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Abstract 

The global society today leads to the fact that many companies choose to invest in 
other countries’ markets. One problem that can arise is that the communication 
can be misunderstood by the recipients and therefore risks of becoming costly and 
unsuccessful. To counter this problem, we have investigated cultural differences 
between western and eastern cultures and how those differences can affect the 
perception of visual communication in the form of logotypes. The work also aims 
to increase understanding of which similarities and differences that affect how 
visual elements such as colours, fonts, shapes and symbols are perceived and how 
they can be seen as global. 

The purpose of the thesis was to examine how visual communication, in the form 
of logotypes, is perceived in the western and eastern countries. The aim was also 
to find out which cultural differences that affect what we perceive, and to 
investigate how the visual elements can be used to get logotypes to be seen as 
global in both Sweden and China. The main purpose has been divided into the 
three following questions: 

 What cultural differences affect how visual communication is perceived in 
Sweden and China? 

 Are there similarities/differences in how visual elements in logotypes are 
perceived and used in Sweden and China? 

 How can the visual elements be used to get logotypes to be seen as global 
in both Sweden and China? 

To examine this area, we used a combination of three methods; a literature review, 
interviews and a competitive analysis. With these three methods we tackled the 
area from multiple perspectives, which increases both the reliability and validity of 
the results. 

We have reached the results that there were four major cultural differences that 
affect the visual communication. We have also seen that there are similarities and 
differences in how visual elements in logotypes are perceived and used in Sweden 
and China. The results also showed that there are no specific visual elements or 
guidelines for creating a logotype that is perceived as global in both Sweden and 
China. 

One conclusion we reached was that companies and brands need to be aware of 
the cultural differences that affect the perception of visual communication. They 
also need to know to what extent it affects them. Since there are similarities and 
differences in how visual elements are perceived, we have concluded that the 
individual's perception can vary a lot, but that people within the same culture 
often have relatively similar views. To get a logotype to be seen as global in 
Sweden and China, we have concluded that the logotype should follow the same 
guidelines as for a well-made and high quality logotype.
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Sammanfattning 

Dagens globala samhälle innebär att många företag väljer att satsa på marknader i 
andra länder. Ett problem som kan uppstå är att kommunikationen missförstås av 
mottagarna och det därigenom blir en kostsam och misslyckad marknadssatsning. 
För att motverka problemet har vi undersökt vilka kulturella skillnader som finns 
mellan väst- och östvärlden och hur de påverkar uppfattningen av visuell 
kommunikation i form av logotyper. Arbetet syftade även till att öka förståelsen 
för vilka likheter och skillnader som påverkar hur visuella element så som färg, 
typsnitt, form och symbol uppfattas samt hur de kan betraktas som globala. 

Syftet med examensarbetet var att undersöka hur visuell kommunikation, i form 
av logotyper, uppfattas i väst- och östvärlden. I syftet ingick även att ta reda på 
vilka kulturella skillnader som påverkar vad vi uppfattar samt att undersöka hur de 
visuella elementen kan användas för att få logotyper att uppfattas som globala i 
både Sverige och Kina. Syftet har brutits ner i följande tre frågeställningar: 

 Vilka kulturella skillnader påverkar hur visuell kommunikation uppfattas i 
Sverige respektive Kina? 

 Finns det likheter/skillnader i hur logotypers visuella element uppfattas 
och används i Sverige respektive Kina? 

 Hur kan de visuella elementen användas för att få logotyper att uppfattas 
som globala i både Sverige och Kina? 

För att undersöka ämnesområdet har vi använt oss av en kombination av tre 
metoder; litteraturstudie, intervjuer och konkurrentanalyser. Genom de tre 
metoderna angrep vi undersökningsområdet från flera perspektiv vilket ökar både 
tillförlitligheten och giltigheten av resultatet. 

Det vi fått fram som resultat är att fyra större kulturella skillnader påverkar visuell 
kommunikation. Vi har även sett att det finns likheter och skillnader i hur 
logotypers visuella element uppfattas och används i Sverige och Kina. Resultatet 
visade även att det inte finns några specifika visuella element eller riktlinjer för att 
få en logotyp att betraktas som global i Sverige och Kina.   

En slutsats vi dragit är att företag och varumärken behöver vara införstådda i vilka 
kulturella skillnader som påverkar uppfattningen av den visuella kommunikationen 
och hur mycket skillnaderna påverkar uppfattningen. Eftersom det finns likheter 
och skillnader i hur visuella element uppfattas har vi dragit slutsatsen att 
individens tolkning kan variera mycket men att personer inom samma kultur ofta 
har relativt lika intryck av de visuella elementen. För att få en logotyp att betraktas 
som global i både Sverige och Kina har vi dragit slutsatsen att logotypen bör följa 
samma riktlinjer som för en välgjord och kvalitativ logotyp.   
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1 Inledning 

Examensarbetet genomfördes som en del av vår utbildning 
kandidatpåbyggnadsprogrammet Teknikens tillämpning på Tekniska högskolan i 
Jönköping.  Examensarbetet omfattade 15 högskolepoäng och var inriktat mot 
grafisk design.  

Genom vår utbildning har vi fått insikt om hur visuell kommunikation fungerar i 
västvärlden. Därför var det ett naturligt steg, för oss, att tillämpa och 
vidareutveckla de kunskaperna genom att undersöka hur den visuella 
kommunikationen i östvärlden fungerar och om det finns skillnader/likheter 
jämfört med västvärlden.  
     

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Dagens globala samhälle innebär att många företag väljer att satsa på marknader i 
andra länder. Ett exempel på det är de svenska företag som valt att flytta sin 
produktion och sina tjänster till Kina. Valet grundas ofta på de lägre 
produktionskostnaderna och nya marknader som finns tillgängliga i Kina. Flytten 
till andra länder gör att människor med olika kulturer och livsstilar möts. 
Problemet är att det ibland kan leda till kommunikativa missförstånd och 
misslyckade marknadssatsningar. För att undvika missförstånd krävs förståelse för 
de kulturella och de kommunikativa skillnader som finns mellan väst- och 
östvärlden. Företagens kommunikation sker till stor del visuellt genom logotyper, 
symboler, reklam och dess grafiska profil. En viktig del för att lyckas med 
kommunikationen i olika länder är att säkerställa att rätt budskap når fram och 
uppfattas på samma sätt oavsett nationalitet. Genom vår kontakt med en 
designskola som arbetar mot kinesiska företag fick vi i uppdrag att ta fram 
kunskap kring hur visuell kommunikation uppfattas som globalt i både Sverige 
och i Kina. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet var att undersöka hur visuell kommunikation, i form 
av logotyper, uppfattas i väst- och östvärlden. I syftet ingick även att ta reda på 
vilka kulturella skillnader som påverkar vad vi uppfattar samt att undersöka hur de 
visuella elementen kan användas för att få logotyper att uppfattas som globala i 
både Sverige och Kina. 

Syftet bröts ner i följande tre frågeställningar: 

 Vilka kulturella skillnader påverkar hur visuell kommunikation uppfattas i 
Sverige respektive Kina? 

 Finns det likheter/skillnader i hur logotypers visuella element uppfattas 
och används i Sverige respektive Kina? 

 Hur kan de visuella elementen användas för att få logotyper att uppfattas 
som globala i både Sverige och Kina? 
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1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet omfattade endast visuell kommunikation i form av logotyper. Det 
behandlade därmed inte verbal eller ickeverbal kommunikation. Följande visuella 
element i logotyper undersöktes; färg, typsnitt, form samt symbol. 
Undersökningen i arbetet har avgränsats till att endast involvera svenska och 
kinesiska deltagare. En annan avgränsning på undersökningen var att bara jämföra 
de 100 mest framgångsrika svenska och kinesiska internationella varumärkena 
samt de 100 mest framgångsrika globala varumärkena, totalt 300 logotyper. 

1.4 Disposition 

Rapporten introducerar läsaren med en inledning där bakgrund, syfte, 
frågeställningar och avgränsningar beskrivs. Därefter följer den teoretiska bakgrunden 
som bland annat behandlar ämnena kommunikation, visuella element, kultur och 
logotyp. I avsnittet metod och genomförande beskrivs arbetsmetoderna medan 
resultatet från intervjuer, konkurrentanalyser och litteraturstudier presenteras 
utifrån våra frågeställningar i avsnittet resultat och analys. Därefter diskuteras vårt 
arbete, våra metodval, vad som kunde gjorts bättre och hur undersökningen kan 
utvecklas i framtiden i diskussion och slutsatser. Rapporten avslutas med referenser, 
sökord och bilagor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inledning  

7 

1.5 Begreppsdefinition 

Fast symbol: Är en symbol i en logotyp som inte går att separera från 
text/varumärkesnamn.  

Form: Är tvådimensionell och har igenkännbara gränser. De vanligaste formerna 
är cirkel, triangel och fyrkant. 

Global: När ett företag eller varumärke är globalt finns de i hela världen eller i 
minst 50 länder. 

Internationell: Ett internationellt varumärke berör många länder. De kan ofta 
vara ganska tongivande och påverkar varumärken i andra länder. 

Konkurrentanalys: Jämförelse mellan svenska, kinesiska och globala logotyper. 

Kultur: Är av samhället ett accepterat sätt att reagera på extern och interna 
händelser. 

Logotyp: Är produktens, företagets namn eller en del av det. 

Lokal: De flesta varumärken föds och påbörjar sin utveckling på en lokal eller 
inhemsk marknad. Det innebär att de är begränsade till ett specifikt geografiskt 
område, till exempel att de endast verkar inom det egna landet.  

Löstagbar symbol: Är en symbol i en logotyp som kan användas separat från 
text/varumärkesnamn. 

Ordbild: Är en sammansatt enhet, alltså formen av ett ord. Den byggs upp av 
bland annat av ordets ytterkontur, dess inre former samt former mellan bokstäver.   

Perception: Handlar om medvetna och omedvetna processer som omvandlar 
sinnesintryck till meningsfull information. 

Semiotik: läran om tecken eller teckensystem. 

Symbol: En symbol kan vara ett tecken, en bild eller ett föremål som har en 
inbyggd mening. Ofta något som ingår i en logotyp. 

Symbollogotyp: Är en logotyp som består endast av en symbol/form. 

Textlogotyp: Är en logotyp som endast består av text/varumärkesnamn. 

Typsnitt: Är ett komplett alfabet där alla bokstäver och tecken har ett gemensamt 
utseende. 

Varumärke: Ett varumärke kan vara en produkt, dess namn eller en logotyp (ett 
registrerat ord/fras/rollfigur). 

Visuella element: Är de byggstenar som används för att bygga upp logotyper och 
grafik. De kan vara färg, typsnitt, form och symbol. 

Visuell kommunikation: Är kommunikation genom symboler, typografi, bilder, 
grafisk design, illustration, färg och logotyp. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska bakgrunden byggdes upp genom att göra databassökningar på ord 
så som visuell kommunikation, visuella element, global, kultur och logotyp. Från 
sökresultaten sorterades bland annat litteratur som kan kopplas till både Sverige 
och Kina ut för att analyseras. Till den teoretiska bakgrunden och litteraturstudien 
har tryckt litteratur, artiklar, tidskrifter och internetkällor använts. 
 

