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Sammanfattning 

 
Titel: “Logotypförändringars påverkan på varumärkesvärde” 
 
Författare: Ida Frenning och Carolina Sahlin 
 
Handledare: Professor Lars Witell 
 
Nyckelord: Varumärkesvärde, logotyp, logotypförändring, varumärkeslojalitet, 
varumärkeskännedom, uppfattad kvalitet, uppfattat värde 
 
Bakgrund: Då ett företags logotyp är kopplad till dess varumärkesvärde kan en 
förändring av en sådan ha en påverkan på det uppfattade varumärkesvärdet. Därför är det 
av intresse att undersöka huruvida det uppfattade varumärkesvärdet skiljer sig åt för en 
logotyp som genomgått en liten förändring jämfört med en logotyp som genomgått en 
stor. Det vore då även aktuellt att utreda vad som är viktigt vid sådana förändringar.  
 
Syfte: Att besvara frågeställningen och genom detta generera ett kunskapsbidrag till 
redan existerande forskning kring varumärkesvärde, logotyper och logotypförändringar.  
 
Metod: Studien har genomförts genom kvantitativ metod. Enkätinsamlingen för studien 
genererade totalt 305 svar. Det vetenskapliga förhållningssättet för studien är 
positivistiskt och den har en deduktiv forskningsansats. Bearbetningen och analysen av 
insamlad data har gjorts med hjälp av programmen Excel och SPSS.   
 
Slutsats: Varumärkesvärdet utifrån en logotyp uppfattas som mer positivt hos de 
respondenter som exponerats för en stor förändring jämfört med en liten. Hur pass 
engagerade konsumenterna är i varumärket är avgörande för hur väl förändringen tas 
emot. Även färgvalet är viktigt. Slutligen kräver en logotypförändring mycket reklam och 
marknadsföring för att den ska ha ett positivt resultat, oavsett engagemang och tidigare 
uppfattning av varumärkesvärdet.  
 

 

  



  



Abstract 
 
Title: “Logotype changes effects on brand equity” 
 
Authors: Ida Frenning and Carolina Sahlin 
 
Supervisor: Professor Lars Witell 
 
Key words: brand equity, logotype, logotype change, brand loyalty, brand awareness, 
perceived quality, perceived value 
 
Background: As a business’ logotype is connected to its brand equity, a change of the 
logotype may affect the perceived brand equity. Therefore it is interesting to study 
whether the perceived brand equity differs for a logotype that has gone through a small 
change compared to a logotype that has gone through a large change. It is also interesting 
to evaluate which elements that are important when doing these types of changes.  
 
Purpose: To answer the research question and through this generate a contribution of 
knowledge to already existing research concerning brand equity, logotypes and logotype 
changes.  
 
Method: The study has been made using quantitative research method. In total, 305 
answers were collected. The scientific approach is positivistic and it has a deductive 
research approach. To process the data, the programs Excel and SPSS have been used.  
 
Conclusions: Brand equity affected by a logotype is perceived as more positive by the 
respondents that have been exposed to a large change compared to a small. The 
respondents’ engagement to the brand is crucial for how well the change is being 
received. The choice of colour is also important. Finally, a logo change requires a lot of 
advertising and marketing activities to have a positive effect, regardless of level of 
engagement and earlier perception of the brand equity.  
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1. Inledning 
Detta examensarbete syftar till att bidra med kunskap kring området brand equity, 

varumärkesvärde, logotyper och logotypförändringar. Fokus kommer att läggas vid 

uppfattningar kring logotypförändringar och uppsatsen har som ambition att skapa en 

vidare förståelse för vad en logotypförändring har för konsekvenser på uppfattat 

varumärkesvärde. Då tidigare forskning kring logotyper och förändringar av sådana 

är bristfällig skapas ett behov av att utvidga detta forskningsområde (Van Grinsven & 

Das, 2015).   

 

1.1 Bakgrund  
Varumärkesvärde är en betydande del inom marknadsföringsområdet. Många studier 

har tidigare gjorts på området både vad gäller varumärket i stort, men även utvalda 

delar av detta. Ett varumärke kan delas upp i en visuell och en icke visuell del. Den 

visuella delen består delvis av företagets logotyp, det vill säga den symbol som 

kopplas till företaget och som identifierar dess produkter och tjänster 

(Nationalencyklopedin, 2016).   

 

Logotyper har, likt det mesta i vår omgivning, behov av att uppdateras för att följa 

samhällets trender och utveckling. Många äldre företag, exempelvis Pepsi (Pepsi, 

2016) och Nivea (Nivea, 2016), har långsamt förändrat sina logotyper genom små 

ändringar över lång tid. På så vis har förändringarna varit nästintill osynliga för 

konsumenterna, vilket har gjort att dessa företag lyckats undvika negativ 

uppmärksamhet till följd av en förändring. De flesta människor är i grunden negativa 

till förändringar (Dagens Nyheter, 2009), vilket gör detta arbete extra viktigt för att en 

logotypförändring inte ska påverka varumärkesvärdet negativt.  

 

Det finns även företag som valt att direkt göra stora förändringar av sina logotyper. Ett 

sådant exempel är Linköpings universitet som våren 2015 fullständigt förändrade 

utseendet på sin logotyp. Detta resulterade i starka reaktioner och namninsamlingar på 

sociala medier där människor visade sitt misstycke mot förändringen (Corren, 2015). 

Ytterligare ett exempel är Telia som i maj 2011 påtagligt ändrade utseendet på sin 

logotyp, vilket även det fick mycket uppmärksamhet i media (Svenska Dagbladet, 
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2011). I februari 2016 förändrade också företaget Uber sin logotyp fullkomligt, vilket 

även det skapade många negativa reaktioner på sociala medier (CNN Money, 2016). 

Problem vid stora förändringar, förutom att det ofta är källa till negativ 

uppmärksamhet, kan dessutom uppstå då konsumenter kan få svårt att känna igen 

logotypen. Detta kan även skapa svårigheter i att koppla logotypen till företaget. Dessa 

problem kan i sig vara faktorer som bidrar till ett försämrat varumärkesvärde 

(Henderson & Cote, 1998).  

 

1.2 Definition av varumärkesvärde 
Varumärkesvärde har definierats av en rad olika forskare inom 

marknadsföringsområdet. Definitionerna skiljer sig delvis åt, vilket gör det relevant att 

i denna uppsats ge en definition av vad varumärkesvärde innebär i detta sammanhang.  

 

Två vedertagna definitioner är Aakers definition innehållande fem dimensioner, samt 

Kellers innehållande två dimensioner. Se teorikapitlet för utförligare beskrivningar av 

dessa teorier. Aakers definition lyder “En uppsättning av tillgångar och skulder 

kopplade till ett varumärke, dess namn och symbol som ökar eller minskar det 

tillhandahållna värdet av en produkt eller service till ett företag och till detta företags 

kunder” (Aaker, 1991). Kellers definition lyder “Den urskiljbara effekten av 

varumärkeskännedom på konsumenternas reaktion på marknadsföring av ett 

varumärke” (Keller, 1993). Keller argumenterar för att om det uttrycks på detta sätt 

beror det uppfattade varumärkesvärdet på konsumenternas kännedom om varumärket i 

jämförelse med okända varumärken.  

 

Ett exempel på ett tillfälle då varumärkesvärdet spelar stor roll är då ett företag vill 

utvidga sitt produktsortiment. Då kan företaget dra nytta av existerande 

varumärkesvärde, i det fall att detta är positivt, genom att redan från början skapa en 

positiv association till den nya produkten hos konsumenterna. Förutom detta kan det 

vara bra att känna till att ett varumärke kan ha så kallat negativt varumärkesvärde. 

Detta inträffar i de fall då konsumenterna är beredda att betala mer för ett generiskt 

varumärke (Investopedia, 2016). 
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Slutligen är det möjligt att säga att det finns tre olika sätt att se på och mäta 

varumärkesvärde. Dessa innefattar finansiellt varumärkesvärde, 

varumärkesutvecklingsmässigt varumärkesvärde samt konsumentbaserat 

varumärkesvärde. Det finansiella perspektivet innebär att varumärkesvärdet ses som 

den extra summa en konsument är beredd att betala för varumärket. 

Varumärkesutveckling innebär de positiva associationer som att varumärke kan inneha 

och som kan påverka nya produkter lanserade under varumärket. Slutligen finns det 

konsumentbaserade perspektivet som behandlar konsumenternas erfarenheter och 

uppfattningar om varumärket, hur lojala de är till detta samt hur hög kvalitet de 

upplever att det har (NetMBA, 2016). 

 

I denna studie kommer varumärkesvärde ses som det värde konsumenterna upplever 

att ett varumärke innehar i termer av varumärkeskännedom, varumärkeslojalitet, 

uppfattad kvalitet och uppfattat värde som tillsammans skapar en vilja att betala ett 

visst prispremium för varumärket i fråga. Denna definition syftar till att binda samman 

tidigare definitioner samt ge läsaren av denna uppsats en klar bild av ämnet. 

 

1.3 Definition av logotyp  
Varumärkesvärdet består av en mängd olika delar, och en av dessa är företagets 

logotyp. En logotyp kan kopplas till flera grafiska- och typsnittselement (Henderson & 

Cote, 1998). Semiotiker ser en logotyp som en del av en symbol som ett företag 

använder för att kommunicera med både externa och interna parter (Zakia & Nadin, 

1987). Adir m.fl. (2015) definierar en logotyp som en framställning där bokstäver, 

siffror, former eller ord skapar en speciell identitet.  

 

Enligt Hardy (2011) har ett företag inte någon möjlighet att göra ett intryck på dess 

målgrupp om de inte har en logotyp. Hardy menar vidare att företag måste bli sedda 

för att kunna bli hörda. En logotyp hjälper ett företag med kommunikationen som sker 

med dess målgrupp och logotypen är ofta det första steget i kontakten med denna 

grupp. 

 

I denna studie kommer en logotyp ses som den grafiska designen som ett företag 

använder sig av för att identifiera och representera sig själva eller sina produkter. Detta 
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då de gemensamma nämnarna, när det kommer till definitionen av en logotyp, är att 

den ses som ett kommunikationsverktyg som bidrar till att identifiera företaget och 

varumärket (Bennet, 1995; Giberson & Hulland 1994 i Henderson & Cote, 1998; 

Hardy, 2011). 

 

1.4 Definition av logotypförändring 
Det talas i teorin om att det existerar två olika typer av logotypförändringar. Dessa 

består av drastiska, revolutionerande förändringar som innefattar en hög grad av 

förnyelse, samt små och enkla förändringar av liten grad. Små, långsamma 

förändringar är vanligen förknippade med företag som har en stark position på 

marknaden med en stor kundbas. Små förändringar av denna typ av logotyper sker då 

företaget vill nå ut till nya marknader eller en bredare publik. Större och mer drastiska 

förändringar är mer sammankopplade med företag som genomgår en större 

modernisering eller förnyelse av sin verksamhet, ofta i samband med fusioner, 

namnbyten eller liknande (Van Ginsven & Das, 2015). 

 

I denna studie kommer en stor förändring tolkas som en sådan som innefattar både ny 

färg, typsnitt, design, form samt attraktivitet. En liten förändring kommer i detta 

sammanhang innebära en mindre layoutförändring som inte märkbart påverkar 

logotypens färg, typsnitt, design, form eller attraktivitet.  

 

1.5 Syfte 
Syftet med studien är att besvara frågeställningen och genom detta generera ett 

kunskapsbidrag till redan existerande forskning kring varumärkesvärde, logotyper och 

logotypförändringar. Genom att besvara frågeställningen förväntas uppsatsens 

kunskapsbidrag bli att ge svar på hur en stor respektive en liten logotypförändring 

påverkar det uppfattade varumärkesvärdet. Frågeställningen förväntas även kunna 

besvara hur olika delar av varumärkesvärdet påverkas av en logotypförändring. 

Ytterligare viktiga faktorer som påverkar varumärkesvärdet vid en logotypförändring 

kan förhoppningsvis även identifieras genom denna studie.  
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1.6 Problemformulering och frågeställning 
Då vi lever i en värld som ständigt förändras upplevde författarna av denna uppsats det 

som intressant att applicera detta på det valda området inom marknadsföring, det vill 

säga varumärkesvärde. Denna uppsats har därför sin utgångspunkt i 

logotypförändringar och dess påverkan på det uppfattade varumärkesvärdet.  Då olika 

företag som tidigare nämnt valt att förändra sina logotyper på olika sätt, vissa i mindre 

omfattning och vissa i större omfattning än andra, skulle ett bidrag vara att kartlägga 

hur detta påverkar det uppfattade varumärkesvärdet. Då tidigare forskning antyder att 

människor i allmänhet är negativa till förändringar, så bör en liten förändring av ett 

företags logotyp resultera i en mindre negativ uppfattning av varumärkesvärdet än en 

stor förändring. Det vore därför intressant att ta reda på om dessa tidigare teorier alltid 

gäller vid logotypförändringar, eller om uppfattningen av varumärkesvärdet efter en 

förändring även kan påverkas av andra faktorer. Denna problembakgrund har slutligen 

mynnat ut i följande frågeställning:  

 

Skiljer sig det uppfattade varumärkesvärdet åt för en logotyp som genomgått en liten 

förändring jämfört med en logotyp som genomgått en stor? Vad är viktigt vid 

genomförandet av logotypförändringar? 

 

Detta är intressant att ta reda på, då det kan ge riktlinjer till företag kring huruvida det 

är nödvändigt att investera pengar och tid i att göra en liten förändring av befintlig 

logotyp, eller ifall varumärkesvärdet är oförändrat eller till och med uppfattas mer 

positivt efter en stor förändring.  

 

1.7 Avgränsningar  
Denna studie kommer att behandla varumärkesvärde i stort, men fokus kommer att 

läggas vid logotyper och logotypförändringar. En begränsning som gjorts är att enbart 

studera ett varumärke. Författarna av denna uppsats har valt att studera varumärket 

Nivea och företagets uppfattade varumärkesvärde utifrån dess logotyp. Då 

varumärkesvärde består av olika delar har författarna valt att fokusera på de kategorier 

som ansetts relevanta för denna studie. Detta kommer att redogöras mer ingående i 

metodkapitlet. Även en geografisk avgränsning har gjorts i form av att 
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datainsamlingen har begränsats till Linköping. Detta kommer även att redogöras mer 

ingående i metodkapitlet.    

     

1.8 Studiens disposition      
Efter inledningen med bakgrund, problemdiskussion, syfte och uppsatsens 

frågeställning, vilken ligger till grund för uppsatsens utformning, presenteras den 

forskningsmetod som använts. I metoddelen beskrivs datainsamlingen, därefter 

motiveras det praktiska tillvägagångssättet och slutligen diskuteras undersökningens 

reliabilitet och validitet. Sedan redogörs studiens teoretiska referensram med begrepp 

och teorier som belyser varumärkesvärde, logotyper och logotypförändringar. I 

empirikapitlet presenteras primärdata som samlats in för denna studie. Därefter 

beskrivs och analyseras resultatet djupare med hjälp av studiens teoretiska referensram 

vilket leder fram till en diskussion. Avslutningsvis redovisas studiens slutsatser och 

förslag till vidare forskning. Modellen nedan illustrerar visuellt hur studien kommer att 

genomföras och presenteras.  

 

 
Modell 1. Studiens disposition visuellt illustrerad (Egen illustration) 

      

1.9 Ordlista      

Då uppsatsen innehåller ett flertal internationella teorier som i sin tur inbegriper ett 

antal engelska begrepp som här har översatts till Svenska, upprättades en ordlista. 

Teorierna och begreppen översattes för att underlätta läsningen, och upprättandet av 
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ordlistan motiveras med att författarna vill ge läsaren möjlighet att läsa vidare om 

specifika teorier på egen hand utanför denna uppsats.  

