansetts kommunicera asiatisk identitet till 
mindre grad än med en okulört färg. Ingen av dessa färger kan med andra ord anses vara 
fördelaktig för att skapa en visuell asiatisk identitet (se tabell 5).

6.3 Ordmärke & Typografi
I det tredje och sista delmomentet går att utläsa att samtliga fem undersökta logotyper 
ansågs kommunicera asiatisk identitet av alla tillfrågade respondenter (se tabell 6). Jämfört 
med tidigare delmoment går att utläsa att ordmärket, eller typografin med sitt säregna utse-
ende i stor utsträckning bidragit till den asiatiska identiteten. Det finns med andra ord en 
stark koppling mellan asiatisk skrift och vad respondenterna upplever som typiskt asiatisk. 
I vissa fall är skillnaden i antal respondenter så pass stor att man kan påstå att asiatisk skrift, 
eller liknande sådan är så pass identitetsbyggande att varken logotypens företagsmärke eller 
färg har någon betydelse.

Tabell 5 - Blå anses inte vara fördelaktig för att kommunicera asiatisk identitet
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Tabell 6 - Jämförelse mellan delmoment 1, 2 och 3
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7 Slutsats
Utifrån analysen av resultatet presenteras här arbetets slutsats samt rekommendationer

7.1 Sammanfattning
Att utläsa ur analysen är att de hypoteser som undersöktes i en stor del av fallen stämde 
överrens med åsikterna från den svenska marknaden även att vissa undantag fanns. Asiatiska 
skrifttecken, mytologiska varelser och ett urval av typiska asiatisk former framstod som de 
i särklass främsta identitetsbyggande elementen för asiatisk identitet. Detta var fallet även 
med logotypernas kulörta färger bortplockade. Med de kulörta färgerna återinförda sågs 
vissa skillnader i hur respondenterna svarat. Röda och gula färger hade i de flesta fall en 
positiv inverkan för den asiatiska identiteten medan blå hade en negativ inverkan. Typografi 
i form av asiatisk skrift, eller liknande sådan bidrog i särklass till den största förändringen i 
hur respondenterna svarat där en tydlig ökning kunnat ses då logotypernas ordmärke eller 
typografi återinförts.

7.2 Företagsmärke & Symbolik
Hypotes: För att en varumärkeslogotyp ska väcka associationer till Asien kan dess företagsmärke 
vara inspirerat av eller innehålla asiatiska skrifttecken, mytologiska varelser eller typiska asiatiska 
symboler som till exempel yin och yang.

Med dess distinkta form och starka anknytning till öst- och sydostasiatisk kultur var asiatis-
ka skrifttecknen en given utgångspunkt att grunda de bärande hypoteserna på. I undersök-
ningen påvisades i likhet med vad Sears (2011) skrivit att en majoritet av respondenterna 
ansåg att främst ord-, eller bokstavsmärken i form av asiatiska skrifttecken är identitetsbyg-
gande för Asien. Likaså ord-, eller bokstavsmärken med tydliga influenser från asiatiska 
skrifttecken Detta tyder på att respondenterna bär på förutfattade meningar om hur asiatis-
ka skrifttecken ser ut och bör vara identitetsbyggande för Asien på den svenska marknaden.

Teorier enligt Miller, Brown & Cullen (2000) om hur vissa symboler med inspiration från 
mytologiska varelser kan kommunicera asiatisk identitet fanns också där. Bland annat dra-
ken, lejonet och fenixfågeln med influenser från Asien visade sig ha en tydlig koppling till 
den asiatiska identiteten. Likaså andra asiatiska symboler är att anse som identitetsbyggande 
för Asien där tigern, yin yang och viss thailändsk symbolik ansågs kommunicera asiatisk 
identitet till hög grad. Hypotesen kan med andra ord anses vara bekräftad.

7.3 Färg
Hypotes: För att en färg ska väcka associationer till Asien kan denna i huvudsak ha inslag av 
röd, eller närliggande färger så som gul.

