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Sammanfattning  
En väl fungerande visuell identitet är av största vikt för att skapa ett framgångsrikt varumärke 

med hög efterfrågan. Därför är det viktigt att varumärken uppdateras och anpassas efter rådande 

förhållanden då det visuella/grafiska uttrycket kontinuerligt förändras i dagens samhälle. 

Logotypen är den tydligaste ingångspunkten i varumärkeskommunikationen och därmed är 
studiens syfte att utforma en logotyp som kommunicerar teföretaget Song tea’s varumärke. 

Studien har en kvalitativ fallstudieansats och empiri i form av intervjuer redogör för 

respondenternas åsikter om logotypförslagen och berör teorier som: varumärkesidentitet, 

positionering, logotyp, färger och typografi. Utifrån dessa teorier och insamlad data, där tre 

respondenter och en testperson intervjuades, analyserades materialet för att besvara studiens 

syfte. 

 

Slutsatserna av denna studie visar att Song tea bör utforma väldesignade förpackningar som 

anpassas efter den nya kontexten och blir hållbar över avsedd tid. Oavsett storlek på företaget så 

indikerar en välgjord design kvalitet och värde för konsumenten vilket leder till en större 

attraktionskraft. Vidare visar studien att färger är viktiga kommunikativa element men att 

konsumenterna har olika åsikter om färgval. Detta leder till att Song tea via 

varumärkeskommunikation bör skapa en stark identitet som med upprepad exponering av logotyp 

och färg kan göra att varumärkesassociationer skapas och förknippas med företaget. Dessutom är 

förpackningsdesignen avgörande vid köpbeslutet och tillsammans med en innovativ design kan 

det öppna upp nya marknader för företaget där varumärkeskännedomen blir av vikt för att skapa 

en ökad attraktionskraft.



 

Abstract  
A well-functioning visual identity is paramount for creating a successful brand in high demand. 

Therefore, it is essential that brands are updated and accommodated to the current demands when 

the visual/graphic expressions are continuously changing in modern society. The logotype is the 

most apparent point of entry in brand communication. The purpose of this study is to design a 
logotype that communicates the tea company Song tea’s brand. 

The study is a qualitative case study and empirical data in form of interviews describes the 

respondents' opinions about the logotype suggestions and concerns theories such as: brand 

identity, positioning, logotype, colors and typography. Based on these theories and acquired data, 

interviews with three respondents and one test person, the material was analyzed to answer the 
purpose of the study. 

The findings show that Song tea should shape well-designed packages adapted to the new 

context, and sustainable over the desired time. Whatever the size of the company, a well-designed 

brand indicates quality and consumer value, leading to a greater appeal. The study also shows 

that colors are important communicative elements, but consumers have different opinions about 

choice of colors. This leads to the conclusion that Song tea should create a strong identity 

through brand communication with repeated exposure of the logo and color, which can create 

brand associations that is tied to the brand. Also the packaging design is crucial in purchasing 

decisions and together with an innovative design, it can open up new markets for the company 
where brand recognition is of great importance to create increased appeal. 



 

Innehållsförteckning  
 

1 Inledning .......................................................................................................1 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................... 1 
1.2 Syfte och frågeställningar........................................................................................... 1 
1.3 Avgränsningar ............................................................................................................ 1 
1.4 Definition av begrepp................................................................................................. 2 
1.5 Disposition ................................................................................................................. 2 

 

2 Referensram .................................................................................................3 
2.1 Varumärken................................................................................................................ 3 

2.1.1 Varumärket som identitetsskapare.............................................................................................. 3 
2.1.2 Varumärkespositionering............................................................................................................ 4 
2.1.3 Kärnvärden ................................................................................................................................. 4 
2.1.4 Varumärkeselement .................................................................................................................... 5 
2.1.5 Redesign ..................................................................................................................................... 5 

2.2 Identitet och logotyp................................................................................................... 5 
2.2.1 Logotyp och symbol ................................................................................................................... 6 
2.2.2 Färg ............................................................................................................................................. 6 
2.2.3 Typografi .................................................................................................................................... 8 

2.3 Analysmodell.................................................................................................................................. 10 
 

3 Metod ..........................................................................................................11 
3.1 Metodansats.............................................................................................................. 11 
3.2 Teorival .................................................................................................................... 11 
3.3 Urval och insamling av empiri ................................................................................. 12 

3.3.1 Primärdata – intervjuer .............................................................................................................12 
3.3.2 Sekundärdata – dokumentation ................................................................................................14 

3.4 Dataanalys och tolkning ........................................................................................... 14 
3.5 Utvärdering av studiens kvalitet............................................................................... 14 

 
4 Empiri .........................................................................................................16 

4.1 Respondent 1 ............................................................................................................ 16 
4.1.1 Färg..............................................................................................................................................16 
4.1.2 Förpackning.................................................................................................................................16 
4.1.3 Logotyp........................................................................................................................................16 

4.2 Respondent 2 ............................................................................................................ 17 
4.2.1 Färg..............................................................................................................................................17 
4.2.2 Förpackning.................................................................................................................................18  
4.2.3 Logotyp........................................................................................................................................18 

4.3 Respondent 3 ............................................................................................................ 19 
4.3.1 Färg..............................................................................................................................................19 
4.3.2 Förpackning.................................................................................................................................19 
4.3.3 Logotyp........................................................................................................................................20 

4.4. Respondent 4 ........................................................................................................... 21 
4.4.1 Färg..............................................................................................................................................21 
4.4.2 Förpackning.................................................................................................................................21 
4.4.3 Logotyp........................................................................................................................................21 

4.5 Sammanställning av intervjuer................................................................................. 23 



 

5 Resultat och analys ....................................................................................24 
5.1 Färg........................................................................................................................... 24 
5.2 Förpackning.............................................................................................................. 25 
5.3 Logotyp .................................................................................................................... 26 

 

6 Avslutning ...................................................................................................28 
6.1 Slutsatser .................................................................................................................. 28 
6.2 Rekommendationer .................................................................................................. 28 
6.3 Diskussion ................................................................................................................ 29 
6.4 Vidare studier ........................................................................................................... 30 

 

Referenser ......................................................................................................31 

 

Bilaga 1 - Intervjuguide..................................................................................1 

 



 

Figur- och tabellförteckning 

Tabell 1 – Definition av begrepp ........................................................................................   2 
Tabell 2 – Definition av teckenmellanrum .........................................................................   9 
Tabell 3 – De utvalda respondenterna för användartestet ................................................. 13 
Tabell 4 – Sammanställning av respondenternas svar ....................................................... 23 
 
Figur 1 – Analysmodell....................................................................................................... 10 
Figur 2 – Logotyp 1 ............................................................................................................ 16 
Figur 3 – Logotyp 2 ............................................................................................................ 17 
Figur 4 – Logotyp 3 ............................................................................................................ 17 
Figur 5 – Logotyp 4 ............................................................................................................ 17 

 



  1 

1 Inledning 
 
Inledningskapitlet presenterar bakgrunden till studien, frågeställning, avgränsningar, definition 
av begrepp samt en disposition över studiens utformning. 

1.1 Bakgrund  

En väl fungerande visuell identitet är av största vikt för att skapa ett framgångsrikt varumärke 
med hög efterfrågan. Med den forcerande takt som det visuella/grafiska förändras i dagens 
samhälle behöver varumärken uppdateras för att kunna anpassas och optimeras efter den rådande 
efterfrågan (Falonius och Körberg, 2010). I arbetet studeras teföretaget Song tea som bytt ägare 
vilket har resulterat i ett nytt koncept för varumärket som innebär att det nuvarande grafiska 
materialet behöver anpassas och optimeras efter de nya förutsättningarna. För att ägarna, Jenny 
Englund och Victoria Ställberg, ska kunna forma varumärket efter det nya konceptet som de 
önskar är en förändring nödvändig. Detta genom att skapa tydliga och enhetliga riktlinjer inom 
det visuella. Varumärket och dess produkter kommer marknadsföras på nya platser och behöver 
anpassas efter de nya förutsättningarna för att vara hållbar över avsedd tid. Keller et al. (2012) 
menar att varumärket förser konsumenten med viktiga funktioner och har en särskild betydelse 
för dem. För att öka och upprätthålla ett varumärkesvärde bör varumärket därför vara mån om 
dess identitet och vad konsumenten har för associationer till varumärket. 

Enligt Holger och Holmberg (2006) är logotypen den tydligaste ingångspunkten i 
varumärkeskommunikationen. Därmed kommer studien ägnas åt hur varumärket kommuniceras 
via logotypen och hur den i sin tur bör vara utformad. Det är av stor vikt att Song tea blir 
medveten om dess visuella identitet för att i sin tur kommunicera den via logotypen och övrigt 
grafiskt material. För att bygga en stark varumärkesidentitet är det till fördel att alla designbeslut 
speglar företagets ståndpunkter som i sin tur förser varumärket med enhetlighet. (Song tea, 2015). 

Studien ägnas till varumärkets ägare samt de med intresse för varumärkesbyggande och särskilt 
logotypskapandet. Ägarna kan i och med att de får en inblick i deras varumärke lära av studien 
för vidare identitetsbyggande. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att utforma en logotyp som kommunicerar Song tea’s varumärke.  
 
Följande frågeställningar används som utgångspunkt i studien: 

1. Varför bör en mindre tegrossist som Song tea uppdatera sin visuella identitet? 
2. Hur bör varumärkeskommunikation via färger på förpackning påverka en logotyp för ett 
sådant varumärke? 
3. Vilka konsekvenser bör dessa frågor leda till i utformning av en logotyp för varumärket 
Song tea? 

1.3 Avgränsningar 
Studien genomfördes under en begränsad period vilket resulterade i att det inte fanns tillräckligt 
med tid för en bred och omfattande undersökning av varumärket. Studien avgränsades därmed till 
logotypförslaget vilken i detta fall innefattar typsnitt, färger, förpackning och former.  
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1.4 Definition av begrepp 

Begrepp Definition 

Gemena Små bokstäver, abcdef… (Hellmark, 2006) 

Versaler Stora bokstäver, ABCDEF… (Hellmark, 2006) 

Antikva Typsnittskategori med växellinje, serifer och kontrast mellan hår- och grundstreck. 
(Hellmark, 2006) 

Sanserif el. linjär Äldre namn: grotesk. Bokstavsform som saknar serifer och växellinje, har 
jämntjock bokstavslinje utan kontrast mellan grund- och hårstreck.  
(Hellmark, 2006) 

Tabell 1 – Definition av begrepp 

 

1.5 Disposition 
Efter inledningen består studien av fem kapitel som belyser följande: 

Referensram: Studien tar i nästkommande kapitel upp väsentlig teori för studien och ger en 
inblick i vilka teorier som kommer behövas för kommande kapitel. Referensramen tar upp teorier 
som bland annat positionering, identitet, redesign, profil, färger, typografi och 
varumärkeskommunikation. Den riktar sig till personer som inte är insatta i ämnet men som vill 
ha en djupare kunskap och därmed få en förståelse för studien. Slutligen presenteras 
analysmodellen som förklarar hur studiens insamlade data kommer analyseras utifrån de teorier 
som presenteras. 