2.1 Kommunikation 

Ordet kommunikation kommer från latinska ”communicare” som betyder ”att 
göra tillsammans” [1]  . I grunden är det en aktivitet där information förmedlas 
och sprids genom att utbyta tankar, meddelanden och budskap genom tal, bild, 
signal, skrift eller beteende. Kommunikation delas ofta in i tre typer; verbal, 
ickeverbal och visuell kommunikation. Visuell kommunikation förmedlas bland 
annat genom symboler, typografi, bilder, grafisk design, illustration och färg [2]. 
För att kommunikation ska uppstå och fungera behövs en sändare, ett budskap 
och en mottagare. Det innebär att sändaren skickar ut ett budskap till mottagaren 
på ett sett där sändaren kan avläsa om det uppstått någon reaktion och om 
budskapet lyckats locka någon till handling (se figur 1) [3]. 
 

Figur 1. Kommunikationsvägar. 

2.1.1 Visuell kommunikation 

I dagens samhälle stöter vi på visuell kommunikation nästan överallt och varje 
dag. Det går bland annat att hitta på förpackningar, skyltar, logotyper, räkningar, 
kvitton, böcker, mobiler och reklam. I de flesta fall skapas den visuella 
kommunikationen för att uppnå ett visst syfte och med tanken att den ska nå en 
förbestämd målgrupp.  

Visuell kommunikation är en sammanslagning av ett budskap och dess utseende. 
Precis som i all kommunikation krävs att sändaren och mottagaren har en 
överensstämmande bild av budskapets form för att det ska kunna nå fram på ett 
tillfredställande sätt. Ofta används visuell kommunikation för att nå en större 
målgrupp men ett visuellt budskap är inte lika pålitligt som ett skrivet eller talat 
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budskap. Det är mindre pålitligt eftersom det visuella ofta är mer tvetydligt och 
mindre precist. 

Visuell kommunikation levereras via ett medium/kanal till mottagaren och utsätts 
ofta för störningar (brus) längs vägen. Bruset påverkar hur mottagaren uppfattar 
budskapet och kan i värsta fall hindra mottagaren från att nås av budskapet (se 
figur 2). För att öka chansen att budskapet uppfattas rätt är det viktigt att analysera 
ifall det kan tolkas på flera sätt, om det är en kombination av att se och läsa (ord 
och bild), om det är lämpligt för mottagaren, vilka oskrivna regler som påverkar, 
hur dess symboler uppfattas och hur människan uppfattar och tolkar saker [4]. 

 

 

Figur 2. Sändare, brus och mottagare. 

2.2 Visuella element 

Genom att använda och kombinera visuella element går det att skapa visuella verk 
[5]. De grundläggande visuella elementen är bland annat punkt, linje, form, färg 
och textur [6].  

2.2.1 Färg  

Färg är en intressant del av de visuella elementen då det går att tillämpa på alla 
andra elementen [5]. När färg används kan det ge dem starka visuella uttryck. 

Färg väcker känslor och kommunicerar budskap. Vi reagerar undermedvetet på 
olika färger och toner. Det kan avgöra hur information uppfattas och på så sätt 
kan det påverka våra val som konsumenter av produkter, tjänster och varumärken. 

Färger kan delas in på många olika sätt. De kan vara varma, kalla, starka, bleka 
eller neutrala. Varma färger (röd och gul) ses som aktiva och dynamiska medan 
kalla färger (blå och grön) ses som mer lugnande och pålitliga. Starka färger väcker 
uppmärksamhet och används ofta i marknadsföring av produkter och i annonser. 
Bleka färger som innehåller en vit nyans förknippas ofta med nyfödda och 
bröllop. Neutrala färger innehåller brun eller grå färg och uppfattas som ofta lugna 
och fridfulla. 

Beroende på vilken kultur och geografisk plats människor kommer ifrån påverkas 
uppfattningen av färg. Andra saker som kan påverka människors uppfattning av 
färg är kön, ålder och civilstånd [7].  

Vit anses vara en färg som associeras till enkelhet och godhet [8]. Vit symboliserar 
sorg och död i Asien medan vit symboliserar lycka och renhet i västvärlden [9].  

Svart förknippas med makt och sorg. Färgen är dock nuförtiden många gånger 
förknippat med elegans. 
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ANTIKVA antikva 

Grön associeras med miljö, natur och oerfarenhet. Den förknippas även med 
utomhuslukt och färsk dofter [8]. I Kina står den för uppriktighet, driftsäkerhet 
och pålitlighet [9].  

Blå anses vara en ofarlig färg som kopplas till förtroende. Den förknippas många 
gånger till himmel, lugn, stabilitet och teknik. Blå anses vara den mest säkra 
globala färgen [8] och är den vanligaste samt populäraste logotypfärgen i USA. I 
Sverige symboliserar blå manlighet och kyla [9] medan den i Kina kan betraktas 
som omoralisk. 

Röd förknippas med värme, energi, kärlek och passion. I den kinesiska kulturen 
har den röda färgen alltid varit uppskattad eftersom den anses vara tilltalande och 
lycklig.  

Gul är en tilltalande färg för kineser eftersom den ofta står för kunglighet och 
glädje. Andra saker gul associeras till är värme, andlighet men även försiktighet 
och falskhet. Det sägs att gul är den bästa färgen för att fånga uppmärksamheten 
via produkter.  

Orange är en färg som fångar uppmärksamhet och känns energifull samt varm.  

Lila står för rikedom, andlighet, kreativitet, passion, visdom, sorg och i den 
kinesiska kulturen uppfattas färgen som dyr. 

Brun är en ganska neutral färg och sätts i samband med naturen. Den förknippas 
traditionellt sätt med jord, värme, tillförlitlighet och stabilitet. 

Grå är förknippat med intelligens, blygsamhet, tristess, konservatism, pålitlighet 
och elegans. I Kina kan färgen uppfattas som billig [8]. 

2.2.2 Typsnitt 

Typsnitt eller teckensnitt som det kallas i en modernare benämning omfattar ett 
komplett alfabet med gemensamt utseende. Alfabetet består av bokstäver, siffror 
och tecken. De kan utformas på olika sätt för att bilda särarter så som normal, rak, 
kursiv, fet version med mera. De kan även utformas i olika teckengrader som 
betyder storleken på typsnittet. Det finns två huvudgrupper bland typsnitt som 
heter Antikva och Sanseriff, de kan även kallas storfamiljer som innehåller ett 
antal kärnfamiljer [3]. 

Antikvans främsta kännetecken är serifferna som också kallas för de små fötterna 
och flaggorna (se figur 3).  

 

 

 

Figur 3. Antikva. 
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SANSERIFF sanseriff 

De skapar en baslinje och hjälper därmed ögat att läsa texter. På grund av att det 
finns unika detaljer på varje bokstav och de blir mer urskiljbara från varandra och 
därmed lättare att läsa bredvid varandra. Det blir tydligare bokstäver vilket ger 
tydligare ordbilder vars utseende är väl inarbetat. Antikvan uppfyller därigenom de 
krav som hjärnan och ögat ställer på att med lätthet kunna uppfatta bokstäver och 
ordbilder. Bokstäverna är dynamiska och de skapar en framåtriktad rörelse i 
läsningen. Därför lämpar sig antikvan bäst i löpande texter så som i tidskrifter och 
böcker [10]. Antikvan innehåller tre kärnfamiljer; diagonal-, trans- samt 
vertikalantikvan.  

Sanserifferna skapades efter antikvan och det som skiljer dem åt är att 
sanserifferna saknar seriffer och är mer jämntjocka i stilen (se figur 4).  

 

 

 

Figur 4. Sanseriff. 

Sanserifferna ger ett enkelt intryck genom sina geometriska former och skapar 
monotoni i läsningen. Därmed lämpar sig sanserifferna bättre i rubriker, skyltar 
som avläses på avstånd, i kortare texter samt bild- och diagramtexter. Sanserifferna 
har fyra kärnfamiljer; primform, neoform, humanform samt geometrisk form.  

Övriga typsnittsfamiljer används i en mer begränsad omfattning. De är skripter, 
mekaner och fria stilar (se figur 5). 

 

 

Figur 5. Skript, Mekan och Fri stil. 

Skripter har handskriftkaraktär och används endast för särskilda ändamål till 
exempel i enkla inbjudningskort och restaurangmenyer. Mekaner är en 
typsnittsfamilj som är något annorlunda i formen. De känns kraftfulla och ibland 
klumpiga. Typsnittsfamiljen används ofta i affischer. Fria stilar är typsnitt som hör 
till en bohemisk, växande, vildvuxen och obunden familj. Därför är stilen många 
gånger svår att tyda och användarmöjligheterna är därmed begränsade. Fria stilar 
kan trots allt komma till användning i ett lekfullt och fritt typografiskt 
arrangemang på till exempel ett skivomslag eller i en logotyp. Dock är ofta ett krav 
på logotyper att läsbarheten måste vara hög och därför väljer många att begränsa 
sitt urval av typsnitt till antikvor och sanseriffer. De blandar därmed inte in de fria 
stilarna [3]. 

Gemener betyder små bokstäver och de gör det enklare för ögat att enkelt sätta 
ihop ordbilder [3].  Att endast använda gemener i logotyper kan tillsammans med 
vissa varumärkesnamn ge en vilande känsla [11]. Versaler betyder stora bokstäver 
som avläses bokstav för bokstav vilket gör att de inte lämpar sig i löpande texter 
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[3].  Att använda versaler i logotyper ger en formell och stark känsla vilket kan 
vara ett bra val för varumärken som vill framhäva befogenhet. För att ge ett 
mindre formellt intryck kan mjuka färger appliceras på bokstäverna eller kan de 
kompletteras med grafik. För att framställas som tidlös och traditionell bör första 
bokstaven i varje ord stå i versaler och resten i gemener [11]. 

2.2.3 Kinesiskt skriftspråk 

Det kinesiska skriftspråket består av tecken. Det har i stort sett varit oförändrat 
under de senaste 2000 åren och det finns sedan 50-talet även en något förenklad 
form som underlättar för folket att lära sig läsa och skriva [12]. När man skriver på 
kinesiska kan man alltså använda det traditionella eller det förenklade skriftspråket 
(se figur 6).  
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Traditionella och förenklade kinesiska skriftspråket [13]. 

Det förenklade används generellt sätt på Kinas fastland, i Singapore och Malaysia 
medan det traditionella används i Taiwan, Hong Kong och Macau. Det 
traditionella består av flera komplexa streck medan den förenklade har ett 
reducerat antal streck [13].   

De mest populära är Song (sòngtǐ) även känd som Ming (míngtǐ) typsnittet. De 
kan jämställas med antikva typsnitt eftersom de precis som Times New Roman 
har start och slut ändar som är lite tjockare. Ett annat populärt typsnitt är Svart 

(hēitǐ) typsnitt. Det jämställs ofta med sanseriffer så som Arial [14]. 

Generellt sett kan inte uttalet av orden avläsas från dess tecken, dock har ofta 
tecken med samma komponenter ungefär samma uttal. Kinesiska språket är inte 
alfabetiskt utan byggs upp av piktogram och ideografiska former vilket innebär att 
de använder kombinationer av bilder och symboler för att bygga meningar. För att 
få grundläggande läs och skrivkunnighet krävs att man lär sig cirka 3000 olika 
tecken. Ett sätt att lära sig uttalet av ett tecken är att använda sig av Pinyin som 
presenterar kinesiska ljud i ett romerskt/västerländskt alfabet (se figur 7).  

 

Figur 7. Kinesiska tecken utskrivet i Pinyin [15]. 
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Pinyin betyder att sätta samman och uttala ljud. Ofta uttalas Pinyin språket fel av 
engelsktalande människor eftersom nästan hälften av bokstäverna har andra ljud 
än i det engelska språket. Kinesiska tecken ses som det sanna kinesiska 
skriftspråket men Pinyin används ändå mycket på skyltar och kartor [16]. 