Vad berör färg fanns inget tydligt mönster bland de logotyper som flest antal respondenter ansåg 
kommunicera asiatisk identitet där ett flertal olika färger förekom. Detta kan ha berott på att 
färgen endast undersöktes tillsammans med den underliggande formen där formen ansetts kom-
municera asiatisk identitet till så pass hög grad att färgen inte har påverkat resultatet nämnvärt.
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Dock fanns ett tydligt resultat som pekade på att röd och gul bidrog till att fler responden-
ter ansåg att ett stort antal logotyper kommunicerade asiatisk identitet till en högre grad 
jämfört med dess okulörta färger. Dessa färger är i likhet med åsikter från Peterson & Cul-
len (2000) samt Yansen (2012) att anse som fördelaktiga för att kommunicera en asiatisk 
identitet. Övriga färger i undersökningen är inte av större intresse att studera vidare då 
dessa inte ligger till grund för hypotesen. Att notera är dock att blå inte är att anse som en 
fördelaktig färg för den asiatiska identiteten. I och med detta är hypotesen att betrakta som 
bekräftad.

Då logotypernas respektive kulörta färger endast presenterats tillsammans med dess un-
derliggande företagsmärke bör man ha i åtanke att färgen som individuellt element inte 
nödvändigtvis behöver kommunicera asiatisk identitet. I vissa fall har den röda färgen i 
kombination med dess företagsmärke gett upphov till en stor förändring i resultatet medan 
den i andra fall inte skapat samma förändring. Att tänka på är att fokusera på logotypens 
underliggande företagsmärke eller symbol och i första hand se färgen som ett komplement 
till denna.

7.4 Ordmärke & Typografi
Hypotes: För att en varumärkeslogotyp ska väcka associationer till Asien kan dess typografi bestå 
eller ha influenser av asiatiska skrifttecken.

Vad gäller typografi visade resultatet på enhälliga åsikter där samtliga respondenter ansåg att 
de modifierade logotyperna med elementet asiatiska skrifttecknen återinförda möjliggjorde 
den visuella kommunikationen av en asiatisk identitet i samtliga undersökta fall. Med 
andra ord stämmer hypotesen utifrån Sears (2011) mfl. och asiatisk skrift, eller skrift vilken 
efterliknar denna är en mycket viktig byggsten i en varumärkeslogotyp för att med största 
säkerhet kommunicera asiatisk identitet på den svenska marknaden, även i de fall då både 
dess företagsmärke och/eller färg misslyckas med den bedriften.

7.5 Rekommendationer 
Nedan presenteras i listform rekommendationer för att i en varumärkeslogotyp kommuni-
cera asiatisk identitet.

•	 Logotypens företagsmärke kan med fördel bestå av asiatiska skrifttecken eller skrift vars 
utformning har likheter med dessa. Företagsmärket kan också bestå av mytologiska var-
elser eller symboler vilka är att betrakta som asiatiska; till exempel yin & yang. 

•	 Logotypens färg kan med fördel vara röd eller gul för att stärka den asiatiska identiteten. 

•	 Logotypens ordmärke eller typografi kan med fördel bestå av asiatiska skrifttecken, eller 
sådana tecken vilka efterliknar dessa.
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8 Diskussion
Under nedanstående punkter diskuteras och kritiseras ingående arbetets olika delar. Validitet och 
reliabilitet förklaras och förslag på vidare studier ges.

8.1 Definition av logotyp
Vad gäller den teori som legat till grund till hela arbetet fanns en del svårigheter. Att bryta 
ned en varumärkeslogotyp i dess beståndsdelar var inte lika självklart som kanske kan 
tyckas. Det fanns vissa frågetecken i vilka och hur små beståndsdelar det faktiskt var rimligt 
att bryta ned en varumärkeslogotyp. Sett till arbetets omfattning och med stöd i den hu-
vudsakliga ansågs dock tre grundläggande beståndsdelar vara en rimlig omfattning.

Den främsta svårigheten med att dela upp en varumärkeslogotyp i dess beståndsdelar var att 
dra en tydlig linje mellan dessa. De främsta frågetecknen kretsade kring begreppen före-
tagsmärke och ordmärke eller typografi där definitionen av dessa gjorde det svårt att placera 
dessa i olika fack. Ett företagsmärke kunde i enstaka fall bestå av just typografi varpå logo-
typen i sig endast bestod av ett ordmärke och gjorde en mer ingående uppdelning omöjlig. 
Inledningsvis söktes en mer tydlig uppdelning där begrepp för vad som återstod då typogra-
fi och kulörta färger hade exkluderats från logotypen där begreppet ”form” var ett förslag. 
Detta justerades dock till just företagsmärke eller symbol då form ansågs kunna syfta till 
logotypens helhet snarare än en beståndsdel.

