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Abstract 

In this study we are seeking to discover the norms in the design of logotypes and how they have 

changed over time. To achieve this we have chosen to analyze the logotypes of twenty companies with 

the largest expenditure on advertising in Sweden. We mapped chosen design attributes within the logo 

to discover the similarities and then we selected the five oldest brands to analyze how their logos have 

changed over time. The design changes in the logotypes over time is can be related to the changing 

attitudes of the general public and the designers ambitions to draw on convention to create iconic design 

that will spark brand-recognition. However many changes can’t be directly explained through changes 

in convention. Logotype design is deeply connected with technology and foremost what options 

technology can offer in the form of design. The digital revolution has impacted the norms of logotype 

design and we are now seeing that logotypes have adapted to the digital era. Later versions of popular 

design software, enables designers (and also non professionals) to easily enrich logotypes using 3D-

effects and levels of gradients. Parallel to this evolution in design, we can draw a conclusion that the 

principles of a simplistic design, with fewer design elements, and the principle of versatility, has gained 

ground. Today’s logotypes need to have fever elements in order to be functional in really small sizes and 

versatile to be able to function in many different digital environments. 
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1. Inledning 

”Att designa är mycket mer är att bara montera, ordna eller till och 

med redigera; det är att tillföra värde och mening, att belysa, att 

förenkla, att klargöra, att ändra, att hedra, att dramatisera, att 

övertala, och ibland även att roa.” 

- Paul Rand (1993, s. 3). 

  
2000-talets digitala revolution har förändrat förutsättningarna för logotypdesignen genom att 

skapa möjligheter som tidigare inte fanns. Uppdateringar och nya versioner av designprogram 

så som Illustrator och Photoshop har gett designers möjlighet att skapa vektoriserade 

logotyper med exempelvis 3D-effekter och nivåer av genomskinlighet (Adobe, 2014). Dessa 

förändringar berör yrkesverksamma och borde också sätta sin prägel på utformningen av 

logotyper. Idag krävs inte längre någon högre grad av teknisk eller konstnärlig kunskap för att 

skapa en logotyp. I logotyp-generatorer, däribland LogotypeMaker.com (2014) är det möjligt 

att skapa en logotyp genom att bara skriva ett företags- eller varumärkesnamn och inom ett 

par sekunder få ett stort antal datorgenererade förslag på logotyper. För att skapa en logotyp 

behöver man inte längre vara en designer, men då konkurrensen om uppmärksamhet hårdnar i 

en global ekonomi krävs att logotypen tilltalar konsumenten samtidigt som den särskiljer 

avsändaren från sina konkurrenter. David Airey (2015) skriver att eftersom vi nuförtiden 

producerar så extremt mycket material, så ser vi logotyper som mer och mer påminner om 

varandra. Detta innebär ett problem för många företag som försöker differentiera sig visuellt 

från konkurrenter, men det skapar också möjligheter för designers som är skickliga nog att 

skapa ikonisk design som står ut från mängden (Airey, 2015, s. 7). Den visuella estetiken är 

en erkänd taktik för att särskilja sig från andra inom samma område (se t ex. Tractinsky, 

2014). 

  
Som Tractinsky (2014) skriver, har den digitala revolutionen varit omvälvande för 

designbranschen i stort.  Vi vill undersöka vilken inverkan digitaliseringen har haft på 

designen av logotyper, något som andra studier av logotyper inte har tagit hänsyn till i sina 

respektive undersökningar. 
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Vi vill med vår uppsats undersöka hur designnormer för logotyper ser ut i dag, hur de har 

förändrats över tid och vilken roll tekniken har haft i förändringen. Med designnormer menar 

vi de urskiljbara, gemensamma designvalen som återspeglas i logotyperna. Vi refererar till 

designattribut så som de enskilda elementen som utgör logotyperna, så som exempelvis 

typsnitt eller form. Vår undersökning är baserad på en kartläggning av nutida logotyper och 

en kvalitativ innehållsanalys för att undersöka logotypernas historiska utveckling. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka designnormer och designattribut som kan 

identifieras bland logotyper och hur designnormerna har förändrats över tid. 

  

1.2 Frågeställningar 

Tidigare forskning på området har varit av preskriptiv karaktär; forskarna har med hjälp av 

studierna försökt ta fram riktlinjer för den effektiva logotypen. Henderson och Cotes (1998) 

undersökning är inte genomförd i digital kontext, och tog heller inte hänsyn till vilka 

möjligheter tekniken erbjöd. Bottomleys och Doyles (2006) studie är också preskriptiv och 

deras slutsatser är helt baserade på logotyper presenterade i en telefonkatalog. Logotyper är 

alltid förankrade i ett medium, och vi anser att eftersom båda undersökningarna har sin 

utgångspunkt i analoga medium är de inte lika relevanta för logotypdesign i dag.  

 

Vi har en deskriptiv utgångspunkt och vill med vår uppsats blottlägga dolda mönster i 

logotypdesign och framförallt undersöka hur logotypers utseende har förändrats över tid, och 

särskilt sedan digitaliseringen.  

  
För att kunna undersöka designnormer i logotyper har vi valt att fokusera på följande 

frågeställningar: 

  
• Vilka designprinciper appliceras i logotypdesign hos de tjugo företag i 

Sverige med störst annonsbudget? 
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• Hur har designnormerna förändrats över tid i logotyperna hos de fem 

äldsta företagen av de tjugo företag i Sverige med störst annonsbudget? 

  

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att undersöka logotyperna hos de tjugo svenska företag som spenderade mest 

pengar på reklam under året 2013 (Sveriges annonsörer, 2014). Givet att de spenderar stora 

summor på marknadsföring, gör vi antagandet att de också är måna om hur logotypen 

framställs. Vi har valt att rikta ett särskilt fokus på de fem äldsta företagen av dessa tjugo, 

eftersom de har haft olika logotyper under olika tidsepoker. Underlaget från Sveriges 

annonsörer, listan på de Svenska företagen med den största annonsbudgeten från 2013 

rankade bara topp tjugo. Av den anledningen valde vi att undersöka designattributen hos 

dessa tjugo företag. Utifrån den listan valde vi ut de fem äldsta företagen för att studera 

förändringar i logotypen över tid. Det äldsta företaget från listan är Procter & Gamble, och 

har varit verksamt sedan 1838, och skapade sin första logotyp 1851. Den yngsta logotypen av 

de fem äldsta företagen är Arla (dåvarande Mjölkcentralen) vars första logotyp designades 

1946. Av praktiska skäl är den historiska anlysen av logotyper gjord på företag som skapade 

sin första logotyp mellan 1851 och 1947.  

De utvalda logotyperna kommer vi att analysera efter ett antal designattribut, så som färger, 

former och typsnitt. Resultatet av analysen kommer ligga till grund för våra slutsatser. 

 

2. Bakgrund 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för vad en logotyp är, hur den använts genom 

historien och vad det finns för olika varianter av logotyper. 

2.1 Definition av logotyp 

En logotyp är ett grafiskt element som används för att identifiera ett företag, tjänst eller 

produkt (Adir et al., 2014, s. 140). Även myndigheter, organisationer, kampanjer och 

privatpersoner använder sig av logotyper för att kommunicera med sin målgrupp. En estetiskt 
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tilltalande logotyp lägger grunden för förtroende mellan mottagare och avsändare (Hardy, 

2011, s. 21). 

  
Den grafiska formgivaren Paul Rand (1993, s. 58) har formulerat följande principer för 

logotyper: 

  
• En logotyp kan vara en flagga, en signatur, en vapensköld eller en gatuskylt. 

• En logotyp är inte till för att sälja utan den ska identifiera. 

• En logotyp är sällan en beskrivning av en verksamhet. 

• En logotyp hämtar sin mening från kvaliteten på det den symboliserar, inte 

tvärtom. 

• En logotyp är mindre viktig än produkten som den symboliserar; vad 

logotypen representerar är viktigare än hur den ser ut. 

  
Rand menar att logotypen enbart fungerar som avsett efter att den har blivit bekant för 

publiken. Vidare menar Rand att enbart efter att en tjänst eller en produkt är bedömd som 

effektiv eller ineffektiv, passande eller opassande blir den verkligt representativ (Ibid, 1993, s. 

58). 

