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Sammanfattning  

Marknadsföring är ett brett ämne som berör olika perspektiv beroende på hur företag vill 

kommunicera mot sina kunder. En ny era av marknadsföring har utvecklats som kallas för 

Sensory Marketing. Nya idéer och strategier har utvecklats för hur man når ut till konsumenter 

och påverkar de enskilda sinnena. Synen är den mest dominerande sinnet inom 

marknadsföring, de mänskliga ögonen kan hämta information snabbare än andra sinnen. Olika 

färger kan påverka på olika sätt och därför påverkar det hur konsumenter associerar sig till 

varumärket och deras produkter. Denna studie fokuserar på generella associationer inom 

färgerna Röd, Grön, Blå och Svart. Avviker konsumenternas associationer mot varumärket 

om logotypen ändrar färger från en till en annan eller kommer den att förbli densamma? 

Sensory marketing användes för att utveckla studiens syfte med hjälp av enkätundersökningar. 

Syftet har testades med hjälp av ett icke-parametriskt ANOVA-test som kallas Kruskal-Wallis 

genom SPSS. Slutsatsen av denna studie är att färgassociationer tenderar att luta sig mot de 

generella associationerna trots att de tillämpas i kontext, i denna studie är kontext, välkända 

varumärken. Korrelationen är inte stark men ett tydligt mönster kan ses när det gäller färger 

och de generella associationerna. Förslag till ytterligare forskning och begränsningar av denna 

studie presenteras. 

    





Förord 

Med dessa förord vill vi tacka alla de personer som har bidragit till arbetet under arbetets 

gång. Speciellt vill vi tacka alla opponenter och ett särskilt tack till Youssouf Merouani för 

hans stöd och rådgivning.  

Samt även ett stort tack till vår handledare Anita Radon för vägledning och konstruktiv kritik. 

____________________ _________________ 

Claudia Schmiedtova  Nima Raufi 

Södertörns Högskola, 2020-02-04 
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I. Inledning

1.1. Bakgrund 

Föreställ dig en härlig sommardag, du är ledig och den gul-orange solen skiner. Man sitter i det 

gröna gräset med gott sällskap och med en röd Coca-Cola burk i handen, samtidigt som man 

tittar ut mot det blåa havet. Utan några bekymmer eller stress, denna dag upplevs som en bra 

dag.  

Vi lever inte i en svartvit värld och därför kommer färg oftast som en första notis vid köp 

(Kumar, 2017)För att kunna utveckla en förståelse för den värld vi lever i är människan kritiskt 

beroende av sina sinnen; doft, lukt, känsel, hörsel och syn. Det är även via dessa sinnen 

människor bildar en uppfattning av olika företag, deras erbjudanden samt varumärke. Detta har 

lett till en utveckling vid namn ”Sensory Marketing”, vilket innebär att tillfredsställa 

konsumentens sinnen och påverka deras uppfattning och beteende (Amsteus, Al-Shaaban, 

Wallin & Sjöqvist 2015). Amsteus et al. (2015) menar även att av alla mänskliga sinnen, är 

synen det som är mest inflytelserikt, på grund av att vi redan vid tidig ålder utsätts för en stor 

mäng visuella intryck. De hänvisar till att vissa forskare även hävdar att specifikt färg är det 

mest inflytelserika visuella intrycket.  

Detta forskningsområde ger marknadsförare en viss uppfattning av hur de ska kunna använda 

färgval som ett PR-verktyg genom associativt lärande där vissa marknadsförare hellre 

undersöker stimuli: Vilka är de olika stimuli som påverkar konsumentens beslut? (Kotler, 

Armstrong, Harris & Piercy 2017) Stimuli har stort inflytande på vårt beteende och uppfattning 

vilket i sin tur influerar vårt konsumentbeteende och utvecklar en känsla för varumärket. 

(Hinestroza & James 2014). Man reflekterar över vad man vet angående varumärket och hur 

man kan associera det gentemot sig själv, dock väljer oftast konsumenter det de redan är vana 

vid (Baines, Fill & Rosengren 2017). Detta styrks genom ”The Buyer Behavior School of 

Thought”, att konsumenters beslut styrs mer av tidigare erfarenhet gällande en produkt eller ett 

varumärke än bara information (Sheth, Gardner & Garrett 1988). Fler företag har börjat utnyttja 

Sensory marketing (HBR, 2015). Detta på grund av att det finns en idé av att individens 

upplevda intryck av en produkt är central vid köpbeslut. Artikeln nämner även att olika 

sensoriska ingångar kan påverka och driva konsumenternas beteende. Ett exempel som nämns 

är en studie av Williams & Bargh (2008), som gjorde ett experiment om huruvida främlingar 

anses vara vänliga. Två olika grupper (grupp 1 fick hålla i en varm dryck och grupp 2 fick hålla 
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i en kall dryck) fick avgöra ifall passerande främlingar anses vara vänliga. Resultatet av studien 

visade på att den gruppen som stimulerades med värme, ansåg att främlingar såg mer vänliga 

ut än gruppen som stimulerades med kyla (HBR, 2015).  

När företag försöker kommunicera med konsumenter spelar paketering en stor roll. 

Konsumenter påverkas av den visuella estetiken och därav styrs konsumtionen av färg och 

paketering. Detta har en inverkan på både befintliga och potentiella kunder (Javed & Javed 

2015). Färger ger en effekt på konsumentbeteendet där marknadsförare behöver reflektera 

kring hur färgerna bör kombineras med produkten samt varumärket, detta för att bygga upp ett 

intresse hos konsumenter och för att representera vad företaget står för (Kumar, 2017). Det 

finns 3–4 primärfärger att välja mellan, bland dessa är: grön, röd, blå och svart (Usability, 

2019). Färg är en viktig aspekt av bildandet av ett varumärke och produkten. Psykologiskt 

associerar människor till olika typer av färger på olika sätt sedan långt tillbaka i människans 

historia (Luscher & Scott, 1969). Nästan varje produkt är noggrant utvald av vilken färg och 

hur paketeringen bör se ut för att påverka försäljningen (Kumar,2017).  

Färg har betydelse för såväl varumärket, paketering som produkt. Detta kan både vägleda och 

vilseleda konsumenter till köp, därför måste företag vara beredda på att reflektera kring val av 

färg i ett tidigt stadium (Grossman & Wisenblit,1999). Olika studier har undersökt olika 

aspekter gällande färg. Hur färg är relaterad till känslor, till beslutsfattning, pris och till kultur. 

(Hultén, Broweus & Dijk, 2009) menar att de klassiska 4P- och 30R-modellerna inom 

marknadsföring inte tar hänsyn till hur viktig faktor mänskliga sinnen är inom 

marknadsföringen. Den individuella konsumentens upplevelse av en produkt eller varumärke 

är kritisk för konsumtions- och köpprocesserna, för att kunna nå samt förstå hur dessa 

upplevelser är måste man beakta människans fem sinnen. Trots att alla sinnen har en betydelse, 

har synsinnet varit mest dominerande i marknadsföringspraxis.  

1.2. Problemformulering 

Sensory marketing är ett relativt nytt fenomen inom marknadsföring och få studier har gjorts 

inom området. Forskning om färg och den information, eller association, som förmedlar är 

begränsad till studier som utgått ifrån förutfattade meningar och färgassociationer (Hannele, 

2018). Vidare bedöms forskning om färg och logotyper avsevärt begränsad då få studier 

hittats inom detta ämne. Denna studie vill därför ta reda på om associationen förändras när 

kontexten innefattar ett välkänt varumärke som redan har byggt upp en identitet gentemot 

marknaden. Därför kommer studien att fokusera på färg och färgmanipulationer. 
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1.3. Syfte och frågeställningar 

Detta arbete har till syfte att utforska de associationer som konsumenter gör när ett välkänt 

varumärke ändrar färger på sin logotyp. Studien avgränsar sig till primärfärgerna blå, röd, grön 

och svart.  

Därmed formuleras följande forskningsfrågor: 

● Hur varierar konsumenters association till färgerna i varumärkeslogotyper?

● Vilken möjlig inverkan har varumärkets val av färg på konsumenternas uppfattning av

varumärket?
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II. Teoretisk Referensram

Den teoretiska referensramen börjar med en förklaring av sensory marketing-teorin. Därefter 

presenteras tidigare studier gällande konsumentbeteende, Färgassociationer, och 

avslutningsvis val av färg vid produkter.  

2.1. Sensory Marketing Theory 

“Marketing that engages the consumers' senses and affects their behaviors”- 

(Krishna 2012, s. 2)  

Sensory marketing-teorin, (SM-modellen), sticker ut från den traditionella marknadsföringen 

genom att studera de mänskliga sinnena. De fem mänskliga sinnena inom SM-modellen är: 

doft, smak, känsel, hörsel och slutligen synen (Hultén, Broweus & Dijk, 2009). SMmodellen 

engagerar konsumentens sinnen och skapar en viss uppmärksamhet till produkten/tjänsten. 