Liknande problem uppkom i den del av teorin som behandlade ordmärke och typografi där 
just begreppet typografi gav upphov till en del oklara definitioner. Frågan kretsade kring 
huruvida de asiatiska skrifttecknen skulle betraktas som ett ordmärke eller typografi, eller 
som en slags symbol som en del av företagsmärket. De asiatiska skrifttecknen är i grunden 
ideogram och piktogram, som avbildar ett betecknat begrepp eller fysisk entitet genom 
olika former (både bildliga och symboliska sådana) varpå dessa skrifttecken inte hade en 
självklar plats i det fack som valts att kallas för ordmärke och typografi. Utifrån arbetets 
förutsättningar om att testa hur företagsmärke & symbolik, färg och ordmärke & typografi 
kan tillämpas i en logotyp för att kommunicera en asiatisk identitet valdes dock de asiatiska 
skrifttecknen och dess bärande egenskaper att betraktas som typografi med anledningen att 
dessa skrifttecken i största allmänhet fyller samma funktion som typografin gör i västvärlden

Begreppet färg gav också upphov till vissa otydligheter för att skilja på logotyper i sina 
ordinarie färger och logotyper där dessa färger exkluderats. Då svart, grå och vit också är 
att betrakta som färger ansågs det inte korrekt att beskriva en logotyp utan dess ordinarie 
färger som ”färglös”. Man tar med andra ord inte bort någon färg, utan justerar endast dess 
kulörthet. I slutändan bestämdes att använda de relativt ovanliga begreppen kulört och 
okulört då de ansågs vara de mest förklarande för vad som eftersöktes.
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8.2 Litteratur
En punkt för självkritik är att arbetet i sig kan tyckas ha utgått i från för snäva litterära 
källor genom att endast förlita sig på en eller ett fåtal källor i förstudien vilken hypoteserna 
grundat sig på. Att hitta relevant litteratur som behandlade asiatisk symbolik, färg och 
typografi var en svårare uppgift än förväntat där endast en serie med böcker har fått stå för 
en betydande del av de teorier som tagits fram i de inledande delarna av arbetet. De be-
gränsningar som detta arbete haft i form av resurser har lett till att man inte kunnat täcka 
en tillfredsställande del av den asiatiska kulturen, men dock ett urval av denna. Hypoteserna 
i arbetet grundar sig alltså i vad som kan vara relevant för att kommunicera asiatisk identitet 
men att många fler vägar finns att gå.

Både Global Graphics: Symbols samt Global Graphics: Colors kunde kännas något un-
dermålig konstruerad vad gäller underbyggande källor till innehållet. Mycket av det som 
förklaras i boken verkar vara taget ur tomma luften och/eller utgående från stereotyper och 
förutfattade meningar om vad vi i västvärlden har lärt oss att tycka. Sett till resultatet kan 
den valda litteraturen dock anses ha varit tillfredsställande då en stor del av de logotyper 
som på teoretiska grunder har valts ut har ansetts kommunicera asiatisk identitet av en ma-
joritet av respondenterna. En bredare litteraturbas hade dock varit önskvärd för att eventu-
ellt täcka en större del av den asiatiska identiteten som nu kan ha uteslutits.

Litteraturen för den teoretiska referensramen framställs som mer genomarbetad där flera 
källor bekräftat varandra. Svårigheterna låg framförallt i olika begrepp som användes för 
att förklara samma sak, inte minst då viss litteratur var på annat språk än det svenska. De 
begrepp som använts för att beskriva logotypens uppbyggnad har dock varit återkommande 
och bör således vara en rimlig uppdelning.

8.3 Metod
Nedan diskuteras den metod som använts för att svara på arbetes syfte och frågeställning 
samt vad som bra och mindre bra med denna. Vidare diskuteras alternativa metoder som 
eventuellt skulle kunnat lämpa sig bättre till denna forskning.