  
Gareth Hardy, grafisk designer och illustratör från Storbritannien menar att en logotyp är en 

”grafisk identifierare” som används för att kommunicera det som behöver bli identifierat 

(Hardy, 2011, s. 21). Logotypen är till för att särskilja varumärket från andra konkurrerande 

märken, och det är inte bara företag som använder sig av logotyper. Även organisationer, 

kampanjer och till och med enskilda personer använder sig av logotyper för att definera sig 

själva (Hardy, 2011, s. 21). Milton Glaser, personen bakom bland annat I ♥ New York-

kampanjen, beskriver en logotyp som en serie av ord eller en bild, vars syfte är att 

representera avsändaren på ett symboliskt eller mer konkret sätt. Symboliserar logotypen en 

person är det vanligt att den består av personens namn. Däremot är vissa logotyper abstrakta 

medan andra använder typografi för att uppnå sitt mål. Gemensamt för alla logotyper är att de 

strävar efter att visualisera sin avsändare (Ibid, s. 25). 

  
Hardy (2011, s. 25) menar att man måste synas för att bli hörd och att det ofta är genom 

logotyperna som man får den första kontakten med sin målgrupp, och logotyperna blir därmed 

ett verktyg för att kommunicera det man vill till målgruppen. 
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 2.2 Logotypens historia 

Logotyper är inget nytt påfund, även om deras förekomst fullkomligt har exploderat sedan 

den industriella revolutionen som kännetecknar födelsen av den moderna massproduktionen. 

Några av de tidigaste grafiska symbolerna, med funktionen att vara identifierare, kan spåras 

över 5000 år tillbaka i tiden. Det var krukmakare som märkte sina krukor eller lantbrukare 

som märkte sin boskap, (Mollerup, 1999, s. 16-17). Mollerup skriver också att syftet med de 

tidiga ”varumärkena” var att identifiera vem som skapat eller vem som ägde objektet; och att 

detta gjordes med illustrationer och inte bokstäver. Från 300-talet, alltså under Romarriket, 

har man hittat inristade eller urkarvade symboler på allt från oljelampor till tegelstenar. 

(Mollerup, 1999, s. 32) nämner dessa symbolerna som ett av de tidigaste exemplen på 

industriell design.  

2.3 Logotypklasser 

Eftersom logotyper används av olika företag i olika sammanhang skiljer sig utformningen av 

dem åt. För att skapa förståelse för olika slags logotyper och logotypdesign har Hardy (2011, 

s. 33-55) definierat ett antal olika slags logotyper, vilka beskrivs nedan. Det är också Hardys 

definitioner av de olika typerna logotypklasserna vi använder oss av i vår kategorisering av 

logotyperna.  

 

2.3.1 Illustrativa märken 

Ett illustrativt märke är enligt Hardy (2011, s. 33) allt från enkla linjer till mer detaljerade 

illustrationer, se Figur 1. Illustrativa märken ger snabba intryck till åskådaren och ofta behövs 

inga förklaringar oavsett kultur- eller språkskillnader. En nackdel med att använda sig av 

logotyp-klassen illustrativa märken är att de ibland måste kompletteras med text för att bli 

riktigt tydlig (Hardy, 2011, s. 34). 

 
Figur 1 Illustrativt märke.  © Starbucks. 
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 2.3.2 Abstrakta och symboliska tecken 

Abstrakta och symboliska tecken består av icke bokstavliga tolkningar av en idé eller ett 

koncept från avsändaren (Hardy, 2011, s. 37). Eftersom abstrakta och/eller symboliska tecken 

är fristående från vad de representerar är de ofta designade med geometriska former och 

gjorda med stor noggrannhet. Denna logotypklass ger utrymme för fri tolkning och kreativitet, 

vilket kan innebära en fördel då den står ut från mängden, se Figur 2. Däremot kan det göra 

att logotypen blir svår att förstå för mottagaren (Hardy, 2011, s. 37). 

 
Figur 2 Abstrakt och symboliskt tecken. © Nike. 

  

2.3.3 Emblem 

Ett emblem är enligt Hardy (2011, s. 39) en sammansmältning av en omslutande form och 

typografi eller namnet på avsändaren, se Figur 3. De kan bestå av enkla former som innesluter 

stiliserade bokstäver eller illustrationer. Logotypklassen är vanligt förekommande i 

sammanhang då olika sportlag eller organisationer ska identifieras. Denna logotyp-klass ger 

mottagaren en mer personlig relation med märket, speciellt om den representerar en klubb 

eller förening man redan har känslor för (Hardy, 2011, s. 39). Det negativa med emblem är att 

de ofta inte kommer till sin fulla rätt då de förminskas, detta på grund av sin ofta stora 

detaljrikedom (Hardy, 2011, s. 39). 

 
Figur 3 Emblem.  © AS Roma. 
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 2.3.4 Karaktärs-logotyper 

Precis som det låter består karaktärs-logotyperna av en karaktär som blir symbolen och 

ansiktet utåt för märke, se Figur 4. Verksamheter som använder sig av karaktärer förknippas 

ofta med humor och barndom. Hardy (2011, s. 42) menar att förutom att vara en del av 

logotypen kan karaktären användas i samband med marknadsföring och andra evenemang, 

som en maskot. Nackdelen med karaktärer är att de kan ge ett barnsligt intryck, vilket inte 

passar alla företag (Hardy 2011, s. 42). 

 
Figur 4 Karaktärs-logotyp.  © Hasbro. 

  

2.3.5 Typografiska logotyper 

Typografiska logotyper är logotyper som består av typografi och kan hjälpa till att översätta 

ett budskap och förmedla en känsla på samma sätt som bilder och illustrationer kan (Hardy, 

2011, s. 45). 

  
Tre underklassificeringar av typografiska logotyper är ordbilder, bokstavsformer och 

monogram, se Figur 5. Hardy (2011, s. 45) tar upp begreppet ordbilder (eng. wordmarks), se 

Figur 5, som innebär att logotypen speglar avsändarens namn endast genom text. Stilen på 

texten kan vara ett redan existerande typsnitt som har genomgått några små förändringar eller 

ett helt nytt specialdesignat typsnitt. Ordbilder förbättrar chansen för igenkänning av 

logotypen eftersom den fokuserar på avsändarens namn, men en nackdel kan vara att 

logotypen kan vara svår att komma ihåg om den är allt för enkel. 
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Figur 5 Ordbild.  © Coca Cola. 

  
Bokstavsform (eng. letterform), beskriver Hardy (2011, s. 48) som en logotyp som använder 

sig av en ensam bokstav eller siffra, se Figur 6. När en bokstav används är det vanligtvis den 

första bokstaven i avsändarens namn. På grund av den enkla uppbyggnaden blir 

bokstavsforms-logotyper ofta lätt ihågkomna. De gör sig därför också bra i samband med 

skalning av logotypen, framförallt vid förminskning av denna. Den stora utmaningen med 

utformningen av bokstavsformslogotyper är dock att hitta en lösning som känns unik och som 

inte förknippas för mycket med den ”vanliga” bokstaven eller siffran (Hardy, 2011, s. 48). 

 
Figur 6 Bokstavsform.  © Three. 

  
En tredje typografisk logotyp är klassen monogram. Monogrammet är en kombination av två 

eller fler typografiska tecken som används för att skapa en logotyp (Hardy, 2011, s. 51), se 

Figur 7. Vanligtvis används initialerna som representerar avsändaren. För att logotypen ska 

klassas som ett monogram krävs det att tecknen ska ha överlappats eller kombinerats på något 

sätt. Är logotypens tecken placerade bredvid varandra räknas de som initialer. Hardy (2011 s. 

51) skriver att monogram är något som används sedan långt tillbaka i tiden. Han menar att 

användningen av monogram kan ge ett slags majestätiskt intryck, och att monogram förr i 

tiden användes för att märka mynt för att identifiera sin stad. Enligt (Hardy, 2013, s. 51) kan 
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det, precis som med bokstavsformen, dock vara svårt att designa ett monogram som skiljer sig 

från andra konkurrerande monogram. 

 
Figur 7 Monogram. © Louis Vuitton. 

 

2.4  Design och ny teknik 

När man skapar logotyper idag bör man ta hänsyn till vissa begränsningar. Exempelvis så ska 

logotypen fungera i ett så litet format som 16x16 pixlar. Detta är ett standardformat för många 

webbläsare, så som IE, Safari och Chrome när det kommer till så kallade favicons - små 

illustrationer i webbläsarens tabbfönster (May, 2014). 