2.2.4 Form 

Former ses som grunden för design eftersom de har funnits i tusentals år. De är 
lätta att manipulera genom att använda dem för att skapa mönster, bestämma 
layouter samt skapa nya sammansatta element som till exempel logotyper [5]. 
Människan använder former för att identifiera saker i sitt sinne. Alla former 
kommunicerar olika därför är valet av form avgörande för om ett objekt 
kommunicerar rätt budskap [17]. 

En form kan ha en mängd olika karaktärsdrag och varje drag kan kommunicera 
helt olika saker. De är tvådimensionella och har igenkännbara gränser. En form 
kan vara öppen eller stängd, liten eller stor samt kantig eller rund.  

Enkla former kan användas för att bygga upp mer komplexa former. De kan 
användas för att organisera information, illustrera idéer, skapa rörelse, textur och 
djup. Former kan även skapa stämning och känsla samt framhäva andra objekt. 
De kan dessutom uppstå i negativa ytor, alltså utrymmen mellan andra former 
[18]. 

De grundformerna som finns är kvadraten, triangeln samt cirkeln. Dessa former 
kan upplevas ha olika riktningar så som horisontell, vertikal, diagonal och kurva 
(se figur 8) [6]. 

 

 

 

 

 

Figur 8. Horisontell, vertikal, diagonal och kurva. 

En kvadrat utgör horisontell och vertikal riktning, triangeln en diagonal och 
cirkeln en kurva [6]. 

Cirklar saknar start- och slutpunkt och förknippas ofta med solen, jorden, månen 
och universum. Den kan också användas för att illustrera kända objekt så som hjul 
och bollar. En cirkel uppfattas ofta ha en rörelse i sig som kan framhävas 
ytterligare med hjälp av linjer och skuggor. De kan ses som varma, bekväma, 
sensuella, energifulla och kraftfulla men symboliserar också oändlighet, enhetlighet 
och harmoni. 
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Fyrkanter är stabila och väldigt familjära former. De upplevs som pålitliga och 
jordbundna samt representerar ordning, matematik, rationalitet och formalitet. 
Fyrkanter är den mest använda formen inom design och är uppbyggd av vinklar. 
Eftersom de är familjära och välanvända kan fyrkanter uppfattas som tråkiga och 
används därför ofta för att rama in andra element. Andra associationer till 
fyrkanter är likhet, stillhet, fasthet, säkerhet och jämställdhet. I buddismen 
symboliserar en fyrkant (jordbunden) inuti en cirkel (evig helhet) relationen mellan 
människan och det gudomliga. 

Trianglar kan ses som stabila eller instabila beroende på om dess bas är horisontell 
eller inte. De förknippas med dynamisk spänning, handling och aggression vilket 
gör att den stabila och instabila formen kan betyda både konflikt eller stadig 
styrka. Den stabila varianten är balanserad och symboliserar då lagar, vetenskap 
och religion. Trianglar kan uppfattas som pyramider och pilar samt kopplas till 
självinsikt och uppenbarelse. Styrkan i trianglar förknippas ibland med 
maskulinitet och dess dynamiska natur gör dem mer lämpliga i växande 
högteknologiska företag än stabila bankföretags logotyper. Trianglar kan dessutom 
användas för att förmedla framsteg, riktning och mening [18]. 

2.2.5 Symbol 

Ordet symbol kommer från grekiska ordet ”symbolon” som betyder kännetecken 
eller igenkänningstecken. En symbol kan vara ett tecken, en bild eller ett föremål i 
ett mer eller mindre korrigerat utförande som är allmänt accepterad och har en 
någorlunda enkel betydelse. Inom många branscher används grafiska tecken eller 
teckenkombinationer så kallade ideogram. Det är symboler som i många fall har 
en fastställd och/eller lättförståelig betydelse. 

Kultur är ett område där det kryllar av symboler. De kan bestå av föremål, bilder 
och handlingar [19]. Symboler utvecklas lätt och gamla försvinner ofta genom att 
olika kulturer kopierar varandras symboler [20].  

2.3 Logotyp 

Kärnan i ett företags visuella identitet är logotypen, den har som syfte att spegla 
företagets kultur och affärsidé. Den ska även spegla företagets, tjänstens eller 
produktens visuella bild samt skapa tillit och förtroende. Den får inte väcka 
associationer till de saker som strider mot företagets profil.  

Logotypen är produktens, företagets namn eller en kombination av dem. Ibland 
kallas logotypen ordmärke, då är logotypen uttryckt i ett speciellt typsnitt som gör 
att den blir lätt att känna igen och särskiljer sig från mängden. Logotypen ska vara 
lätt att avläsa därför bör ett relativt enkelt typsnitt användas. En särskiljande 
logotyp bör fungera i både stora och små teckengrader samt fungera i 3D format, 
på olika skärmar och trycksaker. Logotypen bör fungera i både färg och i svart 
samtidigt som den bör vara tidlös. Det innebär att den inte ska vara tid- och 
trendbunden eftersom den snabbt kan bli omodern. Det gäller alltså att uppdatera 
och finjustera logotypen så den hela tiden är i samklang med företaget och dess 
verksamhet. 
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En logotyp innehåller antingen text (ofta varumärkesnamnet), ett bildmärke eller 
en kombination av båda. Ett bildmärke kan vara en förenklad bild eller en symbol. 
Om märket är inarbetat och välkänt kan det användas skilt från logotypen. Märket 
sammanlänkar språk och kultur och får därmed ett obegränsat 
användningsområde. Det är viktigt att kontrollera om märket har en annan 
betydelse i andra länder vid etablering i utlandet [3]. 

2.4 Semiotik 

Tecken är förutsättningen för all kommunikation. För att människor ska kunna 
förmedla och dela kunskap, idéer och varningar behövs tecken för att uttrycka sig. 
Tecken behövs även för att dokumentera händelser och saker. Det ger människor 
möjlighet att reflektera, tillsammans som ensamma samt möjligheten att betrakta 
en upplevelse utifrån. 

Ett tecken är en eller flera bokstäver men det kan även vara en bild. Med hjälp av 
dem kan system byggas. Vad som krävs är att människor i en grupp, en stam, ett 
land eller en världsdel är överens om vad tecknet betyder annars blir det lätt 
missförstånd i kommunikationen. Förutom ljud och kroppsspråk utgår 
kommunikationen från bokstäver och tecknen [3]. 

2.5 Perception  

Psykologiska begreppet perception handlar om medvetna och omedvetna 
processer. De omvandlar sinnesintryck till meningsfull information. Genom 
synintrycket får hjärnan flest signaler. Näthinnan har cirka 130 miljoner synceller 
som fångar upp ljusstrålar från omgivningen som sänder dem vidare i form av 
nervimpulser till hjärnans syncentrum. Därigenom sätts synintrycket samman och 
vi ser. För att kunna tolka och uttrycka oss om det vi ser, för oss själva eller andra, 
krävs att vi har lagrat minnesbilder från tidigare synintryck i långtidsminnet. I 
långtidsminnet lagras våra upplevelser. För att få en upplevelse krävs det att vi blir 
berörda på ett känslomässigt sätt som relaterar till det som finns lagrat i vårt 
medvetande. Upplevelser kan vara kraftfulla, dramatiska, mjuka och skapa 
personlig beröring. Ju starkare och ovanligare sinnesintryck desto större intryck. 
Dock påverkas våra tolkningar och intryck av det vi ser av våra tidigare 
erfarenheter, attityder, värderingar samt den situation vi befinner oss i [3]. 
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2.6 Kultur 

Kultur kan definieras som ”av samhället accepterat sätt att reagera på extern och 
interna händelser”. För att förstå samhällets handlingar och synvinklar behövs 
därför insikter om att historiska händelser och geografiska platser påverkat 
kulturens utveckling [21]. 

2.6.1 Hofstedes kulturdimensionsteori 

Hofstedes kulturdimensionsteori används för att utforska likheter och skillnader 
mellan olika kulturer. Teorin har fem nyckeldimensioner:  

Individualism - kollektivism 
I dimensionen fokuserar man antingen på sig själv och den närmaste familjen eller 
mer på grupptillhörighet vilket innebär gruppen ser efter individen mot att 
individen är lojal mot gruppen. Individualism innebär ”jag tänk”, att identiteten 
ligger i sig själv som person. Självuppfyllelse är viktigt och individens val värderas 
mer än gruppens val. Kulturer som är individualistiska prioriterar uppgifter över 
relationer. Ökat antal singelhushåll och ökad välstånd tyder på att fler kulturer drar 
mot det individualistiska hållet. I dessa kulturer är det vanligt att en person tillhör 
flera olika grupper som de själva valt och att de träffar familj och vänner hemma. 
Kollektivism innebär ”vi tänk”. Identiteten grundas i det sociala system man 
tillhör, med andra ord är det viktigt att inte förlora ansiktet. Kulturen byggs på 
skamsenhet vilket innebär att om man gör något fel reflekteras det över hela 
gruppen. Relationer prioriteras över uppgifter, alltså är gruppens normer viktigare 
än individens önskemål. Vilken grupp man tillhör har stor betydelse och man 
träffar helst familj och vänner offentliga sammanhang. 

Maktdistans 
Dimensionen definieras som ”till vilken grad som personer i samhället med lite 
makt accepterar och förväntar sig att makten fördelas ojämnt”.  
I kulturer med stora maktskillnader har varje person sin plats i samhällets hierarki 
vilket innebär att auktoriteter accepteras. De är välklädda, speciellt offentligt, 
eftersom social status är viktigt och den definieras av vad du har på dig, din 
hållning, ditt utseende och din yta. Äldre människor är ofta viktiga eftersom hög 
ålder inger respekt. De har starka beroenderelationer mellan föräldrar och barn, 
chefer och anställda vilket placerar den beroende personen i lägre statusnivå.  
I kulturer med små maktskillnader kan auktoriteter ses som något negativt och 
fokus ligger istället på jämställdhet och lika förutsättningar. Självständighet är högt 
värderad och ytan får mycket lågt fokus. I kulturtypen uppfostras barn att vara 
självständiga. 

Osäkerhetsundvikande 
Definieras som ”till vilken nivå människor känner sig hotade av osäkerhet och 
tvetydighet och hur mycket de försöker att undvika dem”. Stort 
osäkerhetsundvikande innebär att det finns ett stort behov av regler, formaliteter, 
struktur och formel kommunikation. Konflikt och konkurrens ses som hot och 
det är vanligt med en högre nivå av oro och spänning. Det uttrycks genom att visa 
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känslor, prata högt och gestikulera mycket. De här kulturerna är mindre öppna för 
förändring och innovation. Lågt osäkerhetsundvikande innebär att man inte har 
något emot osäkerhet och förändring. De har få regler och visar helst inte känslor. 
Det är viktigt med sunt förnuft samt att konkurrens och konflikt inte ses som hot. 
De har även mindre rituella beteenden.  

Maskulinitet - femininitet 
Ett maskulint samhälle har fokus på prestationer och framgång medan ett 
feminint samhälle har fokus på att ta hand om varandra och på livskvalité. I en 
maskulin kultur är det viktigt att visa sin framgång, därför är statusvarumärken 
betydelsefulla. Det ses som positivt att vara en vinnare och barn lär sig att beundra 
de starka. Ofta delas inte hushållsarbetet lika mellan män och kvinnor. I feminina 
kulturer ligger fokus på människor och man strävar efter samstämmighet. Det 
finns ett behov av samhörighet och bekvämlighet och att vara en vinnare ses ofta 
som något negativt. Om man lyckas ska det inte synas utåt utan man ska passa in 
bland alla andra. Barn lär sig därför att sympatisera med de svaga. Det är vanligt 
med blygsamhet och skryt ses som något negativt. 