 

 
Tabell 1. Svensk-engelsk ordlista för uttryck som använts i uppsatsen 
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2. Metod  
Detta kapitel kommer att behandla den metod som använts vid genomförandet av 

studien. Avsnittet kommer även att redogöra för val av specifikt och studerat ämne 

samt förhållningssätt, vetenskapliga undersökningsansatser, undersökningsmetoder 

och data som denna studie förankras i. En argumentation angående val av 

metodtillvägagångsätt kommer även att redovisas och diskuteras. Slutligen redogörs 

studiens metod för databehandling och val av statistiska tester.  

 

2.1 Val av ämne och varumärke 
Intresset för logotyper och dess förändringar växte fram hos författarna efter att 

Linköpings universitet förändrade sin logotyp mycket drastiskt. De starka reaktionerna 

från studenterna vid Linköpings universitet skapade ett djupare intresse för att förstå 

hur en stor respektive liten logotypförändring verkligen påverkar det uppfattade 

varumärkesvärdet.  

 

Under studiens process förändrades uppsatsens fokus. Till en början ville författarna 

fokusera och undersöka hur stora respektive små logotypförändringar påverkade 

respondenternas köpbeteende och köpvilja. Även hur stora och små 

logotypförändringar påverkade respondenternas uppfattning av varumärksvärdet låg i 

blickfånget. Efter djupare forskning och diskussion valde dock författarna att enbart 

fokusera uppsatsen på hur stora respektive små logotypförändringar påverkar 

respondenternas uppfattning av varumärkesvärdet samt vad som är viktigt vid 

genomförandet av en sådan. 

 

Efter en djupare genomgång av tidigare studier och forskning hittades studier inom 

varumärkesvärde och dess påverkan på konsumentbeteende. Även undersökningar 

kring hur konsumenter påverkades och reagerade på påhittade logotypförändringar 

fanns. Teorier om varumärkesvärde, logotyper och logotypförändringar hittades vilket 

ökade intresset för området ytterligare hos författarna. Vidare fann författarna att det 

inte tidigare gjorts någon forskning kring hur stora respektive små logotypförändringar 

påverkar uppfattat varumärksvärde. Detta skapade en intressant frågeställning till 
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studien, och möjliggjorde även ett resultat som skulle kunna användas som underlag 

för vidare forskning inom området.  

 

Denna studie har haft sin utgångspunkt i och baserats på Niveas varumärke och 

varumärkesvärde. Varumärket Nivea har sedan tidigt 1900-tal successivt ändrat 

logotyp för produkten Nivea Crème. Detta skapade möjligheten att jämföra dess äldre 

logotyp, nyare logotyp och nuvarande logotyp. Nivea valdes då författarna ansåg att 

det var ett både välkänt och familjärt varumärke. Det valdes även då det förekommer i 

dagligvaruhandeln, i folks vardagliga liv och då många känner sig bekanta med 

varumärket. Dessa faktorer ansågs viktiga vid valet av varumärke, främst för att skapa 

en så bra förutsättning som möjligt för att finna en population som både var bekant 

med och kände till varumärket.  

 

2.2 Positivistiskt förhållningssätt  
Denna uppsats är baserad på tidigare publicerad forskning om varumärkesvärde, 

logotyper och logotypförändringar. Då författarna vill, på ett så objektivt sätt som 

möjligt, tolka studiens egna resultat är det positivistiska förhållningssättet det mest 

passande för denna studie. En extern relation till det undersökta ämnet kommer att 

hållas, vilket är i samstämmighet med positivismen. Vidare passar denna metodologi i 

studien då den fokuserar på att vara jämbördig inom samtliga vetenskapliga 

forskningsområden samt bygger på logiskt testbara observationer. Intentionen med 

denna uppsats var att utveckla neutralt formulerade slutsatser grundade i allmänna 

lagar och regler, vilket är ett av syftena med det positivistiska förhållningssättet (Patel 

& Davidson, 2011).  

 

Enligt Patel och Davidson (2011) är även hermeneutiken ett väl använt 

förhållningssätt. Dock är detta förhållningssätt inte relevant för denna uppsats då det 

bygger på att forskarna har sina egna bilder av verkligheten som utgångspunkt, vilket 

gör att studien blir mer vinklad. Den personliga visionen av verkligheten och 

författarnas egna spekulationer skulle bidra till svårigheter vid interpretationen av 

resultatet, vilket även hade försvårat möjligheten till att utforma allmänna slutsatser 

(Eriksson m.fl., 2013).  
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2.3 Deduktiv ansats 
Denna studie har genomförts med en deduktiv forskningsansats. Detta då studien både 

utvecklar och sammankopplar tidigare forskning inom varumärksvärde, logotyper och 

logotypförändringar. Bryman och Bell (2011) hävdar att en deduktiv ansats har sitt 

utgångsläge i teorin. Innebörden av detta är att studien har en teori som utgångspunkt. 

Denna teori kopplas sedan vidare till verkligheten i form av en analys och utifrån detta 

kan slutsatser dras, vilket görs i denna undersökning.  

 

Utöver den deduktiva forskningsansatsen nämner även Bryman och Bell (2011) och 

Patel och Davidson (2011) två andra vetenskapliga ansatser. Dessa benämns som 

induktion och abduktion. Anledningen till att denna studie inte har en induktiv 

forskningsansats är att induktiva studier har sitt utgångsläge i observationer och 

empiri, vilket binds vidare till olika teorier (Eriksson m.fl., 2013). Utifrån detta dras 

sedan generaliserbara slutsatser (Bryman & Bell, 2011). Vid användning av en 

induktiv forskningsansats hade denna studie haft en betydligt omfångsrikare 

omfattning, och tolkningarna hade varit baserade på detta. Vidare är inte heller den 

abduktiva forskningsansatsen passande då denna kan ses som en sammankoppling av 

den deduktiva och den induktiva ansatsen. Vid användning av denna ansats hade 

frågeställningen förklarats av ett av studien uppbyggt mönster. Exempelvis hade 

studien kunnat starta med deduktion och sedan gått över till induktion för att sedan 

återvända till deduktion (Bryman & Bell, 2011). Detta hade skapat en bredare studie 

med flertalet tolkningar kring hur en liten respektive stor logotypförändring påverkar 

uppfattat varumärkesvärde, vilket inte var syftet. 

 

2.4 Explorativ ansats 
Enligt Christensen m.fl. (2010) kan studier indelas i tre olika kategorier baserat på 

vilken typ av syfte studien har. Dessa tre kategorier är explorativ, deskriptiv samt 

hypotesprövande.    

 

Denna studie kommer använda en explorativ undersökningsansats. Detta då det finns 

en lucka i kännedomen inom det område som den syftar till att undersöka. Då det 

tidigare inte har gjorts några forskningsstudier om hur stora respektive små 
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logotypförändringar påverkar uppfattat varumärksvärde hos respondenterna skapar 

denna studie en informationsgrund för kommande forskning inom detta specifika 

ämne. Även detta är ett av igenkänningstecknen för den explorativa 

undersökningsansatsen (Patel & Davidson, 2011).  

 

2.5 Kvantitativ metod 
Denna studie utformades med en kvantitativ undersökningsmetod. Detta för att 

studien, på ett så precist sätt som möjligt, skulle kunna säkerställa olikheterna i hur en 

liten respektive en stor logotypförändring påverkar det uppfattade varumärkesvärdet 

hos respondenterna. Då forskarna dessutom strävar efter att både hålla distans och 

objektivitet till studien, för att på detta sätt undvika att förutfattade meningar influerar 

studiens resultat, valdes en kvantitativ metod (Eriksson m.fl., 2013). Slutligen anses 

deduktiv och explorativ ansats generellt gå hand i hand med den kvantitativa 

undersökningsmetoden (Bryman & Bell, 2011).   

 

Frågeställningen i studien har härletts ur befintliga teorier om varumärksvärde, 

logotyper och logotypförändringar. En kvantitativ undersökningsmetod med ett 

positivistiskt och deduktivt förhållningssätt användes sedan för att besvara denna 

frågeställning.  

 

2.6 Tvärsnittsdesign 
Studien kommer enbart att utreda hur en stor respektive en liten logotypförändring 

påverkar uppfattat varumärkesvärde hos ett antal respondenter vid ett visst tillfälle. Då 

det inte kommer att ske någon återkoppling med respondenterna som deltar i studien 

resulterar det i en tvärsnittsdesign (Eriksson m.fl., 2013). Eftersom uppsatsen är 

skriven under en begränsad tidsperiod är en återkoppling med studiens respondenter 

alltför tids- och resurskrävande. Dessutom krävs det att respondenterna lämnar sina 

personuppgifter för att en återkoppling ska kunna möjliggöras. Detta skulle kunnat 

leda till ett sämre deltagande och en lägre sanningshalt i respondenternas svar. Därtill 

kan även ett bortfall av respondenter ske, detta då alla respondenter eventuellt inte har 

möjligheten att delta vid ett ytterligare tillfälle (Bryman & Bell, 2011). 
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2.7 Praktisk datainsamling, val av distribueringsplats  
Den data som ligger till grund för denna studie har samlats in genom två enkäter. 

Eftersom data samlats in av forskarna av studien och då data samlats in för studiens 

särskilda syfte, rör det sig specifikt om primärdata (Bryman & Bell, 2011).   

 

City Gross Lambohov, Linköpings universitet och Linköpings stadskärna valdes ut 

som distribueringsplatser för studiens enkäter. Datainsamlingen skedde med andra ord 

enbart i Linköping, detta främst då författarna studerar vid Linköpings universitet 

vilket skapade en bekvämlighet. Studien utfördes under tre dagar och under olika tider 

för att fånga ett så mångfaldigt urval som möjligt. Innan respondenterna besvarade 

enkäterna gavs en kort och enhetlig introduktion till alla respondenter. Informationen 

som gavs vid detta tillfälle var att enkäten var utformad av två studenter vid 

Linköpings universitet, att den behandlade varumärkesvärde och logotyper, hur lång 

tid det skulle ta att besvara enkäten samt att de vid oklarheter eller undringar inte 

skulle tveka om att be om hjälp. Detta gjordes för att ge alla respondenter samma 

förutsättningar innan de besvarade enkäterna. Då författarna var närvarande vid 

insamlingen av enkätsvaren kunde tänkbara frågor och funderingar besvaras 

omedelbart på plats, detta för att förebygga missförstånd och säkerställa att 

respondenterna förstod frågorna.   

 

2.7.1 Förstudie 
Innan enkäten distribuerades vid City Gross Lambohov, Linköpings universitet och 

Linköpings stadskärna gjordes en förstudie där tio personer ombads besvara enkäten 

och beskriva hur de tolkade de olika enkätfrågorna. Dessutom tillfrågades de vilka 

attribut de ansåg vara viktiga för en logotyps utformning. På detta sätt valdes attributen 

färg, typsnitt, design, form och attraktivitet på sidan två i enkäten, som beskrivs 

närmre längre fram i denna uppsats, ut. Genom denna förstudie kunde även en 

modifiering av enkätfrågorna ske och författarna kunde säkerställa att frågorna var 

klara och tydliga.  
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2.8 Enkätutformning 
För att skapa en förståelse för hur en liten respektive en stor logotypförändring 

påverkar uppfattat varumärkesvärde utformades två enkätundersökningar där detta 

prövades, dessa återfinns i appendix. Påståendena i enkätundersökningarna utformades 

på ett så enkelt språk som möjligt för att undvika potentiella misstolkningar. Genom 

att utforma påståendena på ett så vardagligt språk som möjligt minimerades även 

risken att få snedvridna svar från respondenterna. Påståendena i de två enkäterna var 

graderade enligt en sjugradig skala, en så kallad likertskala. En likertskala användes då 

påståendena både blir enkla att förstå och besvara för respondenten. Genom att 

använda sig av slutna frågor och en likertskala, kan dessutom behandlingen av svaren 

lätt göras (Bryman & Bell, 2011). 

 

Enkäterna besvarades av två olika respondentgrupper. Den ena respondentgruppen, 

grupp 1, blev exponerad för en liten logotypförändring från en nyare version av Niveas 

logotyp till den nuvarande, se enkät 1 i appendix. Den andra respondentgruppen, grupp 

2, blev exponerad för en stor logotypförändring från en äldre version av Niveas 

logotyp till den nuvarande, se enkät 2 i appendix. Detta gjordes för att kunna jämföra 

hur uppfattat varumärkesvärde skiljer sig åt mellan respondenter som exponerats för en 

stor respektive en liten logotypförändring. I den resterande delen av denna uppsats 

kommer vi kalla de två tidigare logotyperna för logotyp 1, den nyare, respektive 

logotyp 2, den äldre. För att tydliggöra kommer författarna även att referera den nyare 

logotypen till enkät 1 och respondentgrupp 1, och den äldre logotypen till enkät 2 och 

respondentgrupp 2. Modellen nedan ger en översiktlig bild över hur enkäterna är 

utformade i förhållande till varandra. En utförligare beskrivning av hur de är 

uppbyggda återfinns längre fram i detta avsnitt.  
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Modell 2. Översikt över enkäternas sidor och utformning 

 

En kort introduktion av samma slag inledde de båda enkäterna. Detta gjordes för att 

skapa lika förutsättningar för både respondenterna inom samma respondentgrupp, men 

även mellan de olika respondentgrupperna. Denna inledning gav även respondenterna 

en inblick i vad enkäten skulle behandla.  

 

I introduktionen nämndes att respondenterna skulle ringa in det svar som bäst stämde 

överens med deras åsikt, och att de även endast skulle välja ett svarsalternativ per 

påstående. Detta gjordes för att minimera riskerna för att respondenterna skulle 

missförstå enkäten och ringa in fler alternativ än ett, vilket skulle kunnat leda till ett 

bortfall. De enkäter som användes i denna studie var utformade på samma sätt, bortsett 

från att enkät 1 inleddes med påståenden om uppfattat varumärkesvärde utifrån den 

nyare logotypen, det vill säga en liten logotypförändring. På samma sätt inleddes enkät 

2 med påståenden om uppfattat varumärkesvärde utifrån den äldre logotypen, det vill 

säga en stor logotypförändring.  
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Respondenterna fick i början av enkäterna besvara frågor om ålder och kön. Dessa 

ställdes för att få en uppfattning om vilken bakgrund respondenterna som besvarade 

enkäten hade. Därpå följde en fråga om hur ofta respondenterna köper 

hudvårdsprodukter, “Anser du dig köpa hudvårdsprodukter ofta?”, och även ifall 

respondenterna ansåg sig köpa Niveas produkter ofta, “Anser du dig köpa produkter 

från Nivea ofta?”. Dessa frågor ställdes för att få en uppfattning om 

produktanvändningen och engagemanget hos respondenterna (Ram & Jung, 1991).  

 

Därefter följde en kort förklaring kring hur graderingen av påståendena var utformade. 

Detta för att undvika potentiella misstolkningar. Respondenterna ombads sedan att 

gradera tio påståenden om varumärkesvärdet utefter deras uppfattning om Nivea som 

varumärke utifrån den nyare versionen av Niveas logotyp i enkät 1, och utifrån den 

äldre i enkät 2. Påståendena graderades på en likertskala från ett till sju, där ett innebar 

att det inte stämde in och sju innebar att det stämde in. Denna skala valdes då den dels 

är lättförståelig för respondenterna och även enkel att koda och analysera (Bryman & 

Bell, 2011). För att säkerställa att respondenterna verkligen läste igenom påståendena 

och frågorna ordentligt omvändes påstående tio, se enkät 1 och enkät 2 i appendix. 

 

Påståendena har alla sin grund i tidigare publicerade artiklar om varumärkesvärde och 

uppfattningen av detta. “A cross-national validation of the consumer-based brand 

equity scale” av Buil m.fl. (2008) och “Consumers' willingness to pay using an 

experimental auction methodology: applications to brand equity” av Ming Li och Ellis 

(2014) är de artiklar som dessa påståenden främst har haft sin förankring i. 