  
Noam Tractinsky (2014) anser att den digitala teknologin har revolutionerat designen. Dagens 

teknik erbjuder även icke-designers att skapa och kommunicera estetik i stor omfattning. 

Designers erbjuds också fler designval och har mer tid att utforska designvalen tack vare ny 

teknologi. 

  

3. Teori och tidigare forskning 

För att kunna analysera logotyperna utgår vi från teorier om semiotik och ett antal olika 

kategoriseringar för besvara våra frågeställningar. Det här avsnittet behandlar också 

definitioner kring olika designprinciper och forskning som handlar om hur vi tolkar tecken 

och deras innebörd.  

 

Logotypdesign kan studeras utifrån reklam- eller varumärkesperspektiv, så som Pam 

Hendersons och Joe Cotes (1998) studie som definierar riktlinjer för hur man bör välja eller 

omdesigna logotyper. Deras studie är utförd på designstudenters intryck av tretton olika 

designegenskaper (eng. design characteristics), och baserat på undersökningen ger de 
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rekommendationer på vilka designegenskaper som bör användas för att skapa positiva känslor 

hos betraktaren. 

  
Paul Bottomley och John Doyle (2002) har gjort en studie om vilken typografi som bör 

användas i logotyper beroende på produkt eller varumärke, exempelvis handduksförsäljning 

eller dejtingagentur. De ber studenter att utvärdera typsnitt och företagsnamn, och hur väl 

dessa matchar varandra, på egengjorda annonser som efterliknar annonserna i gula sidorna. 

Baserat på resultatet från undersökningen konstaterar de att logotyper med typsnitt som 

beskrivs som potenta skapar positiva känslor hos betraktaren om objektet som den säljer 

också är beskrivs som potent. Exempelvis om objektet hammare upplevs som ”kraftfull” bör 

logotypen ha ett typsnitt som också upplevs som ”kraftfullt”. Deras studie omfattar bara 

typografi, och logotyper kan bestå av både typografi och symboler men också enbart 

symboler eller typografi. Den enda kontexten de kan uttala sig om är logotyper som finns i 

telefonkatalogen, vilket vi tror inte är den primära kontext som logotyper designas för 2015. 

Vare sig Henderson eller Bottomleys studier tar hänsyn till vilka möjligheter tekniken 

erbjuder logotypdesigners, och inte heller den digitala kontext där dagens logotyper 

presenteras. Vi tror att vi kan bidra med en undersökning utifrån ett medietekniskt perspektiv; 

där vi undersöker hur tekniken och den digitala kontexten har påverkat designen av logotyper. 

3.1 Semiotik 

Semiotik betyder läran om tecken. Dessa tecken kan ta formen av ord, bilder, ljud, lukter, 

smaker, handlingar eller objekt (Chandler, 2007, s. 14). Crow (2010, s. 14) skriver att det 

finns tre stora områden som formar vad vi betraktar som semiotik; tecknen själva, sättet de är 

organiserade på och systemet eller kontexter i vilka de uppenbarar sig. Allt kan vara ett tecken 

så länge det står för något annat än sig självt. I denna studie kommer vi att använda oss av ord 

och bild, vilka sammanfaller i logotypen. 

  
Chandler (2007, s. 14) tar upp den Sausserianska synen på semiotik; som innebär att ett 

lingvistiskt tecken inte är en länk mellan en sak och ett namn, utan ett koncept och ett ljud. 

Närmare bestämt människans uppfattning av ett ljud, eftersom de Saussere anser att både 

saken (eng. the signified) och ljudet (eng. signifier) enbart är psykologiska (2007, s. 15). 

Många sluter sig till Sausseres syn på tecken, även om det i dag tolkas mer materialistiskt. 

Exempelvis ordet “öppen” som signifier och “öppet för affärer” som konceptet (Chandler, s. 

15).  de Saussere var dock enbart intresserad av språket och hans modell var enbart till för 
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språk. Chandler (2014) skriver att många anser att hans teorier inte kan appliceras på 

exempelvis foto och film. 

  
Relationen mellan det signifierade och konceptet lär vi oss väldigt tidigt i livet. Det är inget 

som vi är medvetna om, men består genom livet som något av det mest fundamentala i 

strukturen av vårt språk (Crow, 2010, s. 16). Vår kultur, utbildning och bakgrund påverkar 

också vilken mening ett tecken får. Exempelvis är färgen svart traditionellt förknippat med 

sorg och begravning i västerländsk kultur, medan färgen vit förknippas med begravning i 

Kina (Crow, 2010, s. 34). 

  
Chandler (2007) skriver att tecken alltid är förankrade i ett medium. Med ett medium avses 

exempelvis TV:n, radion eller magasinet. Tecken kan vara mer eller mindre beroende av ett 

mediums speciella egenskaper, de kan överföras mer eller mindre bra till andra typer av 

medier, men det finns inget sådant som ett tecken utan ett medium (Chandler, 2007, s. 55). 

Film och TV utnyttjar flera interagerande teckensystem och drar nytta av verbala, auditiva 

och visuella tecken. Ett medium är aldrig neutralt; varje medium har sina egna förutsättningar 

och villkor, och är också laddat med kulturell betydelse. Till exempel betraktas fotografiska 

och audiovisuella medier som betydligt verkligare än andra former av representation 

(Chandler, 2007, s. 55-56). 

  

Logotypers medium har inte varit konsekventa över tid. De första logotyperna karvades, eller 

ristades in på fysiska artefakter så som krukor eller präglades på mynt (Mollerup, 1999, s. 16-

17). Som medium hade dessa artefakter egna förutsättningar som kom att spegla normerna i 

logotypdesign. Vår digitala tidsålder har andra förutsättningar; i dag måste designers ta 

hänsyn till många fler faktorer än tidigare så som till exempel globalisering, olika användare 

och miljö. Löwgren och Stolterman (2007, s. 17). 

  
Konvention innebär överenskommelse, i detta fall överenskommelsen om hur vi tolkar ett 

tecken. Enligt Crow (2010, s. 56) kommer så mycket mening från konventionen att tecken 

med svag konvention måste vara väldigt ikoniska för att kunna kommunicera med en bred 

publik. Ett annat sätt att uttrycka detta är att säga att tecken med svag konvention måste ha 

hög motivation (Crow, 2010, s. 56). Ju mindre motivation ett tecken har, desto mer krävs det 

av tolkaren för att förstå tecknet (Chandler, 2007, s. 254). 
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Logotyper kan klassificeras som typer av tecken. I Peirces teckenteori finns det exempelvis 

tre olika typer av tecken (Atkin, 2013). Den första typen av tecken är ikoner. Ett fotografi av 

någon kan beskrivas som ett ikoniskt tecken som fysiskt liknar det den representerar. En av 

logotyperna vi analyserat, Unibet, kan beskrivas som en ikon då logotypen är uppbyggd av 

”lotteribollar” som fysiskt liknar en lotteriboll. 

  
Den andra typen av tecken är index, som enligt Peirce innebär att det finns en direkt koppling 

mellan tecknet och objektet. Exempelvis är rök ett indextecken på eld och svans ett 

indextecken på hund. Det ena kan inte existera utan det andra. Unilevers logotyp som är en 

del av vår analys, består av ett U som i sin tur är uppbyggt av olika små symboler – troligtvis 

för att påvisa att Unilever är verksamt inom många områden. Alla symboler bygger 

tillsammans upp U:et vilket gör att de är essentiella för att bilda logotypen samtidigt som de 

talar om vad företaget står för. 

  
Atkins (2013) skriver att Peirces tredje typ av tecken är symboler. Dessa har ingen logisk 

koppling mellan tecknet och objektet. En symbol förlitar sig helt och hållet på att mottagaren 

har lärt sig kopplingen mellan tecknet och meningen. Ett exempel är “röda korset” som i sig 

inte har en given betydelse, men som vi lärt oss förknippa med “hjälp”. Symbolen bygger 

alltså på en etablerad konvention för hur den “ska” förstås. 

  

Chandler (2007, s. 44-45) skriver att det är lätt att hemfalla åt dessa tre former som 

“kategorier”, men att tecken sällan är exklusivt det ena eller det andra. Enligt Chandler kan 

tecken inte klassificeras utan att ta hänsyn till syftet med användningen i den specifika 

kontexten. Ett tecken kan vara en ikon, ett index en symbol eller en kombination av dessa. 

Om ett tecken är en ikon, symbol eller index beror primärt på hur tecknet används och i vilken 

kontext.  