Metod: I detta kapitel beskrivs och motiveras hur författaren har gått tillväga i studien gällande 
datainsamling, urval av respondenter och vilken metod som använts. I metodkapitlet bedöms 
studiens trovärdighet utifrån metodvalet och dessutom granskas dess validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet.  

Empiri: I detta kapitel presenteras data som har samlats in i via intervjuer. Testernas 
genomförande presenteras och sammanställs vilket kan intressera den som vill erhålla mer 
information och detaljer från det insamlade empiriska materialet. 

Resultat och analys: Kapitlet analyserar och presenterar den empiri som samlats in utifrån teorier 
som behandlats i referensramen. Fallen analyseras individuellt och sammanställs. Resultaten 
ligger sedan till grund för de slutsatser som dras i nästföljande kapitel. Detta tilltalar de som vill 
ha en grundläggande förståelse för ursprunget av slutsatserna för att vidare kunna göra en egen 
bedömning av dem. Kapitlet ägnas till personer verksamma inom samma sektor eller till de som 
berörs av studien. 

Avslutning: Här presenteras slutsatser utifrån det analyserade materialet vilket vidare ska svara 
på studiens syfte och leda fram till rekommendationer. Även diskussion och förslag till vidare 
studier presenteras. Kapitlet riktar sig till dem som vill ta del av studiens resultat vilket kan vara 
de som berörs av studien, personer inom branschen eller de som är intresserade av att utföra 
vidare studier inom ämnet och fördjupa sig i företaget.
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2 Referensram  

I referensramen redovisas de teorier som hjälper till att besvara studiens syfte ”att utforma en 
logotyp som kommunicerar Song tea’s varumärke”. Teorierna utgår från de delar som bygger 
den visuella identiteten, som exempelvis färger, redesign, typsnitt, kommunikation, kärnvärden 
och positionering. Avslutningsvis presenteras den analysmodell som förklarar hur studiens 
insamlade data kommer analyseras utifrån de teorier som presenterats. 

 

2.1 Varumärken 

Enligt Wheeler (2012) är varumärket löftet, den stora idén och de förväntningar varje konsument 
har av en produkt, företag eller tjänst. För att skydda ett varumärke ställs särskilda krav, bland 
annat att ett varumärke måste ha särskiljningsförmåga. Dessutom måste det gå att uppfattas som 
ett varumärke i sig och vara försedd med en symbolfunktion. Enkla kombinationer av färger, 
former och bokstäver kan skyddas, medan alltför simpla företeelser som en enstaka bokstav eller 
en enda färg inte kan skyddas. (Holger och Holmberg, 2006) 
 

Företagets symbol, som utöver sin visuella form (logotyp), är bärare av ett värde, även kallat 
kapital. Varumärket ska genom företagstecknet skapa unika associationer och identifiera 
företagets produkter och särskilja det från konkurrenter. Detta konkurrensmedel som företaget 
framställs som, ska vidare positionera sig på marknaden och få kunden att orientera sig bland 
olika produkter. Om varumärkeskapitalet används på rätt sätt kan det bidra till att konsumenten 
känner ökat förtroende för varumärket och kapitalet kan då öka. (Holger och Holmberg, 2006) 
 

Bo Bergström (2007) presenterar fyra viktiga begrepp inom varumärkeskommunikation: 
Identitet, det som företaget är. Företagets innersta väsen, dess själ som bygger på historia och 
kultur. 
Profil, det som företaget vill uppfattas som. Den bild som företaget vill förmedla till omvärlden. 
Exempelvis ska en profilkampanj föra fram viktiga kärnvärden genom att profilera företaget. 
Image, det som företaget uppfattas som och står för, samt hur de gestaltas på marknaden. 
Vision, dit som företaget vill komma i framtiden. Det de försöker förmedla till anställda och 
omvärlden; vad de vill stå för, vart de vill komma i framtiden och vilka produkter de ämnar 
producera. 
 

2.1.1 Varumärket som identitetsskapare  

Varumärkesidentiteten är varumärkets väsentliga komponenter som inkluderar namn, färger, 
symboler och andra designelement. Kombinationen av dessa och den visuella presentationen 
definierar varumärket och används för att särskilja produkten eller tjänsten från konkurrenter.  
I huvudsak skapar varumärkesidentiteten ett starkt emotionellt band till användaren. (Rosner 
Klimchuck och Krasovec, 2012) Vidare menar Mårtensson, Ateva och Svensson (2013) att 
varumärkesidentiteten är den helhetsbild som varumärket eftersträvar.  
 

Den ständiga närvaron av logotyper, symboler och varumärken ger en påminnelse om vilka vi är, 
vilka vi vill vara eller vilka vi borde vara. Tillsammans med all konkurrens är det svårt att bli 
ihågkommen vilket blir allt viktigare varje dag. Ett starkt varumärke står upp gentemot 
konkurrenter och hanterar en överbefolkad marknad. (Holger och Holmberg, 2006) Det är av vikt 
att vara unik och attrahera köparen då över två tredjedelar av alla köpbeslut sker i butiken när 
konsumenten står vid produkthyllan (Rosner Klimchuck och Krasovec, 2012). 
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Varumärkets uppgift är att identifiera en vara eller något annat. Att identifiera något innebär att 
fastslå identiteten, att yttra vad något är och sedan ha förmågan att skilja det från något annat. 
Företaget kontrollerar detta medvetet genom styrning av dess visuella uttryck i exempelvis 
företagsnamnet, design, förpackning, reklam et cetera. (Holger och Holmberg, 2006) Vidare 
hävdar Wheeler (2012) att en effektiv identitet är värdefull då den bygger på kännedom, ökar 
igenkännandet, uttrycker en konkurrenskraftig särskiljning samt kommunicerar unikhet och 
kvalitet. 
 

Skapandet av logotyper och varumärken har fått en helt ny innerbörd i och med att 
kommunikationsformerna förändrats. Vid skapandet av logotypen och varumärket är det viktigt 
att ha en förståelse för att den fysiska produkten enbart är en liten del av hela varumärket vid 
köpet. Ofta vill företag förmedla en upplevelse i sina produkter för att öka användandet. Detta 
innebär att produkten innehar en del av varumärket som skapar en uppfattning hos konsumenten. 
(Holger och Holmberg, 2006)  
 

Bruce och Daly (2007) skriver i sin studie att en välgjord design skiljer företag och 
produkttillverkare åt och visar på vikten av att ”sticka ut” i mängden. En innovativ design öppnar 
upp för nya marknader. I deras studie nämner de även att väldesignade produkter kommunicerar 
kvalitet och värde för konsumenten vilket bidrar till en större attraktionskraft. Marknadsfördelar 
med design är bland annat att den förbättrar produkt- och servicekvaliteten, skiljer 
produkten/tjänster åt på marknaden, bidrar till kreativitet, immaterialrätt och kompetens inom 
företaget. (Bruce och Daly, 2007) Förpackningar är varumärken som konsumenten litar 
tillräckligt på för att ta med till sitt hem. Enligt Wheeler (2012) finns en ständig närvaro av 
förpackningar med dess former, grafik, färger, meddelanden och behållare som gör oss påminda 
om vad de har att erbjuda. 
 

2.1.2 Varumärkespositionering 

Att särskilja en produkt eller tjänst blir allt mer utmanande då konkurrensen ökar. Positioneringen 
är därmed grundstenen som företag bygger sina strategier, varumärken samt relationer till kunder 
på. Den utvecklar kreativa ingångar till marknader som ständigt förändras och dit konsumenten 
ideligen påverkas av produkter och meddelanden. (Wheeler, 2012). Vidare menar Mårtensson et 
al. (2013) att varumärket, för att kunna göra sig hört, måste vara fokuserat och unikt. 
 

Keller, Apéria och Georgson (2012) menar att varumärkespositionering är hjärtat av 
marknadsstrategin, där målet är att åstadkomma en specifik plats i målgruppens medvetande och 
på så vis få kunderna att förknippa produkter eller tjänster med varumärket.  
 

2.1.3 Kärnvärden 

Kärnvärden finns till för att definiera och sortera ut vad varumärket står för och vad de vill 
representera för konsumenten. De uttrycks ofta i ett fåtal ord som fungerar som styrparametrar för 
varumärket och bör vidare genomsyra alla beslut som fattas. Tre kriterier bör finnas i åtanke för 
att skapa starka kärnvärden: de ska vara kommunikativa, förenklade och inspirerande. Ju färre 
ord som används för kärnvärdena desto effektfullare och mer minnesvärda blir de, mellan tre till 
fem ord är optimalt. Ett starkt kärnvärde definierar även vilken verksamhetskategori företaget 
tillhör och på vilket sätt de är unika i relation till konkurrerande varumärken. Syftet med 
kärnvärdena är inte enbart att informera och guida de anställda, utan även för att inspirera 
konsumenten såväl som de anställda inom företaget. (Keller et al., 2012) 
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2.1.4 Varumärkeselement 
För att identifiera och särskilja ett varumärke används varumärkeselement som eftersträvar att 
skapa ett starkt varumärkesvärde. Elementen är en stor del av varumärkets bildspråk och dess 
visuella uttryck. Enligt Keller et al. (2012) finns det sex kriterier för att välja varumärkeselement, 
vilka bör vara: minnesvärda (eng. memorable), meningsfulla (eng. meaningful) och tilltalande 
(eng. likeable) för att stärka varumärket. Elementen är viktiga för att skapa igenkänning, påverka 
associationerna av kunden samt att det ska uppfattas som estetiskt tilltalande för konsumenten. 
Utöver dessa tre kriterier finns ytterligare tre för varumärkeselementen; de ska vara överförbara 
(eng. transferable), anpassningsbara (eng. adaptable) eller möjliga att skydda (eng. protectable) 
både konkurrensmässigt och juridiskt. Med det femte kriteriet, anpassningsbar, menar Keller et 
al. (2012) över tid. På grund av förändringar i konsumentens värderingar, eller för att förbli 
samtida, måste elementen ofta uppdateras genomgående. Ju flexiblare och mer anpassningsbara 
element, desto enklare är det att uppdatera dem. Vidare exemplifieras logotyper och tecken som 
genom en annorlunda design kan upplevas som modernare och relevantare. (Keller et al., 2012) 
 

2.1.5 Redesign  

I boken Tidskriftsdesign beskriver Eva Jais-Nielsen (2004) redesign. Under 1930-talet i USA 
blev ordet aktuellt inom produktdesign då nya modeller fick ersätta gamla utan att det fanns 
något tekniskt behov. Vanliga orsaker till förändring kan vara att varumärket vill vara mer 
tidsenligt, att målgruppen har förändrats, ökats eller att det uppkommit nya konkurrenter som 
medför att positionen på marknaden måste stärkas. Att förändra eller förnya för ofta kan leda till 
att identiteten påverkas negativt. Därmed är det en balansgång mellan tidsenlighet och tidlöshet, 
att skapa en aktuell form som samtidigt är tidlös och hållbar. (Jais-Nielsen, 2004). Fördelar med 
redesign är att den exempelvis kan ge en bättre struktur och en mer aktuell utformning. 
(Rothstein, 2007) 
 
Keller et al. (2012) påpekar att det vid uppdatering av logotyper är av stor vikt att göra gradvisa 
förändringar som inte förlorar de inneboende fördelarna hos logotypen. Vidare menar Keller et 
al. att när ett varumärke introducerar en ny produkt så kan det utgå från tre strategier: 

1. Utveckla ett nytt varumärke, individuellt valt för produkten. 
2. Tillämpa, på något sätt, ett av dess befintliga varumärken. 
3. Använda en kombination av ett nytt varumärke och ett befintligt. 