Marknadsföringen går ut med tusentals olika meddelanden dagligen till konsumenter, antingen 

tar man till sig dessa eller ignorerar dem aktivt. Via stimulering av de fem sinnena kan 

marknadsföringen utlösa undermedvetna uppfattningar om en produkt (Krishna, 2012).  

Produktens paketering är en av de viktigaste komponenterna som drar åt sig konsumenters 

uppmärksamhet vid köp. Trots denna uppmärksamhet får konsumenter en viss uppfattning av 

att vad de ser inte riktigt är vad de får. På grund av detta räcker det inte att endast 

uppmärksamma synen av de fem sinnena, utan att inkludera flera av dessa är vad som förstärker 

meddelandet (Lindstrom, 2005). Krishna (2012) hävdar däremot att SM-modellen kan leda till 

ett överflöd av stimulans av våra sinnen. Denna överstimulans medför en negativ effekt inom 

marknadsföring.  

Amsteus et al. (2015) förklarar att tidigare studier har funnit att det starkaste sinnet är synen, 

eftersom denna tillämpas redan i tidig ålder och upplevs därför som pålitligt. Färg anses vara 

den starkaste visuella komponenten som påverkar inflytandet vid marknadsföring. Synen 

fungerar som ett visuellt språk där färg ger den högsta informationskapaciteten av de fem 

mänskliga sinnena (Jin, Yoon & Lee, 2019). Den skickar reaktion till det centrala nervsystemet, 

vilket leder till att färger bidrar till att skapa känslor, stimulera minnen, tankar och upplevelser 

(Hultén, Broweus & Dijk, 2009). Hoegg & Alba (2007) undersökte hur färg var kopplat till de 

fem sinnena. Studien experimenterade med att manipulera färger på juicer för att undersöka 

deltagarnas uppfattning av smak beroende på färg. Studiens resultat visade på att smaken var 
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beroende av färg då deltagarna fick uppfattningen att juice med samma färg smakade likadant 

trots att juicerna i grunden var olika.  

2.2. Färg inom konsumentbeteendet  

Konsumenter beter sig inte alltid uppriktigt och beteendet kan variera. Beteendet är varken 

förutsägbart eller förklarbart: ändå vill företag ständigt ha reda på varför beteendet uppstår. 

Därför lägger företag upp strategier som antingen kommer leda eller missleda till köp (Agrawal 

& Siddhant, 2017). SM-modellen medför en chans för företagen att differentiera sina produkter 

via färg som i slutändan ger en konkurrenskraftig fördel. Färgen medverkar i ett skapande av 

emotionella känslor inom konsumenten som ger en uppmuntran för impulsköp samt 

återkommande köp (Sliburyte & Skeryte, 2014).  

Sambandet mellan färg och konsumtion har bevisats vara relaterade med varandra. Färg finns 

i åtanke inom köpprocessen när konsumenter försöker uttrycka sin individualitet genom en 

självrepresentation (Hemphill, 1996). Beslut inom köpbeteendet tenderar att variera mellan det 

maskulina och det feminina. Funk & Oly Ndubisi (2006) menar att män till större utsträckning 

har färgbetydelsen i åtanke, tillskillnad från kvinnor som till större utsträckning har i åtanke 

attityden gentemot färgen samt färgens attraktivitet. Vidare har studier visat att en specifik 

favoritfärg hos konsumenter varken beror på ålder eller utbildning, utan mer utifrån kön. Det 

är typiskt att förknippa färgen blå till något som är maskulint och färgen rosa till feminint.  

 Sliburyte & Skeryte (2014) menar i sin studie att kvinnor har en tendens att uppskatta vit, blå 

och gröna färger medan män har tendenser att uppskatta färger som röd. Hemphill (1996) 

menar dock att män reagerar mer positivt gentemot mörkare färger såsom exempelvis blå men 

att detta är även en färg som prefereras av båda kön. Marknadsförare bör därför vara medvetna 

om hur färg är relaterat till köpbeslut för att öka försäljningen. Därför borde färg arbeta 

gemensamt med företagsmålen och se över skillnaderna som finns i deras etablerade områden 

inom kultur, ålder och kön (Singh, 2006). 

Relationen mellan färg och konsumentbeteendet anses starkt. Det är viktigt att studera vilka 

färger som ger positiva och negativa effekter (Agrawal & Siddhant, 2017). Han, Choi & Cha 

(2014) visar i sin studie att det finns ett samband mellan färg och konsumenters vilja till att 

köpa. Däremot kan intentionen till köp ändras beroende av färg i samband med ens tillfälliga 

humör. Jacobs & Blandino (1992) nämner att humör och köpbeslut inte är relaterade till 

varandra och att sambandet inte var lika starkt som förväntat. Soldat, Sinclair & Mark (1997) 

påstår att färg inte har en betydelse för konsumtion, utan att det kognitiva beteendet spelar en 
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större roll. De menar att människor redan har förknippat en sorts färg till ett tidigare scenario, 

och därför visas inte ett samband mellan konsumtion med färg.  

2.3. Färg inom varumärket 

Det är vanligt att företag individualisera sina varumärken och förmedlar en viss bild av dem 

via sitt namn. Individer exponeras inte endast av namnet på företaget utan även via symboliska 

betydelser som logotypen. Detta för att sedan kunna associera företaget med deras identitet 

(Jin, Yoon & Lee, 2019). Varumärkets färgval på logotypen uppmärksammar konsumenten, 

det är ett verktyg som anses mer övertygande än formen och färgen på självaste 

produktdesignen (Singh, 2006).  

Logotypen på ett varumärke är den starkaste komponenten för att visuellt visa företagets 

identitet. Det ger inte endast en beskrivning på vilka företaget är utan även vad de gör och står 

för. Detta är viktigt inom företagets tillväxt, för att stärka lojalitet och förtroendet gentemot 

varumärket (Jin, Yoon & Lee, 2019).  

2.4. Produkternas färger 

Människor föds ej med associationer eller preferenser till färg, utan det utvecklas genom 

erfarenhet och lärande minnet, vilket gäller även för specifika produkter. Under produktens 

utvecklingsstadium fokuserar företagen inte enbart på produktens form, utan även färgen. 

Företagen ställer sig frågan:Vilka färger används för att komma åt vårt specifika segment? 

(Grossman & Wisenblit, 1999)  

Ett exempel är AXE:s deodorant för män. Förpackningen kommer troligen vara mörk med 

antingen röd eller blå text, detta för att spegla maskulinitet och styrka. Gällande, AXE:s 

kvinnliga deodoranter är förpackningen däremot vit och rosa. Företagen gör det för att förmedla 

och utveckla en association till produkten hos konsumenterna. Färg ger konsumenter ett 

specifikt perspektiv av produkten, färgen kan differentiera och enkelt vägleda till rätt produkt. 

En annan aspekt som är viktigt för konsumenter är inte endast hur paketeringen i sig ser ut utan 

även bakgrundsfärger på varumärkets webbdesign och ljussättningen i deras butik leder till en 

viss bedömning angående varumärket (Grossman & Wisenblit, 1999)  

Tidigare forskning (Han, Choi & Cha, 2014) har gjort tester på hur färg kan ge ett inflytande 

till köp, resultatet visade att färg har en påverkan vid köpbeslutet. Respondenterna kände sig 

mera villiga till köp när dem utsattes för en varmare färg än de som bemöttes av kallare färger. 

Crowley (1993) visar att vid impulsiva köp behövs aktiva färger såsom blå och röd men vid 

köp som kräver mer tid ses den blåa färgen mer positivt på. 
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2.5. Färgassociationer 

”Experience teaches us that particular colors excite particular states of 

feeling” -Johann Wolfgang von Goethe (Elliot 2019, s. 177)  

Färger ger olika reaktioner och uppfattningar. Människor associerar färg med specifika känslor 

och scenarier, detta har skett sedan människans uppkomst där mörkblå automatiskt 

associerades med natt och gula färgen med dag. Singh & Srivastava (2011) visade att färgerna 

blå och grön är lugnande färger medan färgerna röd och orange associeras upplivande. När man 

studerar färgassociationer är det vanligt att dela upp dem i två grupper, en varm grupp (röd, 

orange, gul) och en kall grupp (blå och grön). Crowley (1993) nämner studier som visat att 

olika färger aktiverar hjärnan på olika sätt, den röda färgen aktiverade hjärnan mer effektivt än 

grön. Denna typ av färg-psykologi har använts på olika sätt under olika omständigheter även 

utanför marknadsföringsperspektivet. Elliot (2019), undersökte färgpsykologi för maniska och 

deprimerade patienter på sjukhus, patienterna blev tilldelade olika rum med olika färger. 

Resultatet visade att röda rum ansågs uppfriskande och blåa ansågs lugnande.  

Sliburyte & Skeryte (2014) visar att färger kan associeras ur både ett positivt och negativt 

perspektiv. Exempel med färgen blå: Färgen kan ur ett positivt perspektiv associeras som 

lugnande medan ur ett negativt perspektiv associeras med depression. Därav sker en tolkning 

av färg beroende av vilket humör individen befinner sig i. Association till färger har ytterligare 

påverkande faktorer varav ena är kultur. Färger tolkas olika beroende på vart i världen man 

kommer från, exempelvis tolkas färgen vit i västvärlden med renlighet medan i Kina associerar 

man vit till rättfärdighet. Även om studien inte kommer att ta hänsyn till uppfattningen av färg 

inom olika kulturer, är det viktigt att nämna att dessa faktorer kan vara påverkande till hur 

konsumenter förhåller sig till olika färger (Sliburyte & Skeryte 2014).  