 

Semiotikens relevans för vår studie bygger på teorin om att medium inte är neutrala, alltså att 

mediet i sig har en påverkan på logotyper om hur konventionens inverkan på logotyper. Vi 

utgår också från semiotikens teori om kopplingen mellan betraktaren och betraktarens 

förståelse av logotyper. 
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3.2 Designprinciper för logotyper 

Vad gör en logotyp framgångsrik? Hardy (2011, s. 50) skriver att det inte finns något färdigt 

recept på hur man skapar den perfekta logotypen, men han tar upp några faktorer att ta i 

beaktande när man ska designa en logotyp.  

 

3.2.1 Minnesvärdhet 

En enkel logotyp gör den mer minnesvärd då hjärnan slipper arbeta lika mycket för att 

komma ihåg den. En enkel logotyp fungerar också bättre på mindre ytor jämfört med en 

komplicerad logotyp med många små detaljer som lätt blir svåra att se då logotypen skalas ner 

i mindre storlekar. Hardy (2011, s. 51) menar dock att en logotyp inte måste vara enkel för att 

bli minnesvärd. En detaljerad logotyp kan fastna i minnet om den visar något som användarna 

inte förväntat sig, något han refererar till det som ”the element of surprise” (Hardy, 2011, s. 

52). 

  
Henderson och Cote (1998, s. 21) ifrågasätter idén om att en enkel logotyp är mer effektiv. De 

skriver att en rådande trend är att förenkla logotyper genom att frigöra dem från linjer som 

skapar detaljer. I deras studie kommer de fram till att logotyper med många detaljer ger mer 

positiva intryck hos betraktaren och bibehåller intresset i högre grad än enklare logotyper. 

  

3.2.2 Tidlöshet 

Hardy (2011, s. 53) skriver att tidlösa logotyper ofta är enkla och har ett genomtänkt 

linjearbete (eng. line-work). Det som också är typiskt för en tidlös logotyp är att den bortser 

från trender. Detta gör att den har större chans att fungera under ett längre tidsspann. 

  

3.2.3 Originalitet 

Hardy (2011, s. 54) menar att en logotyp inte blir framgångsrik om den ser ut som en kopia av 

en annan, men att man kan använda sig av redan etablerade koncept för att forma sin egna, 

unika logotyp. 
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3.2.4 Mångsidighet 

En logotyp bör vara mångsidig. Detta, menar Hardy (2011, s. 56), innebär att logotypen ska 

fungera i olika medier, till exempel i tryck och på webb och i litet eller stort format. Han 

menar också att mångsidigheten innefattar att logotypen inte ska begränsa mottagarna till 

intrycket att avsändaren av logotypen bara säljer en typ av tjänst eller produkt om avsändaren 

sedan skulle vilja utöka verksamheten. 

 

3.2.5 Meningsfullhet 

Logotypen behöver inte berätta hela märkets historia, men den ska sända ett budskap och 

bidra till att mottagarna förstår vad logotypen står för (Hardy, 2011, s. 58). En logotyp kan 

inte skapa hela företagets identitet, men den kan ofta ge mottagarna ett första intryck. I vår 

analys är det Hardys principer för utforming av logotyper vi utgår från.  

 

3.4 Visuell representation och estetik 

En logotyp är ett slags visuell representation av ett varumärke som enligt Viktor Adir et al. 

(2014) ska reflektera avsändarens attityd och värderingar snarare än att användas som symbol 

för att beskriva en verksamhet. 

  

Alan Blackwell (2014) definierar visuell representation som när man försöker representera ett 

3D-objekt i 2D. Vardagliga exempel är symboler i ett gränssnitt; i stället för att skriva ut 

namnet på ett ordbehandlingsprogram används en stiliserad ikon av ett lösblad för att 

representera programmet. Att ta fram enkla och minnesvärda symboler kräver sofistikerad 

designkunskap enligt Blackwell (2014).  Blackwell (2014) argumenterar också för att 

bildmässiga representationer förlitar sig på gemensamma tolkningskonventioner för att hämta 

mening. Han konstaterar att det är naivt att betrakta skärmrepresentationer, så som ikoner och 

symboler, som om de vore simuleringar av erfarenheter i den fysiska världen, eftersom 

konventioner förändras över tid och kulturer. 

  
Blackwell skriver också att även om generella principer inom ikon-design erbjuds av 

författare så som Horton (1994), så är lyckad design av ikoner fortfarande godtycklig. Att 

följa etablerade designkonventioner är det enklare valet, men för att nya symboler ska få 

önskad effekt måste de designas med en kännedom om vilket syfte som avses (Blackwell, 
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2014). Likheten mellan ikon-design och logotyper är att båda representerar något annat än sig 

själva. 

  
Noam Tractinsky (2014) skriver att den digitala teknologin har öppnat upp för fler designval 

åt designer inom diverse industrier. Designers har i dag också mer tid att utforska alla valen 

för att kunna skapa mer tilltalande produkter. Och ännu viktigare, teknologin erbjuder 

“vanliga människor” verktyg att skapa och kommunicera med estetik i en ökad omfattning. 

Överlappningen mellan estetik och informationsteknologi skapar en estetisk cykel. Konstanta 

visuella stimuli ökar människors estetiska känslighet, vilket i sin tur motiverar människor att 

söka estetik överallt, interaktiva produkter medräknat (Tractinsky, 2014). 

  

Blackwell (2014) argumenterar också för att bildmässiga representationer, som 

streckteckningar, målningar, perspektivrenderingar och fotografier förlitar sig på de 

gemensamma tolkningskonventionerna för att hämta mening.   

 

Vi använder Tractinskys påståenden om den digitala teknologin för att kunna definiera vad 

som är utmärkande för design sedan digitaliseringen. Vi utgår från Blackwells teori om 

visuell representation för att i likhet med logotyp-design, innebär designen av ikoner att man 

förlitar sig på gemensamma tolkningskonventioner.   

 

3.5 Designprocess 

Löwgren och Stolterman (2005) skriver att varje designprocess är unik. Förutsättningarna för 

varje design förändras från ett tillfälle till ett annat, och detta innebär att varje design är 

omöjlig att förutspå. Varje designprocess är beroende av människorna som bär ansvaret för att 

utföra arbetet och de rådande omständigheterna; så som tillgänglig personal, verktyg och tid. 

(Löwgren och Stolterman, 2005, s 9). Vidare skriver Löwgren och Stolterman (2005) att varje 

designprocess är en kombination av handlingar, val och beslut som påverkar människors liv 

och möjliga utrymmen för handling. På så sätt är design djupt kopplat till värderingar och 

ideal. Varje beslut innebär ett steg från eller mot dessa värderingar. (Löwgren och Stolterman, 

2005, s. 10). Edeholt (2006) skriver att designprocessen har blivit en så kallad ”blackbox”, 

vilket han beskriver så ”något som är ogenomskinligt för utomstående, medan den snarare är 

oartikulerad för dem som befinner inom dess väggar” (Edeholt, 2006, s. 1). 
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Stolterman (2007, s. 17) skriver att det inte är lättare att vara designer idag än för 25 eller 200 

år sedan. Stolterman, i likhetmed Tractinsky (2014) skriver att den ökade volymen av 

kunskap i dag utmanar och utvidgar designerns möjliga handlingsutrymme.  Designers i dag 

måste ha kunskap om, och ta hänsyn till, många fler faktorer än för hundra år sedan. Exempel 

på faktorer som designers måste ta hänsyn till i designprocessen är arbetsmiljö, olika 

användare, människors upplevelse, organisatoriska aspekter, miljöhänsyn och globalisering 

(Stolterman, 2007, s. 17). Vi använder Stoltermans och Löwgrens tankar om designprocesser 

för att definiera vad som påverkar logotypdesign  idag.  

 

4. Metod 

För att besvara våra frågeställningar använde vi oss av en kartläggning av designattribut hos 

dagens logotyper samt en kvalitativ, induktiv innehållsanalys till undersökningen om 

logotypernas förändring över tiden. Vår kartläggning av designattributen syftar till att 

gruppera och systematisera informationen som betraktaren hämtar från logotypen. 