Påståendena från dessa artiklar har sedan sorterats, kategoriserats och översatts till 

svenska för att kunna återanvändas i denna studie. Detta gjordes för att skapa ett mer 

övergripande angreppssätt på Niveas varumärkesvärde utifrån dess nyare, enkät 1, 

respektive äldre, enkät 2, logotyp. Översättningen till svenska gjordes för att underlätta 

förståelsen hos respondenterna, och även för att en språkbarriär inte skulle förhindra 

respondenter från att besvara enkäterna. 

 

De tio tidigare nämnda påståendena är vidare grupperade i kategorierna 

varumärkeslojalitet, varumärkeskännedom, uppfattad kvalité och uppfattat värde. Till 

följd av denna uppdelning av varumärkesvärde, i dessa specifika kategorier, kommer 

en analys kunna göras på hur logotypförändringar påverkar uppfattat varumärkesvärde 
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som helhet men även hur det påverkar dessa enskilda kategorier. Vissa kategorier 

uteslöts helt då författarna ansåg att dessa inte befann sig inom ramen för 

undersökningen. De underkategorier som uteslöts berörde frågor om Nivea som 

företag och inte uppfattningen om Niveas varumärkesvärde utifrån 

logotypförändringar, vilket inte var relevant för denna studie.  

 

På sida två, i enkät 2, fick respondenterna se Niveas äldre logotyp och den nuvarande 

logotypen. Därefter ombads de gradera hur stor de uppfattade att skillnaden var dem 

emellan. Detsamma skedde i enkät 1, där respondenterna fick gradera hur stor skillnad 

de ansåg fanns mellan Niveas nyare logotyp och den nuvarande logotypen. 

Respondenterna fick även ange till vilken grad, på en sjugradig skala, de olika 

logotyperna tilltalade dem. Syftet med placeringen av den äldre logotypen i enkät 2, 

och den nyare i enkät 1, bredvid den nuvarande logotypen var att implementera en 

tanke hos respondenterna om en logotypförändring. Därefter ombads de svarande att 

besvara en öppen fråga om varför, i det fall att de betygsatt logotyperna olika, den ena 

logotypen var mer tilltalande än den andra. Denna fråga ställdes för att ge 

respondenterna möjlighet att besvara en fråga utan att bli styrda och påverkade av 

enkäten. Respondenterna fick sedan besvara till vilken grad attribut som färg, design, 

typsnitt, form och attraktivitet hade förändrats från den nyare, enkät 1, eller den äldre, 

enkät 2, till den nuvarande logotypen. Dessa frågor ställdes för att få en uppfattning 

om hur respondenterna tolkade de olika logotyperna och dess förändring utifrån dessa 

attribut. Därtill ställdes dessa frågor för att kunna göra en koppling till den uppfattade 

graden av skillnad mellan de olika logotyperna, det vill säga hur dessa attribut 

påverkar den uppfattade skillnaden mellan de olika logotyperna.   

 

På sida tre, i båda enkäterna, fick sedan respondenterna besvara påståenden om 

varumärkesvärde utifrån Niveas nuvarande logotyp. Utöver de tio påståendena som 

även ställdes på sida ett om den äldre logotypen, enkät 2, och den nyare logotypen, 

enkät 1, ombads respondenterna besvara ytterligare åtta påståenden. Detta gjordes för 

att få en djupare förståelse om varumärkesvärdet utifrån Niveas nuvarande logotyp, 

och även för att få fler påståenden rörande varumärkesvärde för att kunna jämföra 

mellan de olika respondentgrupperna. Även dessa åtta påståenden föll inom ramarna 

för de fyra utvalda kategorier som tidigare nämnts. Under kategorin 

varumärkeslojalitet föll ”jag anser mig vara lojal mot varumärket”, “varumärket är mitt 
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förstahandsval” och “jag skulle inte köpa andra varumärket om varumärket fanns 

tillgängligt i affären”. Under kategorin varumärkeskännedom fanns “jag känner till 

varumärket”, “varumärket ger mig snabbt associationer till dess produkters 

egenskaper”, “jag känner igen logotypen ovan”, “jag känner igen varumärket bland 

andra liknande varumärken”, “jag har svårt att se varumärket framför mig”, “när jag 

tänker på hudvårdsprodukter tänker jag på varumärket” och “varumärket är ett 

hudvårdsproduktsmärke som jag är bekant med”. För kategorin uppfattad kvalitet 

fanns “kvaliteten av varumärket är hög”, “jag litar på varumärkets produkter”, 

varumärket erbjuder produkter av hög kvalitet”, “varumärket är av genomgående hög 

kvalitet”, “varumärket erbjuder produkter med bra egenskaper”. Slutligen fanns 

påståendena “varumärket ger mycket valuta för pengarna”, “varumärket är ett bra köp 

jämfört med andra hudvårdsprodukter”, “jag får mer för pengarna än vad jag betalar 

för varumärket” för kategorin uppfattat värde. 

 

2.9  Urval  
Vid genomförandet av denna undersökning har författarnas strävan varit att använda 

ett representativt urval som möjligt. Detta då denna studie har som mål att erhålla ett 

resultat som både är tillförlitligt och kan generaliseras (Bryman & Bell, 2011). 

 

Den urvalsteknik som ansågs mest lämplig för denna undersökning kan, enligt Bryman 

och Bell (2011), kategoriseras som ett icke slumpmässigt urval. Studiens 

urvalsmetodik utgjordes av ett icke slumpmässigt urval då samtliga enheter i den för 

undersökningen tillgängliga populationen, med andra ord de respondenter som 

uppehöll sig vid City Gross Lambohov, Linköpings universitet och Linköpings 

stadskärna under en vardag, hade samma sannolikhet och möjlighet att bli en del av 

urvalet. Vad som gör urvalet till ett icke slumpmässigt urval och inte ett obundet 

slumpmässigt urval är att en del individer i populationen, det vill säga Sveriges 

befolkning, inte har någon sannolikhet alls eller okänd grad av sannolikhet att väljas ut 

för undersökningen (Bryman & Bell, 2011).  

 

Denna studie hade som målsättning att distribuera ut 310 enkäter. Ambitionen om att 

inkludera denna relativt stora mängd svar hade författarna i syfte att minska 



 
19 

sannolikheten för att ett visst resultat skulle uppkomma slumpmässigt, och för att öka 

säkerheten trots potentiella bortfall (Gustavsson, 2004).       

 

2.10 Etik      
Denna studie har haft som målsättning att inneha en så god etik som möjligt. Vid 

upprätthållandet av god etik finns det fyra krav som man bör förhålla sig till. Dessa är 

samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet 

(Petersson, 1994).  

 

För att samtyckeskravet skulle kunna uppfyllas så informerades respondenterna om att 

deras deltagande var helt frivilligt. De fick även information om vad studien 

behandlade och vad deras svar skulle användas till, vilket är kriterier för att 

samtyckeskravet skall kunna uppfyllas (Petersson, 1994).   

 

Det gavs även en både ärlig och djupgående information om undersökningen till 

respondenterna. Dessutom informerades de om studiens syfte och dess konsekvenser. 

Genom att tillhandahålla detta uppfylldes även informationskravet. Parallellt med detta 

reducerades även risken för falska förespeglingar (Denscombe, 2002). Enkäterna 

besvarades anonymt och resultatet från dem registrerades även anonymt i Excel, detta 

för att få så sanningsenliga svar från respondenterna som möjligt, samtidigt som kravet 

på anonymitet uppfylldes (Bryman & Bell, 2011). 

 

Då respondenterna ej uppgav några personuppgifter eller någon annan personlig 

information så kunde inte dessa tas under beaktning eller behandlas med 

konfidentialitet. Av denna anledning är inte konfidentialitetskravet applicerbart på 

denna studie (Petersson, 1994). Då det inte heller finns några insamlade uppgifter om 

de enskilda respondenterna, som enbart får användas i studien, kan inte heller 

nyttjandekravet appliceras på denna studie (Bryman & Bell, 2011).  

  

2.11 Behandling av data   
I detta avsnitt kommer en genomgång av databearbetningen redovisas. Beskrivningar 

om hur insamlad primärdata kodats och statistiskt testas kommer även att redogöras.  
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2.11.1 Hantering av modeller 
Modeller och figurer som använts vid studien, både modeller gjorda av andra forskare 

samt eget framtagna, har alla modifierats för att skapa en genomgående design i 

uppsatsens utformning.  

 

2.11.2 Kodning av data 
Efter att ha distribuerat enkäterna och samlat in alla svar bearbetades dessa i Microsoft 

Excel. Då vissa av respondenterna valde att påbörja men inte slutföra enkäterna 

uppstod ett internt bortfall, vilket kommer att redovisas mer ingående i empiravsnittet 

(Eriksson m.fl., 2013). Fortsättningsvis tilldelades varje respondent en rad och varje 

fråga eller påstående placerades i en kolumn. Nominalvariablerna, det vill säga 

frågorna som ställdes om kön, ålder, om de ansåg sig köpa hudvårdsprodukter ofta och 

om de ansåg sig köpa produkter från Nivea ofta, kodades med siffror. Exempelvis 

ersattes “man” med siffran ett och “kvinna” med siffran två. Denna transkribering 

gjordes för att göra det möjligt att föra över datan till det statiska programmet SPSS, 

som enbart kan arbeta med numeriska värden. Att påståendena var graderade på en 

sjugradig likertskala gjorde det möjligt att få en uppfattning om avståndet mellan de 

olika siffrorna, vilket gör dessa till Intervallvariabler (Eliasson, 2013). Dessa innefattar 

påståendena om varumärkesvärde, uppfattad skillnad mellan logotyperna, till vilken 

grad de olika logotyperna tilltalade respondenterna samt till vilken grad olika attribut 

hade förändrats mellan logotyperna. 

 

Den öppna frågan behandlade varför, då respondenten betygssatt logotyperna olika, 

den ena logotypen var mer tilltalande än den andra. Då denna fråga besvarades med 

skrift registrerades denna genom att skriva ner alla svar, från de respondenter som 

besvarade frågan, i samma Excel-ark som de övriga frågorna/påståendena. Efter att ha 

gått igenom alla öppna svar på denna fråga grupperades de vanligast förekommande 

svaren. Dessa grupper utgjorde sedan de parametrar som användes för att redovisa den 

öppna frågans resultat. Detta resultat redovisades sedan i ett stapeldiagram för vardera 

enkät.  
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2.12 Statistiska tester  

 
Modell 3. Översikt över sambandet mellan teorier och statistiska tester  

 

Nedan motiveras valet av statistiska test som använts för att analysera den insamlade 

datan. Modellen ovan syftar till att visa sambandet mellan dessa och undersökningens 

grundmodell och huvudteorier. För varje motivering av respektive test återfinns en 

modell som visar vilka av enkätsvaren som analyserats med vilket test, genom att visa 

vilken eller vilka sidor i de två enkäterna som använts.  

 

2.12.1 Normalfördelning 
För att säkerställa att det datamaterial som samlats in var normalfördelat var det första 

steget i det statistiska tillvägagångssättet att se över fördelningen av respondenternas 

svar. Detta gjordes även för att se om parametriska eller icke parametriska test skulle 

vara mest lämpliga vid framtagningen och beräkningen av studiens resultat.  

 

2.12.2 T-test 
Det andra steget i tillvägagångssättet var att göra t-test där det uppfattade 

varumärkesvärdet av den nuvarande logotypen jämfördes mellan de två enkäterna. 

Denna jämförelse skedde genom att testa en hypotes om att ingen skillnad fanns 

mellan grupperna. Detta kommer att redovisas mer ingående i empiridelen. T-test 

gjordes först för att jämföra medelvärdena på den sista sidan i enkäten, mellan enkät 1 

och 2, det vill säga det nuvarande uppfattade varumärkesvärdet efter förändringen. 

Sedan gjordes det för att jämföra medelvärdena på första sidan i enkäten, mellan enkät 

1 och 2. Detta för att ta reda på om uppfattningarna av varumärkesvärdet skiljde sig åt 

mellan respondenterna för enkät 1 och enkät 2 före och efter förändringen.  

 

Då ett syfte med denna studie, som tidigare nämnt i frågeställningen, varit att ta reda 

på huruvida det uppfattade varumärket skiljer sig åt för en logotyp som genomgått en 
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liten förändring jämfört med en logotyp som genomgått en stor förändring var t-test 

mycket passande. Detta eftersom att t-test används för att beräkna och statiskt 

säkerställa huruvida två medelvärden är lika eller skiljer sig åt (Eliasson, 2013). Detta 

var precis vad som behövde beräknas för att kunna besvara studiens frågeställning.  

 

 
Modell 4. Koppling mellan enkäterna och t-testerna 

 

2.12.3 Enkel regression   
Nästa steg i det statistiska tillvägagångssättet var att genomföra en enkel 

regressionsanalys med “Till vilken grad upplever du att det är skillnad mellan följande 

logotyper?” som oberoende variabel, och de olika påståendena för varumärkesvärde 

för den nuvarande logotypen som beroende variabel. Detta för att se hur pass mycket 

uppfattningen av varumärkesvärdet kan förklaras av den upplevda graden av skillnad. 

Vilken data från enkäterna som använts tydliggörs i illustrationen nedan.  

  
Modell 5. Koppling mellan enkäterna och regressionsanalyserna  

 

Därefter gjordes enkel även en regressionsanalys för att se hur mycket “Till vilken 

grad upplever du att det är skillnad mellan följande logotyper” förklaras av den 
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upplevda graden av skillnad för de fem attributen färg, form, design, typsnitt och 

attraktivitet. Den upplevda graden av skillnad användes här alltså istället som beroende 

variabel medan attributen var oberoende. Attributen ställdes genom denna typ av 

regressionsanalys en och en i förhållande till den beroende variabeln och ingen hänsyn 

togs till deras förhållande till varandra. Analysen gjordes för båda enkäterna vilket 

åskådliggörs i modellen nedan.  

 

 
Modell 6. Koppling mellan enkäterna och regressionsanalyserna  

 

Slutligen beräknades medelvärdena för samtliga attribut för varje respondent. Därefter 

gjordes en enkel regressionsanalys med dessa medelvärden som oberoende variabel 

och återigen “Till vilken grad upplever du att det är skillnad mellan följande 

logotyper” som beroende variabel. Detta för att fastställa huruvida förklaringsgraden 

var högre eller lägre än då varje attribut undersöktes var för sig.  

 

2.12.4 Multipel regression 
Slutligen gjordes multipel regression på samma sätt som i den enkla 

regressionsanalysen och med samma variabler som i den först nämnda enkla 

regressionen. Oberoende variabel var då attributen färg, form, typsnitt, design och 

attraktivitet, medan “Till vilken grad upplever du att det är skillnad mellan följande 

logotyper” var beroende variabel. Skillnaden mellan denna typ av regression och den 

enkla regressionsanalysen är att resultatet skiljer sig lite åt, på grund av att det i den 

multipla regressionsanalysen tas hänsyn till hur de oberoende variablerna, det vill säga 

attributen i detta sammanhang, är relaterade till varandra (Eggeby & Söderberg, 1999).   
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Regressionsanalyser, både enkla och multipla, har lämpat sig för denna studie då de 

bidrar till att förklara faktorerna som driver olika visuella attributs påverkan på den 

upplevda graden av skillnad vid en förändring. Dessutom har regressionsanalyser även 

kunnat visa på till vilken grad den upplevda graden av skillnad vid en förändring 

förklarar det uppfattade varumärkesvärdet efter en förändring. Denna typ av analys är 

därför att föredra, då den skiljer orsak från verkan vilket inte en korrelationsanalys gör 

(Eggeby & Söderberg, 1999).  