Lång mot kort tidsorientering 
Definieras som ”till vilken nivå ett samhälle uttrycker ett praktisk 
framtidsorienterat perspektiv över en konventionell historisk eller kortsiktig 
framtidsorientering”. Faktorer som räknas in i den långsiktiga är uthållighet, att 
sortera relationer efter status, sparsamhet och att ha en känsla för skam. 
Kulturerna fokuserar på sinnesfrid, har vördnad för natur och att göra långsiktiga 
investeringar. Viktiga faktorer för den kortsiktiga framtidsorienteringen är 
personlig stabilitet, respekt för traditioner och att hälsa/tacka tillbaka. Det är 
viktigt med tjänster och gåvor samt att fokus ligger på att vara lycklig [22]. 

2.6.2 Kultur i Sverige och i Kina 

I tabell 1 och i figur 9 visas vilka kulturvärden Sverige och Kina hade år 2001 
enligt Hofstedes kulturdimensioner.  
 

Tabell 1. Sveriges och Kinas kulturvärden enligt Hofstedes kulturdimensioner 

 
 
 
 
 
 
 

Sverige är individualistiskt, har relativt låg maktdistans, inte särskilt 
osäkerhetsundvikande, är mycket feminint och har en relativt kort 
framtidsorientering. Kina är kollektivistiskt, har stor maktdistans, inte är särskilt 
osäkerhetsundvikande, är maskulina och har en mycket lång framtidsorientering. 
Långsiktig framtidsorientering tillsammans med kollektivism ger starka 
familjeband, ett långsiktigt tankesätt och vördnad för föräldrar. Den 

 Sverige Kina 

Individualism - Kollektivism 71 20 

Maktdistans 31 80 

Osäkerhetsundvikande 29 30 

Maskulinitet - femininitet  5 66 

Lång mot kort framtidsorientering 33 118 
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kombinationen av framgångsrika familjeentreprenörskapet har gjort att Asiens 
utveckling sett annorlunda jämfört med västvärldens [22]. 
  

Figur 9. Kulturvärden i Sverige och Kina. 

2.6.3 Skillnader i hur världen uppfattas av väst och öst 

Västerländska och österländska personer uppfattar världen olika. Det framgick vid 
en studie, av forskaren Nisbett, som gick ut på att följa deras ögonrörelser när de 
tittade på bilder av olika scenarios och där olika distinkta mönster framträdde. 
Resultatet visar att västerländska personer tenderar att vara mer analytiska och 
uppmärksammar oftare objektet i bilden och inte omgivningen. De fokuserar 
snabbare än österländska personer på bildens objekt eller fokuspunkt. 
Österländska personer ser istället helheten i bilden, alltså fokuserar mer på 
bakgrunden. Personer från öst spenderar därmed mer tid med att placera 
information i dess kontext än vad västländska gör. Resultatet påvisar hur 
individerna minns bilderna och hur de uppfattar bilder från första början. 
En anledning till skillnaderna kan vara att för ca 2500 år sedan levde människorna 
i öst av att samarbeta på storskaliga jordbruk medan människor i väst istället 
ägnade sig åt mer individualistiska uppgifter så som jakt, fiske och småskaligt 
jordbruk. Det innebär att personer i öst i förstahand uppmärksammar sociala 
sammanhang medan personer i väst uppmärksammar objekt som är viktiga för 
dem och som ger dem ett mål att följa. Det visar sig även i dagens samhälle genom 
att östvärlden har mer komplexa sociala samhällen än västvärlden [23]. 
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3  Metod och genomförande 

I arbetet användes följande metoder; litteraturstudie, konkurrentanalys och 
intervju. För att besvara frågeställning ett; Vilka kulturella skillnader påverkar hur 
visuell kommunikation uppfattas i Sverige respektive Kina? användes litteraturstudien och 
intervjuer med sju stycken deltagare. Frågeställning två; Finns det likheter/skillnader i 
hur logotypers visuella element uppfattas och används i Sverige respektive Kina? besvarades 
genom litteraturstudien och intervjuer med sex stycken av deltagarna samt av två 
av konkurrentanalyserna. Frågeställning tre; Hur kan de visuella elementen användas för 
att få logotyper att uppfattas som globala i både Sverige och Kina? besvarades genom 
litteraturstudien, intervjuerna med samtliga sju deltagarna samt 
konkurrensanalyser. Nedan beskrivs varje metod, hur de användes och hur arbetet 
genomfördes. 

3.1 Litteraturstudie 

I examensarbetet gjordes en litteraturstudie till den teoretiska bakgrunden och för 
att lägga grunden till svaren på våra frågeställningar. Litteraturstudien användes för 
att komplettera och styrka resultatet av arbetet. För att få relevant data sökte vi 
litteratur, artiklar och tidskrifter via Jönköpings högskolebibliotek databas Primo 
samt via andra internetkällor.  

3.2 Konkurrentanalyser 

Tre konkurrentanalyser genomfördes. Den första innehöll 100 framgångsrika 
globala logotyper medan den andra innehöll 100 framgångsrika svenska logotyper 
och den tredje 100 framgångsrika kinesiska logotyper. Avsikten med 
konkurrentanalyserna var att se vilka visuella element de olika 
ländernas/gruppernas logotyper innehöll. En tabellmall skapades för analysen och 
användes för varje land/grupp. Logotyperna placerades i mallen i den ordning de 
hade i respektive topplista. I tabellen fanns följande kolumner:  

 Placering (1-100)  

 Namn på varumärke  

 Färger 

 Typsnitt  

 Form 

 Symbol   

De 100 globala logotyperna togs från en lista över topp 100 globala varumärken 
från 2012 [24] (se bilaga 1) medan de 100 svenska logotyperna togs från en lista 
över Sveriges 500 största företag från 2009 [25] (se bilaga 2). Eftersom den 
svenska listan saknade bilder på logotyperna fick vi leta fram dem via Google. De 
100 kinesiska logotyperna togs i sin tur från en lista över de 100 mest värderade 
kinesiska företagen 2010 [26] (se bilaga 3). Logotyperna analyserades enligt 
kolumnerna i tabellmallen och sammanställdes därefter i diagram. När 
konkurrentanalyserna genomförts jämfördes de sinsemellan och granskades för att 
se om det fanns några likheter eller skillnader i hur de använde sig av de visuella 
elementen färg, typsnitt, form och symbol i logotyperna.  
 



Metod och genomförande 

20 

3.3 Intervjuer 

Sju stycken intervjuer genomfördes för att få ytterligare djup i undersökningen. 
Anledningen till antalet intervjuer var för att få med flera synvinklar och 
därigenom öka trovärdigheten. Vi definierade vilka kriterier som behövdes till 
intervjuerna enligt följande:  

 1 person med kunskap om Sveriges och Kinas relation, historia och kultur. 

 1 person med svensk bakgrund som arbetar inom 
marknadskommunikation. 

 1 person med kinesisk bakgrund som arbetar inom 
marknadskommunikation. 

 2 personer med svensk bakgrund som arbetar inom export mellan Sverige 
och Kina eller arbetar inom ett internationellt företag, alternativt bott i 
både Sverige och Kina. 

 2 personer med kinesisk bakgrund som arbetar inom export mellan Kina 
och Sverige eller arbetar inom ett internationellt företag, alternativt bott i 
både Sverige och Kina. 

Urvalet av deltagare gjordes i samförstånd med vår kontakt på Nordisk 
Designskola i Borås. Det ledde till tre deltagare som uppfyllde våra kriterier och 
via dem fick vi kontakt med ytterligare tre deltagare som också uppfyllde våra 
kriterier. Tidigare kontakter med Exportakademien i Jönköping, som samarbetar 
med Jönköpings Högskola, ledde fram till den sista deltagaren.  

Eftersom personerna som deltog i intervjuerna befann sig i Jönköping, Borås, 
Stockholm och Kina fick vi anpassa tillvägagångssättet. De intervjudeltagare som 
bodde i Jönköping och Borås träffade vi personligen för att genomföra 
intervjuerna. Övriga intervjuer genomfördes genom en kombination av mejl, 
telefon- och Skypeintervju. Vi fick även anpassa intervjufrågorna efter vilket språk 
deltagarna pratade, svenska eller engelska.  

En intervjuguide togs fram och delades in i tre sektioner där varje sektion kopplas 
till en frågeställning var (se bilaga 4). Intervjuguiden innehöll frågor och bilder där 
fokus låg på att skapa spontana reaktioner och diskussioner kring 
undersökningsämnena. För att få ut så mycket som möjligt från intervjuerna valde 
vi att spela in dem vilket ytterligare främjade diskussionerna samt gjorde det 
enklare för oss att analysera intervjuerna.  

Den första intervjun som genomfördes var med deltagaren som hade kunskap om 
Sveriges och Kinas relation, historia och kultur. Där låg fokus på kulturskillnader 
och att vi själva skulle få inblick i relationen mellan länderna. I resterande 
intervjuer låg istället fokus på deltagarnas uppfattning av visuella element i Sverige, 
Kina och globalt. 
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Nedan beskrivs hur vi gick tillväga med varje frågeställning/sektion i intervjun. 

Vilka kulturella skillnader påverkar hur visuell kommunikation uppfattas i 
Sverige respektive Kina?  
Fokus låg, i den här sektionen, på att få fram så mycket spontan information från 
deltagarna som möjligt. Därför inleddes intervjun med allmänna frågor om hur de 
uppfattar visuell kommunikation och om de upplevt skillnader mellan länderna. 
Därefter ställdes frågor om vilka kulturella skillnader som de ansåg påverkar hur 
visuell kommunikation uppfattas.  

Finns det likheter/skillnader i hur logotypers visuella element uppfattas 
och används i Sverige respektive Kina? 
I sektion två undersöktes hur visuella element uppfattas. Eftersom logotyper är ett 
bra exempel på hur flera visuella element kan kombineras valde vi att använda oss 
av dem i intervjun. Där presenterades bilder på färger, typsnittssorter, former och 
logotypsymboler för att ta reda på i vilka fall uppfattningen skilde sig åt mellan 
länderna. 

Hur kan de visuella elementen användas för att få logotyper att uppfattas 
som globala i både Sverige och Kina?  
I sektion tre undersöktes vad som uppfattas/förknippas med ordet globalt. 
Därefter ställdes frågor om deltagarna kände till några internationella svenska 
varumärken som finns i Kina och om de kände till några kinesiska varumärken 
som finns i Sverige. Deltagarna ombads även att nämna några globala varumärken. 
I den här sektionen undersöktes dessutom ifall det fanns några visuella element ett 
globalt varumärke borde ha och undvika.  
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4 Resultat och analys  

I det här avsnittet presenteras först frågeställningarna och intervjudeltagarnas 
bakgrund. Därefter redogörs resultatet och analyserna av arbetet utifrån de tre 
frågeställningarna. 

Arbetets tre frågeställningar: 

 Vilka kulturella skillnader påverkar hur visuell kommunikation 
uppfattas i Sverige respektive Kina?  

 Finns det likheter/skillnader i hur logotypers visuella element uppfattas 
och används i Sverige respektive Kina?  

 Hur kan de visuella elementen användas för att få logotyper att 
uppfattas som globala i både Sverige och Kina? 

Intervjudeltagare 
Svenska deltagare benämns som s1, s2, s3 och s4 där s står för svensk medan 
kinesiska deltagare benämns som k5, k6 och k7 där k står för kines. 

Deltagare s1 kommer från Sverige och har haft kontakt med Kina sedan 1978. 
Han har varit i Kina många gånger och arbetat med kinesisk keramik samt varit 
chef för Ulricehamns Konst & Östasiatiska Museum. 