 

Urvalet av designattribut gjordes efter att ha studerat litteratur och forskning inom andra 

discipliner, så som marknadsföring. Nedan finns en sammanställning av de undersökta 

designattributen samt motiveringar av deras relevans för studien. I Hendersons och Cotes 

studie från 1998 har de valt ut tretton designattribut som vi valde att inte använda: naturlighet, 

representativitet, organisk design, harmoni, balans, symmetrisk design, detaljrikedom, aktiv 

design, djup, parallellitet, repetition samt proportion (Henderson och Cote, 1998). Dessa 

kunde inte hjälpa oss att hitta designnormer, varför vi valde att undersöka logotypernas nedan 

definierade attribut. 

  

4.1 Kartläggning 

För att kunna koda innehållet och ta fram det centrala för designnormer, valde vi de mönster 

som återfanns i alla logotyper, (se bilaga 1). Med mönster menar vi attribut som finns i 

majoriteten av logotyper som ingick i vårt urval. Vår induktiva ansats innebär att vi, efter 

urvalet av logotyper, valde att studera dem för att urskilja attribut som kan analyseras och 

jämföras. Vi fann, och valde att grunda vår analys från följande attribut:  
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Logotypklass: Vi utgick från Hardys (2011) olika kategorier av logotyper för att kunna 

klassificera logotyperna och dra slutsatser om vilken logotypklass som är vanligast 

förekommande. Kategorierna att välja på är illustrativa märken med eller utan text, 

monogram, abstrakta eller symboliska tecken eller emblem, karaktärslogotyper, bokstavsform 

eller ordbild (eng. wordmark). 

 

Primär- och sekundärfärger: Färger spelar en avgörande roll för igenkänningen av ett 

varumärke och är en av nyckelelementen i en logotyp (Hardy, 2011, s. 206). Därför valde vi 

att kartlägga val av primär- och sekundärfärger för att kunna dra slutsatser om vilka färger 

som är vanligast. 

 

Symbolform: Vi kartlade symbolformer, eftersom flera logotyper i urvalet hade olika 

symboler som en del av logotypen och vi ville dra slutsatser om vilka symbolformer som är 

vanligast förekommande. Mollerup skriver i sina studier att symboler använts ända sedan 

tidigt 300-tal för att märka upp sina ägodelar (1999, s. 32). Eftersom vi ville undersöka hur 

logotyperna förändrats ur ett historiskt perspektiv, var symbolform också ett viktigt attribut 

för vår undersökning. 

 

Teckensnitt: Vi kartlade typsnitten, eftersom de flesta logotyper i urvalet innehöll text. 

Därefter undersökte vi huruvida texten var typograferad med sans-serifer, alltså bokstäver 

utan klackar, eller i serifer, vilket innebär bokstäver med klackar. Detta gjordes för att kunna 

dra slutsatser om vad som är vanligast förekommande. Denna del av kartläggningen var 

relevant att undersöka eftersom Hardy (2011, s. 157) anser att valet valet av typsnitt av 

avgörande för om logotypen förmedlar rätt budskap eller ej. 

 

Teckenstil: Utöver typen av teckensnitt ville vi också kunna dra fler slutsatser om typografin, 

och vi valde att kartlägga teckenstilen, det vill säga om texten var typograferad kursivt, fetad, 

med handstil eller hade ett normalt utförande.  

 

Versaler/gemener: Ytterligare slutsatser som vi önskade dra av typografin var om den var i 

versaler eller gemener, alltså små eller stora bokstäver eller om den följde vanlig språknorm, 

alltså gemener med versal begynnelsebokstav.  
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Element/text: Hardy (2011, s. 46) skriver att typografiska logotyper kan förmedla en 

tydlighet som logotyper bestående av element ofta kan ha svårt att uppnå. Vi ansåg därför att 

undersökningen om vilken variant av logotyp som var vanligast var en relevant del i vår 

kartläggning. 

 

Omringad/fri: Vi ansåg att det var relevant att undersöka om en logotyp var omringad eller 

fri. Med detta menar vi att särskilja de logotyper som har linjearbete runt om den 

typograferade texten eller elementen eller ej, eftersom Hardy (2011, s 53) skriver att 

linjearbetet är avgörande för logotypen.  

 

Symmetrisk/assymetrisk: Henderson och Cote (1998, s. 16) skriver att det är 

eftersträvansvärt med symmetri hos symbolerna i en logotyp eftersom detta har framhävts 

som god mönsterdesign inom gestaltpsykologin. Därför är det relevant för vår uppsats att 

undersöka om symmetri är ett vanligt förekommande attribut i logotyper.  

 

3D/2D: Senare versioner av populära designverktyg som Adobe Illustrator möjliggör för 

designern att skapa 3D-effekter och gradients (transparens) enklare än tidigare (Adobe, 2014) 

och det är relevant för vår undersökning att se om detta är vanligt förekommande 

designattribut.  

  

4.3  Kvalitativ innehållsanalys 

Efter kartläggningen analyserade vi de fem äldsta företagens logotyper med hjälp av 

designattributen från kartläggningen. Vi tittade på hur designattributen har förändrats över tid, 

och vad som skiljer de äldre och nyare logotyperna från varandra. Vi valde att utföra en 

kvalitativ, induktiv analys för att studera designnormer hos logotyper, och valde litteratur 

inom området för att förstå vilka faktorer som påverkade designnormerna över tid. Den 

kvalitativa, induktiva analysen är vanligt förekommande i analyser av text, men kan lika väl 

användas för att analysera bilder, film eller inspelat ljud (Hjerm et al., 2014, s 30). Vi valde 

att fördjupa oss i designprinciper för att skapa en förståelse för hur logotyper används och 

skapar mening för betraktaren. Metoden passar bra in på vår studie eftersom den beskrivs som 

partikularistisk, det vill säga att den är inriktad mot enskildheter men ändå i syfte att utifrån 

dessa belysa mer generella mönster och problem. Vi studerade ett mindre antal logotyper, 

men ändå i förhoppningen om att kunna uttala om oss designnormer. 
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 4.3.1 Urval 

För vår innehållsanalys behövde vi material som skulle fungera som referensvärde för vad en 

logotyp är och hur den har utvecklats. Det viktigaste för oss var att logotyperna på något sätt 

ingick i samma genre så att de resultaten vi fick kunde mätas mot varandra. Vi valde därför ut 

de tjugo företag som under 2013 lade mest pengar på annonsering i Sverige med syftet att de 

skulle ha samma utgångspunkt för sin logotypdesign. För vår mer djupgående analys valde vi 

sedan ut de fem av dessa tjugo företag som funnits längst för att undersöka logotypernas 

utveckling. Vi valde de äldsta för att logotypdesignens förändring över tiden förhoppningsvis 

skulle ha så mycket som möjligt att säga om utveckling och förändringar över tid. 

  

4.3.2 Analysmaterial 

För att undersöka dagens logotyper började vi med att välja ut logotyper att analysera. Vi 

valde att gå efter storleken på annonsbudget, eftersom en stor annonsbudget innebär att 

företagen har stora resurser att lägga på marknadsföring, och således design. Vi kontaktade 

Sveriges Annonsörer som försåg oss med en lista över de största annonsörerna under 2013. 

Med den som utgångspunkt kontaktade vi marknads- respektive pressavdelningar för varje 

företag och bad om logotypen samt fick tillåtelse att använda den i vår undersökning. 

  

4.4 Metodkritik 

Vi övervägde att använda oss av enkätmetoden för att undersöka hur designers såg på 

designnormer i logotyper, men bestämde oss för att inte gå vidare med idén. Enligt Bell 

(2006, s. 144) är risken stor att frågorna i enkäten lätt blir värderade. Vi resonerade att risken 

för värderande frågor var särskilt stor om vi utformade en enkät till yrkesutövande designers 

om designnormer. Detta eftersom frågorna måste formuleras utifrån antagandet att 

designnormer de facto existerar i logotyper, något som respondenterna inte på förhand 

förväntas ha kunskap om.  

  
Vår kartläggning innehöll tjugo logotyper, eftersom underlaget vi fick från Sveriges 

Annonsörer bestod av de tjugo företag som hade störst annonsbudget. Av dessa tjugo 

logotyper analyserade vi hur de fem äldsta logotyperna hade utvecklats med tiden. Judith Bell 

(2011, s. 129) skriver att vid en innehållsanalys är det viktigt att urvalet är tillräckligt stort för 

att det ska kunna gå att dra hållbara slutsatser. Hjerm skriver att kvalitativa metoder inte 
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kommer till sin rätta genom att mätas utefter kvantitativa bedömningsgrunder; så som att 

bedöma validitet och reliabilitet, eftersom kvalitativa metoder inte strävar efter 

standardisering. Inom den kvalitativa forskningen betonas i stället tydlighet och kritisk 

reflektion (Hjerm et. al, 2014, s. 82-83).  