2.2 Identitet och logotyp 
Identiteten är kärnan i företaget och påverkar vilken känsla samt budskap som ska förmedlas till 
konsumenten. I boken Designing brand identity skriver Wheeler (2012) att en stark identitet 
bidrar till att skapa en tydligare uppfattning om företaget samt att särskilja det från 
konkurrenterna. Viktigt är att identiteten når fram på ett effektivt sätt som uppmärksammar 
konsumenten. Begreppet varumärkesidentitet belyser allt från namn (som bör vara enkelt att 
komma ihåg), typografi, färgsystem till att designen bör vara distinkt och utmärkande. Logotypen 
och namnet bör inte enbart vara särskiljande utan också vara hållbar över avsedd tid. (Wheeler, 
2012). 
 

Typografin är även den en viktig del av varumärkets identitet och igenkänning. Olika teckensnitt 
signalerar specifika associationer och känslor hos läsaren. (Zappaterra, 2007) Vidare belyser 
Wheeler (2012) att en enhetlig och sammanhållen image innehar ett teckensnitt som är unikt och 
personligt vilket främjar läsbarheten. Valet av teckensnitt bör spegla identiteten, fungera i olika 
storlekar och vara tillräckligt särskiljande från konkurrenter.  
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Hoeffler och Keller (2002) skriver i sin studie att varumärkeskännedom innebär mer än att 
kunden känner till varumärket och har sett det flertalet gånger. Det är av vikt att konsumenten 
uppskattar det som de ser vilket förbinder varumärket – exempelvis logotyp och symbol som ger 
vissa associationer. De belyser även att ett varumärke gärna ska ha både djup och bredd i 
varumärkeskännedomen. Djup genom hur lätt konsumenten minns eller känner igen varumärket, 
bredd för antalet gånger konsumenten väljer varumärket vid inköp och att det uppkommer i 
tanken vid köpsituationen. (Hoeffler och Keller, 2002) 

 

2.2.1 Logotyp och symbol 
Logotypen är enligt Wheeler (2012) en väsentlig del av konsumenternas tankar om varumärket 
och är praktiskt taget oskiljbar från den. En gemensam signatur skapas ofta genom logotypen 
tillsammans med en symbol. Dessutom kan ett företag ha många olika varianter av signaturer, 
exempelvis med eller utan tagline. Viktigt är att logotypen än distinkt, varaktig och hållbar. 
(Wheeler, 2012) Logotyper och symboler är lättigenkännliga och kan vara ett värdefullt medel 
för att identifiera produkter (Keller et al., 2012). 
 

Symboler och ikoner är kraftfulla verktyg för den visuella kommunikationen. I 
förpackningsdesign kan dessa grafiska element bli ikoniska och innebära att konsumenten 
identifierar varumärket med symbolen och inte enbart varumärkesnamnet. (Rosner Klimchuck 
och Krasovec, 2012). 
 
Keller et al. (2012) menar att även om namnet är det centrala elementet för ett varumärke, så kan 
visuella profilelement påverka uppbyggandet av varumärkesvärdet, speciellt i termer av 
medvetenhet. Logotypen som grafiskt element av varumärket har ett långt förflutet som är ett 
medel för att indikera ursprung, ägande eller association. Likt varumärkesnamnet kan logotyper 
erhålla associationer genom dess inneboende betydelser likväl som i marknadsföringen.  
(Keller et al., 2012) 
 

Enligt Bergstöm (2007) väljer flertalet företag att komplettera sin logotyp med en symbol av den 
orsaken att det underlättar för igenkänningen av varumärket. Symbolen är betydelsebärande och 
har en tendens att förena konsumenterna. Vidare menar Bergström att en symbol har ett gränslöst 
användningsområde då den övervinner språk och kulturer. Vid tillräcklig igenkänning och 
inarbetning av varumärket och dess symbol kan den användas separat, skild från logotyp. 
Nämnvärt är att symbolen bör vara enkel och grafiskt tydlig, särpräglad, bör fungera i liten 
respektive stor storlek, i färg eller svartvitt. Dessutom bör den fungera i alla sammanhang och 
oavsett material eller bakgrund. (Bergström, 2007) 

 

2.2.2 Färg  

Färger är viktiga kommunikativa element som främst bör användas för att attrahera, skapa 
stämning, strukturera och pedagogisera. Produktens fysiska och kommunikativa funktioner stöds 
och förbättras med en funktionellt användbar färg. (Bergström, 2007) Den mänskliga synen ser 
färg innan hjärnan känner igen bildspråk via former, symboler, ord eller andra visuella element. 
Därmed är färgseendet komplext. (Rosner Klimchuck och Krasovec, 2012)  
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Vid val av en signaturfärg bör den kunna gå igen i företagets visuella profil, från exempelvis 
logotypen på visitkorten till företagsskylten. Fortsättningsvis kan färger skiljas åt mellan olika 
kulturer, associationerna skiljer sig åt och det intressanta är att färgupplevelsen är personlig. 
(Bergström, 2007; Amnéus, 2011). Enligt Amnéus (2011) uppmärksammas varma färger och 
kalla färger uppskattas. 
 
Wheeler (2012) menar att färger används för att väcka känslor och uttrycka personlighet. När det 
kommer till att designa en identitet så kräver en ny färg en omfattande förståelse för färgteori, en 
klar vision av hur varumärket behöver uppfattas och särskiljas från en stor marknad. Genom 
upprepad exponering av logotyper och symboler blir de slutligen förknippade med varumärket. 
Färg kommer in i bilden genom att den väcker känslor och varumärkesassociationer för 
konsumenten. (Wheeler, 2012) 
 
2.2.2.1 Färgassociationer  
Rosner Klimchuck och Krasovec (2012) presenterar i boken Packaging design olika 
färgassociationer: 
 

Rött sägs dra åt sig uppmärksamhet snabbare än någon annan färg. En varm ton av rött 
kommunicerar värme, kärlek, eld, passion, varning och energi. Psykiskt kan den öka 
hjärtfrekvensen och höja blodtrycket. I Kina symboliserar den tur, välstånd och lycka. 
 
Orange kan associeras till värmen av solen, energi, äventyrlighet och belåtenhet. Den kan 
kommunicera en stark och vibrerande produkt inom en kategori eller framstå som kryddig eller 
fruktig i en annan. 
 

Gult kan symbolisera livet, sol, värme, idealism och lekfullhet. Färgen är positiv och används för 
att indikera hopp men kan även varna för fara. 
 

Grönt kan symbolisera lugn, liv, ungdom och fräschör eller för att visa att något odlats eller 
producerats ekologiskt och hållbart. Den påstås vara den enklaste färgen för ögat i och med att 
den har en lugnande effekt och används ofta för att visa på en fridfull eller avslappande produkt. 
 

Blått kan symbolisera pondus, värdighet, sanning och visdom men kan även representera 
depression, sorg och ensamhet. Färgen kommunicerar självförtroende, styrka, konservatism och 
säkerhet. I vissa kulturer används färgen för båda mänskliga könen medan den i Amerika används 
för att beteckna det manliga könet. 
 

Lila pigmentet var historiskt sett svårt att utvinna naturligt vilket medförde att färgen tidigare var 
sällsynt och dyr vilket användes av förmögna, adel eller överstepräster. Färgen kan symbolisera 
lyx, kunglighet, visdom, sensualitet, passion och mod. 
 

Svart kan symbolisera robusthet, tillförlitlighet, visdom och indikerar makt. Vid användning av 
svart tillsammans med andra färger kan den få resterande färger att framstå mer samtidigt som de 
kan blekna. Färgen kan skapa en uppfattning av djup och uttrycka styrka eller klarhet. 
 

Vitt kan kommunicera renhet, innovation, modernitet och färgen drar till sig ljus som får 
närliggande färger att framstå mer. Ofta används vita förpackningar för att indikera lyx och 
kvalitet. I Amerika representerar färgen äkthet medan den i Kina representerar sorg. 
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2.2.3 Typografi 
Hellmark (2006) skriver i Typografisk handbok att det finns två huvudgrupper av typsnitten: 
antikvor och sanserifer. De specifika egenskaperna lämpar sig för olika ändamål. Antikvor 
benämnt som serifer har sina små fötter och flaggor som är dess främsta kännetecken. Varje 
specifik bokstav har flera unika detaljer som gör dem lätta att urskilja från resterande bokstäver i 
alfabetet. De anses lämpa sig bättre till längre texter på grund av tydligare ordbilder och 
bokstäver. Sanseriferna saknar de små fötterna och är ofta mer statiska och har en upprätt 
position på baslinjen. Antikvans inre form har en dynamisk framåtsträvande riktning som gör att 
bokstäverna skapar tydligare baslinjer för ögat att följa vilket i sin tur ökar läsbarheten. 
Sanseriferna har en enklare bokstavskonstruktion som lämpar sig bättre till rubriker, 
mellanrubriker och text som ska läsas på håll. Även kortare texter som ingresser, småtexter i 
diagram och figurer är bättre som sanserif i jämförelse mot antikvan. (Hellmark, 2006) 

 

Gemena bokstäver är mer lättlästa än versala bokstäver. De gemena bokstäverna har staplar och 
underhäng vilket ger mer varierande ordbilder till skillnad från versaler som består av rektanglar i 
olika längd. (Hellmark, 2006) Storlek, form och stil är alla karaktärer som är avgörande för hur 
typografin påverkar kommunikationen. Typografin är det primära mediet för kommunikation av 
ett varumärkesnamn, dess funktion och nödvändig information till dess breda konsumentkrets. 
(Rosner Klimchuck och Krasovec, 2012). 

Enligt Rosner Klimchuck och Krasovec (2012) finns det tre faktorer som avgör hur typografin 
påverkas:  
 
Tydlighet (eng. legibility) genom vilken grad enskilda tecken kan kännas igen och förstås. 
Läsbarhet (eng. readability) genom hur lättläst en text är och kan förstås. 
Lästid (eng. reading time) för hur länge det tar för någon att läsa texten. 
 
Användning av typografi som är konsekvent i personlighet, stil, position och hierarki etablerar en 
igenkännbar karaktär som skapar en stark identitet. En konsekvent användning av typografin kan 
resultera i en stark varumärkesidentitet som konsumenten kan identifiera med varumärket. 
(Rosner Klimchuck och Krasovec, 2012). 
 