Deltagare s2 är uppvuxen i Sverige och har nyligen bott i Kina i cirka 5 år. Hon 
lärde sig där en del mandarin/kinesiska och startade ett eget företag.  

Deltagare s3 kommer från Sverige och har bott i Kina i cirka 20 år där hon bland 
annat arbetat åt svenska företag. Genom sitt egna företag har hon arbetat med 
ledarskap och cross country communication.  

Deltagare s4 kommer från Sverige och har arbetat som grafisk designer och 
frilansat som det med inriktning mot logotyper, etiketter och mönster till 
modeindustrin. Han undervisar även om grafisk design på högskolor.  

Deltagare k5 är från Kina, där hon studerat konst och arbetat som grafisk 
designer. För cirka ett halvår sedan flyttade hon till Göteborg för att studera 
textstile managment.  

Deltagare k6 kommer från Kina där hon arbetat med kommunikation i cirka 15 år. 
Hon är konsult för svenska och kinesiska företag.  

Deltagare k7 kommer från Kina där hon studerat ekonomi och sedan arbetat 
inom logistik där hon samarbetat med olika kunder och länder. 2009 flyttade hon 
till Sverige och började arbeta med att lära ut kinesiska språket och kulturen till 
skolor och företag.  
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4.1 Vilka kulturella skillnader påverkar hur visuell 

kommunikation uppfattas i Sverige respektive Kina?  

Utifrån intervjuerna med de sju deltagarna visade det sig att samtliga ansåg att 
kulturella skillnader påverkar hur visuell kommunikation uppfattas i Sverige och 
Kina. Även från litteraturstudien har kulturella skillnader påvisats som stärker 
intervjudeltagarnas åsikter.  

4.1.1 Familjesyn 

De olika kulturernas sätt att se på familjen ansåg deltagare s1 och k7 påverka den 
visuella kommunikationen i länderna. Deltagare s1 berättade att den kinesiska 
familjen består av mor och farföräldrar, föräldrar och ett barn. De bor ofta 
tillsammans vilket beror på enbarnspolicyn och det stora antalet invånare i landet. 
Policyn skapat en generation av bortskämda barn. I dagsläget har den nya 
medelklassen börjat få råd att skaffa flera barn eftersom deras nya ekonomi gör 
dem mindre beroende av bidrag och nu klarar av de extra avgifterna. I Sverige 
består ofta närfamiljen av föräldrar och barn vilket leder till att de äldre 
generationerna i Sverige ofta lever ensamma. 

Deltagare k7 ansåg att familjekonceptet är viktigare i Kina än i Sverige och 
därigenom satsar många företag i Kina på att koppla sin reklam och grafiska 
design till familjekonceptet. Där visar de att de tänker mycket på familjen, att 
barnen ska ha det bra och är lyckliga. Det är ett enkelt och accepterat sätt att 
visuellt kommunicera i Kina. Enligt Hofstedes kulturdimensionsteori är Kina 
kollektivister och Sverige är individualister. Det innebär att Kina lägger fokus på 
”vi tänk” och Sverige på ”jag tänk”.  

4.1.2 Status  

Att visa upp status ansåg fyra av deltagarna påverkar visuell kommunikation i 
Kina. Deltagare s1 ansåg att dyra bilar i städer tyder på hög status medan deltagare 
s2 ansåg att det handlar mycket mer om yta i Kina än vad det gör i Sverige. Det är 
helt enkelt viktigt att visa upp att sin höga status. Det höll även deltagare k5 med 
om, och förklarade att kineser vill visa upp att de har pengar och att de har råd 
med ”The American dream”. Deltagare k5 såg ytterligare en skillnad som kan 
kopplas till status. Det är att kineser gärna sticker ut med färgglada kläder medan 
svenskar gärna vill passa in genom att använda mörka färger.  

Deltagare s2 och k7 nämnde andra skillnader i hur status påverkar visuell 
kommunikation. De ansåg att svenska varumärken ses som kvalitativa och 
tillförlitliga medan kinesiska varumärken ses som mer opålitliga trots att de både 
ofta tillverkar sina produkter i Kina. Västerländska varumärken har, enligt 
deltagare s2, automatiskt högre status än kinesiska på grund av att de kommer från 
västvärlden. 

Kinas stora maktdistans gör, enligt Hofstede, att de fokuserar på social status. 
Ofta visas det genom vad de har på sig, vilken hållning de har och deras utseende 
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samt yta. Sverige har i stället en ganska liten maktdistans vilket innebär att 
auktoriteter kan uppfattas som något negativt samt att fokus istället ligger på 
jämställdhet och lika förutsättningar. Skillnader i Kinas maskulinitet och Sveriges 
femininitet innebär också att status påverkar den visuella kommunikationen 
genom att maskulina kulturer vill framhäva sin framgång och feminina kulturer 
hellre vill smälta in. Eftersom Kina har en långsiktig framtidsorientering och 
Sverige en kortsiktigt finns även här skillnader som kan påverka. Långsiktiga 
kulturer sorterar sina relationer efter status och fokuserar på sinnesfrid samt att 
inte dra skam över sig själv eller sitt samhälle. Kortsiktiga framtidorienteringen 
innebär att man strävar efter personlig stabilitet, respekt för traditioner och man 
fokuserar på att vara lycklig.  

4.1.3 Helhet kontra detaljseende 

Tre av deltagarna berättade om att kineser ofta har ett mer utvecklat helhetsseende 
medan svenskar istället har ett mer utvecklat detaljseende. Deltagare s3 ansåg att 
västerländska personer bryter ner visuella intryck i mindre delar och att de därför 
uppfattar små detaljer medan kineser istället fokuserar på helheten och 
sammanhanget. Även deltagare k6 ansåg att svenskar är mer detaljfokuserade 
jämfört med kineser samt att svenskar ofta är mer perfektionistiska. Deltagare k7 
beskrev det på ett annat sätt och ansåg att svenskar är mer direkta och vet vad de 
vill medan kineser är mer lättdistraherade av visuell kommunikation som drar till 
sig uppmärksamheten. Det stämmer överens med Hofstedes kulturdimension 
individualism och kollektivism samt har visats i en studie av Nisbett om hur väst 
och öst uppfattar världen olika. Individualistiska kulturer fokuserar på individens 
intressen och val vilket deltagarna uppmärksammat genom att se svenskar som 
mer direkta och detaljfokuserade. Kollektivistiska kulturer fokuserar istället på 
gruppens normer som ses som viktigare än individens egna önskemål. Nisbetts 
studie visar att kineser i första hand uppfattar sammanhanget medan svenskar 
uppmärksammar objekt som är viktiga för dem. Helhet kontra detaljseende kan 
även kopplas till perception där, enligt Bergström, skillnader i tolkningar och 
intryck av det visuella påverkas av attityder och värderingar. 

4.1.4 Skriftspråk och symbolik 

Skriftspråken är en av de kulturella skillnader som tre av deltagarna ansåg påverkar 
visuell kommunikation. Deltagare s1 menade att man behöver förstå mellan 2000-
4000 tecken för att kunna läsa en tidning i Kina medan man i Sverige bara 
behöver förstå 28 bokstäver. För kineser är det, enligt deltagare k6, lättare att 
förstå kinesiska tecken jämfört med Pinyin varianten och de västerländska 
skriftspråken eftersom kinesiska tecken har en inbyggd betydelse i själva bilden. 
Deltagare s2 uppfattade det på ett likande sätt, där kineser inte har samma känsla 
för västerländska bokstäver och tecken som svenskar. Detsamma gäller även 
svenskar och det kinesiska skriftspråket. Deltagare k7 kom fram till en annan 
anledning till varför skriftspråken uppfattas olika. Det är på grund av att de inte 
förstås av alla, exempelvis att den äldre kinesiska generationen inte förstår Pinyin 
och västerländska skriftspråk. Deltagare s2 ansåg att de skillnaderna som finns i 
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känslan för hur bokstäver och tecken används och uppfattas kan vara en orsak till 
varför det är mer accepterat att kopiera andras varumärken i Kina än i Sverige. 
Även deltagare s1 var inne på samma spår och upplevde det som att kineser inte 
tvekar att kopiera andras varumärken som de upplever som snygga. Samma 
deltagare berättade att det kinesiska språket är ett symbolspråk och att den stora 
mängden av kinesiska tecken (38 000 stycken) har gjort att kineser har utvecklat 
ett bättre minne än svenskar. Det innebär enligt deltagare s1 att kineserna ofta har 
lätt för att lära.  

Enligt Bergström är ett tecken en/ flera bokstäver eller en ordbild. De är 
byggstenar i olika system. För att något ska vara ett tecken krävs att människor i 
en grupp, en stam, ett land eller en världsdel är överens om vad det betyder annars 
finns det risk för missförstånd. Det stämmer väl överens med deltagarnas åsikter 
om att västerländska bokstäver uppfattas annorlunda av kineser medan kinesiska 
tecken uppfattas annorlunda av svenskar.  

Deltagare s4 hade en teori om att färg och symbolik bottnar i den kulturella grund 
man fått genom uppväxten och att det är anledningen till varför de kan uppfattas 
olika. Även deltagare s1 såg kulturella skillnader i hur symboler uppfattas och 
används. I Kina fokuserar man mycket på symboler som betyder tur och otur 
medan det är mer sällsynt i Sverige. Kinas symbolik berör även hur siffror, år och 
djur uppfattas genom att vissa ger tur och är populära medan andra ses som 
mindre lyckosamma och därför undviks. Vilket stämmer överens med Bergströms 
teori om perception som handlar om medvetna och omedvetna processer som 
omvandlar sinnesintryck till meningsfull information.  
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4.1.5 Analys 

Genom undersökningen har vi identifierat fyra kulturella skillnader mellan 
svenskar och kineser som påverkar hur visuell kommunikation uppfattas. De är 
familjesyn, status, helhet kontra detaljseende samt skriftspråk och symbolik.  

När det gäller familjesynen har vi sett att det ofta påverkar hur marknadsföring 
utformas och vilka värden ett varumärke vill förknippas med. I Sverige trycker 
man ofta, enligt oss, på personlig utveckling och självuppfyllelse medan man i 
Kina hellre vill förknippas med något som attraherar gemenskap och samhörighet. 
Därför kan den visuella kommunikationen behöva anpassas efter de olika 
länderna. I figur 10 syns två Coca Cola annonser där den vänstra känns 
individualistisk medan den högra känns kollektivistisk. 

Figur 10. Coca Cola annons anpassade efter individualism och kollektivism [27] [28]. 

Eftersom Kina är en kultur som starkt präglas av status och hierarkier är 
statusvarumärken ofta mer populära än i Sverige. Det kan bero på kulturernas 
olika framtidsorienteringar, olika nivåer av maktdistans samt om de är maskulina 
eller feminina. Vi anser att det kan innebära att kineser eftertraktar lyxartiklar mer 
vilket i sin tur kan leda till att företag försöker profilera sig som kvalitativa och 
exklusiva genom sin visuella kommunikation.   
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Statusskillnaderna kan även synas genom att svenskar ofta vill smälta in medan 
kineser vill sticka ut. Det kan bero på det stora antalet människor som finns i 
Kina. Mängden människor gör det svårt att sticka ut och att synas. Vi anser att det 
även gäller för hur visuell kommunikation uppfattas eftersom ett stort antal 
människor ökar mängden brus som stör kommunikationsvägarna. I kulturer med 
fokus på status är det vanligt att försöka visa upp det i marknadsföringen. Den 
högra bilden i figur 11 visar hur George Clooney, som har hög status, blir 
eskorterad av en privatchaufför i en reklamfilm för Mercedes-Benz i Kina. Den 
vänstra bilden skulle förmodligen inte fungera lika bra i kulturer med fokus på 
status eftersom mannen inte klär sig tillräckligt respektingivande för sin ålder. Det 
kan finnas risk att han uppfattas som omogen och därigenom kan även företaget 
uppfattas negativt. 