 

5. Resultat 

Nedan redogör vi för de viktigaste fynden vi gjort i vår studie. Först presenterar vi våra 

resultat från kartläggningen av de tjugo logotyper av företagen med störst annonsbudget i 

Sverige 2013. Därefter presenterar vi resultatet av vår analys utav logotypernas förändring 

över tid, tillhörandes de fem äldsta företagen av dessa tjugo. Exceldokumentet med 

kartläggningen av designattributen från de tjugo företagen finns tillgänglig som bilaga 1. 

Analysen över de fem äldsta företagens logotyper finns presenterad i kapitlet Resultat. I 

bilagorna delges även övriga resultat som vi inte valt att ta med här då vi inte anser dem vara 

av värde för vår slutsats. 

  

5.1 Kartläggning 

Här presenterar vi de enligt oss viktigaste resultaten av kartläggningen över de tjugo 

logotyper av företagen med störst annonsbudget i Sverige 2013. 

  
Logotypklass 

Med logotypklass syftar vi på huruvida logotypen är ett illustrativt märke med eller utan text, 

wordmark, emblem eller monogram. Den mest använda logotypklassen är det illustrativa 

märket med text. Tio av de tjugo logotyperna bestod av illustrativt märke med text. Den näst 

vanligaste logotypklassen är wordmark; sex av tjugo logotyperna var wordmarks. Två 

logotyper var bokstavsformer och två logotyper var emblem. 

  
Teckensnitt 

Med teckensnitt syftar vi på huruvida texten är av ett serift eller sans-serift typsnitt. Det 

vanligaste var ett sans-serift teckensnitt; fjorton av tjugo logotyper hade ett sans serift 

teckensnitt. Endast tre logotyper hade ett serift teckensnitt. Resterande tre logotyper saknade 

typografi. 
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Versaler, gemener eller gemener med versal begynnelsebokstav 

Det vanligast förekommande var att typograferad text i logotypen var helt i versaler. Elva av 

de undersökta logotyperna var i versaler. Fyra var skrivna med gemener med versal 

begynnelsebokstav. Två av logotyperna var helt i gemener. 

  
Omringad eller fri 

Vanligast är att dagens logotyper inte är omringad av en cirkel eller annan form. 14 av 

logotyperna var så kallat fria och resterande sex logotyper var omringade av någon form. 

  
Asymmetrisk, asymmetrisk symbol, symmetrisk eller symmetrisk symbol 

De flesta, tio stycken, av logotyperna var asymmetriska. Två av logotyperna hade en 

symmetrisk symbol och två av logotyperna var symmetriska.  En hade en asymmetrisk 

symbol. De sista fem kunde begreppet inte appliceras på. 

  
2D eller 3D 

Elva av logotyperna var i 2D-utförande och således var resterande nio i 3D. 

  

5.7 Logotypernas utveckling 

Vi valde som bekant att fördjupa oss i de fem äldsta företagen av de tjugo med störst 

annonsbudget i Sverige år 2013. Nedan redogör vi för våra upptäckter, bilder på logotyperna 

redovisas nedan. 

  

Procter & Gamble 

Den första logotypen från 1851 var väldigt enkelt utformad, bestående av enbart av två 

element, en cirkel och ett plusliknande tecken, se Figur 8. Mot slutet av århundradet 

påbörjades transformationen till den logotyp som skulle vara i nästa 150 år. En logotyp som 

var betydligt mer detaljerad började användas, bestående av stjärnor och en måne. 

Logotyperna från 1851-2003 var gjorda i svartvitt. Fram till år 1995 hade logotyperna 

uteslutande varit svartvita, men nu fick logotypen en helt ny färg och design. Logotypen 

ändrades från ett illustrativt märke till en typografisk logotyp, en så kallad ordbild med med 

ett kursiverat serift typsnitt.  Färgen som används är en blå, solid ton. 2003 gjordes ytterligare 

en omfattande omdesign, där logotypen delades upp i två varianter. Den ena varianten blev ett 
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illustrativt märke, i samma blå ton men med 3D-effekter i cirkeln. Vitt används som färg på 

texten. Båda varianterna används i dag. 

 
Figur 8 Samtliga Procter & Gambles logotyper. © Procter & Gamble. 

  
L’Oreal 

L’Oreals logotyp består av ett wordmark, skrivet med ett sans-serift typsnitt i versaler. De har, 

till skillnad från de andra företag vi har undersökt i studien, aldrig designat om logotypen 

sedan uppstarten 1909, se Figur 9. I vissa fall kan andra kampanjfärger, så som guldtoner 

användas i stället för den svarta. 



 26 

 
Figur 9 L'Oréals logotyp. © L'Oréal. 

  

Arla 

Arla, tidigare Mjölkcentralen, skapade sin logotyp första gången 1946. Logotypen bestod av 

en ritad ko som maskot och var omringad av en klarröd ovalformad linje. Kon designades om 

1975 i samband med namnbytet till Arla. Företagsnamnet flyttades från bjällran till kons 

kropp. Den röda ovalformade linjen bestod. 1992 togs linjen bort och ersattes istället av två 

streck under kon, men i övrigt gjordes inga större ändringar. Färgen bestod ända fram till 

2000, då Arla gjorde en komplett omdesign av logotypen som gick mot gröna och gula 

färgtoner. Maskoten används fortfarande på mjölkpaket, men annars använder sig Arla av den 

nya logotypen bestående av ett illustrativt märke med text under. I alla versioner innan 2008 

användes ett serift typsnitt. 2008 gjordes ytterligare en omdesign, och då fick den gröna 

bakgrunden 3D-effekter och den gula blomman likaså. Typsnittet blev ett sans-serift, och 

färgerna blev mer mättade, se Figur 10. 
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Figur 10 Arlas samtliga logotyper. © Arla. 

  
Volvo 

Volvos första logotyp skapades 1927 och varade fram till 1930. Logotypen var ett illustrativt 

märke och gick i färgerna mörkblått, vitt och guld. Under Volvo, skrivet i serift och fetat 

typsnitt, fanns en banderoll med texten Gothenburg Sweden. Bakgrunden var mörkblå och 

omringad av en guldfärgad linje. Banderollen försvann vid omdesignen 1930 och den blå 

tonen ersattes av en mörkröd färg på texten. Den guldfärgade nyansen försvann och ersattes 

av en solid grå färg. Typsnittet var fortfarande serift, men det fetade utförandet var 

bortplockat. Då blev också logotypen ett emblem i stället för ett illustrativt märke. 1959 

gjordes ännu en omdesign av logotypen och den blå färgen fick en renässans och den röda 

fick stryka på foten. Logotypen förenklades genom att den omslutande formen runt typografin 

enbart består av konturer. Volvotexten fick en mer framträdande typografi genom att texten 

förstorades och ligger ovanpå formen. 1970 skapade Volvo en förenklad variant av logotypen 

som enbart är typografisk och i den mörkblå nyansen som har bestått sedan 50-talet. 1997 

gjordes logotypen om igen och fick denna gång 3D-effekter och den omslutande symbolen är 

i platina-färger. 2014 gjordes logotypen om igen och platina-färgen blev en silvrig nyans, och 
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3D-effekten tonades ned och loggan blev lite plattare. Volvo-typografin hamnade i mitten av 

symbolen till skillnad från tidigare då den låg ovanpå symbolen, se Figur 11. 

  

 
Figur 11 Samtliga Volvos logotyper. © Volvo. 

  
Volkswagen 

1937 års logotyp var ett illustrativt märke bestående av Volkswagen-emblemet samt 

omringande symboler. Logotypen var i svart och vitt utförande. 1939 gjordes en omfattande 

omdesign och de grafiska linjerna runt emblemet togs bort. Kvar blev det kugghjulsliknande 

strecket runt emblemet. Färgerna var oförändrade. Sedan 1939 var loggan ett emblem och inte 

ett illustrativt märke. 1945 designades logotypen om igen och Volkswagen hittade sin 

nuvarande emblemform. Kugghjulen försvann och ersattes av en solid linje. Mellan 1960 och 

1967 omgavs emblemet av en fyrkant och 1967 fick logotypen en blå färg. 1978 inverterades 

färgerna och typografin blev vit och bakgrunden blå. År 2000 gjordes logotypen om och fick 

3D-effekter och det är något som har hängt kvar till i dag. Volkswagen använder sig idag av 

flera snarlika logotyper, se Figur 12. 