8.3.1 Kvantitativ marknadsundersökning
Forskningen baserades på ett kvantitativt tillvägagångssätt vilket i efterhand känns som ett 
rimligt tillvägagångssätt för att bedriva en undersökning som dels behövde täcka en större 
målgrupp och dels kunna jämföras på likvärdiga grunder, något en kvalitativ undersökning 
inte skulle kunna ha åstadkommit. Marknadsundersökningen som bestod av strukturerade 
intervjuer tycks även den ha varit det bättre alternativet för denna typ av undersökning. Ge-
nom att använda ett enkelt svarsschema kunde data samlas in, sammanställas och jämföras 
på likvärdiga grunder. Förutom att undersöka vilka logotyper respondenterna ansåg kom-
municera asiatisk identitet gavs även möjligheten att se hur de olika beståndsdelarna gav 
upphov till en förändring i resultatet vilket legat till grund för de slutsatser som dragits.
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Marknadsundersökningens utformning gav upphov till många frågetecken. Det diskutera-
des bland annat vilka frågor som skulle ställas till respondenterna för att på bästa sätt svara 
på arbetets frågeställning och om resultatet kunde blivit annorlunda om frågeställningarna 
hade utformade på ett annat sätt. Undersökningen behövde fokusera på företagsmärke 
och symbolik, färg och typografi varpå de tre delmoment som genomfördes ansågs vara 
ett lämpligt upplägg. Det fanns dock vissa nackdelar med detta upplägg som upptäcktes 
under arbetets gång. Dels var det tidskrävande och dels behövde undersökningen utföras i 
en störningsfri miljö. Detta innebar att urvalet av respondenter behövde tänkas över, och i 
slutändan begränsas något.

Det största problemet som dök upp var dock huruvida marknadsundersökningens övergri-
pande upplägg och frågeställning gav upphov till en felmarginal i den data som samlades 
in. Bryman (2002) menar på att härledande frågeställningar kan förekomma i strukturerade 
intervjuer och ligger då till grund för just denna felmarginal. Kritiken i detta arbete grundar 
sig i att frågeställningens utformning i forskningsprocessen kan ha fått respondenten att 
uppfattat logotyper, eller delar av logotyper som asiatiska som annars hade lämnats utanför 
ramarna vad föreföll kommunicera asiatisk identitet. Genom att presentera logotyper till 
respondenten tillsammans med frågeställningen “vilka av dessa logotyper anser du kommu-
nicerar asiatisk identitet?” fanns med andra ord en risk för att denne härleddes till att tycka 
eller tro att flera kommunicerade asiatisk identitet än vad som i själva verket var fallet vilket 
kan vara anledningen till att en stor del logotyper som i teorin inte kommunicerade asiatisk 
identitet faktiskt ansågs göra det. En bättre frågeställning hade kunnat vara “anser du att 
någon av dessa logotyper kommunicerar asiatisk identitet” för att inte härleda respondenten 
på något sett.

En alternativ metod vore att helt bortse från logotyperna och låta respondenterna utan 
någon form av ”vägledning” svara på frågor om vilka symboler, färger och typografi de 
ansåg kommunicera asiatisk identitet, till exempel genom att omformulera frågeställningen 
till ”Vilka/vilken symboler/färger/typografi anser du kommunicerar asiatisk identitet?”. På 
så sätt skulle respondenterna ge svar vilka inte på något sätt var påverkade av någon annans 
åsikt och dessutom ge upphov till data utan några teoretiska begränsningar, vilket nuva-
rande tillvägagångssätt kan ha gjort.