   

Figur 11. Reklam för kulturer med olika syn på status [29] [30]. 

Den kulturella skillnaden mellan helhet och detaljseende kan, enligt oss, påverka 
om en logotyp syns eller inte samt hur den uppfattas. Eftersom svenskar är mer 
detaljfokuserade kan de ha lättare att skilja ett specifikt visuellt budskap från alla 
andra budskap medan kineser som ofta är helhetsfokuserade riskerar att missa ett 
svagare visuellt budskap som lätt överröstas av brus. Figur 12 visar en av bilderna 
som användes i Nisbetts undersökning som de österländska deltagarna fokuserade 
på helheten (omgivningen) medan de västerländska deltagarna fokuserade på 
detaljer (objektet), i det här fallet flygplanet. 

 

Figur 12. Scenariobild där kineserna såg helheten (omgivningen) och svenskarna såg 

detaljer (flygplanet) [31]. 
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En effekt vi har sett av de kulturella skillnaderna är att Kina till viss del halkat efter 
när det gäller marknadsföring och visuella budskap. Det kan bero på att Kina inte 
har haft samma behov av marknadsföring vilket vi tror kan spåras till att 
konkurrens och handel tidigare varit begränsad. Vi kan till viss del se att Kina haft 
ett lågt behov av varumärken och därigenom dess visuella kommunikation 
eftersom de inom landet har kapacitet att producera vad de själva behöver. 
Västerländska varumärken får enligt flera av deltagarna automatisk hög status i 
Kina vilket, enligt oss, kan bero på att de västerländska varumärken inte funnits i 
Kina särskilt länge och därför uppfattas som exotiska och kvalitativa. 

En viktig kulturell skillnad som undersökningen visat på är att bokstäver, ord, 
tecken och symboler riskerar att uppfattas och användas olika av kineser och 
svenskar. Vi anser att den skillnaden kan vara en orsak till varför det i Kina är mer 
accepterat att kopiera andras varumärken än i Sverige. Vår teori är att många 
individualistiska kulturer ofta vill ha copywrite på och skydda sina kreationer från 
andra medan många kollektivistiska kulturer kan se kreationerna som om de tillhör 
alla och är fria att användas. Vi tror även att kinesiska varumärken kopierar andra 
varumärken eftersom de vill förknippas med västerländsk kultur och därigenom 
ses som kvalitativa och exotiska. I figur 13 har ett kinesiskt företag kopierat Pumas 
logotyp och symbol.  

   

Figur 13. Kinesisk kopia av Puma [32] [33]. 
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4.2 Finns det likheter/skillnader i hur logotypers 

visuella element uppfattas och används i Sverige 

respektive Kina? 

Den här frågeställningen besvarades genom intervjuer med deltagare s2, s3, s4, k5, 
k6 och k7 samt den svenska och den kinesiska konkurrentanalysen. 

4.2.1 Färg 

Intervjudeltagarnas associationer till olika färger delades in efter deras ursprung (se 
tabell 2). Vit, grön, röd, orange, rosa och brun har liknande associationer som 
tydliggörs i tabellen genom fetmarkering av orden/synonymerna. De övriga 
färgerna svart, blå, gul och lila associerades inte till likvärdiga ord.   

Tabell 2. Deltagarnas associationer till färger 

       Land 
 
Färg 

Svenskar Kineser 

Vit Luftigt, ljust, rent, ägg, enkelhet, stilren, 
steril, kall 

Enkel, elegant, ren, intressant, oskyldig, filt 
 

Svart Svarta tavlan, tuff, modern, stilren, sorg, 
sot, mörkt, bas 

Internationell, iögonfallande, seriös, mystisk, svart 
hål, tillförlitlig, tråkig 

Grön Skog, miljö, gräs, friskt, natur Elegant kvinna, rik, smakfull, glädje, ren, miljö, 
natur, gräs, vår, levande  

Blå Hav, himmel, marin, vatten Seriös, framgångsrik, kunglig, avslappnad, tjejfärg, 
ungdomlig, IT företag, försiktigt, lugn, fokuserad, 
cool 

Röd Hjärta, varm, Kina, kinesiska flaggan, fart, 
energifyllt 

Kineser älskar rött pga. kinesiska flaggan betydelse, 
passion, sol, glänsande, aktiv, dynamisk, energifylld, 
rör upp känslor, kan irritera, rastlös, sticker ut, 
framgång, välkomnande i Kina, lovande, festival, bra 

Gul Sol, smör, sommarsol, vårsol Rik, frodande, skolflickor, ung, glamorös, 
blomstrande, för barn, lätt, ljus, enkel, bekväm, ren, 
varm, kopplas till guld = något kineser älskar 

Orange Apelsin, Fanta, fruktjuice Ung färg, även äldre älskar, lukten av apelsiner = 
glad, sportigt, livligt, barnslig, enkel, rolig  

Rosa Hello Kitty, glädje, småflickor, deras kläder, 
lösgodis 

Hello Kitty, tjejfärg, babyfärg, ung kvinna, feminin, 
varm, modemärke för kvinnor, barnslig, flickig 

Lila Vindruva, lugn, vatten, balklänning, 
cocktailplagg 

Feminin, romantisk, vis, elegant, medelålderskvinna, 
ädel, överklass 

Brun Pepparkaka, tråkig, jord, trägrund Sorg, män, seriös, åldrad, mark, jorden 

I intervjuerna fick deltagarna berätta vilka färger de ansåg kunde ha olika 
betydelser i Sverige och Kina. Alla tre svenska deltagare ansåg att röd kan 
uppfattas olika eftersom den i Kina är starkt kopplad till lycka, bröllop och den 
kinesiska flaggan medan den i Sverige uppfattas som något energifyllt och som 
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pockar på uppmärksamhet. Gul ansåg deltagare s2 och s4 kan uppfattas olika 
eftersom även den kan kopplas till den kinesiska flaggan och lycka men också 
kommunistiska symboler. Deltagare s3 och s4 ansåg att vit riskerar att uppfattas 
olika, då vit är sorgens färg i Kina medan i Sverige kopplat till bröllop. Svart 
upplevde deltagare s3 ha olika betydelse i Sverige och i Kina. Deltagare s2 ansåg 
dessutom att kineser är mindre rädda för att använda mycket färg än vad svenskar 
är. Svenskar vill hellre att saker betraktas som stilrena och snygga. 

De tre kinesiska deltagarna ansåg att vit, svart och röd kan uppfattas olika. Vit 
kopplas till sorg och begravning i Kina, framförallt genom de traditionella vita 
kläder som den avlidnes familj bär och de vita dekorationer som används vid 
ceremonin. En förändring i Kina kring hur vit färg uppfattas har enligt deltagare 
k5 och k7 påbörjats. I städerna har kineserna tagit till sig den västerländska 
traditionen med vit bröllopsklänning. Svarta kläder bärs av övriga deltagare i 
kinesiska begravningar och svarta armbindlar symboliserar att man bär sorg. Den 
röda färgen används traditionellt sätt på bröllop och ceremonier. De flesta kineser 
gillar rött eftersom den kopplas till den kinesiska flaggan, och till solen. Deltagare 
k5 ansåg att gul i Sverige associeras till solen medan deltagare k7 berättade att gul 
används i Kina för att visa att filmer är åldersbegränsade. Grön kan i Kina, enligt 
deltagare k7, associeras med de gröna hattar som symboliserar att ens partner är 
otrogen. 

Associationerna intervjudeltagarna hade till färgerna stämmer väl överens med vad 
som redovisats i den teoretiska bakgrunden om färg.  Flera av deltagarna har 
förknippat färgerna med samma ord eller synonymer till de orden. De skillnader i 
svenskarnas och kinesernas associationer till färg kan, enligt Sherin, bero på vilken 
kultur och geografisk plats som de kommer ifrån. Det kan även bero på individens 
kön, ålder och civilstånd. Skillnaderna och likheterna i uppfattningen av färg kan 
också kopplas till individens perceptionsförmåga. När man ser något relateras det 
till tidigare syntryck som lagrats i långtidsminnet och kan enligt Bergström ge 
starka upplevelser.  
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I diagram 1 presenteras vilka färger som används i svenska och kinesiska logotyper 
från konkurrentanalysen. De vanligaste färgerna i svenska logotyper är blå som 
används i 61 stycken, svart som används i 34 stycken och röd som används i 22 
stycken. De vanligaste kinesiska färgerna är röd som används i 49 stycken, blå som 
används i 48 stycken och svart som används i 42 stycken.  

Diagram 1. Användning av färg i 100 svenska och 100 kinesiska logotyper 

 

Användandet av färg i logotyper är ganska likt i Sverige och Kina. Dock finns 
vissa skillnader. Röd är mer populär i Kina vilket enligt intervjudeltagarna kan 
bero på att den är starkt förknippad till kinesiska flaggan och ceremonier. Blå 
används i fler svenska logotyper än kinesiska vilket tyder på att blå föredras som 
logotypfärg.  

Det finns en relativt stor skillnad i fördelningen mellan enfärgade och flerfärgade 
svenska och kinesiska logotyper från konkurrentanalyserna (se diagram 2 och 3). 
Tre femtedelar av de svenska logotyperna i är flerfärgade medan nästan fyra 
femtedelar av de kinesiska är flerfärgade.  

Diagram 2 och 3. Användning av färg i 100 svenska och 100 kinesiska logotyper 
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I konkurrentanalysen är blå den mest använda färgen i svenska enfärgade 
logotyper medan röd och blå är de mest använda i kinesiska enfärgade logotyper 
(se diagram 4). Vit, gul, guld, orange och brun används inte i enfärgade logotyper. 

Diagram 4. Användning av färg i 41 svenska och 22 kinesiska enfärgade logotyper 

 

Kinesiska logotyper har ofta fler färger än svenska logotyper vilket kan kopplas till 
kulturskillnaderna mellan Sverige och Kina. Kineser vill gärna sticka ut genom att 
använda mycket färg medan svenskar vill att saker smälter in och betraktas som 
stilrena och snygga. En anledning, enligt oss, till varför den blå färgen sticker ut i 
svenska logotyper är att det finns fler enfärgade logotyper i den gruppen. Antalet 
enfärgade kinesiska logotyper är till antalet hälften så många som de svenska 
enfärgade logotyperna. Om antalet enfärgade logotyper hade varit med jämt 
fördelad kanske den röda färgen stuckit ut i de kinesiska logotyperna som den blå 
gör i de svenska logotyperna. 
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4.2.2 Typsnitt 

 

Figur 14. Typsnittsorter som presenterades för deltagarna vid intervjuerna. Sanseriff, 

antikva, övrig och kinesisk. 

I figur 14 syns vilka typsnittsorter som presenterades vid intervjuerna och i tabell 3 
syns vilka associationer de svenska och kinesiska deltagarna fick. I tabellen är 
fetmarkerade ord likheter.  