  



 29 

 
Figur 12 Volkswagens samtliga logotyper. © Volkswagen. 

  

6. Analys 

I analysen visade det sig att flertalet företag, bland annat Volvo och Volkswagen, genomfört 

förenklingar av sina logotyper. Tidigare innehöll dessa företags logotyper många och 

detaljrika element - något som inte återfinns i deras modernare logotyper. Undersökningen 

visade också på att effekter, så som 3D och nivåer av genomskinlighet har blivit betydligt 

vanligare. Runt år 2000 har Volkswagen, Volvo och Arla adderat 3D-effekter och 

transparens, se bilaga 2. Tydliga exempel på att dessa principer vunnit mark ser vi bland annat 

i Procter & Gambles logotyp med en måne och ett flertal stjärnor som bytts ut mot enbart text 

och Volkswagens logotyp som fått betydligt färre element än vad den hade från början. 
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Det ter sig som att enklare logotyper fungerar bättre på mindre ytor jämfört med en 

komplicerad logotyp. Med en stor detaljrikedom i logotyperna blir detaljerna svåra att se då 

logotypen skalas ner i mindre storlekar. I Henderson och Cotes studie från 1998 skriver 

författarna att de avråder från att förenkla logotyper, eftersom en viss detaljrikedom skapar ett 

positivt intryck hos betraktaren. Deras studie är från 1998, då internet fortfarande låg i sin 

linda. Vi vill hävda att vår digitaliserade värld är ramverket som logotyp-designers främst 

måste förhålla sig till i dag. Exempelvis är det vanligt att använda logotypen som en favicon i 

webbläsarens tabb-fönster, som endast mäter 16x16 pixlar (May, 2014).  Ett så litet format 

gör att detaljer blir svåra att urskilja. Då vi undersökte logotypernas förändring över tid 

upptäckte vi också att logotyperna gått mot förenkling och stilisering. Antalet linjer och 

element har blivit färre i de logotyper som används i dag, jämfört med de äldre logotyper som 

vi har undersökt i vår studie. Detta tror vi till stor del beror på att logotyperna har anpassats 

för att fungera i olika medium - logotypen ska fungera på webben likväl som i tryck och i 

olika format. Som vi nämnde tidigare har logotypers medium inte varit konsekventa över tid. 

De tidigare logotypernas medium hade egna förutsättningar som kom att spegla normerna i 

logotypdesign. De skapades exempelvis inte för att användas digitalt. Runt millenniumskiftet 

fick de undersökta logotyperna sina effekter, se Figur 13 och Figur 14, vilket kan ha varit ett 

sätt för designers att anpassa logotypdesignen till både nya medium och nya betraktare. 

  
Att som i dag, använda ett fåtal element och luta sig mot konventioner inom design, så som 

nämnt av Blackwell (2014), kan vara ett sätt för designers att försöka skapa ikoniska 

logotyper. Syftet med logotyper är att skapa omedelbar igenkänning och att göra logotypen 

ikonisk bidrar till ökad igenkänning hos konsumenterna. Hardy (2011, s. 53) skriver att 

tidlösa logotyper ofta är enkla och har ett genomtänkt linjearbete (eng. line-work). Han 

nämner också att det som är typiskt för en tidlös logotyp är att den bortser från trender. I 

undersökningen märkte vi att det bara är en logotyp som inte förändrats med tiden - L’Oréals, 

designad 1909. Huruvida logotypen är lyckad eller inte är svårt att uttala sig om, men vi kan 

däremot uttala oss om att de skapat en logotyp som är tidlös. Designvalen gjorda 1909 

matchar flera av de vanligaste designattributen bland logotyper idag. Deras logotyp är 

typograferad med versaler och i ett sans-serift typnitt, vilka är de vanligaste attributen för 

nutida typografi i logotyper enligt vår undersökning. Den är heller inte omringad i motsats till 

de flesta andra tidiga logotyperna. L’Oréals designval från 1909 innebär att logotypen passar 

in även i nutida designnormer, se Figur 8.  
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Figur 13 L'Oréals logotyp. © L'Oréal. 

  
Under stycket Visuell representation och estetik redogör vi kring Adir och Blackwells teorier 

kring vad en logotyp är och hur den uppfattas. Vår studie visar att de flesta varumärken vi 

undersökt har omdesignat sina logotyper över tid, och att detta i så fall kan förklaras med att 

attityder, mening och konventioner förändras över tid och då behöver logotypen som speglar 

dem också uppdateras. Blackwell (2014) argumenterar för att bildmässiga representationer 

förlitar sig på de gemensamma tolkningskonventionerna för att hämta mening. Han 

konstaterar att det är naivt att betrakta skärmrepresentationer (så som ikoner och symboler) 

som om de vore simuleringar av erfarenheter i den fysiska världen, eftersom konventioner 

förändras över tid och kulturer. Eftersom konvention förändras över tid menar vi att detta är 

en anledning till att företag väljer att designa om logotyper över tid. En logotyp som 

fungerade väl tidigare kanske inte fungerar lika bra idag då konventionen förändrats. 

Exempelvis skulle Volkswagens logotyp från 1937 troligtvis inte vara särskilt effektiv, vare 

sig på grund av vår historiska kontext, samt att den inte skulle fungera särskilt väl på webben 

eller i ett litet format. 

  
Vår studie visar att designnormernas förändringar över tid också är relaterade till teknik, och 

inte bara attityder och konventioner. En del av samhället som också verkat spegla sig mycket i 

logotypdesign är den digitala revolutionen. Teknologin, med programvaror som innebär att 

det är enklare att skapa avancerade logotyper med 3D-effekter och nivåer av genomskinlighet, 

bidrar till att skapa en estetisk cykel i designen av logotyper. Konsumenternas estetiska 

känslighet ökar, tack vare konstanta visuella stimuli, vilket också ökar motivationen för 

logotypdesigners att tillfredsställa behoven. 

  
Enligt Peirces teckenteori finns en indexikal koppling mellan tecknet och objektet (Atkins, 

2013). Av de logotyper vi undersökt har vi inte hittat något direkt samband mellan tecknet 

och objektet. Kopplar vi hans teori till logotyperna vi undersökt, kan vi konstatera att det inte 

finns någon större indexikal koppling mellan logotyperna och vad de representerar. 

Logotyperna föreställer inte vad de symboliserar, och de är genomgående fristående från vad 

de ska symbolisera. 
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7. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att kritisk reflektera över vårt resultat och metodval för att förbättra 

tydligheten i undersökningen och tillvägagångssättet, samt diskutera alternativa metoder och 

motivera förändringar i metoden längs arbetets gång.   

 

Hjerm skriver att det finns olika metoder för att kvalitetssäkra och bedöma kvalitativ 

forskning, om vilka det råder oenighet om vilken som är den mest effektiva. Exempel på de 

vanligast förekommande förslagen på bedömningsgrunder är bland andra: pålitilighet, 

trovärdighet, tillförlitlighet och bekräftelsebarhet, vilka är ganska avancerade och inte sällan 

överlappar varandra. Andra förslag på bedömningskrav är: trovärdighet, originalitet, resonans 

samt användarbarhet. (Hjerm et. al, 2014, s. 82-83).  

 

När vi sammanställde resultaten valde vi bort några attribut så som färger, symbolform och 

maskot. Färger valde vi bort eftersom det inte går att dra några tillförlitliga slutsatser då 

antalet färger var så många men analysunderlaget bara bestod av tjugo logotyper. Vi tror att 

det går att dra slutsatser om designnormer i logotyper när det kommer till attributet färger. Vi 

hade gärna undersökt vilken färg som var mest förekommande bland logotyper, men 

logotyperna i denna undersökning hade så pass många och varierande färger att vår 

undersökning inte hade rätt angreppsmetod för detta. Ett alternativ till att kartlägga färgerna 

skulle kunna vara att skapa en slags matris och placera logotypernas färger där, för att i så fall 

se om det går att “ringa in” vilka färger som är vanligast utifrån vilken typ av företag det 

gäller. 