Rosner Klimchuck och Krasovec (2012) menar att typografi för förpackningar bör vara:  
 

Läsbara från några meters avstånd. 
Designade för att skala och formas efter den tredimensionella strukturen; 
Begripliga för en bred målgrupp 
Trovärdig beskrivning av, och vara informativ om den specifika produkten. 
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2.2.3.1 Teckenmellanrum  
Enligt Hellmark (2006) finns det en del regler att ha i åtanke vid arbete med texter och speciellt 
teckenmellanrum. Begreppen han presenterar är: 
 

Begrepp Definition 

Tillriktning Används för att påverka hela texten, att öka avståndet lika mycket mellan varje 
tecken. Plustillriktning ökar avståndet medan minustillriktning minskar det. 

Kerning Används för att ge ett behagligt avstånd till närliggande bokstäver. Breddvärdet 
som bokstäverna har i texten måste ibland justeras efter hur långt den ska sitta 
ifrån nästa bokstav. Hellmark (2006) ger exempel på bokstaven m och bokstaven i 
då i måste justeras för att ge ett behagligt avstånd. 

Knipning Används för att exempelvis krympa avståndet mellan bokstäverna för att ge ett 
större avstånd som kan främja läsbarheten, bland annat i rubriker. 

Spärrning Ökar bokstavsmellanrummet i ett eller ett fåtal ord, avståndet ökar då lika mycket 
mellan alla tecken. Versaler som används i en rubrik eller i en löpande text kan 
behöva spärras något då bokstäverna kan bli för täta. 

Utjämning Används för att ge harmoni och läsrytm i versalrader som exempelvis rubriker. En 
så kallad optisk utjämning av ett grafiskt tränat öga får avgöra var i ordet det 
behövs mer eller mindre luft. 

Tabell 2 – Definition av teckenmellanrum 
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2.3 Analysmodell 

Analysmodellen utgår från referensramens teori och ska svara på de preciserade frågorna för 
studien. Svaren på frågorna fås genom att analysera primär- och sekundärdata tillsammans med 
teorin från referensramen. 

 

 

Figur 1 - Analysmodell 
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs och motiveras den metod som använts för att besvara studiens syfte. 
Innehållet består av metodval, val vid insamling av data, urval av respondenter samt en 
avslutande del som berör studiens trovärdighet och kvalitet. 

 

3.1 Metodansats  

Studien är upprättad med hjälp av en kvalitativ ansats då syftet var att utforma en logotyp som 
kommunicerar Song tea’s varumärke. Enligt Creswell (2014) är det typiskt för kvalitativa studier 
att utforska relationer och jämförelser mellan olika idéer vilket genomfördes med intervjuer som 
metod. Studiens problem studerades utifrån befintliga teorier, vilket avser en kvalitativ ansats 
(Creswell, 2014). 
 

En fallstudieansats genomfördes för att besvara de två första frågeställningarna: ”Varför bör en 
mindre tegrossist som Song tea uppdatera sin visuella identitet?” och ”Hur bör 
varumärkeskommunikation via färger på förpackning påverka en logotyp för ett sådant 
varumärke?”. Då data samlades in under en begränsad period genomfördes få användartester, 
vilka analyserades från fall till fall. Detta för att generera i specifika fall som ur metodhänsyn var 
viktig för helheten och med syfte i att ge en förståelse för problemet och åsikter inom 
konsumentkretsen (Creswell, 2014). En analys genomfördes för att resultera i aspekter som bör 
vara i åtanke vid logotypskapandet, som vidare kommunicerar varumärket. Med utgångspunkt i 
att undersökningen skulle generera i förslag på formgivning av ett nytt logotypförslag till 
företaget. 
 
Resultatet av intervjuerna användes för att slutligen besvara den tredje frågeställningen ”Vilka 
konsekvenser bör dessa frågor leda till i utformning av en logotyp för varumärket Song tea?”. Då 
en utformning av logotypen genomfördes behövde studien undersöka de visuella aspekterna och 
uppfattningen av dessa hos konsumenten. Färger, typsnitt, formgivning och dylikt behövde 
analyseras för att i slutändan resultera i en fungerande logotyp för företaget. Enhetlighet och en 
stark visuell identitet är viktigt för varumärkesbyggandet. (Falonius och Körberg, 2010) 
 

3.2 Teorival  
Teorierna i studien hämtades från litteratur samt vetenskapliga artiklar. Böckerna Typografisk 
handbok (Hellmark, 2006), Identitet: Om varumärken, tecken och symboler (Holger och 
Holmberg, 2006) samt Packaging design (Rosner Klimchuck och Krasovec, 2012) användes 
framförallt som utgångspunkt i studien. Böckerna fördjupar sig inom området och innehar 
därmed hög relevans för studien. De presenterar teorier om varumärket och aspekter som bör 
finnas i åtanke vid utformning av logotyper. Dessutom berör teorin de visuella delarna som ett 
varumärke bör vara medveten om för att i sin tur skapa en stark identitet. Studien refererar även 
till boken Research design: qualitative, quantitative and mixed methods approches skriven av 
författaren Creswell (2014) som är citerad 109855 gånger på databasen Google Scholar (2015a). 
 

Sökord för att finna vetenskapliga artiklar var bland annat: logotype, brand positioning, 
marketing och brand and logotype. Dessa användes inom olika databaser men främst inom 
Google Scholar som resulterade i följande vetenskapliga artiklar:  
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• Studien ”Building brand equity through corporate societal marketing” skriven av Hoeffler och 
Keller (2002) som citerats 509 gånger (Google Scholar, 2015b). Författaren Hoeffler har även 
citerats minst 1805 (Google Scholar, 2015c). 
 

• Studien”Design and marketing connections: creating added value” skriven av Bruce och Daly 
(2007) som citerats 42 gånger enligt databasen Google Scholar (2015d). 
 
Författarna till Strategic Brand Management (Keller, Apéria och Georgson, 2012) har hög 
trovärdighet då framförallt Keller är citerad cirka 86047 gånger på databasen Google Scholar 
(2015e).  
 

3.3 Urval och insamling av empiri  
Datainsamlingen baserades på analysmodellens tre delfrågor (2.3 Analysmodell). 
Litteraturstudiens avsikt var att presentera vetenskapligt material till studien som kunde bidra till 
en bredare förståelse för undersökningen. Litteraturen användes i förstahand från 
ursprungskällan. Den sekundära insamlingen skedde via vetenskapliga artiklar och Song tea’s 
hemsida samt via dokument från de nya ägarna. Detta för att generera information som ligger till 
grund för förståelsen av studien och för att kunna besvara studiens syfte. 
 

3.3.1 Primärdata – intervjuer 
Primärdata samlades in med användartester som intervjuform. Dalen (2007) påpekar att 
intervjuer syftar till att ge insikt om respondenternas egna tankar, åsikter och erfarenheter vilket 
är särskilt lämpligt via intervjuer. För att ta reda på det behövde datainsamlingen ske via samtal 
med respondenterna för möjlighet att ta del av deras åsikter. Syftet med insamlingen var att 
genom respondenterna och teori kunna besvara frågeställningen från analysmodellen (2.3 
Analysmodell). Då Song tea är en relativt liten tegrossist ansågs intervjuer vara bästa metoden för 
att erhålla primärdata. Enkätundersökningar hade varit svåra att genomföra med tanke på att 
målgruppen inte var fastställd och därmed skulle det varit komplicerat att veta vilka enkäten 
skulle sänts till. Likaså hade intervjuer med personer inom den grafiska branschen kunnat göras 
då de har ett ”grafiskt tränat öga”, men på grund av studiens begränsade tid ansågs respondenter 
inom författarens omgivning och med ett lugnare schema vara ett bättre alternativ. 
 
3.3.1.1 Urval av respondenter  
Det finns två typer av urval: sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval där sannolikhetsurvalet 
är det vanligaste (Merriam, 2011). Sannolikheten kunde beräknas och alltså genomföras med ett 
sannolikhetsurval. Urvalet för studien skedde utifrån Song tea’s tänkta målgrupp, personer som 
skulle kunna passa in som konsumenter i slutändan. Samtliga respondenter med ett intresse för 
grafisk formgivning. Då studien är en fallstudie skedde ett urval på tre specifika fall för att 
generera i en förståelse kring åsikterna om logotypens utformning. Fokus var kvalitet i 
intervjuerna och inte kvantitet. De tre utvalda fallen resulterade i 2 kvinnor och 1 man. Utöver 
användartesterna genomfördes en testintervju på en man för att se om formuläret fungerade och 
att svar kunde erhållas på rätt sätt. I och med att formuläret behölls som original och att 
respondentens svar i testintervjun var väsentlig för studien så inkluderades svaren i empirin och 
analysen. 
 
Respondenterna framtogs ur ett strategiskt urval som ger variation och önskad uppsättning av 
respondenter (Trost, 2010). Med tanke på studiens omfattning genomfördes urvalet av personer 
inom författarens omgivning vid skrivtillfället. Vilket Trost (2010) kallar bekvämlighetsurval där 
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ett urval sker genom ”man tar vad man råkar finna”. Bortsett från bekvämlighetsurvalet var det 
vid urvalet viktigt att respondenterna hade någon slags koppling eller intresse av teer för att 
kunna besvara studiens syfte.  

Vid kvalitativa metoder är det önskvärt om det finns variation i fallen (Trost, 2010). Därmed 
skedde urvalet efter olika erfarenheter inom arbetslivet, könsfördelning samt åldersspannet, vilka 
uttrycker sig och arbetar olika. Att använda en ”avvikande” person från de övriga fallen är enligt 
Trost (2010) till fördel för variationen. Därför valdes respondent 4 som inte har samma bakgrund 
som resterande respondenter. 
 

Respondent Kön Stad Ålder Verksam 

1 Kvinna Borlänge 22 år Ekonomi 

2 Kvinna Borlänge 45 år Redovisningskonsult 

3 Man Nyköping 53 år Egen företagare 

4 Man Borlänge 24 år Industri 

Tabell 3 – De utvalda respondenterna för användartestet. 
 

3.3.1.2 Intervjuguide  

Intervjuguiden (se bilaga 1) innehöll tio frågor som syftade till att ge respondenterna samma 
möjlighet att uttrycka sig. Studiens kvalitativa intervjuer hade en relativt låg standardisering då 
plats fanns för följdfrågor. Standardiseringen innebär vilken nivå situationen och frågorna är lika 
för samtliga intervjupersoner. (Trost, 2010) Intervjuguiden var halvstrukturerad då den varken 
höll sig till ett strikt frågeformulär eller som ett öppet samtal (Dalen, 2007). Frågorna var skapade 
för att ligga till grund för studiens frågeställningar och för att tillföra åsikter om vilken logotyp 
som var att föredra till Song tea. Då den är halvstrukturerad menas att intervjuerna belyser ett 
specifikt område som vidare saknar svarsalternativ då respondenten fick tala fritt utifrån 
intervjuguiden (Trost, 2010). 
 