Tabell 3. Deltagarnas associationer till typsnittsorter 

       Land 
 
Typsnitt 

Svenskar Kineser 

Sanseriff Datorutkast, professionell, 
affärssammanhang, mellanrubrik, 
logotypgrund, ren, neutral 

Vanlig, standard, lättläst, tråkig, brev, mejl, 
logotyper, lätt, enkel, bekväm, vänlig för ögonen, 
rolig 

Antikva Tidningsartiklar, akademisk, lärobok, 
brödtext, vanlig, historiska arv 

Professionell, tidningstypsnitt, vardaglig, lätt 
identifierbar, fin i tryck, ren, ordningsam, lättläst, 
tråkig 

Övrigt Skolutskick, inbjudningskort, oseriös, popig, 
60-70-tal 

Svår identifierbar, affisch, mode, mat, kärleksbrev, 
oseriös 

Kinesiskt Formellt kinesiskt brev, barnbokstypsnitt, 
läroböcker, fyrkantigt, kompakt, tung, utan 
rytm, snygg  

Lättläst, fyrkantig, affisch, rätt former, vanlig, seriös, 
accepterad, lättförstådd, standard,  

Typsnittsorterna uppfattas till viss del likadant då minst ett ord återfinns bland 
både svenskar och kineser. Antikvan skapade flest lika associationer då två 
ord/synonymer nämndes av deltagare från båda länderna. Sanseriffen associeras 
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med logotyper, antikvan med tidningar och vardaglighet, den övriga typsnittsorten 
ses som oseriös och den kinesiska som fyrkantig. 

Kineser läser, enligt både de svenska och kinesiska deltagarna, på ett annat sätt än 
vad de med västerländskt ursprung gör. Dock är det ingen av deltagarna säkra på 
om typsnittssorterna uppfattas olika beroende på vilket ursprung man har. 
Deltagare s3 ansåg att västerländska uppfattningar kring typsnitt har börjat färga 
av sig på hur kineserna uppfattar västerländska typsnitt. Enligt deltagare k5 
föredrar kineser att kombinera text och symbol över att endast använda det ena. 
Om man undviker det kinesiska skriftspråket kan kinesiska varumärken vara från 
vilket land som helst. 

I diagram 5 syns vilka typsnittssorter som används i logotyperna från den svenska 
och den kinesiska konkurrentanalysen. I Kina är det vanligast att använda 
kinesiska tecken i logotypen, därefter kommer sanseriffer. I Sverige är det mest 
använda typsnittsorten sanseriffer. Användningen av sanseriffer är snarlik mellan 
de båda länderna medan svenska logotyper oftare innehåller antikvor och övriga 
typsnitt än kinesiska. Kinesiska logotyper består oftare av endast symboler än vad 
de svenska gör. 

Diagram 5. Användning av typsnittsorter i 100 svenska och 100 kinesiska logotyper 

 

En anledning till varför kinesiska typsnitt används mycket i kinesiska logotyper är 
för att säkerställa att den ska bli förstådd och uppfattas på rätt sätt av de flesta 
människor i landet. Pinyin och västerländska skriftspråk förstås inte av den äldre 
kinesiska generationen och personer utan utbildning. En annan anledning till 
varför de kinesiska tecknen används i många logotyper är, enligt deltagare k6, att 
de har en inbyggd betydelse i själva bilden och därför säger mer än västerländska 
bokstäver och ord. Kombinationen av kinesiska tecken och sanseriffer kan enligt 
deltagare k5 förklaras av att kineser föredrar att använda båda två för att annars 
kan kineserna tro att varumärket kommer från ett annat land. 

Deltagare från både Sverige och Kina uppfattar sanseriffen som lämplig i 
logotyper. Det kan jämställas med Bergströms åsikt om att sanseriffer är lämpliga 
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för rubriker, skyltar, och kortare texter eftersom de har ett enklare intryck. 
Associationerna deltagarna har till antikvan överensstämmer med vad som 
beskrivits i den teoretiska bakgrunden. Hellmark beskriver där att antikvans form 
gör bokstäverna och ordbilderna lätt identifierbara och därmed lämpliga för längre 
texter i böcker och tidskrifter. Enligt Bergström delas de övriga typsnitten in i 
skripter, mekaner och fria stilar. Associationerna till det övriga typsnittet som 
presenterades för deltagarna överensstämmer med vad Bergström beskriver att 
skripter lämpar sig till. Han anser att det är viktigt att behålla läsbarheten vilket i 
många fall leder till att logotyperna begränsas till antikvor och sanseriffer.  

Diagram 6 visar att de svenska och kinesiska logotyperna från konkurrentanalysen 
innehåller mest versaler och minst gemener. Användningen av kombinationer av 
versaler och gemener skiljer sig åt då det är vanligare i svenska logotyper än 
kinesiska.  Kinesiska logotyper består oftare av endast symbol eller kinesiska 
tecken än svenska logotyper. 

Diagram 6. Användning av versaler och gemener i 100 svenska och 100 kinesiska 

logotyper 

 

Versaler är den mest använda varianten i logotyper enligt konkurrentanalysen. Det 
kan jämställas med den teoretiska bakgrunden där Fine hävdar att versaler i 
logotyper ger en stark och formell känsla. Kombinationen av versaler och 
gemener ger ett traditionellt och tidlöst intryck vilket kan vara anledningen till att 
de svenska och kinesiska logotyperna innehåller dem. Gemener används mindre 
än versaler och kombinationen enligt konkurrentanalysen. Det kan enligt Fine 
bero på att de kan ge ett sömnigt intryck. 
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4.2.3 Form 

 

Figur 15. Former som visades i intervjuerna. 

I intervjun presenterades fem former för deltagarna; cirkel, fyrkant, triangel, mjuk 
och kantig (se figur 15). Vilka associationer de svenska och kinesiska deltagarna 
fick till de olika formerna syns i tabell 4. De fetmarkerade orden är likheter mellan 
länderna.  

Tabell 4. Deltagarnas associationer till former 

       Land 
 
Form 

Svenskar Kineser 

Cirkel Sol, neutral, cirkel, kretslopp, loop, 
självgående, återvinning 

Sol, japansk flagga, svart hål, rund på utsidan, 
naturlig, ofarlig, ledig, stabil 

Fyrkant Skylt, neutral, rektangel, arbetsram Fällt risfält, datorspel, låda, stabil, vanlig, fyrkantig 
på insidan, naturlig, ofarlig, ledig 

Triangel Varning, neutral, triangel, TetraPak, 
hierarkier, pyramid, om vridning ständig 
rörelse, motsats till cirkel 

Varningssymbol, bergstopp, pyramid, varningsskylt, 
farlig, stabil, berg, kantig, naturlig, ofarlig, ledig 

Mjuk Drömmoln, ulligt, gulligt, moln, pratbubbla, 
tanke, serietidning, frihet, tänka fritt 

Moln, pratbubbla, fantasi, märker ut citat, hjärna, 
kommunikation 

Kantig Rea, serietidning, poff, wow, popkonst, 
boom, krasch, bang, explosiv 

Rea, förstärka något, japansk seriefigurs hår, 
explosion, fångar uppmärksamhet, kantig, billig, 
farlig, oljud, bombardera, krasch 

 
Alla former utom fyrkant hade minst en liknande association. Cirkel associeras 
med sol, triangel med varning och pyramid, den mjuka med moln och pratbubbla 
och den kantiga med rea och krasch. 
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I intervjuerna fick deltagarna berätta vilka former de ansåg kunde ha olika 
betydelser i Sverige och Kina. Hälften av deltagarna ansåg att formerna kan 
uppfattas olika medan resten inte trodde att de uppfattas olika. Deltagare s2 
trodde att cirkeln och den mjuka formen uppfattas olika men kunde inte definiera 
på vilket sätt. Deltagare k7 berättade att cirkeln och fyrkanten har en kulturell 
betydelse i Kina. Man ska vara rund på utsidan (inte göra någon illa och ta hand 
om varandra) och fyrkantig på insidan (ha disciplin och följa regler). Det är något 
som även deltagare k6 påpekat. Cirkeln ansåg deltagare s4 kan uppfattas olika då 
den kan kopplas till buddismen. Deltagaren upplevde även triangeln och den 
kantiga formen kan uppfattas olika, triangeln kan kopplas till kärnkraft i Sverige 
och den kantiga kan associeras mer med varning i Kina medan den associeras mer 
till rea i Sverige. Deltagare s4 ansåg även att cirkeln löper minst risk att krocka 
kulturellt. Vilket kan vara en anledning till varför cirkeln som form är populär att 
använda. Deltagare k7 berättade att fyrkanter är mer accepterade än trianglar då 
kineser inte tycker om kantiga vinklar. Cirklar ansåg deltagare k6 är bäst till 
logotyper eftersom de är lätt att anpassa på många olika sätt och lättare att arbeta 
med än trianglar och fyrkanter. Liknande återfinns i den teoretiska bakgrunden där 
Bradley kopplar cirkeln till harmoni, enhetlighet och andra ord med positiv 
innebörd. Deltagare k6 berättade även om att cirkelns kulturella betydelse (rund på 
utsidan) kan kopplas till användningen av formen. 

I diagram 7 syns att cirkeln är mest använda av formerna, i konkurrentanalysen, i 
kinesiska logotyper samt att den används mer än i svenska logotyper. Svenska 
logotyper innehåller oftare fyrkanter och kantiga former än kinesiska. Övriga 
former används ungefär lika mycket i båda länderna. Kombination innebär att den 
är uppbyggd av olika former, bild betyder att logotypen består av en detaljerad bild 
eller illustration och endast text/tecken innehåller inga former eller bilder.  

Diagram 7. Användning av olika former i 100 svenska och 100 kinesiska logotyper 

 

Att använda cirklar som former i kinesiska logotyper är vanligare än i svenska 
logotyper vilket syns i diagram 7. Det kan härledas till intervjun med deltagare k6 
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som är av kinesiskt ursprung beskrev att cirklar är den bästa formen att använda i 
logotyper eftersom den är lättanpassad och lättanvänd. 

En anledning till varför kinesiska logotyper från konkurrensanalysen inte använder 
fyrkanter, trianglar eller kantiga former lika mycket som i svenska kan bero på, 
som en av de kinesiska deltagarna påpekade, att kineser inte tycker om kantiga 
vinklar. Deltagaren tillade dock att fyrkanter är mer accepterade än trianglar vilket 
även påvisas i diagram 7. Enligt litteraturen av Bradley är fyrkanten den mest 
använda formen i design vilket leder till att den kan uppfattas som tråkig och för 
familjär. Det kan vara en anledning till varför cirkeln används mer än fyrkanter i 
Kina. 

Logotyper i konkurrensanalyserna innehåller sällan trianglar vilket kan härledas till 
Bradleys litteratur där han säger att trianglar kan vara både stabila och instabila. 
Därför lämpar de sig bäst till växande högteknologiska företags logotyper och inte 
till stabila bankföretags logotyper. 

4.2.4 Symbol 

 

Figur 16. Logotypsymboler som visades i intervjuerna. 

I intervjun presenterades sex olika logotypsymboler för deltagarna (se figur 16). 
Alla deltagare kände till Mercedes Benz, Apple och Starbucks. Hermes kände 
endast en svensk och en kinesisk deltagare till, Nestlé kände en svensk och två 
kineser till medan Santanders symbol inte kändes till av någon deltagare.   
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I tabell 5 presenteras vilka associationer de svenska och kinesiska deltagarna fick 
till logotypsymbolerna. De fetmarkerade orden uppfattades lika.  