  
Symbolformen valde vi också bort eftersom logotypklassen signalerar om symboler finns med 

eller ej samt att det heller inte gick att dra några slutsatser med så många olika symbolformer 

och så litet underlag. Maskot finns heller inte redovisat eftersom ingen av de undersökta 

logotyperna hade någon maskot. Alla undersökta attribut finns dock redovisade i bilaga 1, 

även om vi valde bort dem i våra resultat. 

Svårigheten att mäta över tid hade en stor inverkan på vår undersökning. Det första urvalet 

baserat på annonsbudget behöver inte innebära att det är ett företag som har existerat under 

lång tid. Kombinationen av våra urvalskriterier gjorde att det enbart blev fem företags 
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logotyper som vi kunde mäta över tid. Om vi i stället hade haft ett större grundurval och 

undersökt de 100 största företagen med störst annonsbudget, hade vi också haft tillgång till 

fler logotyper som vi kunde undersöka över tid. En möjlighet att få in ett större urval av 

logotyper hade varit att utgå från andra urvalskriterier; så som att välja ut de företagen med 

störst omsättning eller vinst. Vi valde dock bort dessa kriterier på grund av att det 

nödvändigtvis inte finns någon koppling mellan storlek på vinst eller omsättning och 

storleken på marknadsbudget.  

 

Eftersom vi valde ut de fem äldsta företagen går det inte att dra några generella slutsatser 

kring resultatet av undersökningen då antalet logotyper är för litet. Om underlaget hade varit 

större hade trovärdigheten för studien också ökat (Stukát, 2005, s. 125).  

  
De designattribut vi valde gjorde vi med förhoppningen att skevheter skulle vara så få som 

möjligt, men givet att vi har gjort ett personligt urval av attributen ska dessa heller inte 

betraktas som objektiva. Vi var dessutom tvungna att inse att några av attributen heller inte 

gick att dra några slutsatser av, eftersom valmöjligheterna bland designattributen var för 

många.  

 

8. Slutsats 

Vår undersökning visar att de designprinciper som appliceras inom logotypdesign främst 

innefattar enkelhet och mångsidighet. Detta visas i flertalet av de modernare logotyperna 

består av färre element och ett enklare linjearbete jämfört med de tidigare. Undersökningen 

pekar på att designnormerna har förändrats över tid; äldre logotyper hade ofta fler detaljer, var 

omringade, hade serifa typsnitt medan dagens logotyper ofta är förenklade i form av färre 

linjer och element. Vår studie visar att det finns två designnormer som är rådande sedan 2000-

talet - 3D-effekten och transparensen. Detta kan förklaras med att verktygen som används för 

att designa logotyper har blivit sofistikerade sedan 2000-talet och i dag kan designers, med 

relativt enkla insatser, skapa exempelvis 3D-effekter. Logotyper från 2000-talet och framåt 

måste designas för att passa både mindre och större storleksformat, och små format kräver att 

designen offrar detaljrikedom för att skapa tydlighet. 
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Kartläggningen av logotyperna visar att den vanligaste klassen av logotyp är illustrativa 

märken och att detta inte har förändrats över tid. Vår analys av de fem äldsta företagens 

logotyper indikerar att logotyper har färre element och linjer i dag än de tidigare versionerna 

av logotypen.   

 

Tolv av tjugo av våra undersökta logotyper var asymmetriska eller hade symboler som var 

asymmetriska. Hendersons och Cote skriver i sin studie (1998, s. 16) att inom 

gestaltpsykologin hävdar man att en symmetrisk design är den primära orsaken till det goda 

mönstret (eng. pattern goodness) och att symmetri tenderar att skapa positiva omdömen. 

  
Vi kan utifrån vår undersökning konstatera att text i versalform är det vanligaste sättet att 

typografera i en logotyp. Elva av tjugo företag använde sig uteslutande av versaler i sina 

logotyper. Det visade sig att det vanligaste typsnittet är sans-serift, där fjorton av tjugo företag 

använde sig av detta. Vår studie av logotypernas historiska utförande går inte att använda för 

att dra några slutsatser om det finns någon skillnad över tid mellan bruket av sans-serift eller 

serift typsnitt. För få av våra undersöka logotyperna innehöll text för att vi skulle kunna dra 

en sådan slutsats. 

  
De tidigare logotyperna i den historiska undersökningen var ofta omringande med linjer. Det 

absolut vanligaste i dag är att ha en så kallat fri logotyp, vilket kan ha sin grund i att 

logotypernas medium har förändrats i och med digitaliseringen. I vår undersökning av de fem 

äldsta företagen så kunde inte denna trend återspeglas. Vi har tidigare nämnt att vid omdesign 

av logotyper är det vanligaste att man förenklar, det vill säga plockar bort element, till 

exempel linjer och bakgrundsformer. 

 

9. Vidare forskning 

Vår undersökning, om än utförd i liten skala, pekar på att designnormer återfinns i logotyper 

och att logotyper i form av symboler förlitar sig på gemensamma överenskommelser och 

tolkningar och att dessa är beroende av kultur och tidsanda men framförallt teknologi. Inom 

populärkulturen bedrivs flera undersökningar som kvantitativt tar sig an logotypers 

designnormer, och vi anser att det vore intressant att genomföra en kvantitativ vetenskaplig 
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undersökning som tittar på designnormer av logotyper i Sverige. Vi skulle också se att man 

går vidare och jämför logotyper över kulturer och mellan olika länder. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Kartläggning av designattribut. 

 

 

 

 

 

 

 

ID Företag Logotyp Logotypklass Primär-/sekundärfärger Symbolform Teckensnitt Teckenstil Versaler/gemener Element/text Omringad/friSymmetrisk/asymmetrisk 3D/2D

1 ICA Wordmark  #d72420 Sans-serift Fetad Versal Text Fri Asymmetrisk 2D

2 Elgiganten Illustrativt märke med text #131562/#62ad46 Triangel Sans-serift Fetad Versal Text och element Fri Symmetrisk symbol 3D

3 Unilever Illustrativt märke med text #005fab Bokstavsform Sans-serift Skrivstil Gemener med versal  beynnelsebokstav Text och element Fri Symmetrisk symbol 2D

4 Procter & Gamble Wordmark #006fba Serift Kursiv, fetad Versaler Text Fri 2D

5 Telia Illustrativt märke med text #672c88 Triangel Sans-serift Fetad Gemener med versal begynnelsebokstav Text och element Fri Assymetrisk symbol 3D

6 Telenor Illustrativt märke med text #00b8ef Triangel Sans-serift Normal Gemener Text och element Fri Assymetrisk symbol 3D

7 L'Oréal Wordmark #000000 Sans-serift Normal Versaler Text Fri 2D

8 Tre Bokstavsform #000000 Sifferform och vågform Siffra Fri Assymetrisk 2D

9 Svenska Spel Illustrativt märke med text #e0001a/#ffffff/#000000 Människoform Sans-serift Fetad Versaler Text och element Fri Assymetrisk 3D

10 Media Markt Illustrativt märke med text #ee1c25/#ffffff Spiral Sans-serift Nomal Gemen med versal begynnelsebokstav Text och element Omringad Assymetrisk 2D

11 Coop Wordmark #3fa535 Sans-serift Fetad Gemener Text Fri 2D

12 Volkswagen Emblem #2a4985/#ffffff Cirkel Element Omringad Symmetrisk 3D

13 Tele2 Wordmark #000000 Sans-serift Fetad Versaler och siffra Text Fri Asymmetrisk 2D

14 Volvo Emblem #e7e7e7/#21336d Cirkel Serift Normal Versaler Text och element Omringad Asymmetrisk 3D

15 Viasat Illustrativt märke med text #426084/#ffffff Cirkel med v-form Sans-serift Normalt Versaler Text och element Fri Asymmetrisk 3D

16 McDonald's Bokstavsform #ffc300 Bågformat Element Fri Symmetrisk 2D

17 Arla Foods Illustrativt märke med text #047a35/#ffcc08/#ffffff Oval Sans-serift Fetad Gemener med versal beynnelsebokstav Text och element Omringad Asymmetrisk 3D

18 Unibet Illustrativt märke med text #4c9601/#ffffff Cirklar Sans-serift Normal Versaler Text och element Omringad Asymmetrisk 3D

19 Ikea Illustrativt märke med text #003399/#ffcc00 Ovan, rektangel Serift Fetad Versaler Text och element Omringad Symmetrisk 2D

20 Comviq Wordmark #000000 Sans-serift Fetad Versaler Text Fri Asymmetrisk 2D