Nedan kommer en överblick på de olika färgerna som är relevant för denna studie att 

presenteras.  

2.5.1. Färgen blå 

Den blåa färgen ses som en säker färg inom valet av mode och produkter (Labrecque & Milne 

2012). Den tenderar att minimera blodtrycket och hjärtfrekvensen (Singh, N. & Srivastava 

2011). Denna studie kommer undersöka nedanstående generella associationer till blå.  
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Tabell 1:Studiens generella associationer till färgen blå (ingår i studien). 

Trovärdig  Hög Kvalitet   Glad   Ledsen  

 

Ytterligare generella associationer till blå har visats vara:  

Tabell 2: Generella associationer till färgen blå som inte ingår i denna studie.  

 

Neutral  Attraktiv  Säker  Fräsch  Effektiv  Kall  Stabil  

 

2.5.2. Färgen svart  

Amsteus et al. (2015) tar upp hur flera forskare har studerat färgen svart och kommit fram till 

en generell association på kraftfull och dyrbarhet. Färgens associationer kan förklaras genom 

dess förknippelse till mörker. Svart anses som ett säkrare val än färgrika färger vid konsumtion 

(Singh, N. & Srivastava 2011). Denna studie kommer undersöka nedanstående generella 

associationer till svart;  

Tabell 2:Studiens generella associationer till färgen svart (ingår i studien). 

Ledsen  Dyrt  Lyxig  Hög kvalitet  Trovärdig  Obehaglig  

 

Ytterligare generella associationer till svart har visats vara:  

   

  
Tabell 3: Generella associationer till färgen svart som inte ingår i denna studie. 

Elegant  Kraftfull  Modernitet  Rädsla  Mystisk  Dödlig  Ilska  

 

2.5.3. Röd:  

Röd anses generellt mer som intensiv och kraftfull färg, röd tenderar till att öka blodtrycket och 

pulsen samt höjer hjärnvågor som hjälper människor att fatta snabba (Singh, N. & Srivastava 

2011). Hultén, Broweus & Dijk (2009) nämner röd som en intim och passionerad färg som kan 

förknippas med lust och attraktivitet. Röd kan även förknippas med negativa associationer som 

aggressivitet, rädsla och krig (Luschester och Scott, 1969). 

De generella associationer som denna studie ska använda: 
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Tabell 4:Studiens generella associationer till färgen röd (ingår i studien). 

Kärlek  Farlig  Aggressiv  Obehaglig  Sportig  Dominant  

 

Ytterligare generella associationer till färgen röd har visats vara: 

   

 
Tabell 5:Generella associationer till färgen röd som inte ingår i denna studie. 

Rädsla  Krig  Passion  Ambition  Spänning  Energi  Styrka  

 

2.5.4. Grön:  

Färgen grön används för segment som fokuserar på landskap och jordbruk men som även står 

för ett balanserat och förnyat sinne (Singh, N. & Srivastava 2011). Färgen grön har en generell 

association till natur, miljö och tillväxt (Hultén, Broweus & van. Dijk 2009) men även för 

associationen hälsosam (Elliot 2019). De generella associationer denna studie ska använda: 

Tabell 6:Studiens generella associationer till färgen grön (ingår i studien). 

Naturlig  Miljövänlighet  Hälsosam   Sportig  

 

Ytterligare generella associationer till färgen grön har visats vara: 

  

 
Tabell 7:Generella associationer till färgen grön som inte ingår i denna studie. 

Balans  Ungdom  Stabilitet  Återfödelse  Tillväxt  Fertilitet  Generositet  Lycka  
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III. Metod

I metodkapitlet kommer uppsatsens metod att förklaras och motiveras samt ta upp uppsatsens 

tillvägagångssätt. Inledningsvis görs förklaringar på varför vissa metoder valts och 

avslutningsvis tar detta kapitel upp brister i val av metod.  

3.1. Forskningsstrategi & forskningsdesign 

Denna studie har valt att tillämpa en kvantitativ forskningsdesign utefter dess frågeställningar. 

En frågeställning som inkluderar hur något skett och som vill se skillnader bör genomföras 

med en statistisk analysmetod (Patel & Davidson 2003). Ostbyte, Knapskog, Helland, och 

Larsen (2004) nämner hur en kvantitativ metod fungerar väl med en stor mängd datamaterial 

där målet är att hitta samband och strukturer. Därav, tillämpades statistiska metoder i denna 

studie med hjälp av SPSS eftersom studiens ändamål är att se samband.  

Enligt Saunders, M. Lewis, P. Thornhill (2016) gäller en kvantitativ studie oftast som synonym 

för numeriska datainsamlingstekniker, exempelvis via enkätundersökningar eller experimentell 

studie som kan statistiskt analyseras. Utefter de ansatser som undersökts anses den kvantitativa 

metoden mest tillämpad i form av enkätundersökningar anpassat med studiens 

problemformulering (Bryman & Bell, 2017). Vidare kommer studien även att tillämpa detta 

genom en experimentell forskningsdesign, denna strategi förklaras detaljerad senare i kapitlet. 

Denna studiens syfte bedrivs inom ramen av en förklarande forskning gällande konsumenternas 

association gentemot färg. Därav har en korrelationsanalys tillämpats för att undersöka 

sambandsmönster. Enligt Field (2013) är bivariat korrelationsanalys en metod för att mäta 

relationen mellan två variabler X (färg) och Y (association). Yin (2018) påpekar att korrelation 

inte är kausalitet, utan tyder enbart på ett samband mellan två variabler. Det vill säga att det 

kan finnas en tredje variabel Z, som påverkar variablernas relation, exempelvis humör. Därmed 

söker inte denna studie att finna kausalitet mellan färg och association, utan enbart korrelation. 

Den huvudsakliga inriktning som är i relation mellan teorin och forskning är deduktiv.  

3.1.1. Tvärsnittsdesign 

Saunders, Lewis och Thornhill (2016) påpekar att det är viktigt för forskare att ta ställning till 

om undersökningen ska vara en stillbild av en viss tidpunkt eller om utformningen av studien 

ska vara som en dagbok. Vidare förklarar dem att stillbild representerar en tvärsnittsdesign 

medan dagbok är en longitudinell design. Teorier som tar hänsyn till individernas attityder, 
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övertygelser eller uppfattningar om de situationer där de befinner sig, ofta har tvärsnittsdesign 

snarare än longitudinell design (Lindell & Whitney, 2001).  

Bryman & Bell (2017) förklarar att med en tvärsnittsdesign innebär det att man samlar in data 

från fler än ett fall vid en viss tidpunkt. För att i syfte komma fram till kvantifierbara data som 

oftast har många fler än två variabler. Den insamlade data kan sedan granskas för att upptäcka 

olika sambandsmönster, ett vanligt alternativ som används inom tvärsnittsdesign är 

enkätundersökningar (Bryman & Bell, 2017). Denna studie kommer att tillämpa 

tvärsnittsdesign med hjälp av enkätundersökningar. 

3.1.2. Datainsamling  

I denna studie är primärdata den data som har insamlats via enkätundersökningarna. Enligt Hox 

& Boeije (2005) är primärdata den data som forskarna själva har samlat in för studiens ändamål.  

3.2. Population och urval  

3.2.1. Urvalsmetod  

På grund av begränsad tid och resurser kommer studien att tillämpa ett icke-sannolikhetsurval. 

Bryman & Bell (2017) definierar denna urvalsteknik som: ett urval som man har fått fram på 

andra sätt än slumpmässigt. Vidare förklarar dem att i grunden betyder det att vissa inom den 

undersökta populationen, har en större chans än andra att bli valda för urvalet eller stickprovet. 

Ett icke-sannolikhetsurval kan tillämpa bekvämlighetsurval som urvalsteknik, det innebär att 

personer som råkar finnas tillgängliga för forskarna kan tas med i urvalet (Bryman & Bell, 

2017). Genom att använda sig av bekvämlighets-urvalsprinciper kan denna studie samla in en 

större mängd respondenter under en kortare tidsperiod, samt att denna provtagningsprocess är 

i jämförelse till andra metoder minst tidsintensiv (Malhotra & Birks, 2006) Studien kommer 

att undersöka svenska konsumenter som är 18 år och äldre. Den urvalsteknik som använt är ett 

snöbollsurval vilket innefattar en spridning av enkäterna genom respondenternas kontaktnät 

(Bryman & Bell, 2017).  