8.3.2 Urval
En viktig fråga som diskuterades under arbetets gång var huruvida urvalet av respondenter 
var tillräckligt stort eller varierat för att vara representativt för den svenska marknaden. Då 
endast 20 respondenter deltog i undersökningen är detta ämne för kritik där det finns en 
viss risk för felmarginal i den insamlade datan. Bryman (2002) påpekar att det inte finns 
några skrivna regler för hur stort ett urval måste vara för att vara representativt för den 
marknad man ämnar undersöka. Däremot påpekas att felmarginalen reduceras desto större 
urvalet är. Redan innan urvalsprocessen började fanns en vetskap om att den tid och de 
resurser som avsatts till detta arbete inte skulle räcka till för att täcka en tillfredsställande 
stor urvalsgrupp, varpå 20 respondenter ansågs vara en rimlig kompromiss mellan tid och 
ett något så när representativt urval.
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Då undersökningen var utformad på sådant sätt att den innehöll ett flertal delmoment vilka 
var tidskrävande och dessutom var tvungen att ta plats i en miljö utan störningsmoment 
ansågs det inte sannolikt att ett flertal slumpmässiga respondenter från den svenska befolk-
ningen skulle ha möjlighet att ställa upp på en sådan undersökning. Detta skulle i sin tur 
leda till en snävare urvalsgrupp i slutändan varpå en kompromiss gjordes och ett kvoturval i 
bekvämlighetskretsen bestämdes tidigt i forskningsprocessen.

8.3.3 Val av varumärkeslogotyper
I arbetets marknadsundersökning finns endast kommersiella varumärkeslogotyper tilläm-
pade vilket kan vara ämne för diskussion.  Kritiken om detta angreppssätt till undersök-
ningens utformning ligger i huruvida kommersiella logotyper är relevanta för att antingen 
bekräfta eller förkasta de tillämpade hypoteserna i arbetet. Det kan tyckas att om det grund-
läggande tillvägagångssättet för arbetets genomförande kretsar kring hypoteser grundade 
på tidigare studier (teorier) kan fabricerade prototyper framtagna i enlighet med det teorin 
säger (om vilka element som är kommunikationseffektiva för en asiatisk identitet) fungera 
lika bra eller rentav vara mer fördelaktiga i sin testningsroll. Denna möjlighet ignorerades 
dock i arbetsprocessen av framförallt tidsmässiga skäl, där ett sådant tillvägagångssätt att på 
egen hand fabricera det antal logotyper som krävs för att täcka upp hypoteserna samt ett 
antal utöver dessa skulle utgöra ett hinder i tidsplaneringen. Då i termer om ett för omfat-
tande arbete till att hinnas med inom de förutbestämda tidsramarna under vilket arbetet 
fortlöpte

För varumärkeslogotyper av asiatiskt ursprung vilka inte utformats för att kommunicera 
asiatisk identitet fanns det tillfällen då igenkänningsfaktorn ledde till att respondenten i ett 
antal fall bortsåg från det faktum att de vid testningen inte skulle ta hänsyn till vilken na-
tion logotypen har sitt ursprung i och endast fokusera på huruvida logotypen i fråga kom-
municerade en asiatisk identitet eller inte. Den lilla minoritet som ansåg att dessa logotyper 
kommunicerade asiatisk identitet var dock inget som påverkade resultatet i sig, men det 
visar på vikten av att vara mycket tydlig i instruktionerna till undersökningen för att und-
vika missförstånd. I en större skala skulle denna felmarginal kunna blivit betydligt större. 
En lösning på problemet vore att selektivt välja bort de logotyper som anses ha för stor 
igenkänningsfaktor, men då urvalet gjordes på slumpmässiga grunder kan det anses vara 
ett naturligt förekommande fel i undersökningen. Det är dessutom inte möjligt för arbe-
tets författare att i undersökningens utformning på ett objektivt sätt avgöra vilka logotyper 
som bär på en hög igenkänningsfaktor hos respondenterna då den perceptionen är ytterst 
personlig och subjektiv. 

8.4 Resultat och analys
Att kunna hitta mönster och dra slutsatser utifrån den data som samlades in var väsentligt i 
arbetets analys för att överhuvudtaget komma fram till ett resultat. Genom att bryta ned lo-
gotypen i dess tre nämnda beståndsdelar var förhoppningen att kunna dra slutsatser utifrån 
vart och ett av dessa och att på så sätt kunna ge rekommendationer vilka skulle kunna tas ur 
sitt sammanhang och appliceras på en helt ny varumärkeslogotyp.
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Diskussioner har förts huruvida undersökningens upplägg utformats på sådant sätt att den 
data som samlats in kunnat ligga till grund för att studera varumärkeslogotypernas be-
ståndsdelar var för sig. Den främsta frågan kretsade kring hur de övriga elementen i under-
sökningen (antingen företagsmärke/symbol, färg eller ordmärke/typografi) skulle kunna ha 
påverkat hur elementet i fråga uppfattades som asiatisk eller inte. I arbetet gäller sagd fråga 
elementet färg och typografi då dessa inte testats som ett egna självstående element utan i 
sammanhang/symbios med företagsmärket. Frågan var då om färgen eller typografin endast 
ansågs kommunicera asiatisk identitet i dessa sammanhang i kombination med ett annat 
element.