 

2.13 Reliabilitet  
Reliabilitet behandlar enligt Bryman och Bell (2011) de frågor som berör 

trovärdigheten och logiken av studiens mätningar och typ av mått.  Reliabilitet delas 

enligt dem in i tre olika faktorer. Dessa är intern reliabilitet, stabilitet och 

internbedömarreliabilitet.  

 

Intern reliabilitet behandlar ifall respondenternas svar på påståenden eller frågor är 

relaterade och påverkar svaren på andra påståenden eller frågor. Om intern reliabilitet 

skall uppnås krävs det därför att påståendena eller frågorna i studien både är pålitliga 

och konsekventa (Bryman & Bell, 2011). I denna studie finns det en oundviklig risk 

för att vissa av påståendena eller frågorna kan ha påverkat de kommande påståendena 

eller frågorna. När respondenterna besvarade enkäterna hade vissa av dem en tendens 

att gå tillbaka och se vad de tidigare svarat. Detta var dock inte möjligt att undgå 

eftersom de påståenden eller frågor som besvarades var liknande varandra och då 

enkäten var tryckt på papper. Detta kunde undvikits om enkäten hade besvarats på en 

webbsida. Däremot är författarna i tron att detta hade påverkat representativiteten när 

det kommer till urvalet. Detta tillvägagångssätt hade skapat ett mer skevt urval, då 

enkäten hade besvarats av ett rent bekvämlighetsurval i form av vänner, familj och 

bekanta. Dessutom hade det blivit svårt att kontrollera om någon besvarat enkäten flera 

gånger.  

 

Stabilitet berör huruvida ett mått är tillräckligt stabilt över en tidsperiod. För att det ska 

finnas stabilitet i en studie krävs det att resultatet inte blir annorlunda om 

undersökningen sker vid en annan tidpunkt. Om denna studie skulle upprepas och 

genomföras ännu en gång vid City Gross Lambohov, Linköpings universitet och 
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Linköpings stadskärna under samma tidsperiod, det vill säga vid samma klockslag och 

under samma tid på månaden, bör resultatet bli ekvivalent. Däremot skulle resultatet 

kunna fluktuera om data insamlats utanför eller vid någon annan affär och plats eller 

under en högtid eller dylikt. 

 

Den sista faktorn är internbedömarreliabilitet, vilket behandlar överensstämmelsen 

mellan olika personers bedömning och tolkning av något (Bryman & Bell, 2011). 

Denna faktor är svårare att ifrågasätta i detta fall, då denna studie mer är baserad på 

siffror än ord vilket minskar risken för feltolkningar.  

 

2.14 Validitet  
Validitet behandlar enligt Bryman och Bell (2011) huruvida ett eller flera 

tillvägagångssätt som valts för att samla in exempelvis data skapar en relevant 

insamling och behandling av data. Det berör även huruvida det valda tillvägagångsättet 

verkligen mäter det som det är menat att mäta (Eriksson, 2013). Enligt Bryman och 

Bell kan validitet sedan delas upp i intern och extern validitet. De menar att om en 

studie utförs med en tvärsnittsdesign är den interna validiteten relativt låg. Detta då det 

är svårt att säkerställa en specifik orsaksriktning. Därför kan den interna validiteten i 

denna uppsats diskuteras utifrån detta perspektiv. Den externa validiteten kan även 

ifrågasättas, detta då urvalet av respondenter skedde på en obunden slumpmässig basis.  

 

Vidare kan validiteten i frågorna om respondenterna använder hudvårdsprodukter och 

produkter från Nivea “ofta” diskuteras. Detta då respondenterna själva fick definiera 

ordet ofta, och utifrån deras tolkning av ordet besvara frågorna. Detta kan ha skapat ett 

skevt resultat då respondenterna kan ha definierat ofta på olika vis. Dock hade 

resultatet hade riskerat att bli ännu mer skevt ifall författarna tagit på sig att definiera 

vad varje respondent ansåg som ofta. Exempelvis kan en respondent som anser sig 

köpa hudvårdsprodukter ofta endast göra det en gång i halvåret, medan en annan som 

också köper hudvårdsprodukter en gång i halvåret anse sig göra det sällan.  

 

Vid resultatframställningen av hur Niveas varumärkesvärde uppfattades utifrån den 

nyare och den äldre logotypen användes medelvärdet och standardavvikelsen. Genom 

att använda sig av likertskala och medelvärde istället för en obegränsad skala och 



 
26 

medianvärde undveks risken att resultatet blev skevt. Detta då medelvärdet inte kunde 

påverkas av respondenter som svarat avsevärt mycket högre eller lägre än vad 

majoriteten gjort, vilket det kunde gjort ifall respondenterna inte fått svara enligt given 

skala.  

 

2.15 Källkritik 
Litteraturen som legat till grund för denna studie har varit internationella och 

nationella vetenskapliga artiklar och böcker. Även då det tidigare inte gjorts mycket 

forskning inom området krävdes en noga granskning och genomgång av det material 

som fanns tillgängligt. Detta gjordes för att skapa en så balanserad och sanningsenlig 

grund som möjligt för denna studie.  

 

Den insamlade litteraturen förser denna studie med ramar för de övriga delarna av 

uppsatsen, då den legat till grund för de teorier som använts. Dessa utvalda teorier 

underbygger sedan den empiriska delen av studien vilket bör tas under beaktning 

eftersom detta kan påverka och vinkla studiens resultat. Under litteraturinsamlingen till 

denna studie har författarna alltid strävat efter att hitta originalkällan för att kunna 

garantera att den hämtade och använda informationen är refererad till på ett korrekt 

sätt.  
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3. Teorigenomgång  
Nedan följer en genomgång av böcker och artiklar som författarna anser är relevanta 

för studien, och som även beskriver dagens kunskapsläge på området. Detta kapitel 

syftar framförallt till att gå igenom relevanta teorier och modeller som kan användas 

vid forskning inom områdena varumärkesvärde, logotyper och logotypförändringar. 

Som tidigare nämnt är forskningen kring förändringar av logotyper bristfällig (Van 

Grinsven & Das, 2015). Trots detta syftar detta kapitel ändå till att ge en så djup 

kunskapsgrund som möjligt.  

 

3.1 Strategisk varumärkesplattform  
En strategisk varumärkesplattform kan användas som ett verktyg för att ett företag 

både ska kunna skapa sig ett varumärke och vårda det. Varumärkesplattformen kan 

även skapa varumärkesvärde för företaget, se figur 1 nedan (Melin, 1999). Genom att 

skapa en enhetlig identitet kan företag kommunicera på ett mer effektivt och tilltalande 

sätt (Holger & Holmberg, 2002). På så sätt kan företaget säkerställa att de förmedlar 

en enhetlig bild av dess varumärke, vilket även leder till ett högt varumärkesvärde. 

Den strategiska varumärkesplattformen kan ses som en process och består av sex starkt 

sammankopplade delar. Dessa delar är produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, 

positionering, marknads kommunikation och intern märkeslojalitet. Varje del av denna 

process är viktigt för att märkesinnehavaren ska kunna skapa ett bra varumärke och ett 

starkt varumärkesvärde (Melin, 1999). 

 

Ett företags logotyp ingår i produktattribut, där dess funktion är att visualisera 

produkten och klargöra dess visuella attribut. Den är även kopplad till budskapet som 

företaget vill förmedla (Melin, 1999). Vidare är en logotyp, enligt Kapferer (1998), 

även en del av varumärkesidentiteten. Trots att en logotyp utgör en liten del av 

varumärkesplattformen har den en väsentlig betydelse för ett varumärkes identitet 

(Kapferer, 1998) och dess varumärkesvärde (Melin, 1999). 
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Figur 1. Den strategiska varumärkesplattformen (Melin, 1999), återskapad av Frenning och Sahlin 

(2016) 

 

3.2 Teorier om Varumärkesvärde  
I detta avsnitt kommer teorier hämtade från tidigare artiklar och studier om 

varumärkesvärde att redovisas. Vidare kommer även teorier om varumärkesvärde av 

både Keller (1993) och Aaker (1991) att redogöras för. Hur varumärkesvärde 

definieras i denna uppsats har tidigare angivits. För att gå djupare in på ämnet kommer 

det i detta avsnitt ges en genomgång av befintliga teorier och undersökningar kring 

ämnet.  

 

3.2.1 Parametrar som mäter varumärkesvärde 
Flertalet forskare har använt sig av olika parametrar för att mäta varumärkesvärde. 

Exempelvis använde sig Buil m.fl. (2008) av sex kategorier innehållande olika 

parametrar. Dessa sex kategorier kallades för varumärkesmedvetenhet, uppfattad 

kvalitet, varumärkeslojalitet, uppfattat värde, varumärkespersonlighet samt 

associationer till organisationen. Parametrarna och kategorierna i denna modell var 

hämtade från en rad kända forskare så som Yoo m.fl. (2000), Pappu m.fl. (2005, 

2006), Netemeyer m.fl. (2004), Lassar m.fl. (1995) och Aaker (1996). Utöver detta har 

även Ming Li och Ellis (2014) använt sig av en annan kombination av parametrar, 
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hämtade från en multidimensionell skala för varumärkesvärde skapad av Yoo m.fl 

(2000). Från dessa tillsammans har de påståenden som använts i denna studie hämtats.  

 

3.2.2 Avslöjad preferens-metodik 
Mellan varumärkesvärde och betalningsvilja finns det ett tydligt samband. Ming Li 

och Ellis (2014) har undersökt sambandet mellan varumärkesvärde och konsumenters 

vilja att betala ett prispremium för ett visst varumärke. Enligt Yoo och Ashford (1997) 

kan varumärkesvärde, förutom att vara det adderade värdet för ett varumärke som 

finns inkluderat i dess namn, vara den avgörande skillnaden för konsumenternas val av 

produkt. Detta om den är av ett visst känt varumärke jämfört med om den är av ett 

okänt varumärke eller inte av något varumärke alls. Genom studien kom Yoo och 

Ashford fram till att det finns ett samband mellan varumärkesvärde och den tidigare 

nämnda typen av betalningsvilja. Tidigare forskning har visat på samma resultat, men 

det specifika syftet med denna undersökning var att ta reda på om deras särskilda 

metod kallad revealed preference methodology, avslöjad preferens-metodik, skulle 

visa samma resultat.  

 

Slutsatserna av undersökningen blev följande. Varumärken skapar ett visst värde i 

konsumenternas sinnen, vilket konsumenterna sedan transformerar till betalningsvilja. 

Möjligheten att enkelt känna igen varumärken och dess logotyper bland konkurrerande 

varumärken är positivt relaterad till viljan att betala ett prispremium, vilket även 

tidigare studier indikerat. Konsumenter är även mer benägna att betala ett prispremium 

för ett varumärke som de känner igen och har tillit till. Samma sak gäller dessutom för 

varumärkesnamn som har hög kännedom. Inom lyxiga och exklusiva varumärken 

skapar hög kännedom också högre betalningsvilja. Det visade sig även att 

konsumenter med uppfattningen att det finns mer valmöjligheter vad gäller välbekanta 

varumärken också hade högre betalningsvilja (Yoo och Ashford, 1997).  

 

3.2.3 Köpvilja 
Sharma m.fl. (2015) har tagit fram en modell som kan användas för att bättre förstå 

varumärkesvärde i termer av köpvilja. Denna syftar till att utreda effekterna 

varumärkesvärdet har på konsumenternas köpvilja samt vad de huvudsakliga 
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drivkrafterna för detta är. Författarna kom fram till att varumärkeslojalitet och köpvilja 

är direkta resultat av konsumenternas medvetenhet om varumärket. De kom också 

fram till att varumärkesvärdet kan användas för att förutspå gradvisa förändringar hos 

konsumenter, vilket kan hjälpa marknadsförare att hitta lämpliga strategier för sina 

företag. Undersökningen berikar och utvecklar existerande litteratur om 

varumärkesvärde genom att undersöka varumärkesvärde som en avgörande strategi för 

företag att skapa sig en unik position på marknaden.  

 

3.2.4 Reklam och marknadsförings inverkan  
Reklam och marknadsföring kan påverka konsumenters uppfattning om 

varumärkesvärde i olika riktningar. Hur mycket resurser det är värt att lägga på detta 

har undersökts av flera forskare. Enligt Chu och Keh (2006) finns det en specifik 

brytpunkt för kostnaderna som läggs på reklam och marknadsföring. Efter denna har 

det inga positiva effekter för varumärkesvärdet att spendera mer pengar på reklam. 

Wang m.fl. (2009) går ett steg längre och fastslår att det till och med finns ett negativt 

samband mellan pengar som spenderas på reklam och det uppfattade 

varumärkesvärdet. Effekterna av varumärkesaktiviteter på varumärkesvärde skiljer sig 

åt för olika metoder enligt Shafiei m.fl. (2015).  

 

3.2.5  Kellers teorier om varumärkesvärde 
Enligt Keller (1993) skiljer sig konsumenters attityd till varumärken före och efter 

förändringar beroende på hur välkänt varumärket är. Keller har tagit fram en modell 

som mäter varumärkesvärde ur den individuella konsumentens perspektiv. Modellen 

fokuserar på att hjälpa företag med den strategiska delen av varumärkesvärdet. Keller 

har definierat konsumentbaserat varumärkesvärde som “den avvikande effekten av 

varumärkeskännedom på konsumenternas respons till marknadsföringen av 

varumärket”. Keller lägger även fram en teori om att ett varumärke har ett positivt eller 

negativt konsumentbaserat varumärkesvärde om konsumenter reagerar mer eller 

mindre bra på produkten, priset, marknadsföringen eller distributionen av varumärket 

än vad de gör vid samma marknadsmix vid en påhittad version av produkten eller 

tjänsten.  
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3.2.6 Aakers teorier om varumärkesvärde 
I artikeln “Managing the most important asset: Brand equity” från 1991 ger Aaker sin 

bild av varumärkesvärde och teorier kring detta. Artikeln är av betydelse eftersom den 

ger en djupare förståelse för området.  

 

Aaker (1991) beskriver ett varumärke i termer av följande fyra dimensioner: 

awareness, associations, percieved quality och brand loyalty. Översatt till svenska 

benämns dessa som medvetenhet, associationer, upplevd kvalitet och lojalitet.  

 

Enligt Aaker (1991) finns det fem aspekter som är viktiga att ha i åtanke vid byggandet 

av ett starkt varumärke. Den första är clear identity, tydlig identitet, vilket innebär att 

innan konstrueringen av ett varumärke sker måste företaget veta vad konsumenterna 

tycker om varumärket. Detta är något som många företag, enligt Aaker, ofta har dålig 

koll på. Den andra aspekten är corporate brand, företagets varumärke, som behöver 

vara starkt då många kunder föredrar företaget framför andra om de har en bild av att 

företaget bakom varumärket är starkt. Då arbete med Corporate Social Responsibility, 

socialt ansvarstagande, blir allt viktigare i dagens samhälle menar Aaker att denna 

aspekt därför blir en mer och mer central del av varumärkesbyggandet. Integrated and 

consistent communications, integrerad och konsekvent kommunikation, är den tredje 

aspekten. Denna är av avgörande roll då den snabba utvecklingen av media idag gör 

den alltmer komplex. Nya sätt att kommunicera tillkommer kontinuerligt, vilket gör 

denna aspekt svårkoordinerad. Customer relationship, kundrelationer, är också en 

viktig aspekt. Det är av betydelse att dessa är hållbara för att varumärket ska kunna 

byggas och bli starkt. Ett exempel på starka kundrelationer kan vara att konsumenter är 

så lojala till ett varumärke att de till och med tatuerar in dess logotyp. På detta sätt kan 

människor gå så långt att de använder varumärket för att uttrycka sina personligheter. 

Symbols and slogans, symboler och slogans, är den sista aspekten vilken beskrivs som 

avgörande vid varumärkesbyggnad. Dessa är, enligt Aaker, i allmänhet missförstådda 

och underanvända.  