3.2.2. Urvalsstorlek  

Van Voorhis & Morgan (2007) menar att rules of thumb är en generellt accepterad tillämpning 

gällande val av urvalsstorlek. Beroende på studiens val av analyser, ställs det olika accepterade 

minimikrav (VanVoorhis and Morgan, 2007). I tabellen nedan framställs kriterierna:  

Val av analys  Rimlig urvalsstorlek  
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Mätning av skillnader bland 

grupper  
(t.ex.  t-test,  variansanalys  
(ANOVA)  

n = 30 per grupp för 80% effekt, om lägre, inte mindre än n = 7 

per grupp  

Relations Analyser  
(t.ex. korrelation, regression)  

  
~50  

   

Figur 1: Sample size rules of thumb (VanVoorhis and Morgan, 2007, s. 48) 

3.3. Kvasiexperiment  

Enligt Mertler (2015) och Bryman & Bell (2017), är kriterierna för en klassisk experimentell 

forskningsdesign följande:  

• Ett urval av respondenter som är slumpmässigt valda till experimentgrupper och 

kontrollgrupper.  

• En experimental variabel.  

• En beroende variabel - Effekt variabeln som ska mätas i alla grupper. T.ex. attityden, 

känslan, konsumentens uppfattning.  

• Två eller fler observationstillfällen, för att mäta de beroende variablerna  

Denna studie kommer inte uppfylla alla de krav som ställs för att kunna utföra en klassisk 

experimentell forskningsdesign. Detta på grund av tvärsnittsdesignen samt urvalsmetoden som 

motiverats i avsnitt 3.1.1 och 3.2.1. Vi ser inte detta som ett problem, då enligt Bryman & Bell 

(2017) är kvasiexperiment ett alternativ för de studier som inte uppfyller alla krav som ställs 

för att genomföra en klassisk experimentell forskningsdesign, men som ändå uppvisar vissa av 

de drag som kännetecknar det. Därför kommer studien att tillämpa en kvasiexperimentell 

design via genomförandet av färgmanipulationer av företagens logotyper.  

3.4. Genomförande  

3.4.1. Val av logotyper  

I detta avsnitt presenteras de valda välkända logotyperna. Motivation till val av företag 

baserades på vad skribenterna anser är välkända varumärken bland den svenska populationen, 

men även vardags tillgängliga produkter. Vi är medvetna om att det finns flertal andra 

varumärken men har valt att avgränsa till de nedan nämnda. Välkända varumärken som Apple 

och kända bilmärken som Ferrari anses inte som vardags tillgängliga produkter, då alla kanske 

inte har möjlighet till dem ur ett ekonomiskt perspektiv. Samtidigt anser vi att de valda 

varumärkena har en stor geografisktäckning gällande distribution av deras produkter runt om i 
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Sverige och att den undersökta populationen kommer i kontakt med dessa produkter/logotyper 

dagligen.  

McDonalds  

McDonalds första restaurang öppnades i Sverige 1973, idag har de en omsättning på 5 miljarder 

och över 400,000 gäster samt ungefär 210 restauranger i landet (Mcdonalds, 2019).  

Pepsi  

Pepsi är i Sverige uppköpt av Carlsberg men kommer ursprungligen från USA. Av 

colaprodukter är Pepsi den näst störst (Carslberg Sverige, 2019) Pepsi används en miljard 

gånger om dagen i mer än 200 länder runt om i världen (Pepsi, 2019) 

IKEA  

IKEA grundades 1943 i Småland, idag finns det totalt 19 varuhus i Sverige. 2018 nådde IKEA 

en omsättning på 38,8 miljarder euro (IKEA, 2019).  

Coca-Cola  

Drycken lanserades i Sverige år 1953 och har ett eget huvudkontor i Stockholm. Coca-Cola 

erbjuder 40 olika produkter inom 14 olika varumärken i Sverige (Coca-Cola, 2019).  

 

Figur 2:: Varumärkens logotyper samt namngivning (A, B, C, D). 

 

3.4.2. Manipulation av logotyperna  

De valda företagens logotyper hämtades med hjälp av Google (Permalänk finns i bilagor). De 

grafiska verktygen som har använts för att manipulera bilderna är Adobe Illustrator CS5.1. och 
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Photoshop CS5.1. Det sägs finnas oändligt med kombinationer av färger men att man arbetar 

med 3–4 primärfärger för att få fram de olika kombinationerna. Den digitaliserade 

färgmodellen som används för att framställa färger på elektroniska enheter använder sig av 

RGB-modellen (Röd, Grön, Blå). En annan modell är CMYK-modellen (Cyan, Magenta, Gul, 

Svart) vilket användas inom trycksaker (Usability 2019). Färg-modellerna är verktyg som är 

integrerade i både Adobe Illustrator CS5.1 och Photoshop CS5.1. Dessa modeller har använts 

för att justera till de valda färgerna, för att sedan applicera följande val av färg på logotyperna.  

Exempel på manipulation:  

 

Figur 2: Exempel på manipulation.  

Alla manipulationer och CMYK-värdena för respektive originalbild samt manipulerad bild 

finns i bilagor.  

Skribenterna är medvetna om att de valda logotyperna består av färger som kan även 

förekomma inom en manipulation, till exempel IKEA och blå färgmanipulation. Vi ser inte 

detta som något problem, då studien tittar på associationer gentemot färg.  

3.4.3. Enkätundersökning  

Med hjälp av Google Formulär konstruerades fem enkäter. En för varje färg (röd, grön, blå, 

svart), samt en för kontrollgruppen med logotyperna A,B,C och D. Alla enkäter var identiska 

både i frågor samt svarsalternativ, det enda som skiljde dem från varandra var 

färgmanipulationerna på logotyperna. Enkäterna inleds med att förklara för respondenten att 

enkäten görs anonymt, samt att svaren kommer behandlas i studiesyfte. Enkäterna besvarades 

av 158 respondenter. Enligt VanVoorhis and Morgan (2007) faller det inom ramarna för 

Sample size rules of thumb.  

Tabell 8: Antalet respondenter per enkät. 

Enkät  Respondenter  
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Kontroll 28 

Svart 33 

Grön 37 

Röd 28 

Blå 32 

Enkäternas två första frågor var allmänna frågor gällande respondenten. Frågorna omfattade 

biologisk kön och ålder. Därefter innehöll varje enkät fyra bilder, varje bild var en 

representation av de valda företagens logotyper. Till varje bild framfördes identiska frågor 

gällande vad respondenten ansåg att den visuella presentationen signalerade för känsla. 20 

associationer till varje bild skulle besvaras, svarsalternativen graderades i en likertskala mellan 

ett till sex. Det innebär att utformandet av enkäterna är med slutna frågor för att undvika 

misstolkningar av respondenternas svar när data bearbetas (Bryman & Bell, 2017). Samtidigt 

kräver det mindre engagemang från respondenten, när man har slutna frågor jämfört med öppna 

frågor (Bryman & Bell, 2017). Det tydliggjordes för respondenten att ett var “Håller verkligen 

inte med” och sex var “Håller verkligen med”. 16 av de 20 associationerna till enkäterna valdes 

utifrån tidigare forskningsbeskrivning gällande vad de generella associationerna för färgerna 

röd, grön, blå, svart är, utöver det valde skribenterna fyra stycken egna associationer (Billig, 

Ohälsosam, Låg kvalité, Opålitlig) som är motsatsen av några från de generella associationerna. 

För att tydligt särskilja enkäterna har de blivit namngivna efter respektive färg samt en för 

”Kontroll”. Innan enkäterna delades ut för den egentliga undersökningen utfördes en 

pilotstudie. Bryman & Bell (2017) hänvisar till att en pilotstudie alltid är bra att genomföra 

innan ”riktiga” undersökningen görs. Detta på grund av att det ger forskarna en möjlighet att 

notera och korrigera felaktigheter, otydligheter samt höja kvalitén av enkäten.  

3.4.4. Kodning 

Bearbetning av den insamlade data gjordes genom att sammanställa informationen från 

enkäterna med hjälp av Excel. Vid sammanställningen kodades svaren för att möjliggöra analys 

med hjälp av SPSS. All bearbetning/kodning som har gjorts av data har loggförts i en kodnings-

bok för att undvika missförstånd av data som analyserats. 

Exempel från “kodningsbok”: 
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Tabell 9: Exempel från kodningsbok. 

SPSS Name  Variabel  Kodning info  

ID  ID-nummer  -  

Grupp  Färg  0 = Kontroll  

1 = Grön  

2 = Blå  

3 = Röd  
4 = Svart  

Age  Ålder  1 = 18-24  

2 = 25-34  

3 = 35-44  

4 = 45-54  
5 = 55+  

K  Kön  0 = Man  
1 = Kvinna  

3.5. Statistiska Analyser  

3.5.1. Kruskal-Wallis kriterier  

Kodningen av den insamlade data analyserades genom ett Kruskal-Wallis test som senare i 

uppsatsen kommer kallas för KW-test. KW-testet är ett icke-parametriskt test som används när 

man jämför två eller flera grupper mot varandra för att se signifikanta skillnader. KW-testet 

beräknar högsta totala rankningen (Mean Rank) mellan alla grupper gällande den undersökta 

variabeln. Mean Rank kommer benämnas som MK vidare i studien. KW-testet har inga stränga 

krav gällande distributions fördelningen mellan grupperna (Pallant 2016), detta leder dock till 

att testet inte är lika starkt som ett parametriskt test men är bäst att använda när man utformar 

enkäter av rankade data (Field, 2013). Vidare poängterar skribenterna att i studien är det fem 

grupper och 20 associationer per varumärke. Det vill säga att, totalt sker det 100 KW-test där 

man testar signifikanta skillnader gällande alla associationer för varje varumärke i alla fem 

grupper.  