3.3.1.3 Genomförande av intervju 

Genomförandet av intervjuerna ägde rum i en lugn miljö för att full koncentration skulle kunna 
hållas av båda parter. Trost (2010) menar att det är betydelsefull att respondenten känner sig 
trygg och att åhörare inte bör finnas i närheten för att störa. Resultatet medförde att intervjuerna 
genomfördes hemma hos respondenten där de fick bestämma tid och plats. Två respondenter i 
Borlänge och en respondent i Nyköping. Testintervjun genomfördes hemma hos författaren till 
studien. Frågor från intervjuguiden presenterades och logotypförslagen visades analogt på 
utskrivet papper för att respondenterna skulle kunna fokusera fullständigt på det presenterade 
materialet. Hade logotypen varit placerad på en förpackning hade möjligtvis förpackningens form 
erhållit uppmärksamheten och därmed hade fel fokus uppstått vid intervjutillfället. Likaså 
presenterades logotyperna i svartvitt för att respondenten skulle fokusera på typsnitt, former och 
känslan den gav. Hade färg använts på logotyperna kanske respondenternas tidigare erfarenheter 
eller färgassociationer spelat in i deras svar. 
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Etiska regler följdes genom att respondenterna fick möjlighet att godkänna ljudinspelning samt 
att deras åsikter fick användas i studien (Trost, 2010). Tiden för genomförandet av intervjuerna 
varade inom spannet 15 till 30 minuter och innefattade de frågor som skapats i intervjuguiden (se 
bilaga 1). Plats för följdfrågor fanns för att kunna förtydliga huvudfrågan då intervjufrågorna var 
av halvstrukturerad form. Visserligen var författaren noga med att alla frågor besvarades. Alla 
intervjuer spelades in och författaren själv ställde frågor och antecknade. 
 

3.3.2 Sekundärdata – dokumentation 

För att frambringa mer information till logotypskapandet och för att besvara problemet behövdes 
ytterligare information från Song tea (2015). Data samlades in genom elektroniska källor från 
varumärkets nuvarande hemsida och skärmdumpar togs för att säkerställa att materialet inte 
ändrades. Sekundärdata hade till syfte att generera i ytterligare information till logotypskapandet 
och aspekter att ha i åtanke vid det. Det elektroniska valdes för att informationen om varumärket 
fanns där sedan tidigare och kunde erhållas. Teori samlades in genom vetenskapliga artiklar för 
att resultera i väsentlig teori från tidigare studier inom ämnet. Ytterligare sekundär data 
tilldelades av ägarna, Jenny Englund och Victoria Ställberg, genom gamla förpackningar för 
inspiration, dokument om deras framtidsplaner samt åsikter om varumärket. Anteckningar om 
åsikter skrevs ned för att vidare godkännas av dem. 
 

3.4 Dataanalys och tolkning 

Insamlad primär- och sekundärdata analyserades, tolkades och sammanställdes utifrån 
analysmodellen, för att vidare kunna besvara frågeställningarna (2.3 Analysmodell). Då studien 
är en fallstudie behandlades insamlad data som separata fall där jämförelsen dem emellan inte 
ansågs nödvändig (Creswell, 2014). Sammanställningen underlättades då anteckningarna från 
intervjutillfället kunde kompletteras med ljudupptagningen och säkerställa att de uppfattats rätt. 
På så vis uppkom utfyllnadsord och tonlägen som kunde sammanställas i fall för fall av de olika 
respondenterna. För att vidare säkerställa att datainsamlingen var korrekt skickades 
sammanställning till respondenterna för deras godkännande (Trost, 2010). Därefter tolkades data 
och sorterades upp för vad som ansågs relevant för studiens syfte. Intervjuerna transkriberades 
inte på grund av studiens begränsade tidsram samt att det inte ansågs nödvändigt att exempelvis 
anteckna enstaka ord. Sekundärdata, vetenskapliga artiklar och dokumentation från Song tea 
utgick från den teori som behövdes utöver primärdata. 
 
Resultatet av de två första frågeställningarna (2.3 Analysmodell) erhölls genom att analysera den 
data som tagits fram genom intervjuerna. Vidare kunde den tredje frågan besvaras genom 
analysresultatet från den kvalitativa undersökningen tillsammans med sekundärdata.  
 

3.5 Utvärdering av studiens kvalitet 

Validitet syftar till att datamaterialet är aktuellt och lämpar sig till studien. Att välja den mest 
uppdaterade litteraturen framför äldre är en fördel då den är aktuell och förhoppningsvis anpassad 
efter rådande kontext. (Creswell, 2014) För att kontrollera att validiteten var tillräcklig vid 
studiens insamling lämnades den sammanställda intervjun till respondenterna för godkännande 
och säkerställande av att materialet var korrekt. Potentiella brister kunde på så vis upptäckas.  

Innan intervjutillfället fick respondenterna godkänna ljudinspelning, dokumentering av material 
samt offentlig publicering av studien. Gällande elektroniska källor är det enligt Creswell (2014) 
till fördel att göra skärmdumpar och använda sig av en projektdagbok för att se till att den 
dåvarande informationen är densamma. Därför gjordes skärmdumpar på de elektroniska källorna 
då information kan vara snabbt föränderlig. 
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Enligt Creswell (2014) indikerar reliabilitet att det insamlade datamaterialet är pålitligt och 
stämmer från forskare till forskare. Genom att välja litteratur från både refererade och nyare 
källor, vilka borde vara uppdaterade, erhölls den samling information som behövdes för studien. 
Eftersom studien är en fallstudie är resultatet starkt beroende av urvalet som skett av 
respondenter. Analysen och sammanställningen skedde på få personer som har stor inverkan på 
studiens resultat. Vid beslutet av respondenter kan författarens egna värderingar ha utgjort 
urvalet, vilket i sin tur kan ha påverkat studiens resultat. 
 

Generaliserbarhet används inte så mycket inom kvalitativ studie då fokus är att identifiera vad 
varje individ anser istället för att generalisera en fråga (Creswell, 2014). Fokuspunkten var därför 
vad varje enskild individ hade för åsikt som vidare tolkades. Nackdelen med studien var att den 
genomfördes av en författare vilket kanske medfört att observationer under intervjutillfället 
missades eller att slutsatserna framtogs ur ett enskilt perspektiv. Fördelen var att studien har en 
författare som skrivit all text, vilket resulterat i genomgående formuleringar. Trovärdigheten av 
studien stärktes av att två opponenter och en handledare granskat studien flertalet gånger. 
Dessutom godkändes den av en fjärde person i form av examinator och lästes igenom av en 
språkhandledare. 
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4 Empiri 

Empirin redogör den data som samlats in utifrån den metod som beskrivs i metodkapitlet. Data 
sammanställs och bearbetas från fall till fall i intervjuerna som är primärmetoden för studien. 

 

4.1 Respondent 1  
Kvinna 22 år, Ekonomi. 

4.1.1 Färg 

Respondent 1 prefererar pastellfärger men förtydligar att det beror på sammanhanget. Gäller det 

kläder föredrar hon pasteller eller skarpa färger men tycker om rosa, grå och mjukare färger när 

det kommer till inredning. Färg får henne att må bra och färg i kombination kan enligt henne 

komplettera varandra på ett bra sätt. 

 

När det kommer till teförpackningar och logotyper så föredrar hon färgsprakande logotyper som 

uppfattas som moderna och kan medföra en färgglad inredningsdetalj. Är förpackningsdesignen 

färgglad med stor mängd grafiskt material anser hon att en lugnare och ljusare färg fungerar 

bättre i sammanhanget. 

 
4.1.2 Förpackning 

Respondenten anser sig inte kunnig inom tebranschen och köper därför inte lösviktste hos 

teförsäljare. Ofta lockar förpackningen mycket och inhandlas gärna i matbutiken. Den färdiga 

förpackningen med lösviktste eller tepåsar i förpackning gör det enkelt för henne att konsumera 

teet. Butikerna är ”vanliga matvarubutiker” som har teer till lägre priser och inte är så 

avancerade. Hon anser att förpackningen är viktig då den ofta styr köpet. Är typografin och 

designen modern attraherar det henne mer än den klassiska utformningen. 

 

4.1.3 Logotyp 

 

Figur 2 - Logotyp 1 

Logotyp 1 anser respondenten vara klassisk i utformningen och ger en originell känsla som hon 
inte förknippar med en logotyp. Vidare kan hon inte tänka sig den tillsammans med 
tevarumärken då hon förknippar den med texten från böcker. 
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Figur 3 - Logotyp 2 

 

Logotyp 2 anser hon vara modern och liknar en logotyp mer då bokstäverna är enkla och stilrena 

vilket bidrar till en modern känsla. Valet mellan logotyp 1 och 2 hamnar på logotyp 2 med 

motiveringen att den är modern och skulle passa bäst för teföretaget. 

 
 

Figur 4 - Logotyp 3 
 

 

Figur 5 - Logotyp 4 

Avståndet mellan bokstäverna i de senare logotyperna, 3 och 4, påpekar hon att bidrar till att 

logotypen liknar en logotyp mer. Avståndet ger mer luft och blir mer balanserat för ögat, vilket 

ger ett större lugn vid beskådningen av logotyp 1 gentemot logotyp 2. Logotyp 4 anser hon 

fungera bäst som logotyp då avståndet ger en fräschör till typsnittet. Utformningen är seriösare 

och ger en lyxigare känsla. Vad gäller logotyp 4 så tycker hon att färgvalet bör vara enkelt, 

jordnära färger eller helst i svart eller vitt. Detta för att färgvalet följer enkelheten i typsnittet. 

 

4.2 Respondent 2 

Kvinna 45 år, Redovisningskonsult. 

 

4.2.1 Färg  

Respondent 2 föredrar dova pasteller som ger värme och en behagligare känsla. Jordnära färger 

som exempelvis champagne, jord, himmel, dov rosa påstår hon vara attraherande vid valet av 

teförpackningar. Färger bidrar till olika känslor, färgglatt ger energi medan dovare färger ger ett 
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lugn och behag. När det gäller teförpackningar föredrar hon dovare färger då hon förknippar te 

med en lugn stund som inte får förstöras av färgsprakande färger. Visserligen köper hon 

teförpackningar som är färgglada också för att de är estetiskt tilltalande men när det kommer till 

kritan så föredrar hon harmoniska färger. 

 
4.2.2 Förpackning 

Vid konsumtion av teer anser sig respondenten vara en van tedrickare som föredrar både tepåsar i 

förpackning men främst lösviktsteer. Ofta köper hon dyrare förpackningar för att både få 

innehållet och förpackningsdesignen då hon påpekar att det kostar mer att köpa de moderna och 

mer grafiska förpackningarna. Tomma förpackningar kan användas till förvaring och till stilleben 

för inredningsintresserade. Att konsumera lösviktsteer anser respondenten vara lyxigare och ger 

en mer naturlig känsla gentemot teer förpackade i tepåsar. Förpackningsdesignen är avgörande 

och hon provar gärna olika sorter för variation men föredrar framförallt ekologiska teer till 

resultatet av en högre kostnad. 

 

4.2.3 Logotyp 

 

Figur 2 - Logotyp 1 

Logotyp 1 anser respondenten vara enkel i sin utformning och ger en behaglig och klassisk ton 

med valet av typografi. Hon påpekar vidare att det förekommer en stor variation av typsnitt inom 

tebranschen, vissa väldigt lekfulla och andra stilrena. Överlag ger den en klassisk uppfattning 

men kanske inte är så passande för teer då den känns omodern. 