 

Alla fem ovan nämnda aspekter kan förstärkas och byggas upp genom användning av 

de fyra dimensionerna bestående av medvetenhet, associationer, upplevd kvalitet och 

varumärkeslojalitet. Då ett varumärke kan beskrivas genom detta blir dessa även 

viktiga vid skapandet av varumärkesvärde (Aaker, 1991).  
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3.3 Teorier om logotyper  
I dagens samhälle förekommer logotyper överallt, vilket gör det till ett aktuellt ämne 

som tas upp i många olika typer av undersökningar. De återfinns i reklamer på TV, på 

produktpaket, i tidningsreklam, på visitkort och i årsredovisningar. Logotyper kan 

även ses som en kritisk och avgörande resurs när det kommer till varumärken och 

varumärkesvärde (Henderson & Cote, 1998). Nedan följer en genomgång av teorier 

kring logotyper som är relevanta för denna studie.  

 

3.3.1 Sex funktioner 
Enligt Adir m.fl. (2015) har en logotyp sex funktioner som skall försäkra 

kommunikationen av företagets budskap och mottagandet och tolkningen från 

allmänheten. Den första funktionen är kontakt, vilken försäkrar och stödjer kontakten 

mellan företaget och allmänheten. Den andra är förklaring, som specificerar identiteten 

och företagets personlighet. Information är den tredje funktionen av logotyper, vilken 

ger information om produkten eller servicen. Den fjärde är identitet vilken syftar till att 

identifiera och göra företagets syfte publikt. Översättning är ytterligare en funktion, 

vilken kodar budskapet från företaget. Den sista funktionen som författarna tar upp är 

estetik, vilken är till för att möjliggöra för känslor och glädje kopplade till logotypen. 

 

3.3.2 Igenkännbar, välbekant och väcker positiv känsla 
Det är enligt Henderson och Cote (1998) av stor vikt att en logotyp är igenkännbar, 

välbekant samt väcker en positiv känsla.  

 

Konsumenters igenkänning av logotyper är av extra stor vikt för företags framgång. 

Henderson och Cote (1998) delar upp denna igenkänning i två delar. Den första kallas 

correct recognition, korrekt igenkänning, och går ut på att konsumenter måste komma 

ihåg att de sett logotypen. Den andra kallas recall recogonition, återkallelse, och går ut 

på att konsumenterna ska koppla samman logotypen med företaget och 

företagsnamnet.  
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Uppfattningen eller känslan hos konsumenterna att de känner igen logotypen fast de 

aldrig har sett den förr kallas för subjective familiarity, subjektiv igenkänning. Detta 

kan uppkomma från att logotypen skapar en känsla av igenkännande eller att designen 

är liknande en annan redan välkänd symbol. Igenkännande stimuli har en tendens att 

upplevas och behandlas snabbare, vilket är mycket viktigt vad gäller logotyper (Jacoby 

& Dallas, 1981). 

 

Slutligen är en positiv känsla viktig eftersom känslan som logotypen utstrålar lätt kan 

appliceras och påverka konsumenternas uppfattning om ett företag och dess produkter 

(Henderson & Cote, 1998). 

 

3.3.3 Färgval 
Kapferer (2008) använder en modell kallad identity prism, identitetsprisma, för att 

förklara vilka element som tillsammans bygger upp ett varumärkes identitet och 

positionerar det på marknaden. Prisman består av sex delar, varav en är den fysiska 

delen av varumärket, som bland annat utgörs av logotyper. Kapferer förklarar att valet 

av färg på produkter och logotyper kan vara en avgörande nyckeldel av ett företags 

identitet. Då färgen bidrar till en stor del av varumärkets identitet bör färgvalet 

övervägas noga, eftersom detta skapar både möjligheter och begränsningar för ett 

företag. Det finns enligt Kapferer stora svårigheter för ett företag som är starkt 

kopplade till en färg att sedan ändra denna, både på produkter och logotyper.  

 

Även Okan (2000) hävdar att färger är en viktig del vid design och val av logotyp. 

Olika färger signalerar enligt författaren olika budskap inom olika länder och kulturer. 

Exempelvis skiljer sig budskapen som svart och rött sänder ut mellan olika kulturer, 

medan färgerna blått och vitt oftast har samma betydelse.  

 

3.4 Teorier om logotypförändringar 
Nedan presenteras litteratur och tidigare forskning kring logotypförändringar som är 

relevanta för studien.  
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3.4.1 Liten och stor logotypförändring  
Då logotyper, som tidigare nämnts, är en viktig del av ett företags marknadsmix och då 

de dessutom kostar företagen mycket tid och pengar att marknadsföra förändringar av 

dessa (Rubel, 1994; Henderson & Cote, 1998), har en rad forskare tagit upp ämnet. 

Hur varumärken påverkas av stora jämfört med små logotypförändringar har tidigare 

undersökts av Banjaree (2008). Författaren beskrev då förändringar av logotyper och 

huruvida det är mest gynnande för företag att göra små förändringar jämfört med mer 

drastiska sådana. Enligt Banjaree har små och mellanstora företag ofta inte råd att 

investera särskilt mycket pengar i sina logotyper. Ändå är logotypen ett viktigt sätt för 

denna typ av företag att stärka sitt varumärke på marknaden. Detta då logotyper utgör 

den första interaktionen mellan företag och dess kunder. Det är alltså möjligt att se ett 

företags logotyp som dess ansikte utåt, det som gör varumärket levande. Detta är ett 

starkt argument för att förändringar av en logotyp bör bygga på logiska grunder och 

noggrant genomtänkta beslut. En ny logotyp för ett existerande varumärke kan till och 

med plantera en helt ny bild av företaget i konsumenternas tankar (Banjaree, 2008). 

Det är därför mycket viktigt att den nya logotypen som tidigare nämnt är igenkännbar, 

välbekant och väcker positiva känslor (Henderson & Cote, 1998).  

 

Bakomliggande orsaker till att en logotypförändring är nödvändig kan vara 

hopslagning av två eller flera företag, inträde på nya marknader, lansering av nya 

produkter eller tjänster eller att ett företag vill förändra sin profil utåt sett (Siegel, 

1989). Många företag ändrar sin logga kontinuerligt för att följa trender och 

upprätthålla en modern image (Morgan 1986; Morgenson 1992; Siegel 1989).  

 

Cherantony (2001) hävdar att en logotypförändring bör göras av strategiska skäl och 

inte taktiska. Enligt Keller (1993) görs detta genom små förändringar i taget för att 

undvika att förlora logotypens redan inneboende fördelar. Roos (2000) hävdar att 

företag i snitt förändrar sina logotyper en gång per årtionde.  

 

3.4.2 Negativa effekter  
Trots noga övervägande och genomarbetning händer det ändå att utveckling och 

förändring av logotyper får negativa effekter. Exempelvis kan det få negativa effekter 

om logotypen blir svår att känna igen eller till och med oigenkännlig (Bird, 1992). 
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Andra orsaker till att en logotypförändring får negativ effekt kan vara att den nya 

utformningen är svår för konsumenterna att greppa eller att komma ihåg, att den inte är 

tilltalande eller att den inte lyckas skapa mening. Även Bolhius m.fl. (2015) berör 

ämnet kring att den allmänna bilden av varumärket kan skadas, även om syftet med en 

förändring är att förbättra befintligt rykte och självuppfattning. De använder ett 

begrepp som de kallar Corporate Visual Identity, visuell företagsidentitet, för att 

beskriva fenomenet. Detta förklaras mer genomgående nedan.  

 

3.4.3 Visuell företagsidentitet 
Bolhuis m.fl. (2015) har utvecklat begreppet som kallas visuell företagsidentitet, vilket 

består av företagets namn, logotyp, typografi, slogan samt ofta även grafiska 

designelement. Logotypen i sig är den del av den visuella företagsidentiteten som 

hjälper företag att kommunicera och differentiera sig från sina konkurrenter. 

Författarna undersökte hur en förändring av den visuella företagsidentiteten påverkar 

konsumenter och anställda i organisationen. Slutsatserna av denna studie blev att en 

systematisk och realistisk förändringsprocess är mycket viktig för en lyckad förändring 

av den visuella företagsidentiteten. Den visade också att positiva effekter är möjliga 

men att de beror starkt på företaget och dess omgivning, samt den specifika 

kommunikationen och marknadsföringen gällande den aktuella förändringen. Vid en 

förändring är kommunikationen viktig både före, under och efter denna görs. 

Kommunikationen bör inte enbart vara inriktad på att sända ut och implementera ett 

budskap, utan även på att interagera och ta emot respons.  

 

Enligt Walsh (2011) påverkar en förändring av den visuella företagsidentiteten den 

allmänna attityden till ett varumärke. Konsumenter som värderar den nya visuella 

företagsidentiteten som mindre positiv jämfört med den gamla, värderar också 

varumärket mindre positivt. Samtidigt värderar konsumenter som upplever den nya 

visuella företagsidentiteten mer positivt än den gamla, även varumärket som mer 

positivt. Detta ger en indikation att ett företags image kan påverkas av en ny visuell 

företagsidentitet.  

 

Van Riel m.fl. (2001) undersökte i en studie stora förändringar av en banks visuella 

företagsidentitet och kom fram till att allmänheten var mer positivt inställd efter att 
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förändringen hade gjorts. Denna intressanta slutsats förklarade författarna med att 

förändringen av den visuella företagsidentiteten skett i samband med en omfattande 

marknadsföringskampanj. Detta kan ge indikationer om att ett företag kan påverka den 

allmänna uppfattningen av ett varumärke i samband med en förändring genom att satsa 

mer eller mindre på marknadsföring. 

 

3.4.4 Olika grader av engagemang 
Enligt Walsh m.fl. (2011) förändrade Apple sin logotyp från röd till silverfärgad 1998. 

Efter bara några timmar hade över 200 personer skrivit under online på att de ville ha 

tillbaka den gamla logotypen. Ungefär vid samma tidpunkt ändrade den amerikanska 

affärskedjan Walmart sin logotyp. Responsen till denna förändring blev dock betydligt 

mindre. Detta kan enligt Walsh m.fl. bero på att Apples kunder är färre men betydligt 

mer engagerade i varumärket i fråga. Walmarts kunder är fler men inte alls lika 

engagerade i varumärket, vilket minskar utträdesbarriärerna. Walsh m.fl. har med 

dessa händelser som grund, utvecklat teorier och modeller för att förklara engagemang 

kring logotyper kopplande till dessas roll och vad förändringar av dessa har för 

påverkan på varumärkesvärdet. Författarna kunde genom en studie bekräfta två 

hypoteser. Den första fastslog att desto mer engagerad en konsument är, desto mer 

försämras konsumentens bild av varumärket när logotypen förändras. På motsatt sätt 

förbättras konsumenternas bild av varumärket när logotypen förändras desto mindre 

engagerade konsumenterna är. De bevisade även genom studien att effekterna av olika 

grader av engagemang vid logotypförändringar är tillräckligt stora för att det ska 

finnas anledning att ta hänsyn till detta vid ett beslutsfattande.  

 

Enligt Van Grinsven och Das (2015) påverkar logotypförändringar uppfattningen om 

varumärket i synnerhet hos kunder som är medvetna om varumärket och därmed har 

mer engagemang kring detta. Dessa teorier stärker påståendet att graden av 

engagemang har en betydande roll. Författarna menar att varumärkesmedvetenheten 

skapar en form av tunnelseende, vilken minskar öppenheten till förändringar av ett 

varumärkes image. Van Grinsven och Das hävdar även att det ändå kan vara 

fördelaktigt att ändra en logotyp drastiskt då endast ett fåtal exponeringar av den nya 

logotypen räcker för att neutralisera konsumenterna intryck.  
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3.4.5 Tre C-approachen 
Banjaree (2008) har för att underlätta beslutsfattande om denna typ av förändringar 

tagit fram inläsningsparametrar som visar hur logotypförändringar bäst bör gå till. 

Författaren hävdar att utvecklingen av en logotyp som en del av företagets identitet 

lämpligen ska bestå av tre steg som kallas för ”the three C approach”, tre C-

approachen. Dessa är Conceptualization, Commendation och Commercialization, på 

svenska konceptualisering, rekommendation och kommersialisering. 

Konceptualisering är det första steget och innebär att teamet bakom utvecklingen av 

logotypen måste vara klara över företagets intentioner och hur omvärlden ser ut. För 

att kunna vinna konkurrensfördelar bör företaget jämföra logotypförändringen med de 

mål de har och vad de som företag vill uppnå. Här ska även det nya framtagna 

konceptet utvärderas utefter de sju parametrarna tema, utseende, estetik, komplexitet, 

flexibilitet, sårbarhet och minnesvärde. I rekommendationssteget ska den nya 

logotypen värderas och godkännas. Ledningen måste i detta steg säkerställa att 

logotypen signalerar det som företaget syftar till att göra. I det sista steget, 

kommersialisering, lanseras slutligen logotypen för allmänheten.  
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4. Empiri 
I detta avsnitt ges en översikt av resultatet från datainsamlingen. Först ges en 

övergripande bild av respondenternas bakgrund och vanor vad gäller inköp av 

hudvårdsprodukter och produkter av varumärket Nivea. Därefter motiveras valet av 

tester utifrån insamlad datas grad av normalfördelning. Slutligen presenteras de tester 

som gjorts i form av tabeller och kompletterande beskrivningar. 

 

4.1 Respondenterna  
Efter distribuering av enkäterna och sammanställning av alla respondenters svar, så 

blev det slutgiltiga antalet enkäter totalt 305. 159 individer utgjordes av enkät 1, där 

respondenterna fått se en liten logotypförändring och 146 individer utgjordes av enkät 

2, där respondenterna blivit exponerade för en stor logotypförändring. Bortfallet av 

fem enkäter beror på ett internt bortfall, detta då dessa respondenter valde att besvara 

enkäterna men sedan inte slutförde dem.  

 

I tabellen nedan, som ger en översikt över respondenterna som besvarat enkäten, går 

det att se att de två grupperna är relativt lika vad gäller ålder, kön och köpbeteende. 

Dessutom går det att urskilja att båda grupperna är unga, majoriteten av 

respondenterna är mellan 18 och 25 år. Knappt hälften anser sig köpa 

hudvårdsprodukter ofta, varav ungefär hälften av dessa specifikt anser sig köpa 

produkter av varumärket Nivea ofta. Slutligen är majoriteten kvinnor.  



 
40 

 
Tabell 2. Översiktstabell av respondenternas bakgrund och köpbeteende 

 

4.2 Normalfördelning 
Då ett perfekt normalfördelat material är nästintill omöjligt att finna ges i detta avsnitt 

en genomgång av hur pass normalfördelade respondenternas svar på påståendena om 

det uppfattade varumärkesvärdet efter förändringen är. Detta redogörs för att ge en så 

tydlig bild av det verkliga resultatet som möjligt. Då ett normalfördelat material är 

nödvändigt för att parametriska test ska vara tillämpliga är det viktigt att ta hänsyn till 

detta vid avläsning av resultaten av de t-test och regressionsanalyser som följer längre 

fram i detta avsnitt.  

 

Ett sätt att beräkna graden av normalfördelning för den insamlade data är att mäta 

materialets så kallade sceweness, skevhet, och kurtosis, toppighet. Divideras dessa 
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värden med standardavvikelsen för materialet erhålls ett z-värde. Detta värde ska helst 

ligga mellan -1,96 och 1,96, men vara så nära noll som möjligt. Är värdet noll är 

materialet fullständigt normalfördelat. Detta sker dock normalt inte i verkliga världen. 

I tabellen nedan presenteras z-värdena för det aktuella materialet i denna 

undersökning. För läsvänlighetens skull har de värden som faller inom spannet för att 

räknas som normalfördelat färgats gröna och skrivits i fetstil. De värden som däremot 

inte faller inom spannet har färgats röda.  