Enligt Pallant (2016) får inte respondenterna delta i mer än en enkät och de får bara göra den 

utdelade enkäten en gång. Detta är väldigt svårt att kontrollera eftersom att skribenterna inte 

vet vilka som har gjort enkäten. Dock har man i snöbollsurvalet noggrant och selektivt valt de 

första respondenterna av varje enkät som inte delar kontaktnätverk med varandra för att 

undvika att respondenterna får tillgång till fler än en enkät. För att ytterligare försöka motverka 

detta, har enkäterna fördelats ut vid olika tidpunkter. Enkätundersökningarna gjordes under 

perioden 24/11–2019 till 10/12-2019.  

3.5.2. Bivariat korrelation  
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Field (2013) menar att en bivariat analys kan resultera i tre möjliga utfall; positiv korrelationen, 

att faktorerna samverkar varandra (r > 0), negativ korrelation, att faktorerna motverkar 

varandra (r < 0) och ingen korrelation (r = 0). Korrelationsanalysen mäter även hur starka 

sambanden är mellan variablerna, i en skala mellan -1 till 1, där 1 är en perfekt positiv 

korrelation och -1 är ett perfekt invers relation. En perfekt korrelation får man enbart ifall 

variablerna är identiska. Detta görs via Pearsons korrelationskoefficient. Inom en korrelation 

behöver det inte nödvändigtvis inkludera orsakssamband (Field, 2013).  

3.6. Reliabilitet, Validitet, Replikerbarhet  

Den bivariata korrelationsanalysen kräver en intern reliabilitet, som mäts genom Cronbachs 

Alfa. Bryman & Bell (2017) förklarar att en acceptansnivå gällande Cronbachs Alfa är 0,8, 

men att vissa forskare även anser att 0,7 i värde kan anses som en acceptabel nivå. Denna studie 

tillämpade Cronbachs Alfa på 0,7 acceptansnivå genom att sammanfoga de identiska 

associationerna oberoende av varumärke, i den bivariata analysen. Lägsta undersökta värdet 

var 0,68 som ligger tillräckligt nära för att accepteras.  

Validiteten av studien har kontrollerats via två aspekter.  

Ytvaliditet: Genom att studien tillämpade en pilotundersökning, fick skribenterna återkoppling 

på hur respondenterna tolkade enkätfrågorna samt associationerna. Bryman & Bell (2017) 

nämner att en metod som kan användas för att kontrollera ytvaliditet är att fråga andra om 

måttet tycks fånga begreppet som ska undersökas.  

Begreppsvaliditet: kan mätas genom att deducera hypoteser utifrån en teori som är relevanta 

för begreppet i fråga (Bryman & Bell, 2017). Eftersom att studien använder sig av generella 

associationer från tidigare nämnd forskning, anser vi att begreppsvaliditeten är genuin hög.  

Inom en kvantitativ studie kan skevheter och bristande objektivitet av forskarna påverka 

resultatet som framställs. Därför är det viktigt för en kvantitativ studie att ha en tydlig 

beskrivning av tillvägagångssätt för att möjliggöra för andra forskare att utöva den replikation 

av arbetet (Bryman & Bell, 2017). Skribenterna anser att ovanstående information om 

tillvägagångssätt av studien är detaljerad nog att göra replikerbarhet möjlig för andra forskare.  
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IV. Resultat 

Kapitlet redovisar resultatet från de enkätundersökningar som har gjort. Inledande görs en 

deskriptiv analys gällande de deltagande respondenter. Sedan följer resultatet av KW-testet, 

strukturerade efter varumärken samt en bivariat korrelationsanalysen.  

4.1. Deskriptiv Analys  

4.1.1. Könsfördelning  

Tabell 10:Könsfördelning per enkätgrupp. 

Biologiskt kön        

   Färg (Grupp)     Total  

Kontroll  Grön  Blå  Röd  Svart  

Biologiskt kön  Man  8  5  8  9  3  33  

Kvinna  20  32  24  19  30  125  

Total   28  37  32  28  33  158  

  

Ovanstående tabell visar fördelningen mellan man och kvinna i respektive enkätundersökning. 

Resultatet visar att majoriteten av respondenterna som deltog i enkätundersökningarna var 

kvinnor. Av de 158 deltagande respondenter, var 21% män och 79% kvinnor. Därav är kvinnor 

över representativa för denna studies resultat.  

4.1.2.Åldersfördelning  

Tabell 11:Åldersfördelning per enkätgrupp. 

   Färg      Total  

Kontroll  Grön  Blå  Röd  Svart  

Ålder  18-24  9  16  11  13  19  68  

 25-34  13  17  10  14  9  63  

35-44  2  4  3  0  4  13  

45-54  4  0  7  1  1  13  
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55+ 0 0 1 0 0 1 

Total 28 37 32 28 33 158 

Tabellen ovan visar åldersfördelningen gällande respondenterna mellan de olika 

enkätgrupperna. Resultatet visar tydliga drag av att majoriteten av respondenterna som deltog 

i undersökningarna, befanns sig mellan åldrarna 18-34 år. Vidare ser man även att åldrar över 

55+ är väldigt under representativa för undersökningen. 

Tabell 12:Ålder- och könsfördelning per enkätgrupp 

Färg 

Ålder 

Total 

18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 

Kontroll Biologiskt kön 

Man 1 3 1 3 8 

Kvinna 8 10 1 1 20 

Total 9 13 2 4 28 

Grön Biologiskt kön 

Man 2 3 0 5 

Kvinna 14 14 4 32 

Total 16 17 4 37 

Blå Biologiskt kön 

Man 4 1 0 3 0 8 

Kvinna 7 9 3 4 1 24 

Total 11 10 3 7 1 32 

Röd Biologiskt kön 

Man 4 5 0 9 
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Kvinna  9  9    1    19  

Total  
 

13  14    1    28  

Svart  Biologiskt kön  Man  1  1  1  0    3  

  
Kvinna  18  8  3  1    30  

Total  
 

19  9  4  1    33  

Total  Biologiskt kön  
Man  12  13  2  6  0  33  

Kvinna  56  50  11  7  1  125  

Total  
 

68  63  13  13  1  158  

  

Resultatet av tabell 13, visar fördelningen av både ålder- och könsfördelning per enkätgrupp. 

På totalen kan man se att resultatet bland de olika ålderskatogrierna är ojämnt fördelade mellan 

könen, förutom i ålderskategorin 45–54 år. Då den fortfarande har en majoritet i kategorin 

Kvinna, anses den vara relativt jämnt fördelad.  

4.2. Kruskal-Wallis variansanalys  

Tabell 13:Associationer med sig. statistiska skillnader inom enkätgrupperna. 

Associationer med sig. statistiska skillnader  Sig.nivå  

Glad - IKEA  ,034  

Hög Kvalité - IKEA  ,041  

Lyxig - IKEA  ,012  

Aggressiv - IKEA  ,001  

Farlig - IKEA  ,007  

Hälsosam - Coca-Cola  ,008  

Miljövänlig - Coca-Cola  ,012  

Hög Kvalité - Coca-Cola  ,039  

Ledsen - McDonalds  ,042  

Naturlig - McDonalds  ,020  

Hälsosam - McDonalds  ,032  

Hög Kvalité - McDonalds  ,027  

Obehaglig - McDonalds  ,019  

  



21  

  

Ovanstående tabell visar de associationer som visar signifikanta statistiska skillnader mellan 

enkät grupperna. 13 av 80 nollhypoteser gällande associationer mellan färg och varumärke 

förkastades. Nollhypotesen som KW-testet testar är om distributionen av associationerna 

gällande varumärket är jämnt fördelat mellan färgerna. Detta testas med en signifikansnivå på 

5% och en konfidensintervall på 95%. Dessa 13 associationer visade på skillnader mellan enkät 

grupperna. Kruskal-Wallis analysen visar att generellt representerar våra olika grupper 

(kontroll, grön, blå, röd och svart) olika populationer (Field, 2013). Däremot visar den inte 

vilka grupper som egentligen skiljde sig i analysen.  

För att ta reda på detta görs en follow-up analys. Follow-up analysen som har använts kallas 

för All pairwise konfiguration. All pairwise jämför alla möjliga kombinationer mellan 

grupperna, sedan graderas dem ut efter Mean Rank (MK). Desto högre MK en grupp har, desto 

starkare samband med den nämnda variabeln (Field, 2013). Vidare visar KW-testet gruppernas 

medianpoäng (Md), Md räknar ut gruppens mittersta värde (Pallant, 2016). Möjliga resultat i 

denna studie kommer att vara mellan 1-6, där värden närmare 6 innebär starkare samband till 

associationen.  

4.2.1. Glad IKEA  

KW-testet för variabeln Glad IKEA 

visade en statistisk signifikant skillnad 

gällande graderingen på Glad av 

varumärket IKEA mellan våra fem 

observationsgruppen. Analys av box-

plot visar att kontroll har högst Md (4,5) 

än de övriga grupperna.  