 

Figur 3 - Logotyp 2 

Logotyp 2 är enligt respondenten modernare med ett skarpt typsnitt som blir mjukare i och med 

de rundade kanterna. Personligen föredrar hon logotyp 2 då den fungerar till både färgglada eller 

dova färger samtidigt som mycket eller lite mönster kan fungerar till den. I och med att den är så 

enkelt utformad så kan den fungera i varierande kontexter. 
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Figur 5 - Logotyp 4 

Att använda avståndet mellan bokstäverna tycker hon bidrar till ett mer tilltalande utseende och 

känns helt enkelt bättre. Logotyp 1 och 2 ger ett stressigare intryck och hon påpekar vidare att 

avståndet gör att det blir lättare att läsa, speciellt på avstånd. Bokstäverna flyter inte ihop lika lätt 

för någon med sämre syn. Vid valet av logotyp föredrog hon logotyp 4 eftersom den kan fungera 

i flera kontexter och att den framställs som modernare och mer aktuell för ett teföretag och dess 

förpackningar. Om det så är ekologiskt, grönt te eller svart te så anser hon att logotypen kan passa 

oavsett sort. Avståndet ger en lugnare känsla gentemot övriga logotyper. 

 

4.3 Respondent 3  

Man 53 år, Egen företagare. 
 
4.3.1 Färg 

Respondent 3 föredrar harmonifulla färger blandat med stilrena. Han menar att en blandning av 

färger ger en speciell känsla och specifikt inom bygg- och måleri branschen som han arbetar 

inom. Där används olika material och färger som tillsammans skapar en helhet och vidare ger en 

känsla till ett hem. Färger anser han fungerar olika genom hur skarpa de är. Färgglada färger kan 

ge energi men samtidigt bli för mycket medan lugnare och ljusare färger kan ge harmoni och 

blandas oändligt. Gällande logotyper tycker han att det fungerar bäst med svart eller vitt då det är 

enkelt att avläsa en text och färger som ögat har för vana att läsa. Allra bäst är svart som han själv 

har på sin företagslogotyp. 
 
4.3.2 Förpackning 

Respondenten köper både lösviktste och tepåsar i förpackning men då från kinesiska butiker som 

innehåller grönt te. Av erfarenhet är de färgsprakande och fyllda med kinesiska tecken så därför 

faller valet ofta på den sortens förpackning vid köptillfället. Anledningen till just kinesiskt te är 

för att han föredrar kvalitet och är mån om vad han konsumerar. Förpackningarna är inte så 

viktiga för honom då han fokuserar mer på innehållet och teets kvalitet. Viktigt är även att 

förpackningarna är kvalitativa och enkla att öppna. 
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4.3.3 Logotyp 

 

Figur 2 - Logotyp 1 

Respondenten anser att logotyp 1 tilltalar honom då utformningen är annorlunda i och med att 

bokstäverna är gemena och inte har en stor bokstav i början. Att enbart använda små bokstäver 

bidrar till att den sticker ut och genast blir annorlunda. Typsnittet förknippar han med böcker och 

att det kanske inte är så modernt men att utformningen med små bokstäver indikerar en modern 

touch. Att kombinera logotypen med harmonifulla färger skulle fungera och ge fokus till 

logotypen som inte konkurrerar med andra grafiska element. 

 

Figur 3 - Logotyp 2 

Logotyp 2 är enligt honom nutida och relativt tråkig i jämförelse med den tidigare. Han anser att 

de flesta logotyper är stilrena men att teet kan behöva lite hjälp med en lekfullare form. Valet 

slutar därför på logotyp 1 då den är annorlunda och ger ett mjukare och lugnare intryck. 

 
 

Figur 4 - Logotyp 3 
 

 

Figur 5 - Logotyp 4 
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Respondenten föredrar avståndet mellan bokstäverna i logotyp 3 och 4 då det ger luft som gör det 
mer likt en logotyp och inte en vanlig text. Han anser att avståndet fungerar bättre i logotyp 4 
men att valet för en logotyp skulle bli logotyp 3 då den sticker ut i mängden. 
 

4.4. Respondent 4  
Man 24 år, Industri. 
 
4.4.1 Färg 
Respondent 4 föredrar stilrent som svart, vitt och grått tillsammans med accentfärger. Han menar 
att det är enkelt att kombinera det stilrena och att byta ut accentfärgen så det blir enkelt att förnya. 
Genom det ger det en ”stabil grund” som sedan kan utvecklas. Respondenten ger förslag från 
hemmet där han gärna ser större ytor med stilrena färgval och väljer att ha möbler eller textiler i 
en färgglad färg. På logotyper skulle han föredra det enkla och stilrena. 
 
4.4.2 Förpackning 
Tepåsar i förpackning från en matvarubutik är något han föredrar då lösviktste smular för mycket. 
Dessutom tänker han inte så mycket på förpackningen då han anser att innehållet är det viktiga. 
Skulle han mot förmodan välja så skulle han föredra en lugnare färgskala som är stilren och där 
möjligtvis få färger används. 
 
4.4.3 Logotyp  

 

Figur 2 - Logotyp 1 

Logotyp 1 anser respondenten vara enkel och snygg men kanske inte likt en logotyp med tanke 

på val av typsnitt. Texten uppfattas som klassisk och skulle fungera i ett modernt sammanhang, 

om varumärket vill sticka ut. 

 

Figur 3 - Logotyp 2 

Respondenten attraheras av logotyp 2 som han anser är mer modern än den tidigare och att de 

stora bokstäverna gör så att den känns aktuell i dagens samhälle. Vid valet mellan logotyperna 

anser han att logotyp 2 fungerar bäst för ett tevarumärke.  
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Figur 4 - Logotyp 3 
 

 

Figur 5 - Logotyp 4 

Logotyp 3 och 4 menar han ger en skön känsla för ögat och att de genast blir stilrenare i 
utformningen. Ett behag för ögat uppstår som han anser är bättre är föregående logotypförslag. 
Logotyp 4 är den han föredrar mest då den är stilren och kan fungera med både mönster och en 
stilren förpackning. Logotypen skulle fungera i färg likväl som i svart eller vitt.
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4.5 Sammanställning av intervjuer 

Frågor Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 

Färger överlag Pasteller Smutsiga 
pasteller, 
jordnära färg 

Harmonifulla 
och stilrena 

Stilrent, få 
accentfärger 

Lösviktste/tepåsar i 
förpackning 

Tepåse i 
förpackning 

Lösvikt, kvalité Båda Tepåse i 
förpackning 

Vart köper du teet? Matvarubutik Teåterförsäljare Kinesiska 
butiker 

Matvarubutik 

Logotyp 1 Klassisk, ej 
logotyp då hon 
förknippar den 
med text från 
böcker. 

Enkel och 
klassisk. 
Behaglig ton 
med valet av 
typografi. 

Annorlunda 
vilket är bra 
pga. gemena 
bokstäverna. 
Mjukare och 
lugnare 
intryck. 

Snygg men ej 
lik en logotyp 
med tanke på 
typsnittet. 

Logotyp 2 Modern, bättre 
än logotyp 1. 
Enkla och 
stilrena 
bokstäver, ger 
en modern 
känsla. 

Modern, skarpt 
typsnitt som har 
mjukare kanter. 
Enkelt utformad, 
fungerar i flera 
kontexter. 

Nutida, tråkig. 
De flesta är 
stilrena, gillar 
något som 
”sticker ut” och 
är annorlunda. 

Modernare, 
versala bok-
stäver ger ett 
aktuellt/modernt 
uttryck. 
Fungerar bäst 
för ett 
tevarumärke. 

Avstånd mellan 
bokstäver 

Ser mer ut 
som en 
logotyp då det 
ger mer luft 
och blir 
balanserat för 
ögat. 

Mer tilltalande, 
lättare att läsa. 
Logotyp 1 och 
två har ett 
stressigare 
intryck. 

Mer som en 
logotyp, ger 
luft. Fungerar 
bäst på 
logotyp 4. 

Blir mer stilrent 
och skönare för 
ögat. 

Vilken logotyp är bäst? Logotyp 4 – 
fräsch 

Logotyp 4 -
fungerar bäst då 
den har 
avståndet och 
är modernast. 

Logotyp 3 – 
sticker ut i 
mängden 

Logotyp 4 – blir 
mer stilrent och 
kan fungera 
med både 
mönster och 
förpackning. 

Färg på logotyp – 
färgsprakande eller 
stilren 

Färgsprakande Stilren som är 
harmonisk 

Stilrent, svart 
och vitt 

Enkla färger 

Förpackningar Avgörande för 
köpet 

Lyxigt och har 
kvalité 

Inte så noga Innehållet är 
det viktiga 

Tabell 4 – Sammanställning av respondenternas svar. 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel analyseras empirin utifrån de teorier som tagits upp i referensramen rörande: 
positionering, identitet, profil, färger, typografi och varumärkeskommunikation. Kapitlet följer 
den struktur som presenteras i analysmodellen för att besvara frågeställningen. Resultatet i detta 
kapitel ska besvara studiens syfte i nästkommande kapitel, 6 Avslutning. 

 

5.1 Färg 

Angående färg uppgav respondenterna att de föredrar pasteller, jordnära och harmonifulla färger 
som gärna får vara stilrena (4.5 Sammanställning av intervjuer). Vilket kan kopplas till 
Bergströms (2007) teori om att färgupplevelsen är personlig och att upplevelsen skiljer sig åt 
(2.2.2 Färg). Vidare anser Wheeler (2012) att en stark identitet bidrar till att skapa en tydligare 
uppfattning om företaget samt att identiteten bör nå fram på ett effektivt sätt som fångar 
konsumenten (2.2 Identitet och logotyp). 
 
Färgval på logotypen skiljer sig åt från respondenterna där några anser att logotypen bör vara 
färgsprakande och andra att den bör vara stilren (4.5 Sammanställning av intervjuer). Vilket kan 
kopplas till Bergströms (2007) teori om att färger är viktiga kommunikativa element som främst 
bör användas för att attrahera, skapa stämning, strukturera och organisera. Vidare anser Amnéus 
(2011) att varma färger uppmärksammas och att kalla färger uppskattas. (2.2.2 Färg) Wheeler 
(2012) menar vidare att det är av stor vikt att logotypen och namnet är särskiljande och dessutom 
hållbar över tid. Viktigt är att identiteten når fram till konsumenten och attraherar vilket medför 
en stark identitet. Genom upprepad exponering av logotyper och symboler blir de slutligen 
förknippade med varumärket. (2.2 Identitet och logotyp; 2.2.2 Färg) 
 
Respondet 3 föredrar svart och vit färg på logotypen då de är enkla att avläsa (4.3.1 Färg). Rosner 
Klimchuck och Krasovec (2012) nämner färgassociationer och belyser färgen svart som symbol 
för robusthet, tillförlitlighet och visdom. Vilken kan få resterande färger att framstå mer eller 
blekna tillsammans. Vitt däremot kommunicerar renhet, innovation och modernitet. (2.2.2.1 
Färgassociationer) För att stärka identiteten krävs en omfattande förståelse för färgteori, en klar 
vision över hur varumärket behöver uppfattas och särskiljas från en stor marknad (2.2.2 Färg). 
 