 

 
Tabell 3. Grad av normalfördelning, illustrerad genom z-värden för skevhet och toppighet för enkät 1 

och enkät 2 

 

Det är tydligt att ungefär hälften av materialet kan ses som relativt normalfördelat vad 

gäller skevhet och toppighet. För den andra halvan ligger skevheten och toppigheten 

utanför intervallet -1,96 och 1,96 och anses därför inte vara normalfördelat. Även om 

t-testen och regressionsanalysernas resultat nedan skulle stämma överens med 

verkligheten går detta inte att statistiskt säkerställa för den del av materialet som inte 

är normalfördelad.  
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Då majoriteten av insamlad data, vad gäller de sista 18 frågorna, kan räknas som 

normalfördelad blir resultaten av t-test relativt rättvisande. Vad gäller fråga ett, tre, 

fyra och tio av de 18 sista frågorna, kan materialet inte ses som normalfördelat. Det är 

av stor vikt att detta tas i beaktning vid tolkningen av resultaten av testerna. 

 

4.3 Översikt över resultatet av statistiska tester 
För samtliga signifikanstester har ett 95-procentigt konfidensintervall använts, vilket 

innebär att ett resultat har räknats som statistiskt säkerställt vid en signifikansnivå 

under 0,05. Modellen nedan visar en sammanfattning av de signifikanstester som 

gjorts och hur de hänger samman. Markeringar för vilka tester vars resultat signifikant 

kunnat säkerställas finns även i modellen. “Signifikant” innebär att resultatet utifrån en 

eller flera av påståendena eller attributen i respektive test kunnat signifikant 

säkerställas, inte att detta kunnat göras vid samtliga. Det betyder alltså endast att någon 

form av samband statistiskt kunnat säkerställas någonstans i det aktuella testet. “Ej 

signifikant” innebär att ingen statistisk signifikans kunnat säkerställas vid något av 

påståendena eller attributen.  

 

 
Modell 7. Översikt över sambandet mellan teorier och statistiska tester samt sammanfattning av 

resultatet av statistiska tester  

 

4.4 Skillnader i uppfattat varumärkesvärde efter förändringar 
Tabellen nedan sammanfattar resultatet av t-test för samtliga mått av det uppfattade 

varumärkesvärdet för den nuvarande logotypen efter förändringen. Detta är den del av 

empirin som är mest omfattande och som störst vikt lagts på vid den gjorda analysen 

längre fram i denna uppsats. Först syns medelvärdena och standardavvikelserna för 

båda grupperna, det vill säga de som först exponerats för enkät 1 och därmed den lilla 
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förändringen samt de som först exponerats för enkät 2 och därmed den stora 

förändringen. Därefter återges t-värdet och signifikansen. För detta t-test löd 

nollhypotesen “Det finns ingen skillnad på medelvärdet för det uppfattade 

varumärkesvärdet mellan grupperna”. I de fall då nollhypotesen förkastades, det vill 

säga då signifikansnivån hamnade utanför det för studien valda konfidensintervallet, 

kunde det därmed statistiskt säkerställas en skillnad mellan gruppernas uppfattade 

varumärkesvärde.  

 

 
Tabell 4: T-test - jämförelse mellan gruppernas uppfattade varumärkesvärde av nuvarande logotyp efter 

förändring 

 

T-värdena och signifikanserna i tabellen ovan har beräknats efter att ett Levenes test 

för lika varianser gjorts för att se huruvida lika varianser kan antas i båda grupperna 

eller inte. I det fall att detta inte har kunnat antas har hänsyn till detta tagits vilket 

innebär att siffrorna som presenteras i tabellen är anpassade efter detta. Levenes test är 

extra viktigt att använda och ta hänsyn till då ett material, som data i denna 

undersökning, inte är perfekt normalfördelat. Testet beräknar således huruvida 

varianserna kan anses vara lika, trots ett icke normalfördelat material.  

  
Vid jämförelse av medelvärdena för de två grupperna som fått se enkät 1 respektive 

enkät 2, är det tydligt att enkät 2 genomgående fått ett högre medelvärde som indikerar 

att ett mer positivt uppfattat varumärkesvärde. Det går dessutom att signifikant 

säkerställa denna skillnad på frågorna två, tre, åtta och 15. Detta innebär att det med 

95% säkerhet går att säkerställa att detta resultat hade blivit detsamma om 

undersökningen upprepats på ett liknande urval av respondenter. Även skillnaderna 

mellan medelvärdena för fråga sju går nästan att statistiskt säkerställa.  
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Sammanfattningsvis uppfattas varumärkesvärdet som bättre för den nuvarande 

logotypen hos den grupp som först exponerats för enkät 2, det vill säga den stora 

förändringen. Detta går att statistiskt säkerställa för måtten för uppfattat 

varumärkesvärde som lyder “varumärket ger mig snabbt associationer till dess 

produkters egenskaper”, “jag känner igen logotypen ovan”, “varumärket är mitt 

förstahandsval” och “varumärket erbjuder produkter med bra egenskaper”.  

 

4.4.1 Skillnader i varumärkeskännedom, varumärkeslojalitet, uppfattad 
kvalitet och uppfattat värde 
Då, som tidigare nämnt, fyra övergripande kategorier som sammanfattar de 18 

påståendena har använts för att mäta varumärkesvärdet, är det även intressant att titta 

på inom vilken eller vilka av dessa kategorier som flest signifikanta skillnader kunnat 

säkerställas. Vad gäller uppfattat värde gick det inte att signifikant säkerställa en 

skillnad i det uppfattade varumärkesvärdet för någon av påståendena. För uppfattad 

kvalitet gick det att signifikant säkerställa en skillnad för påståendet “varumärket 

erbjuder produkter med bra egenskaper”, nummer 15 i listan ovan. För 

varumärkeslojalitet gick det att inte att signifikant säkerställa en skillnad för något av 

påståendena, dock nästan för påståendet “jag anser mig vara lojal mot varumärket”, 

nummer sju i listan ovan. För kategorin varumärkeskännedom gick det att signifikant 

säkerställa en skillnad för “varumärket ger mig snabbt associationer till dess 

produkters egenskaper” samt “jag känner igen logotypen ovan”, nummer två och tre i 

listan ovan. Tabellen nedan visar medelvärdena för de fyra kategorierna. Det går även 

att utläsa att skillnaden mellan medelvärdena för varumärkeskännedom är statistiskt 

signifikant. Detta resultat är logiskt, då det inom denna kategori gick att signifikant 

säkerställa skillnader för fler påståenden än för de tre övriga kategorierna utöver 

varumärkeskännedom.  

 

Resultatet från denna del av testerna är av extra vikt vid analysen i denna uppsats. 

Detta då de olika kategorierna som påståendena här har grupperats ihop till är direkta 

mått på varumärkesvärde.  
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Tabell 5. Uppfattat varumärkesvärde för nuvarande logotyp efter förändring  

 

4.5 Skillnader i uppfattat varumärkesvärde innan förändringar, 
enkät 1 och 2 
Som tidigare nämnt i avsnittet om datas normalfördelning är ungefär hälften av 

materialet relativt normalfördelat och hälften inte. Då majoriteten av data för dessa 

skalor inte var normalfördelad, har t-testen lästs av genom att i dessa fall titta på 

värdena då lika varianser inte antagits. Resultaten av t-testen presenteras i tabellen 

nedan.  

 

Tabell 6: Jämförelse mellan gruppernas uppfattade varumärkesvärde av logotyperna före förändring 

 

Tabellen synliggör ett tydligt mönster för medelvärdena. Respondenterna som sett den 

äldre logotypen har genomgående satt högre betyg på kriterierna för varumärkesvärde 

än de som exponerats för den äldre logotypen. Detta kan även bekräftas med 

kontrollfrågan, fråga tio, där medelvärdet för den äldre logotypen är högre än för den 

nyare vilket innebär att den äldre fått ett högre betyg även där. Sett till 

signifikansnivån ligger denna på noll för nästan alla påståendena. Det är endast 

skillnaden mellan medelvärdena för “varumärket är mitt förstahandsval” och “jag 

skulle inte köpa andra varumärken om varumärket fanns tillgängligt i affären” för de 

två logotyperna som inte går att signifikant säkerställa. För övriga påståenden skiljer 

sig medelvärdena signifikant åt och den nyare logotypen har fått högre betyg än den 

äldre. 
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4.6 Motiveringar till varför ena logotypen föredras framför den 
andra, enkät 1  
I diagrammet nedan visas respondenternas svar på den öppna frågan, som löd “om du 

föredrar den ena logotypen framför den andra, varför?”, för grupp 1 som sett den nyare 

logotypen.  

 

 
Diagram 1. Anledningar till val av en viss logotyp 

 

Vad gäller respondenterna som föredrar den nuvarande logotypen framför den nyare är 

egenskaper som enkel, stilren, fräsch och modern de mest avgörande. Vad gäller 

respondenter som föredrar den nyare logotypen framför den nuvarande är det istället 

egenskaper som tydlig, snygg och klassisk som är avgörande.  

 

4.7 Motiveringar till varför den ena logotypen föredras framför 
den andra, enkät 2  
I diagrammet nedan visas respondenternas svar på den öppna frågan, som löd “om du 

föredrar den ena logotypen framför den andra, varför?”, för grupp 2 som sett den äldre 

logotypen först.  
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Diagram 2. Anledningar till val av en viss logotyp 

 

Vad gäller respondenterna som föredrar den nuvarande logotypen framför den äldre är 

attribut som enkel, stilren och igenkänning viktigast. Vad gäller respondenter som 

föredrar den äldre logotypen framför den nuvarande är det istället egenskaper som 

snygg, klassisk och genuin som är avgörande.  

 

4.8 Regression mellan upplevd grad av skillnad och uppfattat 
varumärkesvärde för enkät 1 
Här presenteras resultatet för regressionsanalys mellan upplevd grad av skillnad 

mellan den nyare logotypen i enkät 1 och den nuvarande logotypen och uppfattat 

varumärkesvärde. Här har den upplevda graden av skillnad mellan den nyare och den 

nuvarande logotypen hanterats som oberoende variabel, medan det uppfattade 

varumärkesvärde hanterats som beroende variabel. 
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Tabell 7 - Regressionsanalys för gruppen som exponerats för den nyare logotypen, enkät 1, och den 

upplevda graden av skillnad mellan den nyare logotypen och den nuvarande logotypen.  

 

I detta fall går det inte att signifikant säkerställa någon regression mellan variablerna i 

något av fallen. Däremot går det att se ett nästan signifikant samband vad gäller fråga 

nio och fråga femton. De justerade R square-värdena är dessutom mycket låga för 

samtliga beroende variabler. Detta innebär att förklaringsgraden för sambandet mellan 

de beroende och den oberoende variabeln är mycket svag. Exempelvis är den högst 

vad gäller fråga nio, “jag skulle inte köpa andra varumärken om varumärket fanns 

tillgängligt i affären”. Denna siffra ska dock inte tas på för stort allvar då dess 

signifikans visar att den inte går att statistiskt säkerställa.  

 

4.9 Regression mellan upplevd grad av skillnad och uppfattat 
varumärkesvärde för enkät 2 
Här presenteras resultatet för regressionsanalys mellan upplevd grad av skillnad 

mellan den äldre och den nuvarande logotypen i enkät 2 och uppfattat 

varumärkesvärde. Här har den upplevda graden av skillnad mellan den äldre och den 

nuvarande logotypen hanterats som oberoende variabel, medan det uppfattade 

varumärkesvärde hanterats som beroende variabel. 
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Tabell 8 - Regressionsanalys för den gruppen som exponerats för den äldre logotypen, enkät 2, och den 

upplevda graden av skillnad mellan den äldre logotypen i enkät 2 och den nuvarande logotypen. 

 

Det går av tabellen ovan att se att det finns en signifikant säkerställd regression mellan 

den oberoende och några av de beroende variablerna. Först finns en signifikant 

regression mellan den oberoende variabeln och “jag känner till varumärket” och den 

beroende variabeln. Denna har en förklaringsgrad på 5,6% vilket betyder att 5,6% av 

resultatet för kännedomen om varumärket beror på den oberoende variabeln “till 

vilken grad upplever du att det är skillnad mellan följande logotyper?”. Detta samband 

har också en B-koefficient på 0,204 vilket betyder att en ökning av den oberoende 

variabeln resulterar i 0,204% av samma ökning för den beroende variabeln, det vill 

säga kännedomen i detta fall. Tabellen visar även att förklaringsgraden och B-

koefficienten är signifikant för de oberoende variablerna “jag anser mig vara lojal mot 

varumärket”, “varumärket är mitt förstahandsval”, “jag har svårt att se varumärket 

framför mig”, jag skulle inte köpa andra varumärken om varumärket fanns tillgängligt 

i affären”, “jag har svårt att se varumärket framför mig”, “varumärket är ett 

hudvårdsproduktsmärke som jag är bekant med”, “varumärket är ett bra köp jämfört 

med andra hudvårdsprodukter” samt “jag får mer för pengarna än vad jag betalar för 

varumärket”.  

 

4.10 Regression mellan upplevd grad av förändring av attributen 
och upplevd grad av skillnad för enkät 1 
Vid avläsning av tabellerna i detta och nästa avsnitt är det viktigt att ta i beaktning att 

tabellerna är angivna i omvänd ordning i jämförelse med de två föregående avsnitten. 
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Här är det de oberoende variablerna som står listade och jämförs med den beroende 

variabeln en i taget.  

 

 
Tabell 9. Enkel regressionsanalys för den upplevda graden av förändring av attributen samt den 

upplevda graden av skillnad mellan den nyare och den nuvarande logotypen. 

 

I tabellen ovan syns det att det finns en signifikant säkerställd regression mellan den 

beroende variabeln “till vilken grad upplever du att det är skillnad mellan följande 

logotyper” och de oberoende variablerna “design” och “attraktivitet”. Detta innebär att 

den upplevda graden av skillnad förklaras till 18,1% av den upplevda skillnaden av 

attributet “design”, och till 5,9% av den upplevda skillnaden i “attraktivitet”.  

 

 
Tabell 10. Multipel regressionsanalys för den upplevda graden av förändring av attributen samt den 

upplevda graden av skillnad mellan den nyare och den nuvarande logotypen. 

 

Tabellen ovan visar en förklaringsgrad på 19,5% mellan attributen och den upplevda 

graden av skillnad vid en multipel regression, det vill säga då attributens påverkan 

ställs i jämförelse med varandra mot den beroende variabeln. Detta går dock endast att 

statistiskt säkerställa för attributet “design”.  
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4.11 Regression mellan upplevd grad av förändring av attributen 
och upplevd grad av skillnad för enkät 2 
 

 
Tabell 11. Enkel regressionsanalys för den upplevda graden av förändring av attributen samt den 

upplevda graden av skillnad mellan den äldre och den nuvarande logotypen. 

 

I tabellen ovan syns det att det finns en signifikant regression mellan den beroende 

variabeln “till vilken grad upplever du att det finns en skillnad mellan följande 

logotyper” och de oberoende variablerna “färg”, “typsnitt”, “design” och 

“attraktivitet”. För attributet form finns ingen signifikant regression. Det bör även 

noteras här att just denna variabel inte kunde ses som normalfördelad på någon punkt 

vilket kan vara anledningen till ett svårtolkat resultat. Däremot förklaras den upplevda 

graden av skillnad till 2,3% av den upplevda skillnaden i “färg”, 3,1% av den upplevda 

skillnaden i “typsnitt”, 3,1% av den upplevda skillnaden i “design” samt 2,9% av den 

upplevda skillnaden i “attraktivitet”.  

 

 
Tabell 12. Multipel regressionsanalys för den upplevda graden av förändring av attributen samt den 

upplevda graden av skillnad mellan den äldre och den nuvarande logotypen. 