Genom att jämföra resultatet från det första, respektive andra delmomentet med resul-
tatet från det andra, respektive tredje delmomentet fanns dock underlag att se till vilken 
grad färgen och typografin var av betydelse, där en stor förändring i andelen respondenter 
delmomenten emellan ansågs kunna ligga till grund för hur pass identitetsbärande ett visst 
element är. Det finns också ett flertal tydliga mönster där till exempel färgen röd i detta fall 
bidrog till att en större andel respondenter ansåg att logotypen kommunicerade asiatisk 
identitet i väldigt många och vitt skilda fall vilket tyder på att färgen trots allt kunnat stå 
på egna ben. Liknande mönster går att se i typografin där samtliga logotyper hade ett ökat 
antal respondenter i det tredje delmomentet.

8.5 Reliabilitet och validitet
Vad gäller reliabilitet så innebär det att den metod som används eller det resultat som 
presenteras ska vara tillförlitligt. Bryman (2002) pratar om extern reliabilitet vilken innebär 
att undersökningen ska kunna repeteras och få likvärdiga resultat varje gång. I detta arbete 
formas ett antal hypoteser utifrån en del av den teori som finns tillgänglig om asiatiska 
kulturer och dess visuella identitet. Ett problem här vad gäller reliabilitet är att de hypoteser 
som arbetet vilar på måste vara jämförbara för att resultatet ska kunna repeteras. Om hypo-
teserna formas utifrån andra källor finns en möjlighet att varken undersökningen eller resul-
tatet blir de samma. Utgår man istället utifrån samma förutsättningar bör reliabiliteten för 
arbetet vara högre och möjligt att repetera sett till marknadsundersökningens genomförande 
oavsett vem som utför undersökningen. Då arbetet hela tiden utgått ifrån en tvärsnittsstu-
die med ett representativt urval av respondenter blir även reliabiliteten högre.

Validitet å andra sidan innebär att resultatet ska vara mätbart vilket är av stor vikt för 
kvantitativ forskning. Man vill med andra ord svara på om man mäter det man verkligen 
vill mäta (Bryman 2002). Den datasamlingsteknik som använts har ansetts ge den informa-
tion som efterfrågades då undersökningen konstruerades efter de delar av en logotyp som 
önskades undersökas. Det är av stor vikt att den data som samlas in är användbar vilken den 
i detta arbete har ansetts vara.
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8.6 Slutsats och vidare studier
I arbetets inledande skede fördes det diskussioner mellan arbetets författare och uppdrags-
givaren om ett samarbete som möjligen kunde leda till utformningen av en fysisk produkt 
för företaget. Förhoppningen är att slutsatsen från detta arbete ska kunna ligga till grund 
för framtagning av grafiska identiteter för varumärken med asiatiskt ursprung vilket var vad 
uppdragsgivaren inledningsvis var intresserade av. 

Slutsatsen är att betrakta som rekommendationer och förslag då forskningens natur ger upphov 
till en stor variation i de undersökta hypoteserna. Att titta på symbolik, färger och typografi 
från en rad olika asiatiska länder upptäcktes tidigt i arbetet vara väldigt omfattande varpå 
endast ett visst urval av symboler, färger och typografi vilka ansetts vara identitetsbyggande 
för Asien tittats på.

För att studera vidare på ämnet vore ett förslag att begränsa fokus till endast en av logoty-
pens beståndsdelar och mer detaljerat undersöka de öst- och sydostasiatiska länderna var 
för sig. Några förslag skulle kunna vara att titta på symboler från Thailand, färger från Kina 
eller typografi från Japan och på så sätt få en bredare grund att stå på.
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