Respondent 2 föredrar dova pasteller som ger värme och en behaglig känsla. Jordnära färger som 
champagne, jord, himmel, dov rosa. (4.2.1 Färg). Rosner Klimchuck och Krasovec (2012) menar 
att den mänskliga synen ser färg innan hjärnan känner igen bildspråk via formerna, symboler, ord 
eller andra visuella element. Färgerna är viktiga kommunikativa element som främst bör 
användas för att attrahera, skapa stämning, strukturera och pedagogisera. (2.2.2 Färg) 
Författarnas teori om färgassociationer visar att blått kommunicerar självförtroende, styrka, 
konservatism och säkerhet (2.2.2.1 Färgassociationer). Vidare menar Amnéus (2011) att varma 
färger uppmärksammans medan kalla färger uppskattas (2.2.2 Färg). Empirin kan även kopplas 
till Keller et al. (2012) teori om varumärkeselement där det är av vikt för ett varumärke att kunna 
använda en annorlunda design för att i sin tur upplevas modernare och relevantare (2.1.4 
Varumärkeselement). 
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5.2 Förpackning 

Respondent 3 påstår att kinesiskt te är av kvalitet och att förpackningarna ofta är färgsprakande 
och fyllda med kinesiska tecken (4.3.1 Färg). Enligt Holger och Holmberg (2006) ska 
associationer hjälpa företaget att särskilja dem från konkurrenter och identifiera dess produkter 
(2.1). Vidare presenterar Bergström (2007) viktiga begrepp som till exempel profil eller image 
som kan kopplas till respondentens associationer som gör att köpet faller på kinesiska 
återförsäljare (4.3.1 Färg; 2.1 Varumärken). Positionering kan användas för att särskilja en 
produkt eller tjänst och via varumärkeskommunikationen kan varumärket arbeta med ett begrepp 
som image för att visa hur de uppfattas och gestaltas på marknaden (2.1 Varumärken; 2.1.2 
Varumärkespositionering). 
 

Respondenterna anser att förpackningar och dess design är avgörande vid köpbeslutet (4.1.2 
Förpackning; 4.2.2 Förpackning). Bruce och Daly (2007) menar då att en innovativ design 
öppnar upp nya marknader och väldesignade produkter kommunicerar kvalitet och värde för 
konsumenten. Vilket leder till en större attraktionskraft hos konsumenten. (2.1.1 Varumärket som 
identitetskapare) Vidare menar Hoeffler och Keller (2002) i deras teori om varumärkeskännedom 
att det är viktigt att ha djup och bredd. Att bredd innebär antalet gånger konsumenten väljer 
varumärket vid inköp och att det uppkommer i tanken vid köpsituation. (2.2 Identitet och 
logotyp) Varumärkets uppgift är enligt Holger och Holmberg (2006) att identifiera en produkt 
och företaget påverkar styrningen av dess visuella uttryck i exempelvis företagsnamnet, design, 
förpackningar, reklam et cetera (2.1.1 Varumärket som identitetsskapare). 
 
Förpackningen är avgörande vid köpbeslutet och en modern design attraherar respondent 2 mer 
än den klassiska utformningen (4.1.2 Förpackning). Enligt Rosner Klimschuck och Krasovec 
(2012) sker två tredjedelar av alla köpbeslut i butik när konsumenten står framför produkthyllan. 
Vidare menar Holger och Holmberg (2006) att skapandet av logotyper och varumärken fått en ny 
innerbörd då kommunikationsformerna förändrats. Att företag ofta vill förmedla en upplevelse i 
sina produkter utöver den fysiska produkten. (2.1.1 Varumärket som identitetskapare) Viktiga 
aspekter inom varumärkesidentiteten belyser Wheeler (2012) som att namnet ska vara enkelt att 
komma ihåg, typografi, färgsystem och att designen bör vara distinkt och utmärkande (2.2 
Identitet och logotyp). Eva Jais-Nielsen (2004) nämner begreppet redesign som presenterar vad 
vanliga orsaker till förändringar kan bero på: att målgruppen har förändrats, ökats eller att det 
uppkommit nya konkurrenter som medför att positionen på marknaden måste stärkas. Keller et 
al. (2012) fastslår vidare att det vid uppdatering av logotyper är av stor vikt att göra gradvisa 
förändringar som inte förlorar de inneboende fördelarna hos logotypen. (2.1.5 Redesign) 
 
Respondenterna har skilda meningar om förpackningen och innehållet (4.5 Sammanställning av 
intervjuer). Respondent 4 anser att innehållet är det viktiga medan respondent 2 menar att 
innehållet ofta är bättre i exklusivare förpackningar (4.4.2 Förpackning; 4.2.2 Förpackning). 
Wheeler (2012) teori om identitet kan kopplas till det då kärnan i företaget påverkar vilken känsla 
samt budskap som ska förmedlas till konsumenten. Viktigt är att identiteten når fram på ett 
effektivt sätt som fångar konsumenten. (2.2 Identitet och logotyp) Bruce och Daly (2007) menar 
att väldesignade produkter kommunicerar kvalitet och värde för konsumenten vilket bidrar till 
större attraktionskraft hos konsumenten. Även här kommer Mårtensson et al. (2013) teori in om 
varumärkesidentiteten (2.1.1 Varumärket som identitetskapare). Holger och Holmberg (2006) 
menar att vid skapandet av logotypen och varumärket så innebär det att visa att den fysiska 
produkten enbart är en liten del av hela varumärket vid köpet (2.1.1 Varumärket som 
identitetsskapare). 
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Tepåsar i förpackning är enligt respondent 1 och 4 enkelt att konsumera (4.1.2 Förpackning; 4.4.2 
Förpackning) Vilket kan kopplas till Wheelers (2012) teori om varumärkespositionering som 
företag bygger sina strategier, varumärken samt relation till kunder på. Eller likaså Keller et al. 
(2012) teori om varumärkespositionering som hjärtat av marknadsstrategin. (2.1.2 
Varumärkespositionering). Hoeffler och Keller (2002) belyser att ett varumärke gärna ska ha djup 
och bredd i varumärkeskännedomen. Bredd genom antalet gånger konsumenten väljer 
varumärket vid inköp och att det uppkommer i tanken vid köpsituation (2.2 Identitet och 
logotyp). Kärnvärden (2.1.3) kan användas för att definiera och sortera ut vad varumärket står för 
och vill representera för konsumenten. I detta fall kanske att tepåsar i förpackning är enkelt att 
konsumera. 
 

5.3 Logotyp 

Samtliga respondenter uppgav att avståndet mellan bokstäverna bidrog till att förslaget såg mer ut 
som en logotyp och att läsbarheten förenklades (4.5 Sammanställning av intervjuer). Detta i 
enhetlighet med Hellmark (2006) teori om teckenmellanrum (2.2.3.1 Teckenmellanrum) och 
begreppet utjämning som ger harmoni och läsrytm. Vidare menar Klimchuck och Krasovec 
(2012) att läsbarhet är en av tre avgörande faktorer för hur typografin påverkas (2.2.3 Typografi). 
Typografin är enligt Zappaterra (2007) en viktig del av varumärkets identitet och igenkänning. 
Vidare menar Wheeler (2012) att olika teckensnitt signalerar specifika associationer och känslor 
hos läsaren. Keller et al. (2012) teori om varumärkeselement (2.1.4) kan kopplas till att 
logotypförslaget är minnesvärt och tilltalande. 
 
Respondent 4 menar att logotyp 3 sticker ut i mängden och är annorlunda tack vare att alla 
bokstäver är gemena (4.3.3 Logotyp). Holger och Holmbergs (2006) teori om varumärkets 
uppgift belyser att identifikationen ska kunna skilja det från andra. Vidare menar Wheeler (2012) 
att en effektiv identitet blir värdefull när identiteten uttrycker konkurrenskraftig särskiljning samt 
kommunicerar unikhet och kvalitet. (2.1.1 Varumärket som identitetskapare) Hellmark (2006) 
belyser att gemena, små bokstäver, är mer lättlästa än versaler (2.2.3 Typografi). Dessutom anser 
Bruce och Daly (2007) att en välgjord design skiljer företag och produkttillverkare åt och får de 
att ”sticka ut” i mängden (2.1.1 Varumärket som identitetskapare). 
 
Att logotyp 2 är modernare än logotyp 1 var respondenterna överens om (4.5 Sammanställning av 
intervjuer). Wheeler (2012) menar att identiteten är kärnan i företaget som påverkar vilken känsla 
samt budskap som förmedlas till konsumenten. Zappaterra (2007) anser att olika teckensnitt 
signalerar specifika associationer och känslor hos läsaren. Även Wheeler (2012) menar att en 
enhetlig och sammanhållen image innehar ett teckensnitt som är unikt och personligt vilket 
främjar läsbarheten. (2.2 Identitet och logotyp) Keller et al. (2012) påstår att vissa logotyper och 
tecken genom annorlunda design kan upplevas modernare och relevantare. Även Rothstein 
(2007) nämner att redesign kan ge exempelvis bättre struktur och en mer aktuell utformning. 
(2.1.4 Varumärkeselement; 2.1.5 Redesign) 
 
Logotyp 2 har enklare och stilrenare bokstäverna vilket bidrar till en modern känsla (4.1.3 
Logotyp). Holger och Holmberg (2006) menar att enkla kombinationer av färger, former och 
bokstäver kan skyddas men att allt för simpla företeelser inte kan skyddas (2.1 Varumärken). 
Wheeler påstår vidare att det bli allt svårare att särskilja en produkt eller tjänst från konkurrenter. 
I och med det är varumärkespositioneringen viktig och hjärtat i marknadsstrategin (2.1.2 
Varumärkespositionering).  
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Keller et al. (2012) teori om varumärkeselement (2.1.4) menar att sex kriterier finns för att välja 
varumärkeselement, där ett av kriterierna är minnesvärda vilken medför ett starkt 
varumärkesvärde. 
 
Respondent 2 föredrar logotyp 4 då den kan fungera i flera kontexter, känns modernare och mer 
aktuell för ett teföretag och dess förpackningar (4.2.3 Förpackning) Även respondent 1 och 4 
föredrar den logotypen (4.5 Sammanställning av intervjuer). Bruce och Daly (2007) menar att 
väldesignade produkter kommunicerar kvalitet och värde för konsumenten vilket bidrar till en 
större attraktionskraft (2.1.1 Varumärket som identitetsskapare). Wheeler (2012) menar då att en 
logotyp är en väsentlig del av konsumentens tankar om varumärket och är praktiskt taget 
oskiljbar från den. Bergström (2007) belyser att ett företagsmärke har ett gränslöst 
användningsområde då de övervinner språk och kulturer. (2.2.1 Logotyp och symbol) 
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6 Avslutning 

I avslutningskapitlet presenteras studiens slutsatser som utgår från teorier och empiri som vidare 
ska besvara studiens syfte ”att utforma en logotyp som kommunicerar Song tea´s varumärke”. 
Utifrån slutsatser och rekommendationer följer en diskussionen och förslag för vidare studier 
presenteras. 