 

Tabellen ovan beskriver B-koefficienten och signifikansen för förklaringsgraden som i 

detta fall är 3,4% mellan attributen och den upplevda graden av skillnad vid en 

multipel regression. Det vill säga då attributens påverkan ställs i jämförelse med 

varandra mot den beroende variabeln. Detta går dock inte att statistiskt säkerställa för 

något av attributen. Anledningen till att signifikansen skiljer sig åt så pass mycket 

mellan enkel och multipel regression i detta fall kan vara att respondenterna haft svårt 

att skilja de enskilda attributen från varandra. De har ofta svarat att det är stora 
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förändringar inom alla dimensioner, istället för att beakta varje attribut var för sig, 

vilket bidrar till att forma detta resultat.  

 

4.12 Regression mellan medelvärdet för upplevd grad av 
förändring av attributen och upplevd grad av skillnad 
För ett mer sammanfattande resultat av regressionsanalyserna ovan har medelvärdena 

för de upplevda skillnaderna på attributen tagits fram. Dessa har sedan använts som 

oberoende variabel i en regressionsanalys med den upplevda graden av skillnad mellan 

logotyperna.  

 
Tabell 13. Enkel regressionsanalys för den upplevda graden av förändring av attributen samt den 

upplevda graden av skillnad  

 

Det går tydligt att se att om den upplevda graden av förändring mellan attributen slås 

ihop, kan förklaringsgraden signifikant säkerställas för både grupp 1, grupp 2 samt 

grupperna sammanslagna. Dessutom blir förklaringsgraderna starkare än för samtliga 

attribut var för sig i en enkel regression. Detta då denna siffra beskriver 

förklaringsgraden för medelvärdena mellan grupperna.  
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5. Analys  
I detta avsnitt görs en analys av den insamlade empirin och hur denna ställer sig i 

relation till tidigare forskning och teorier. Dispositionen följer av enkelhetsskäl 

teoridelens uppbyggnad. Först diskuteras den strategiska varumärkesplattformen kort 

i förhållande till övergripande slutsatser som kan dras från empirins huvuddel. 

Därefter följer analyser av teoridelarna om först varumärkesvärde, efter det logotyper 

och slutligen logotypförändringar. Detta för att skapa överskådlighet och för att 

förenkla för läsaren, samt skapa en möjlighet att lätt kunna gå tillbaka till teori- och 

empiridelen för att läsa om eller fördjupa sig i dessa delar.  

 

5.1 Strategisk varumärkesplattform  
En liten del av den strategiska varumärkesplattformen är, som tidigare nämnt, 

produktattribut och dess påverkan på varumärkesvärdet (Melin, 1999). Ett företags 

logotyp är en del av dess produktattribut vilket är en väsentlig del av varumärkets 

identitet. Produktattributen och därmed logotypen är enligt modellen för ett företags 

strategiska varumärkesplattform en av de faktorer som påverkar varumärkesvärdet. 

Denna studie ger stöd åt detta då den med statistisk signifikans visar att en 

logotypförändring har en inverkan på det uppfattade varumärkesvärdet. Detta 

uppmättes på samtliga 18 påståenden och kunde statistiskt säkerställas på tre av dessa.  

 

5.2 Varumärkesvärde 
När det kommer till de kategorier som använts för att mäta varumärkesvärde i denna 

undersökning, det vill säga varumärkeskännedom, varumärkeslojalitet, uppfattad 

kvalitet och uppfattat värde, är resultatet mest signifikant vad gäller 

varumärkeskännedom. Detta kommer i detta avsnitt förklaras ytterligare genom analys 

av tidigare forskning och litteratur i jämförelse med det resultat som tagits fram i 

denna studie. Precis som i denna undersökning har varumärkeskännedom 

genomgående presenterats som den viktigaste faktorn. Även uppfattad kvalitet tas upp 

av flertalet författare, vilket också stöds av resultatet av denna studie då det finns ett 

signifikant resultat på ett av påståendena för uppfattad kvalitet.  
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Då Ming Li och Ellis (2014) upptäckte och säkerställde ett samband mellan 

varumärkesvärde och betalningsvilja blir detta relevant att sätta i jämförelse med 

resultatet i denna undersökning. Ming Li och Ellis visade att det finns en positiv 

relation mellan viljan att betala ett prispremium och möjligheten att enkelt känna igen 

varumärken och dess logotyper bland konkurrerande varumärken. Det gick genom 

denna undersökning inte att säkerställa en skillnad för det uppfattade 

varumärkesvärdet mellan de två grupperna just för igenkänningen bland konkurrerande 

varumärken. Dock hjälper Ming Li och Ellis slutsats, om att det finns ett samband 

mellan kännedomen och viljan att betala ett prispremium, till att stödja den icke 

signifikant säkerställda hypotesen i denna undersökning. Eftersom kategorin 

kännedom mest signifikant kunnat säkerställas visar denna studie tillsammans med 

Ming Li och Ellis att det är möjligt att öka betalningsviljan genom att skapa ett mer 

positivt uppfattat varumärkesvärde. Detta görs bäst, enligt denna undersökning, genom 

att öka kännedomen. Att den nyare logotypen, som känns igen till högre grad än den 

äldre, har fått högre betyg vad gäller hur logotypen såg ut före förändringen, första 

sidan i enkäten, stödjer Ming Li och Ellis påstående om att “konsumenter är även mer 

benägna att betala ett prispremium för ett varumärke som de känner igen och har tillit 

till”. Sammanfattningsvis så visar denna studie detsamma som tidigare forskning som 

Ming Li och Ellis gjort genom sin specifika metod avslöjad preferensmetodik.  

 

Sharma m.fl. (2015) har i sin forskning tagit upp begreppet köpvilja tillsammans med 

varumärkeslojalitet och kännedom och konstaterar att det finns ett samband mellan 

dessa. Även i denna undersökning har lojalitet, som tidigare nämnts, kunnat 

säkerställas som en påverkande faktor. Intressant är också författarnas slutsats att 

varumärket kan användas för att förutspå gradvisa förändringar hos konsumenter. 

Resultatet av denna studie antyder också detta, då den visar att det är viktigt att ta reda 

på hur varumärkesvärdet uppfattas just nu, för att kunna förutspå och se vilken strategi 

som är bäst för företaget att använda sig av. Sharma m.fl. bekräftar därmed slutsatsen i 

denna undersökning om att det är viktigt att titta på nuvarande uppfattningen om 

varumärkesvärdet innan val görs mellan stor eller liten förändring av en logotyp, det 

vill säga vilken strategi som bör användas. Detta främst för att öka eller behålla både 

kundernas köpvilja samt den egna positionen på marknaden.  
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Chu och Keh (2006) samt Wang m.fl. (2009) tar upp att det finns en viss brytpunkt där 

kostnaderna som ett företag väljer att spendera på reklam och marknadsföring inte 

längre har någon positiv effekt på det uppfattade varumärkesvärdet. Att det, som Wang 

m.fl. fastslår, skulle finnas ett negativt samband mellan pengar som spenderas på 

reklam och marknadsföring och det uppfattade varumärkesvärdet går även att 

analysera till viss del genom denna undersökning. Det kan finnas en risk att företaget 

kommer till denna brytpunkt och på så sätt får effekter av det negativa sambandet som 

Wang m.fl. tagit upp. Detta kan ske om det inte sker en noga undersökning av det 

uppfattade varumärkesvärdet innan valet av hur pass stor logotypförändring som ska 

genomföras görs. Besitter företaget redan ett positivt uppfattat varumärkesvärde på de 

flesta delarna, finns det ingen anledning att lägga ytterligare resurser på reklam och 

marknadsföring. Därmed stödjer resultatet av denna undersökning även dessa 

författares hypoteser. Har företaget däremot lågt uppfattat varumärkesvärde inom flera 

av kategorierna från början, är det mer relevant att lägga mer resurser på reklam och 

marknadsföring. I detta fall skulle det kanske gå att säga att brytpunkten som 

författarna pratar om skjuts högre upp.  

 

Även Keller (1993) tar upp kännedomen som den viktigaste biten av 

varumärkesvärdet. Keller hävdar att konsumenters attityd till varumärken före och 

efter förändringar skiljer sig åt beroende på hur välkänt varumärket är. Detta syns som 

tidigare nämnt även i resultatet av denna undersökning.  

 

Aaker (1991) tar upp att det är viktigt att ta reda på vad konsumenterna tycker om 

varumärket innan detta byggs vidare ytterligare. Detta är även något som resultatet i 

denna undersökning indikerar. De fyra dimensioner som Aaker tar upp, det vill säga 

medvetenhet, associationer, upplevd kvalitet och lojalitet, liknar de kategorier som 

tagits fram för denna undersökning på tre av fyra punkter. Därför är det rimligt att 

koppla samman denna undersökning med Aakers slutsatser, då metoderna bakom 

liknar varandra.  

 

5.3 Logotyp  
Tidigare forskning om logotyper har definierat sex funktioner som säkerställer 

kommunikationen av budskapet hos företaget och tolkningen från gemene man (Adir 
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m.fl., 2015). En av dessa funktioner är estetik. Effekterna av logotypernas estetik har 

testats i denna studie genom regressionsanalys. Genom regressionsanalyserna kan vi se 

hur olika attribut har olika betydelser och ge olika uppfattningar när det kommer till 

den uppfattade skillnaden mellan olika logotyper, vilket tyder på att estetik har olika 

tolkningar och mottagande av betraktaren beroende på hur logotypen ser ut. Med detta 

resultat går det att konstatera att estetiken är en viktig byggsten eftersom den har en 

inverkan på varumärkesvärdet. Detta kan ses i regressionsanalysen mellan upplevd 

grad skillnad och upplevd grad av skillnad på de olika attributen för den äldre 

logotypen, då fyra av fem attribut har en signifikant förklaringsgrad. Dock är 

regressionen inte lika genomgående signifikant för den nyare i enkät 1, vilket tyder på 

att olika attribut är olika viktiga beroende på vilket varumärkesvärde som för 

närvarande innehas. Vidare kan denna studie påvisa att logotyper även har funktioner 

så som förklaring, information, identitet och översättning. Detta kan ses i den öppna 

frågan som ställdes i enkäten där respondenterna själva, utan att ha blivit influerade, 

fick svara på vad som tilltalade dem hos den föredragna logotypen. Svar så som 

“äkta/genuin” och “klassisk” går att placera under identitet, “fräsch” och “enkel” går 

att kategorisera under information, “modern” kan placeras under förklaring och även 

“klassisk” går att placera under översättning. Vid en vidare analys av den öppna 

frågans svar, kan det konstateras att olika attribut är uppskattade och viktiga beroende 

på hur logotypen ser ut. En logotyps utseende har därför en betydande roll när det 

kommer till kommunikationen mellan allmänheten och företaget men även när det 

kommer till uppfattningen av företaget. Med stöd av denna studie syns det att alla 

dessa sex funktioner som en logotyp innehar har en framstående betydelse för 

bedömningen av en logotyp.  
 
Henderson och Cote (1998) diskuterar logotypers igenkänning och bekanthet. De 

hävdar i sin forskning att vissa logotyper är “kapabla att skapa en känsla av bekanthet, 

även om de aldrig tidigare har setts”. Detta stöds dock inte av denna studie, då 

resultatet påvisar att respondenterna inte kände igen den äldre logotypen. Detta trots att 

den har varit en verklig logotyp en gång i tiden. Vidare diskuterar Henderson och Cote 

även subjektiv igenkänning, vilket resultatet av studien tyder på har uppstått. Detta då 

respondenterna i denna studie har graderat höga siffror på igenkännandet av den nyare 

logotypen. Detta kan bero på att den har liknande drag och utseende som en redan 

välkänd symbol, vilket skapar en känsla av igenkänning. Detta stöds även av det 
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faktum att respondenterna angett låga siffror vad gäller skillnaderna på de olika 

attributen mellan den nyare och den nuvarande logotypen. Återkallelse kan ha uppstått 

för den nyare logotypen men inte den äldre logotypen då respondenterna, i högre grad, 

kunnat koppla samman denna med både företaget och företagsnamnet utifrån denna 

logotyp. Vad gäller korrekt igenkänning visar resultatet av denna undersökning att 

varumärkesvärde värderas och upplevs som lägre. Detta kan ha sin förklaring i att 

respondenterna inte kunde känna igen den äldre logotypen.  

 

Okan (2000) konstaterar att en logotyps färg och dess betydelse kan skilja sig åt i olika 

kulturer. När det kommer till Niveas val av färg på dess logotyp kan det ha motiverats 

av att blått och vitt har samma mening och betydelse i många olika kulturer. Detta 

innebär vidare att resultatet i denna studie inte bör vara beroende av vilken kultur 

respondenterna kommer ifrån och att detta inte bör påverka hur de upplever färgerna 

på den äldre och den nuvarande logotypen. Då färg även kunnat fastställas som 

förklaringen till den upplevda graden av skillnad för den äldre logotypen, blir det 

viktigt att ta hänsyn till Kapferers (2008) indikationer om att färgvalet är avgörande för 

hur varumärkesvärdet och logotypen uppfattas. Både denna och tidigare forskning 

indikerar därmed att färgvalet vid en logotypförändring är av betydelse och det bör 

därför tas hänsyn till.  

 

5.4 Logotypförändring  
Banjaree (2008) diskuterar och nämner att “en förändring av en logotyp bör bygga på 

logiska grunder och noggrant genomtänkta beslut”. Detta stärks även av det resultat 

som denna studie har presenterat, detta då resultatet ger riktlinjer kring detta. Banjaree 

talar även om att “En ny logotyp för ett existerande varumärke kan till och med 

plantera en helt ny bild av företaget i konsumenternas sinnen”. Denna studie ger stöd 

för detta då den äldre logotypens uppfattade varumärkesvärde i genomsnitt fick 

mycket låga siffror. Att ett redan existerande varumärke byter logotyp kan plantera en 

helt ny bild av företaget hos allmänheten, kan enligt vår undersökning ha en betydande 

roll. Detta då uppfattningen av den äldre logotypen var låg till en början. 

 

Henderson och Cote (1998) resonerar även om betydelsen och vikten av att en ny 

logotyp är igenkännbar, välbekant och väcker positiva känslor. Detta går dock att 
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ifrågasätta, med hjälp av resultatet av denna studie. Detta då resultatet visar på att de 

som blivit exponerade för den stora logotypförändringen generellt uppfattat 

varumärkesvärdet på den nuvarande som högre än vad de som fick se en mindre 

logotypförändring. Detta påvisar att en ny logotyp inte måste ha en igenkännbarhet och 

väcka en känsla av bekanthet för att få ett högt varumärkesvärde. Dessutom är det 

möjligt att tyda, genom resultat av denna undersökning, att det inte alltid är bäst för ett 

företag att kontinuerligt uppdatera och ändra sin logotyp för att följa de externa 

trenderna och upprätthålla en modern image. Denna studie visar istället på att detta bör 

göras om företaget besitter ett lågt uppfattat varumärkesvärde.  

 

Med utgångspunkt i detta resultat kan en diskussion om huruvida Niveas senaste 

logotypförändring verkligen var nödvändig föras, eftersom den inte resulterade i ett 

högre uppfattat varumärkesvärde. Påståendet stärks då medelvärdet för den nyare 

logotypen, före förändringen, var ungefär densamma men med några enskilda fall av 

högre och lägre medelvärde som efter logotypförändringen, det vill säga som för den 

nuvarande logotypen. Däremot var medelvärdet för de olika påståendena om uppfattat 

varumärkesvärde betydligt högre för den nuvarande logtypen när respondenterna hade 

blivit exponerade för den äldre logotypen. Detta resultat konstaterar därmed att ett 

företag inte alltid behöver göra kontinuerliga logotypförändringar. Det säger även 

emot Kellers (1993) påstående om att företag ska göra “små förändringar i taget av 

logotypen för att undvika att förlora logotypens redan inneboende fördelar”.    