Kontrollgruppen skiljer sig inte högst 

enbart på box-plot analysen. Även på 

uppföljningsanalysen visar 

kontrollgruppen mest positiv association till variabeln Glad, med en MK på 100,75. Vidare 

visar uppföljningsanalys enbart signifikanta skillnader mellan Röd-Kontroll (jus.sig. 0.042), 

men Svart-Kontroll (jus.sig. 0.066) är inte långt ifrån signifikansnivån på 5%.  
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4.2.2. Hög kvalité IKEA  

KW-testet för variabeln Hög Kvalité 

IKEA visade en statistisk signifikant 

skillnad gällande graderingen på Hög 

Kvalité av varumärket IKEA mellan 

våra fem observationsgrupper. Analys 

av box-plot visar att enbart 

kontrollgruppen har högre Md (3,5) än 

de övriga grupperna. Strax efter 

kontrollgruppen så kommer grupp Blå 

med Md (3).  

Uppföljningsanalys visar att grupperna kontroll och blå är de som skiljer sig från de övriga 

grupperna. Dessa två grupper har ett högre MK (Kontroll MK = 101,46, Blå MK = 83,78) och 

visar mer positiv association till variabeln Hög Kvalité i kombination med en blå färg och 

IKEA. Dock så visade inte Pairwise uppföljningen någon signifikant skillnad mellan 

grupperna.  

4.2.3. Lyxig IKEA  

KW-testet för variabeln Lyxig  

IKEA visade en statistisk signifikant 

skillnad gällande graderingen på 

Lyxig av varumärket IKEA mellan 

våra fem observationsgrupper. 

Analys av box-plot visar att 

grupperna kontroll, blå och svart har 

ett högre Md (2) än de övriga 

grupperna.  

Uppföljningsanalys visar att IKEA varumärket med röd (MK = 64,91), grön (MK = 70,38) och 

svart (MK = 74,61) färg-manipulation har en mindre associationen med variabeln Lyxig, än 

blå och kontrollgruppen. Resultatet visar ett starkare samband med associationen Lyxig i 

grupperna blå och kontroll.  

Pairwise uppföljningsanalys visar att signifikanta skillnader uppkom mellan grupperna 

RödKontroll (jus.sig. på 0.41). Blå gruppen hade vidare högre skillnader gentemot Röd (jus.sig. 
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0.168), trots att variationen inte var signifikant. Sammanfattningsvis tyder det att grupperna 

Kontroll och Blå har en högre grad association med Lyxig gällande IKEA.  

4.2.4. Aggressiv IKEA  

KW-testet för variabeln Aggressiv IKEA 

visade en statistisk signifikant skillnad 

gällande associationen Aggressiv av 

varumärket mellan våra fem 

observationsgrupper. Analys av box-plot 

visar att grupperna röd och svart har högre 

Md (2) än de övriga grupperna.  

Uppföljningsanalys visar att grupperna  

Röd (MK=96,91) och Svart (MK=93,85)  

har likheter gällande Variabeln Aggressiv och skiljer sig från associationer som görs i 

grupperna Blå, Kontroll och Grön.  

Pairwise uppföljningsanalys visar att signifikanta skillnader uppkom mellan grupperna 

BlåSvart (jus.sig. 0.023) samt Blå-Röd (just.sig. 0,012). Den Gröna enkät gruppen hade mindre 

skillnader gentemot Röd (jus.sig. 0.151) och Svart (just.sig. 0,271) , variationen är inte 

signifikant. Sammanfattningsvis tyder det att grupperna Svart och Röd har en högre grad 

association med Aggressiv gällande IKEA.  

4.2.5. Farlig IKEA  

KW-testet för variabeln Farlig IKEA visade 

en statistisk signifikant skillnad gällande 

graderingen på Farlig av varumärket mellan 

våra fem observationsgrupper. Alla grupper 

hade samma Md i box-plot analysen.  

Däremot visar All pairwise analysen att 

grupperna Blå, Kontroll och Grön har en 

mer negativ association till variabeln Farlig 

än grupperna Svart och Röd.  

Vidare visar pairwise uppföljningsanalys att  
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signifikanta skillnader uppkom mellan grupperna Blå-Svart (jus.sig. 0.041) samt mellan 

BlåRöd (just.sig 0.031). Färgerna Röd samt Svart sticker ut i rankning av Farlig jämfört med 

övriga grupper, och visar på icke signifikant variation mot övriga grupper men inte mot 

varandra. Vi kan därmed påstå att dessa två färger kan likställas med varandra gällande 

variabeln Farlig.  

4.2.6. Hälsosam Coca-Cola  

KW-testet för variabeln Hälsosam Coca-Cola 

visade en statistisk signifikant skillnad 

gällande graderingen på Hälsosam av 

varumärket mellan våra fem 

observationsgrupper. Analys av box-plot 

visar att enbart grön har högre Md (2) än de 

övriga grupperna.  

Uppföljningsanalys visar att alla grupper 

förutom Grön visar en mindre association till 

variabeln Hälsosam. Gruppen Grön var den  

enda gruppen som skiljde sig av de fem observations grupperna. Med en MK på 99,50. Vidare 

visar pairwise uppföljningsanalys att signifikanta skillnader uppkom mellan grupperna 

RödGrön (justerad signifikans på 0.012) samt mellan Svart-Grön (just.sig 0.044). Den gröna 

gruppen hade vidare högre skillnader gentemot Blå (jus.sig. 0.081) samt kontrollgruppen  

(jus.sig. 0.168), trots att variationen inte var signifikant. Sammanfattningsvis tyder det att den 

gröna gruppen i högre grad associerade grön färg manipulation med hälsosam gällande 

Cocacola.  

4.2.7. Miljövänlig Coca-Cola  

KW-testet för variabeln Miljövänlig Coca-Cola visade en statistisk signifikant skillnad 

gällande graderingen på hur Miljövänligt man anser att varumärket är mellan våra fem 

observationsgrupper. Box-plot analysen visar att grupperna grön och blå har ett högre Md (2) 

än de övriga grupperna. 
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All pairwise visar att Coca-Cola varumärket med grön färg-manipulation ökar associationen 

med variabeln Miljövänlig men även färgen 

Blå visar på liknande tendens. MK för gröna 

färg-manipulationen med variabeln 

Miljövänlig är 97,92 medan lägsta MK var på 

grupp Röd med 63,54.  

Pairwise uppföljningsanalys visar att 

signifikanta skillnader uppkom mellan 

grupperna RödGrön (jus.sig. på 0.012). 

Sammanfattningsvis tyder det att gruppen 

Grön har en högre grad samband med 

association Miljövänlig gällande Coca-Cola.  

4.2.8. Hög kvalité Coca-Cola  

KW-testet för variabeln Hög Kvalite 

McDonalds visade en statistisk signifikant 

skillnad gällande graderingen på Hög Kvalité 

av varumärket mellan våra fem 

observationsgrupper. Analys av box-plot visar 

att enbart svart har högre Md (4) än de övriga 

grupperna.  

Den största skillnaden som all pairwise 

uppföljningsanalys visade gällande Hög Kvalité  

Coca-Cola var mellan grupperna blå och svart. Svart tenderar till att associeras mer med Hög 

Kvalité enligt respondenterna än vad respondenterna inom grupp blå tyckte. MK för svart var 

94,77 medan blå hade ett MK på 60,16.  

Endast grupperna Blå-Svart visade signifikanta skillnader (0,019) i pairwise 

uppföljningsanalysen.  

4.2.9. Ledsen McDonalds  
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KW-testet för variabeln Ledsen McDonalds 

visade en statistisk signifikant skillnad 

gällande graderingen på Ledsen av 

varumärket mellan våra fem 

observationsgrupper. Analys av box-plot 

visar att enbart svart har högre Md (2) än de 

övriga grupperna.  

Uppföljningsanalys visar enbart att Svarta 

gruppen har ett högre MK (97,65) än  

resterande grupperna. Sammanfattningsvis antyder det på att Svart färg manipulation 

associerars mer till variabeln Ledsen än de andra grupperna.  

Pairwise uppföljningsanalys visade dock ingen signifikant skillnader mellan grupperna.  

4.2.10. Naturlig Mcdonalds  

KW-testet för variabeln Naturlig McDonalds 

visade en statistisk signifikant skillnad gällande 

graderingen på Naturlig av varumärket mellan 

våra fem observationsgrupper. Alla grupper 

hade samma Md i box-plot analysen.  

Uppföljningsnalysen visar på två kluster. 

Kluster 1 innehåller grupperna Röd och Blå, 

medan Kluster 2 innehåller de övriga 

grupperna. Kluster 2 har en högre MK än 

Kluster 1, störst skillnad är mellan Röd-Grön (MK Röd = 65,21 < MK Grön = 90,31). Kluster  

2 antyder högre association till variabeln Naturlig än kluster 1, specifikt grupp Grön men 

grupperna Kontroll och Svart är inte långt ifrån. Pairwise uppföljninganalysen visar dock inga 

tydliga signifikanta skillnader mellan grupperna.  