 

6.1 Slutsatser 
En innovativ design öppnar upp nya marknader 

Analysen visade att oavsett storlek på företaget så kommunicerar en väldesignad förpackning 
kvalitet och värde för konsumenten, vilket leder till en större attraktionskraft hos konsumenten. 
Vidare visar analysen att begreppet redesign kan genomföras med bakgrund av att målgruppen 
har förändrats, ökats eller att det uppkommit nya konkurrenter som medför att positionen på 
marknaden måste stärkas. (5.2 Förpackning) Song tea’s avsikt blir därmed att utforma 
väldesignade förpackningar som anpassas efter den nya kontexten och blir hållbar över tid. 

Färger är viktiga kommunikativa element 

Analysen indikerade att respondenterna hade delade åsikter om färgval och att färgupplevelsen är 
personlig och skiljer sig åt. Vidare bör färger användas för att attrahera, skapa stämning, 
strukturera och pedagogisera. Varumärkeskommunikationen via färger på förpackning bör 
därmed utgå från att skapa en stark identitet som når konsumenten och attraherar dem. Genom 
upprepad exponering skapas varumärkesassociationer via logotypen och färgen som Song tea kan 
använda för att bli förknippade med. (5.1 Färg) 
 

Förpackningsdesignen är avgörande vid köpbeslutet 

Analysen visade att det är av vikt att Song tea utför en välgjord designad som ger ett ökat värde 
hos konsumenten. En effektiv identitet blir värdefull när identiteten uttrycker konkurrenskraftig 
särskiljning samt kommunicerar unikhet och kvalitet. Dessutom kan de arbeta med 
varumärkeskommunikation via färger för att skapa starka varumärkesassociationer hos 
konsumenten. Respondenterna föredrog logotyp 4 som är stilren och bidrar till en modern känsla 
som kan fungera i flera kontexter. Vilket kan kopplas till teorin om redesign och användas av 
företaget då logotypen är en väsentlig del av konsumentens tankar om varumärket. (5.3 Logotyp) 
 

6.2 Rekommendationer 
Utifrån de slutsatser som gjorts kan följande rekommendationer ges till företaget: 
 
Färgval är en viktig komponent i varumärkesbyggandet 
Konsumenter har skilda åsikter angående färgval och har personliga uppfattningar om vad som 
lämpar sig för vad. Mänskliga synen ser färg innan hjärnan känner igen bildspråk via formerna, 
symboler, ord eller andra visuella element som indikerar att färger är viktiga kommunikativa 
element vid skapandet av identiteten. Färger är en viktig komponent inom varumärkesbyggandet 
vilket speglar företaget och skapar unika varumärkesassociationer till det via upprepad 
exponering. (5.1 Färg) 
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En välgjord design får varumärket att ”sticka ut” gentemot konkurrenterna 
Viktigt är att konsumenten får positiva associationer till varumärket och uppfattar identiteten som 
konkurrenskraftig som vidare kommunicerar unikhet och kvalitet. Det gäller att identiteten når 
fram på ett effektivt sätt som fångar konsumenten. (5.2 Förpackning) 
 
En logotyp bör vara utformad i enlighet med logotypförslag fyra  
Analysen visar att respondenterna föredrar förslaget då den är modern och aktuell vilket gör den 
stilren i utformningen. Teckenmellanrummet och teorin om utjämning ger harmoni och läsrytm 
till typografin vilket gör att läsbarheten förenklas. Dessutom är en uppdatering av designen att 
föredra för att stärka varumärkets position på marknaden. (5.3 Logotyp) 
 

6.3 Diskussion 
Studien ger en uppfattning om att det är av stor vikt för företag att vara medveten om varumärket 
och vad de står för. Detta i och med att uppfattningen om identiteten bör nå fram på ett effektivt 
sätt och därmed attrahera konsumenten. På så vis blir företaget konkurrenskraftigt och håller i 
längden. (5.1 Färg) Aspekten kan vara bra för Song tea att ha i åtanke i och med att de vill 
attrahera konsumenten. En studie om varumärkespositionering och en analys av konkurrenter 
skulle kanske erhållit svar inom dessa aspekter. På så vis kanske Song tea fått reda på vart deras 
konkurrenter befinner sig på marknaden och hur deras visuella uttryck ser ut. Det hade kanske 
varit bättre att börja varumärkesbyggandet i den delen för att vara säker på deras position. Utifrån 
det hade det kanske varit enklare att skapa en logotyp och vara väl medvetna om vilken Song 
tea’s målgrupp var och vart fokus i varumärkesbyggandet skulle läggas. 

Angående hållbarhet i längden är det något som är svårt att styra över då trenderna förändras 
relativt fort vilket medför att det är svårt att veta hur Song tea bör utforma en logotyp som är 
”rätt” för varumärket. Viktigt är att de är måna om dess identitet och vidare är tydlig med den till 
konsumenten, som i sin tur väljer företagets produkter framför konkurrenters. I och med att de är 
en mindre tegrossist kan begreppet redesign användas utan större tanke på tidigare design. 
Konceptet är nytt och ju flexiblare och mer anpassningsbara elementen är, desto enklare är det att 
uppdatera dem vid behov. Detta för att säkerställa att associationerna hos konsumenten uppfattas 
rätt och är estetiskt tilltalande. Utifrån studien och erhållen teori skulle det kunna vara 
fördelaktigt att använda sig av den enkla designen i logotypförslag 4 då den attraherades av 
målgruppen. 
 
Det kan diskuteras om företaget bör använda logotypen som förslagits eller om vidare studier 
måste göras för att resultera i en logotyp med en bredare grund via djupare studier inom ämnet. 
Dessutom skulle kanske en kvantitativ ansats kunna ge ett annorlunda resultat eller belysa andra 
delar av varumärkesbyggandet genom att intervjua personer inom den grafiska branschen med 
det ”grafiskt tränade ögat”. Genom att intervjua erfarna personer inom branschen kanske det 
skulle genererat i annorlunda åsikter och funderingar kring logotypförslagen eller intervjuguiden, 
vilket borde medfört ett annat resultat än denna studies. En kvantitativ studie däremot skulle 
erhålla fler åsikter men då med nackdel i få djupgående svar. Enkätundersökningar hade kanske 
medfört fler respondenter men då företaget inte är så känt hade det varit svårt att avgöra vilka 
respondenterna skulle vara. Kanske hade det påverkat resultat i och med att antalet respondenter 
varit fler och då medfört en annan svarsfrekvens och annorlunda svar. Utifrån erhållna 
erfarenheter i studien så skulle det kanske vara fördelaktigt att genomföra liknande intervjuer på 
fler respondenter för att se om de har återstående eller skilda åsikter som kan ha påverkat studiens 
resultat. 
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Trots att respondenterna hade egna åsikter om färgval och Bergströms (2007) teori om 
färgupplevelsen så är det i slutändan företaget som måste bestämma vad de står för, vilken image 
de vill visa och därmed uppfattas som på marknaden. Inom ämnet skulle studien behövt mer 
empiri och en inriktning på färg för att kunna erhålla svar inom detta. Att exempelvis göra 
logotypförslagen i färg eller att tillämpa mer grafiskt material skulle kunna bidra till att utveckla 
logotypen. Från en enkel och stilren typografi till en mer avancerad logotyp, om nu det är något 
som skulle göra logotypen mer anpassad efter den nya kontexten. (2.1 Varumärken; 5.1 Färg) Då 
färgupplevelsen skiljer sig från person till person är det svårt att attrahera alla konsumenter. 
Därmed kanske inte köpbeslutet alltid faller på Song tea då det är flera aspekter som ska stämma 
överens med konsumentens val, vilket studien inte hade möjlighet att undersöka (1.3 
Avgränsningar).  

6.4 Vidare studier 
Följande förslag till fortsatta studier ges utifrån rapportens slutsatser, rekommendationer och 
diskussion: 
 
Undersöka färgval för företag och dess bransch 
Studiens slutsatser gjorde ingen djupgående dykning inom färgval för logotyper vilket är viktigt 
för företag. Det är en stor del av varumärkesbyggandet och ger associationer hos konsumenten. 
Identiteten skapas utifrån de grafiska komponenterna vilket bör överensstämma för att indikera i 
en stark och enhetlig identitet. 
 
Andra studier skulle kunna ge ett annat resultat 
Studien var avgränsad på grund av den begränsade tiden för arbetet och därmed är det delar inom 
varumärkesbyggandet som inte undersökts. En undersökning med fokus på färg skulle kunna 
medföra att företaget vet vart de bör rikta sig i färgskalan för att attrahera konsumenten. 
Dessutom skulle en kvantitativ studie kunna ge fler åsikter om logotypen via 
enkätundersökningar som når fler respondenter. Kvalitativa, mer djupgående intervjuer, skulle 
kunna medföra en tydligare förståelse för målgruppen. 
 
Varumärkespositionering bör undersökas 
Då studien avgränsades har ingen djupgående undersökningar gjorts över hur företaget bör 
positionera sig utan enbart rört ämnet på ytan. Dessa aspekter kan spegla förpackningsdesignen 
då till exempel en exklusiv förpackning kanske använder sig av ett speciellt material, färg eller 
typografi för att uppfattas och associeras som exklusiv av konsumenten. 
 
Alla grafiska komponenter i företaget 
Ett varumärke består av flertalet komponenter för att skapa dess identitet. Vidare studier skulle 
behöva göras för att se efter förpackningsdesign, grafisk identitet, färgval och dylikt. Eftersom 
logotypen är ingångspunkten för varumärkesbyggandet bör logotypförslaget i studien bli ett 
naturligt steg i den fortsatta utformningen av den övriga grafiska profilen. Resterande material 
bör höra ihop med logotypen för att uppnå en stark identitet som genomsyrar samtliga beslut.
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Bilaga 1 - Intervjuguide  

Respondenten ska försöka att ”tänka högt” och berätta om sina tankar för materialet och 

frågorna. 

 

1. Vem är du?  

- Namn, ålder osv. 

 

2. Vad arbetar du med? 
- Inom vilken bransch? 

3. Vilken är din favoritfärg? 

- Vad gör den till din favorit? 
(Kanske ger en harmonisk känsla, är färgglad, lugn osv.) 

4. Köper du te i lösvikt eller förpackningar med påsar i? 

- Varför? 

 

5. Vad anser du om den här logotypen? (se logotyp 1 på nästa sida) 
- Formspråk, känsla, uttryck 

6. Vad anser du om den här logotypen? (se logotyp 2 på nästa sida) 

- Formspråk, känsla, uttryck 

 

7. Om du fick välja mellan dessa logotyper, vilken skulle du då välja? (se logotyp 1 & 2 på 

nästa sida) 

- Formspråk, känsla, uttryck 

- Motivera varför du valde den? 

 

8. Vad tycker du att avståndet mellan bokstäverna bidrar med? (se logotyp 3 & 4 på nästa 

sida) 

- Är det tilltalande och fungerar bättre än originalet? 

- Varför tycker du så? 

 

9. När det gäller färg, ska logotypen vara stilren eller färgsprakande? 

- Motivera 

 

10. Har du övriga synpunkter du vill dela med dig av?  
- Tankar kring logotyper, teer eller kanske teförpackningar. 
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Figur 2 - Logotyp 1 
 

 

Figur 3 - Logotyp 2 

 
 

Figur 4 - Logotyp 3 
 

 

Figur 5 - Logotyp 4 

 

 

 