 

Bird (1992) tog upp negativa effekter till följd av att en logotyp blir svår att känna igen 

eller helt oigenkännlig efter en förändring. Resultatet av denna undersökning säger 

delvis emot detta då den logotyp som förändrats mest, enligt respondenterna, fått högst 

betyg efter förändringen. Dock finns det risk att skevhet eller snedvridning, av 

resultatet, har uppstått i denna studie då respondenterna inte dagligen exponerats för 

den äldre. Detta då den är nästan 100 år gammal, medan den nuvarande och nyare 

endast är ett decennium gamla. Detta motsäger tidigare teori, då det enligt den är den 

nuvarande som bör vara igenkännbar och inte tvärt om. Resultatet kunde blivit mer 

sanningsenligt om en påhittad logotyp istället ställts i jämförelse med den nuvarande. 

Det som undersökts skulle, i detta fall, ha varit en logotyp som blivit svår att känna 

igen, och en som inte hade varit det. Bolhius m.fl. (2015) tar upp att den allmänna 

bilden av varumärket kan skadas även om syftet med en förändring är att förbättra 
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befintligt rykte och självuppfattning. Mer om Bolhius m.fl.s teorier återfinns längre 

ned i denna analys. Det går inte att bevisa genom denna undersökning att den allmänna 

bilden av varumärket skadas vid en logotypförändring, då bilden av varumärkesvärdet 

här faktiskt förbättrats efter förändringarna.  

 

Bolhius m.fl.s (2015) begrepp visuell företagsidentitet har använts för att sammanfatta 

företags visuella attribut, ett av dessa är dess logotyp. Att effekten av en 

logotypförändring beror på den aktuella situationen och den aktuella uppfattningen av 

företagets varumärkesvärde stöds av de slutsatser författarna dragit med hjälp av 

begreppet. Det går därmed att ge författarna medhåll om att positiva effekter av en 

förändrad logotyp och visuell företagsidentitet är möjliga, men att de beror starkt på 

företaget och dess omgivning samt den specifika kommunikationen och 

marknadsföringen gällande den aktuella förändringen. Spännande är även att Bolhius 

m.fl. tar upp anställdas situation och deras uppfattning om varumärkesvärdet samt hur 

detta påverkar situationen inom organisationer. Detta är något som resultatet av denna 

undersökning inte visar på några slutsatser om. Van Riel, Van der Ban och Heijmans 

(2001) hävdar att det är möjligt att påverka den allmänna uppfattningen om 

varumärkesvärdet i samband med en förändring genom att satsa mer eller mindre på 

marknadsföring. Detta indikerar att det även krävs aktiva satsningar på marknadsföring 

när en stor eller liten förändring görs. Därmed finns det en risk att resultatet av denna 

undersökning inte visar hela sanningen.  Med andra ord skall inte bara den nuvarande 

uppfattningen om varumärkesvärdet tas i beaktning innan typen av förändring som 

passar företaget utses, utan en logotypförändring kräver även mycket marknadsföring 

för att den ska resultera i ett positivt uppfattat varumärkesvärde.  

 

Walsh m.fl. (2011) fastslog två hypoteser som båda kan bekräftas genom denna studie. 

Den första var att ju mer engagerad en konsument är, desto mer försämras 

konsumentens bild av varumärkesvärdet när logotypen förändras. Den andra var att 

konsumenternas bild av varumärkesvärdet förbättras när logotypen förändras ju mindre 

engagerade konsumenterna är. Denna studie visar låga siffror för engagemang vad 

gäller Niveas varumärke. För respondenterna som sett den nyare logotypen säger sig 

35% köpa hudvårdsprodukter ofta och endast 16% köper produkter från Nivea ofta. 

För respondenterna som sett den äldre logotypen säger sig 42% köpa 

hudvårdsprodukter ofta och endast 14% köper produkter från Nivea ofta. Detta är en 
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möjlig förklaring till konsumenternas förbättrade bild av det uppfattade 

varumärkesvärdet. Det är möjligt att siffrorna sett annorlunda ut om varumärket som 

undersökts hade haft högt engagemang. Även Van Grinsven och Das (2015) har lagt 

fram teorier som stärker påståendet om att graden av engagemang för varumärket 

spelar roll för det uppfattade varumärkesvärdet efter en förändring. Detta då författarna 

menar att varumärkesmedvetenheten skapar en form av tunnelseende hos 

konsumenterna, vilket minskar öppenheten till förändringar av ett varumärkes image. 

Därför är det viktigt att mäta engagemanget innan valet av förändring görs. Det kanske 

kan vara så att engagerade konsumenter redan från början skapar en bättre 

utgångspunkt med en mer positiv uppfattning, och att det är detta som gör att 

förändringen omöjligt kan tas emot lika positivt som om inställningen till 

varumärkesvärdet från början varit mer negativ.  
 
Banjaree (2008) benämner att utvecklingen av en logotyp och dess koppling till 

företagets identitet lämpligast sker genom ett tillvägagångssätt med tre steg, tre C-

approachen. Konceptualiseringens betydelse kan med denna studie stärkas, då det är 

viktigt och nödvändigt för ett företag att analysera omvärlden den befinner sig i och 

framförallt analysera det nuvarande uppfattade varumärkesvärdet. Företaget måste 

vidare kategorisera sin målgrupp och konsumentgrupp och utreda hur engagerade de är 

för att kunna förutspå hur de kommer att reagera på en logotypförändring. Denna 

studie tillsammans med Banjarees’ visar på att detta bör ske innan förändringsarbetet 

och de andra stegen, rekommendationssteget och kommersialiseringssteget, påbörjas. 

Till skillnad från Banjarees forskning är dock denna studie mer beroende av de fyra 

varumärkeskategorierna med dess 18 påståenden. Metoden som använts i denna studie 

skulle kunna vara ett komplement till de sju parametrarna som Banjaree (2008) 

nämner som utvärderingsfaktorer för att bedöma det nya logotypkonceptet. Genom 

resultatet av den öppna frågan i enkäten är det möjligt att tyda att de sju parametrarna 

är av väsentlig betydelse, då de går att återfinna i den öppna frågans svar.  
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6. Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer resultatet av studien att diskuteras utifrån undersökningens och 

metodens begränsningar.  
 
En diskussion om ett alternativ till t-testerna bör här föras. Detta då det inte fanns 

någon perfekt normalfördelning i urvalet kan t-testernas framtagning av signifikans 

och medelvärde blivit skevt. Därför kunde ett program som Smart PLS använts för att 

utesluta påverkan av att stickprovet inte var normalfördelat. Vid användning av Smart 

PLS skulle resultatet av studien kunnat se annorlunda ut.  
 
Respondenterna som deltog i denna studie var generellt mycket unga. Ca 70% av den 

totala andelen respondenter var i åldrarna 18-25. Detta leder till att respondenternas 

ålder blir snedvriden i jämförelse med den svenska befolkningen. Därför bör detta tas i 

beaktning vid tolkningen av denna studies resultat.  

 

Resultatet av denna studie påvisar att vissa av de respondenterna som besvarade 

enkäterna inte ansåg sig köpa Nivea produkter ofta. Det hade därför varit intressant att 

se hur resultatet blivit om urvalet av respondenter bara bestått av personer som ansåg 

sig köpa Niveas produkter ofta. En reflektion som är möjlig att göra med tanke på 

detta resultat är att vissa förstår, känner igen och har ett emotionellt band till 

varumärket Nivea, medan andra inte har det. Dessa personliga preferenser kan ha 

påverkat respondenternas svar, detta då det emotionella omedvetet kan ha påverkat 

dem och gjort dem benägna att gradera det uppfattade varumärket högt utifrån just 

detta och inte utifrån den specifika logotypen.    

 

Walsh m.fl. (2011) fastslog två hypoteser som genom denna studie har kunnat 

bekräftas. Den första hypotesen löd att desto mer engagerad en konsument är, desto 

mer försämras bilden av varumärkesvärdet hos konsumenten när logotypen genomgår 

en förändring. Den andra hypotesen löd att konsumenternas bild av varumärkesvärdet 

förbättras när logotypen genomgår en förändring om konsumenterna är mindre 

engagerade. Denna studie påvisar låga siffror när det kommer till engagemang hos 

respondenterna, detta då det endast är 35% av de som blivit exponerade för den nyare 

logotypen anser sig själva köpa hudvårdsprodukter ofta och endast 16% av dessa 35% 
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anser sig köpa hudvårdsprodukter från Nivea ofta. För de respondenter som sett den 

äldre logotypen säger sig 42% köpa hudvårdsprodukter ofta men endast 14% av dessa 

42% anser sig köpa hudvårdsprodukter från Nivea ofta. Detta resultat är en potentiell 

förklaring till varför respondenterna generellt fick en förbättrad bild av 

varumärkesvärdet. Det finns dock en möjlighet att dessa siffror hade sett betydligt 

annorlunda ut om varumärket som undersökts hade haft ett högre engagemang från 

respondenterna.  
 
Vidare kan en diskussion föras huruvida resultatet hade blivit om flera delar av 

varumärkesvärde hade använts. Då det i denna studie exkluderades vissa delar skulle 

ett tillägg av dessa kategorier kunnat ge ett annorlunda resultat.  

 

Då endast en logotyp undersöktes i denna studie kan det även ha påverkat studiens 

utfall. Resultatet kunde ha sett annorlunda ut om flertalet logotyper testats. Även en 

eller flera logotyper från andra marknader hade kunnat påverkat resultatet och gett ett 

annorlunda utfall.   

 

Vidare hade variablerna i denna undersökning generellt låga förklaringsgrader. Med 

denna information går det att dra slutsatsen att en mer noggrann genomgång och 

sökande av förklarande variabler kunde gjorts. Detta kommer att diskuteras mer i 

avsnittet rörande framtida forskning. 

 

Slutligen kunde ytterligare ett svarsalternativ på påståendena och frågorna i enkäten 

varit ett alternativt tillvägagångssätt. Ett svarsalternativ som “vet ej” kunde hjälpt 

respondenterna att svara mer sanningsenligt. Genom att erbjuda ett sådant 

svarsalternativ hade kanske respondenterna, trots brist på kunskap och uppfattning, 

inte känt sig tvingade att gradera frågan eller påståendet som skulle besvaras.   
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7. Slutsatser 
Nedan presenteras kortfattat de sammanfattande slutsatser som kunnat dras utifrån 

resultatet och analysen av detta. Dessa slutsatser syftar även till att besvara 

frågeställningen för studien som löd “Skiljer sig det uppfattade varumärkesvärdet åt 

för en logotyp som genomgått en liten förändring jämfört med en logotyp som 

genomgått en stor? Vad är viktigt vid genomförandet av logotypförändringar?”. 

Slutsatserna som presenteras i detta avsnitt kan även ses som studiens kunskapsbidrag 

till områdena varumärkesvärde logotyper samt logotypförändringar.  

 

Sammanfattningsvis så visar denna studie samma sak som tidigare forskning av och 

Ellis (2014) samt Sharma m.fl. (2015) på det sätt att den visar att det finns ett positivt 

samband mellan varumärkesvärde och köpvilja.  

 

Det går också genom denna studie att konstatera att varumärkesvärdet utifrån en 

logotyp uppfattas som mer positivt hos de respondenter som exponerats för en stor 

förändring än för en liten förändring. Detta säger emot en del tidigare forskning gjord 

av exempelvis Henderson och Cote (1998), Keller (1993) och Bird (1992), som pekat 

på motsatsen. En anledning till detta kan vara att uppfattningen av varumärkesvärdet 

utifrån en logotyp, efter en förändring, beror på hur uppfattningen av 

varumärkesvärdet var utifrån logotypen före förändringen. Detta då studiens resultat 

tyder på att det uppfattade varumärkesvärdet var mer negativt för den äldre logotypen 

än för den nyare före respondenterna exponerats för förändringen. Detta gör att det är 

rimligt att dra slutsatsen att det är viktigt att mäta det uppfattade varumärkesvärdet 

utifrån logotypen före en förändring görs. Främst bör detta göras för att se hur pass 

positivt eller negativt det nuvarande varumärkesvärdet uppfattas och utifrån det avgöra 

hur pass stor förändring som är lönsam att genomföra.  

 

Hur pass engagerade respondenterna är i varumärket är också avgörande för hur väl 

förändringen tas emot, vilket bekräftats av Van Grinsven och Das (2015). För ett 

varumärke med relativt lågt engagemang, som Nivea visat sig ha i detta fall, tas en stor 

logotypförändring generellt sett bättre emot än för ett varumärke med högt 

engagemang. Det är dessutom viktigt att ha i åtanke att färgvalet är viktigt och att ett 

sådant kan få stora konsekvenser på det uppfattade varumärkesvärdet, då det utgör en 
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avgörande del av varumärkets identitet. Detta tas förut om i denna undersökning även 

upp av Okan (2000) och Kapferer (2008).  

 

Utöver detta visar analysen av resultatet av studien samt tidigare studier av Chu och 

Keh (2006) samt Wang m.fl. (2009) att en logotypförändring även kräver en viss 

mängd reklam och marknadsföring för att den ska ha ett positivt resultat, oavsett 

engagemang och tidigare uppfattning av varumärkesvärdet.  
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8. Förslag till framtida forskning 
Efter genomförande av studien och genomgång och analys av tidigare litteratur och 

forskning kan det konstateras att det finns flertalet luckor i existerande forskning. 

Dessa presenteras nedan i form av förslag till framtida forskning.  

 

Det vore intressant att genomföra samma studie fast med flera varumärken eller en 

annan typ av varumärke. Antingen från en annan marknad, exempelvis bilmarknaden 

eller klädesbranschen, eller fler varumärken från samma marknad. Därefter kan 

slutsatser dras, vilka gör det möjligt att få veta mer om verkligheten beroende på om 

resultatet blir liknande i denna undersökning eller inte.  

 

Då uppfattningen av varumärkesvärdet gällande de tidigare logotyperna i denna studie 

styrt det uppfattade varumärkesvärdet av den nya logotypen, vore det spännande att 

undersöka huruvida detta är applicerbart på alla varumärken på marknaden eller om 

det specifikt bara gäller Nivea alternativt varumärken inom samma produktkategori 

som Nivea.  

 

Då förklaringsgraden enligt regressionsanalyserna är låg för samtliga attribut för att 

beskriva orsaken till den upplevda skillnaden, vore det intressant att undersöka vilka 

de förklarande variablerna vid regressionsanalysen faktiskt är. Utöver detta vore det 

även spännande att ta reda på vilken variabel som påverkar mest och varför det är så. 

Detta skulle kunna vara nycken till att i framtiden genomföra lyckade 

logotypförändringar. Ett exempel, förutom de olika variablerna, som framkommit i 

analysdelen i denna studie är reklam och marknadsföring. Kanske är dessa en del av 

förklaringen till den upplevda graden av skillnad och det uppfattade varumärkesvärdet.  

 

Hur anställda och organisationer påverkas av en logotypförändring vore även 

intressant att undersöka genom samma metod som använts i denna studie. Detta skulle 

då bli ett nytt urval av respondenter. Hur resultatet för den gruppen skulle se ut i 

jämförelse med respondenterna i denna studie vore därför intressant att jämföra. Detta 

då Bolhius m.fl. (2015) tidigare berört ämnet tidigare men inte genom denna typ av 

metod.  

 



 
66 

Slutligen vore det intressant att undersöka mer ingående vilken effekt respondenternas 

engagemang har i detta sammanhang. Engagemang har tidigare berörts av Van 

Grinsven och Das (2015) men det har inte undersökts med metoden som använts i 

denna undersökning. Det har inte heller kopplats ihop med uppfattat varumärkesvärde 

på samma sätt.   
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