4.2.11. Hälsosam McDonalds  
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 KW-testet för variabeln Hälsosam  

McDonalds visade en statistisk signifikant 

skillnad gällande graderingen på Hälsosam 

av varumärket mellan våra fem 

observationsgrupper. Alla grupper hade 

samma Md i box-plot analysen.  

Uppföljningsnalys visar väldigt likartade 

svar, dock så finns det en skillnad mellan 

grupperna Röd-Svart och Röd-Grön. Då  

Svart och Grön tenderar till att mer  

associeras som Hälsosam gällande McDonalds.  

Pairwise uppföljninganalysen visar enbart signifikant skillnader mellan Röd-Svart (jus.sig 

0.038), medan Röd-Grön har (jus.sig. 0,089). Alla andra grupper visar inga signifikanta 

skillnader.  

4.2.12. Hög kvalité McDonalds  

KW-testet för variabeln Hög Kvalité 

McDonalds visade en statistisk signifikant 

skillnad gällande graderingen på Hög Kvalité 

av varumärket mellan våra fem 

observationsgrupper. Analys av box-plot 

visar att grupperna kontroll, grön och svart 

har högre Md (2) än de övriga grupperna.  

Trots väldigt likartade svar inom alla 

grupperna visade uppföljningsanalys att  

grupperna kontroll, grön och svart har en skillnad från grupperna röd och blå. Grupperna röd 

och blå var minst associerade till Hög Kvalité.  

Pairwise uppföljningsanalys visar att signifikanta skillnader uppkom mellan grupperna 

RödSvart (jus.sig. på 0.038). Färg manipulation svart i kombination med McDonalds 

varumärke, tyder mest på att associeras med Hög Kvalité.  

4.2.13. Obehaglig McDonalds  
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 KW-testet för variabeln Obehaglig  

McDonalds visade en statistisk signifikant 

skillnad gällande graderingen på Obehaglig 

av varumärket mellan våra fem 

observationsgrupper. Analys av box-plot 

visar att enbart svart har högre Md (2) än de 

övriga grupperna.  Uppföljningsanalys 

visar att den tidigare traditionella färgen för 

McDonalds varumärke (Röd, MK=62,41) 

ansågs vara minst obehaglig av alla grupper, medan grupp Svart (MK= 98,68) visade tvärtom 

jämfört med Röda gruppen.  

Detta visas vidare på pairwise uppföljninganalysen då den enda signifikanta variationen är 

mellan Röd-Svart (jus.sig 0.008). Sammanfattningsvis tyder det på att färgen Svart har 

samband med associationen Obehaglig.  

4.3. Bivariat korrelationsanalys  

Följande är den bivariata korrelationsanalys, som ämnar undersöka vilka färger associeras 

signifikant med specifika associationer oberoende av varumärke. Den enkät som 

manipulerades med svart färg associerades särskilt med Ledsen (sig. 0.013), Dominant (sig. 

0.04), samt Obehaglig (sig. 0.036). Starkast korrelation visade Ledsen (Pearson 

korrelationsvärde 0.217) följt av Obehaglig (Pearsons värde 0.184), och till sist Dominant 

(Pearsons korrelationsvärde 0.18). Korrelationsanalysen på röda varumärkes manipulationen 

visade en signifikant men negativ korrelation med Miljövänlighet (sig. 0,041, Pearsons 

korrelationsvärde -0.18).  

Den grönt manipulerade enkäten visade signifikanta och positiva korrelationer med 

Miljövänligt (sig. 0.007, Pearsons korrelation 0.237), Hälsosam (sig. 0.021, Pearsons 

korrelation 0.202) och Naturlig (sig. 0.026, Pearsons korrelation 0.196). Men en negativ 

korrelation med Ohälsosam (sig. 0.016, Pearsons korrelation -0.210) och Opålitlig (sig. 0.043, 

Pearsons korrelation -0.178). Den blå färgen visade inga signifikanta korrelationer med någon 

särskild association, men visar på en möjlig negativ relation till Dominant (sig. 0.069, Pearsons 

korrelation -0.16).  
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 V. Analys och Diskussion  

Detta kapitel går genom de analyser och samband som gjorts tillsammans med tidigare 

forskning gällande associationer och färg. Studiens resultat hittade 13 associationer som visade 

signifikanta skillnader. Avslutningsvis kommer en diskussion som främst utgår ifrån att hitta 

likheter och skillnader i de 13 associationer med hjälp av de generella associationerna från 

tidigare forskning.  

5.1. Blå  

Studiens resultat visade ett samband mellan färgen blå och variablerna Hög Kvalité, 

Miljövänlig, Glad, Ledsen, Lyxig, Hälsosam, Obehaglig, Aggressiv, Farlig och Naturlig. IKEA 

hade ett starkt samband till Lyxig och Hög Kvalité medan McDonalds och Coca-Cola visade 

svaga samband till variabeln Hög Kvalité. IKEA fick svaga samband till variablerna Aggressiv 

och Farlig samt att McDonalds inte anses som Naturligt. Enkätundersökningen med gruppen 

Blå och Kontroll visade liknande resultat gällande IKEA inom variablerna Hög Kvalité och 

Lyxig. Studiens resultat visar att färgen blå kan kopplas till både generella och andra 

associationer.  

Dessa resultat till generella associationer både stämmer och instämmer med de tidigare teorier. 

Utefter Sign och Srivastava (2011) associeras färgen blå till Hög Kvalité, Glad och Ledsen 

medan Lyxig, Aggressiv, Hälsosam, Obehaglig, Naturlig och Farlig egentligen inte anses vara 

en generell association alls till blå. Enligt Sign och Srivastava (2011) anses den blåa färgen 

som lugnande och ses mer positivt på än de resterande färger. Blå är även en av de färger som 

konsumenter dras till under genomtänkt köp (Han et al, 2014). Enligt Jin et al (2019) utstrålar 

logotypen även företagets identitet och därav kan resultatet för en stark korrelation mellan 

variablerna Hög Kvalité till IKEA anses som ett sammanhang.  

IKEA har under sin tid byggt upp ett rykte för att producera produkter som ska ha hållbar 

kvalité till ett lägre pris. Därför antar skribenterna att variabeln Hög Kvalité på IKEA till färgen 

blå inte endast beror på färgens generella association i sig utan på företagets image och därav 

kan bli en kontextbaserad association. Att IKEA fick ett svagt samband till variablerna  

Aggressiv och Farlig kan möjligtvis vara kopplat till den starka korrelationen till variabeln Hög 

kvalité där konsumenter inte är rädda för att deras produkter utan rättare sagt känner sig säkra 

med att köpa möbler från IKEA. Och därav visade variablerna Aggressiv och Farlig ett svagt 

resultat. Det är svårt för skribenterna att anta IKEA som en farlig plats inklusive att den blåa 
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färgens generella associationer inte associeras med att vara något farligt utan rättare sagt 

trovärdig, stabil och säker. Skribenterna tror att om IKEA skulle byta färg från den traditionella 

blå till svart, anses det som en aggressiv spegling av varumärkets identitet. Då svart kan ha 

kraftfulla och mörka associationer (Amateurs et al, 2015).  

5.2. Svart 

Studiens resultat visade ett samband mellan färgerna svart och variablerna Lyxig, Hög Kvalité, 

Ledsen, Aggressiv, Farlig, Naturlig, Hälsosam, Obehaglig, Miljövänlig och Glad. Pearsons 

korrelationsanalys visade att enkät svart hade en starkast association till variabeln Ledsen i 

följd av variabeln Obehagligt. Resultatet visade endast höga och svaga samband, inget i mitten. 

IKEA och visade höga samband till variablerna Aggressiv och Farlig samt att McDonalds fick 

höga samband till variablerna Naturlig, Hälsosam och Obehaglig. Studiens resultat visar att 

färgen svart kan kopplas till både de generella och andra associationer.  

Dessa resultat både stämmer och instämmer med de tidigare teorier. Enligt Amateurs et al 

(2015) och Silburyte & Skeryte (2014) stämmer resultatet med de generella associationerna till 

variablerna Ledsen, Lyxigt, Obehagligt och Hög kvalité. Däremot instämmer variablerna 

Naturlig, Hälsosam, Aggressiv och Farlig till de generella associationerna och anses inte vara 

en association alls till svart. Däremot har svart en generell association till Dödlig, Rädsla och 

Ilska som denna studie inte använt i sina enkätundersökningar (Amateurs et al, 2015; 

Skilburyte & Skeryte, 2014). Färgen svart är en färg som förknippas till mörker och anses 

kraftfull, men är även visats vara ett säkrare färgval vid konsumtion (Sign & Srivastava, 2011), 

Vissa färger kan förknippas både negativt och positivt ur olika synvinklar (Silburyte & Skeryte, 

2014).  

McDonalds fick en stark association till variablerna Naturlig och Hälsosam. Detta är något 

skribenterna inte har förståelse för då variablerna går utanför den generella associationen samt 

där tidigare forskning har visat att svart anses som en mörk färg som förknippas med depression 

ur ett negativt perspektiv. Skribenterna anser detta främst utanför förståelse då den starkaste 

korrelationen var till variablerna Ledsen och Obehaglig. Däremot kan svart även anses som en 

kraftfull färg vilken möjligtvis beror på det starka sambandet till hälsa och natur då naturen kan 

åstadkomma mycket kraftfulla ting såsom jordskred och översvämningar. IKEA:s höga 

samband till variablerna Farlig och Aggressiv förknippas med liknelserna till de generella 

associationerna till Dödlig och Rädsla och inte ur en kontextbaserad association då IKEA fick 

högt samband till variabeln  
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Lyxig med manipulerad bild till färgen svart. Skribenterna vill även uttrycka att detta kan 

stämma eftersom resultatet på IKEA fick en svag association till variabeln Glad, det motsatta 

för de höga sambanden.  

5.3. Grön 

Studiens resultat visade ett samband mellan färgerna grön och variablerna Hälsosam, Naturlig, 

Miljövänlig, Hög Kvalité, Glad, Obehaglig, Ledsen, Aggressiv och Farlig. Pearsons 

korrelationsanalys visade att enkät grön hade starkast korrelation med variabeln Miljövänlig i 

följd av Hälsosam och Naturlig. McDonalds och Coca-Cola visade höga samband till variabeln 

Hälsosam samt att McDonalds fick ett svagt samband till variabeln Ledsen. IKEA visade svaga 

samband till variablerna Aggressiv och Farlig. Studiens resultat visar att färgen grön kan 

kopplas till både de generella associationer och andra associationer.  

De associationer som stämmer väl till färgen grön är variablerna Hälsosam, Naturlig och 

Miljövänlig. De variabler som instämmer med de generella associationerna är främst 

Obehaglig, Aggressiv och Farlig (Hultén et al 2009; Singh & Srivastava 2011; Eliott 2019). 

Grön används för att attrahera segment som är intresserade i jordbruk och anses gemensamt 

med den blåa färgen som en lugnande färg (Singh & Srivastava, 2011) ytterligare har 

forskningen visat att färgen grön har en tendens att attrahera de kvinnliga konsumenter 

(Skilbryte & Skeryte, 2014).  

McDonald's har under 2019 bytt deras färg på logotyp från röd bakgrund med ett gult M till 

grön bakgrund med gult M. Detta eftersom de nu vill visa varumärket mera utåt som hållbara 

och miljömedvetna. Därför anser skribenterna att variabeln Miljövänlig fått ett starkt samband 

på två olika logotyper kan möjligtvis ha i grund med att den generella associationen Miljövänlig 

är både baserad på kontext men även på en generell association. Detta eftersom Coca-Cola har 

även försökt marknadsföra sig med en grön dryck som ska anses ‘’naturlig’’ vid namn Coca-

Cola-Life.  

5.4. Röd 

Studiens resultat visade ett samband mellan färgerna röd och variablerna Aggressiv, Farlig, 

Hög Kvalité, Lyxig, Miljövänlig, Glad, Ledsen, Naturlig, Hälsosam och Obehaglig. Främst 

förekom det låga samband till de nämnda variablerna, bortsett från IKEA som visade ett starkt 

samband till variablerna Aggressiv och Farlig. Studiens resultat visar att färgen röd kan kopplas 

till både de generella associationer och andra associationer.  
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Dessa resultat både stämmer och instämmer med den tidigare teorier. Enligt Hulten et al (2015), 

Sign & Srivastava (2011) och Luschester och Scott (1969) stämmer associationerna till röd 

med variablerna Farlig och Aggressiv och Obehaglig. Däremot instämmer de resterande 

variablerna till färgen röd och anses inte vara en association till färgen röd alls. Tidigare studier 

(Silburyte & Skeryte, 2014) har visat att det finns en tendens till att män uppskattar färgen röd 

mer än kvinnor. Den röda färgen aktiverar hjärnan och därför fungerar bäst vid impulsiva köp 

och snabba beslut (Crowley, 1993; Sign & Srivastava, 2011).  

Endast IKEA visade starka resultat med variablerna Aggressiv och Farlig till de generella 

associationerna. Den deskriptiva analysen visar att respondenterna som deltagit är ett högre 

antal kvinnor än män vilket kan ha påverkat resultat. Eftersom kvinnor har i tidigare forskning 

visat att kvinnor tenderar att uppskatta mer färger såsom vit och grön (Skilburtyte & Skeryte, 

2014) vilket skulle möjligtvis kunna förklara det höga antal svaga samband studien har fått. 

Skribenterna misstänker att anledningen till varför IKEA fått negativa associationer gentemot 

färgen röd kan vara på grund av att de är en möbelbutik vilket inte innefattar impulsiva köp 

eller där snabba beslut bör ta, såsom den röda färgen ska aktivera. Därför antar skribenterna att 

variablerna inte endast behöver bero på den generella associationen utan även kontextbaserad 

association.  

     



33 

VI. Slutsats

Eftersom studien inte tillämpade ett slumpmässigt urval kan inte slutsatserna ses om 

generella för den undersökta populationen. Följande slutsatser baseras utifrån studiens 

undersökningar och resultat. 

Baserat på studiens resultat av de statistiska analyserna och diskussionen kan man dra 

slutsatsen att färger tenderar till att associeras mot de generella associationerna men i vissa 

fall är den påverkande faktorn till associationen, den kontext (varumärket) färgen appliceras 

på. Det innebär att företag som har byggt upp en viss identitet gentemot marknaden kan få 

det svårt att ändra konsumenters uppfattning om dem genom att enbart byta färg. Vidare kan 

lojalitet och förtroende gentemot varumärket vara en faktor som påverkar associationen.

Trots att studien hade en ojämn fördelning bland könen inom undersökningarna anses dessa 

slutsatser vara opåverkade av detta, även fast det har argumenterats för att associationer 

varierar bland könen. Detta för att de generella associationerna gentemot specifik färg, ska 

vara allmänna för båda könen, därför bör inte resultatet vara annorlunda oavsett fördelningen. 

Samtidigt har studien valt varumärken som har alla konsumenter i fokus och inte har nischat 

sig för att vara ”maskulint” eller ”feminint”.
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VII. Framtida forskning

Vid framtida forskning uppmanar skribenterna att studien ska enbart fokusera på ett varumärke 

inklusive helst ett okänt varumärke, detta på grund av att kunna få en mer fördjupad förståelse 

för den oberoende variabeln (färg) och för att undvika redan förutfattade meningar gällande ett 

varumärke som kan påverka respondenternas svar. För att utveckla studien kan man använda 

sig av enkäterna som har en funktion där svarsalternativen görs under tidspress, detta eftersom 

tidigare forskning har visat att under impulsiva omständigheter väljer oftast människor färgen 

röd och vältänkta färgval lutar sig mera mot kalla färger såsom blå.  

Ett ytterligare element som kan påverkat resultatet är kön, för vidare forskning hade 

skribenterna rekommenderat att använda sig av ett test som analyserar svaren färg gentemot 

kön. Denna studies data var inte kvalificerad för de kriterier att kunna göra könsrelaterade-test, 

eftersom den insamlade data inte var normalfördelad både i antalet respondenter samt 

biologiska kön. Studien går även att genomföras via en kvalitativ forskningsdesign med hjälp 

av intervjuer, på detta sätt skulle man kunna analysera hur konsumenter reagerar kring ändrad 

färg på en logotyp gentemot ens dåvarande humör.  
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Bilagor 

Frågor till Enkäterna  

Frågeformuläret omfattar hur konsumenter associerar till olika varumärken. 

Svaren sammanställs som underlag för ett examensarbete. 

Frågeformuläret behandlas anonymt. 

1. Ålder?

18-24 år ☐

25-34 år ☐

35-44 år ☐

45-54 år ☐

55+ år ☐ 

2. Biologiskt kön?

Kvinna ☐ 

Man ☐ 



3. Vad anser du att varumärkets visuella presentation signalerar?

Där "1 = Håller verkligen inte med" och "6 = Håller verkligen med"

 1  2  3  4  5  6 

Lyxig 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Billig 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Miljövänlig
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Dyrt 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Trendig 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Hög kvalité
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Glad 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ledsen 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Aggressiv
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Farlig 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Dominant
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Naturlig
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Hälsosam
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Romantisk/

Kärleksfull ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Trovärdig
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ohälsosam
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Obehaglig
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sportig 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Låg kvalité
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Opålitlig
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



Enkät Kontroll 

Enkät Blå 



Enkät Röd 

Enkät Grön 



Färgkombinationer 

Varumärkets originella CMYK-kombinationer är: 

IKEA = C97, M72, Y4, K0 

McDonalds = C85, M44, Y100, K51 

Pepsi = C100, M86, Y33, K21 

Coca-Cola = C3, M99, Y93, K1 

De manipulerade CMYK-kombinationerna är följande för respektive enkät: 

Grupp Blå = C88, M77, Y0, K0 

Grupp Grön = C71, M0, Y100, K0 

Grupp Röd = C0, M99, Y97, K0 

Grupp Svart = C75, M68, Y67, K90 