Tabell 5. Deltagarnas associationer till symboler 

          Land 
 
Symbol 

Svenskar Kineser 

Mercedes 
Benz 

Stilren, enkel, Peace tecken Vanlig, bil, skör, produktion, metall, avancerad, lyx, 
enkel, elegant, god kvalitet, dyr 

Hermés Ursprung, sadlar, handgjort, kvalitet, dyr, 
elitistisk 

Franskt, väskor, välklädda gentlemän, brittisk stil, 
bildat, män, historia 

Nestlé Speciell, familjelivsmedel, omsorgsfull, 
moderskap, närhet, mat, ägg 

Bra, populär, kvalitet, historia, sparvbo = positiv 
betydelse, söt, omsorgsfull, varm, bekväm, 
moderskap, miljö, natur, komplicerad  

Apple Innovation, kunskapens äpple  Teknik, kreativitet, mod, ofärdig, ovanlig, metall, IT, 
snygg 

Starbucks Gudinna, sjöjungfru, kopplad till religion, 
hälsovatten 

Status, frågor, drottning, sjöjungfru, miljö, hälsosam 
mat/dryck 

Santander Bilmärke, livsmedelsprodukter, kaffe, 
varma koppen 

Glass, eldslåga, rök, bensin, olja, sport, eld, 
kvinnohatt 

Fyra av symbolerna associeras till minst ett likadant ord från både svenska och 
kinesiska deltagare. Mercedes Benz uppfattas som enkel, Hermes till 
ursprung/historia, Nestlé till moderskap och omsorg och Starbucks till sjöjungfru 
och hälsodrycker. Apple och Santander var de enda logotypsymbolerna som inte 
hade några liknande associationer mellan länderna. Dock var orden som 
associerades till Apple relativt lika och passade till varumärket medan Santanders 
symbol inte kopplades alls till bank och finansbranschen. 

Vad symbolerna ger för associationer kan härledas till betraktarens perception. 
Enligt Bergström handlar det om omedvetna och medvetna processer som länkar 
till tidigare erfarenheter och intryck som lagrats i långtidsminnet. Därför kan 
individernas tolkningar skilja sig mer eller mindre från andras. Oavsett om 
deltagarna kände till symbolerna sedan tidigare associerades de till ungefär samma 
saker. Ett undantag var Santanders logotypsymbol som inte hade kopplades 
jämförbara associationer.  

Vid intervjuerna reflekterade de kinesiska deltagarna kring huruvida 
logotypsymbolerna uppfattas olika i Sveriges och Kina. Två av dem trodde att 
Starbucks symbollogotyp uppfattas olika eftersom de letar efter mening inbyggd i 
symbolerna. De har svårt att förstå symbolen eftersom den väcker frågan kring 
varför de har en flicka i den. Starbucks är i Kina enligt deltagare k5 kopplat till 
status och dit går man för att imponera på andra något som kan vara annorlunda 
jämfört med i Sverige. Deltagare k7 tror inte symbolerna uppfattas olika. Däremot 
ansåg deltagaren att direkta och enkla symboler som hintar eller kopplar 
storytelling till betydelsen gör det lättare för personer att förstå och relatera något 
till symbolen. Deltagare k6 ansåg att det i Kina är ovanligt att använda konkreta 
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bilder i logotyper, det är vanligare med enkla former och grafik. Den här 
deltagaren ansåg även att bilder av människor i symboler och logotyper är konstigt 
och ger en underlig känsla.      

I visuell kommunikation är det, enligt Tam, viktigt att analysera vad symbolerna 
man använder förknippas med. För att öka chansen att dess budskap ska uppfattas 
rätt är det viktigt att förstå hur målgruppen läser av och ser den, vilka oskrivna 
regler som påverkar samt om den är lämplig för just den målgruppen. Santanders 
logotypsymbol har inte lyckats få sin symbol att uppfattas på samma sätt hos 
någon av deltagarna. I undersökningen uppfattades Nestlés logotypsymbol på 
samma sätt av deltagarna vilket tyder på att den är lämplig att använda.  

Konkurrentanalysernas användning av symbolsorter syns i diagram 8. Textlogotyp 
innebär logotyper med endast text och symbollogotyp består endast av 
symbol/form. En löstagbar symbol är en symbol som kan användas separat från 
texten/varumärkesnamnet medan en fast symbol inte går att separera från 
texten/varumärkesnamnet.  

Diagram 8. Användning av olika symbolsorter i 100 svenska och 100 kinesiska 

logotyper 

 

Den mest vanliga symbolsorten i både svenska och kinesiska logotyper från 
konkurrentanalysen är löstagbar symbol. Den näst vanligaste är fast symbol.  En 
skillnad mellan svenska och kinesiska logotyper syns i användningen av logotyper 
med endast symbol (symbollogotyp) där Sverige i konkurrentanalysen endast har 
en symbollogotyp medan Kina har nio stycken. 

Logotypsymboler, eller bildmärken som Bergström kallar dem, sammanlänkar 
språk och kultur vilket därigenom leder till ett gränslöst användningsområde. Det 
är också viktigt att kontrollera om märket har en annan betydelse i andra länder. 
Det kan vara anledningen till att många varumärken använder löstagbara symboler 
i sina logotyper från konkurrentanalysen. 
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4.2.5 Analys 

När vi analyserat resultaten från intervjuer och konkurrentanalyser såg vi 
indikationer på både skillnader och likheter. De färger som har liknande 
associationer är rosa, brun, vit, grön, röd och orange. Flera av färgerna som hade 
liknande associationer ansågs av flera deltagare att de riskerar att uppfattas olika. 
En anledning kan vara att färger skapar mycket olika känslor och associationer hos 
enskilda individer. Röd upplevdes av deltagarna som en aktiv och energifylld färg 
och associerades till kinesiska flaggan. Dock anser vi att associationen som de 
svenska deltagarna hade till kinesiska flaggan inte överensstämmer med vår 
upplevelse av vad svenskar som inte är starkt kopplade till Kina och dess kultur 
förmodligen skulle ha.  

I logotyperna från svenska och kinesiska konkurrentanalyserna syns att de tre mest 
använda färgerna för båda länder är svart, röd och blå. Vi anser att det kan bero på 
att de färgerna används mycket i logotyper i hela världen och därför kan ses som 
säkra logotypfärger. Konkurrentanalyserna visar att vit, gul, guld, orange och brun 
är färger som är ovanliga att använda i enfärgade logotyper från båda länderna. En 
anledning till varför vita enfärgade logotyper är ovanliga, är enligt oss, eftersom de 
i många medier kräver att logotypen har en bakgrundsfärg. 

Vit uppfattas i många fall olika i Sverige och Kina eftersom den i Kina kopplas till 
begravning och i Sverige till bröllop. Vi anser att det inte påverkar färgvalet till 
logotyper i någon större grad eftersom den i logotyper blivit synonym med renhet 
och enkelhet. Dock kan den fortfarande i vissa målgrupper, speciellt den äldre 
generationen i Kina, associeras med begravning. Resultatet från intervjuerna visar 
även att svart uppfattas olika men inte på vilket sätt. Vår teori är att svart i Sverige 
upplevs som stilren och i Kina upplevs som tråkig eftersom den har en tendens att 
smälta in. Färgen används av båda länderna i begravningssamanhang dock på olika 
sätt. Vilket innebär att svart, enligt oss, både har likheter och skillnader i hur den 
uppfattas. Allt beror på vilken situation och sammanhang färgen används i många 
fall på olika sätt i Sverige och Kina. I Kina är det, enligt konkurrentanalysen, 
vanligt med mycket färg i logotyper medan det i Sverige är vanligare med endast 
en färg. 

I den svenska konkurrentanalysen är den vanligaste färgen i enfärgade logotyper 
blå. En möjlig anledning till det kan vara att färgen är vanlig i amerikanska 
logotyper och it-, tekniklogotyper något, vi tror, många svenska varumärken vill 
efterlikna men även att den kan förknippas med svenska flaggan. I den kinesiska 
konkurrentanalysen är den vanligaste färgen i enfärgade logotyper röd. Det kan 
förmodligen bero på att färgen är djupt sammanlänkad med kinesiska kulturen och 
därigenom mycket omtyckt. 

I intervjudeltagarnas associationer till blå färg såg vi indikationer på skillnaderna i 
detalj och helhetseendet. De svenska deltagarna associerade färger mer till saker än 
känslor medan de kinesiska deltagarna upplevde känslan som färgen skapar. Något 
vi också sett vid jämförelse av logotyperna i svenska och kinesiska 
konkurrentanalysen är att många av de kinesiska logotyperna innehåller varma 
färger medan många av de svenska logotyperna innehåller kalla färger.  
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Associationerna till typsnitten upplever vi är lika i båda länderna. Däremot ser vi 
en skillnad i hur de använts i de svenska och kinesiska konkurrentanalyserna. En 
anledning till varför deltagarna har lika associationer kan vara att de kinesiska 
deltagarna är vana vid västerländska skiftspråket eftersom de arbetat mycket med 
dem. Vilket skapar funderingar kring hur mycket associationerna till västerländska 
typsnitt skiljer sig mellan kineser som exponerats mycket av västerländska typsnitt 
och de som inte gjort det. Vi kan bara anta att skillnaden är större än vad man 
tror.  

I både den svenska och den kinesiska konkurrentanalysen är versaler och 
sanseriffer mest använda medan gemener är minst använda. Det som skiljer i hur 
de använts är att i de kinesiska logotyperna används kinesiska tecken tillsammans 
med västerländska skriftspråket. Det västerländska skriftspråket fungerar mer som 
ett komplement i de kinesiska logotyperna medan de i svenska logotyper får fullt 
fokus eftersom kinesiska tecken inte används (se figur 17). 

 

Figur 17. Air China är en logotyp från den kinesiska konkurrensanalysen som 

innehåller både kinesiska tecken och västerländska bokstäver. 

Vi upplever det som att många av de kinesiska logotyperna i konkurrentanalysen 
skulle kunna härstamma från vilket land som helst om de exkluderar de kinesiska 
tecknen. Något vi anser är viktigt att tänka på om man vill etablera sig på den 
kinesiska marknaden är att lägga till kinesiska tecken i logotypen som antingen 
låter som det västerländska varumärkesnamnet eller har samma betydelse som det 
men som låter annorlunda. Det kan ha stor betydelse eftersom många kineser inte 
har kunskap om de västerländska bokstäverna eller orden vilket kan innebära att 
man går miste om stora målgrupper.   

När vi analyserat resultatet har vi sett indikationer på att de kinesiska och svenska 
deltagarna läser på olika sätt. De kinesiska deltagarna ville gärna omvandla skriften 
till symboler med inbyggd mening och verkade därför ha svårighet att koppla 
samman västerländska bokstäver till ord med betydelser. Versaler läser man ofta 
bokstav för bokstav vilket kan påminna om hur de kinesiska deltagarna läser av 
kinesiska tecken.      

De kinesiska och svenska deltagarna verkar ha relativt lika associationer kring 
former. Den form som har någorlunda skilda associationer är fyrkanten. Dock är 
det ingen markant skillnad vilket gör att vi inte kan dra några definitiva slutsatser 
kring hur former uppfattas. Däremot ser vi skillnader i hur former använts och 
placerats i logotyperna från konkurrentanalyserna. Cirklar är mest använda i de 
kinesiska logotyperna medan fyrkanter är mest använda i svenska logotyper. Det 
kan enligt oss bero på att kineser kan uppfatta cirklar som mer harmoniska än 
kantiga former. I både den svenska och kinesiska konkurrentanalysen syns att 
trianglar inte är vanliga i logotyper. Troligen är det så att triangeln är svår att 
anpassa då den kan uppfattas både som stabil och instabil.  
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Efter att ha granskat de svenska och kinesiska logotyperna från 
konkurrentanalyserna i sin helhet uppfattar vi att de svenska logotyperna är mer 
strikta, nerskalade och ofta tydligt inramade. De kinesiska är istället mer 
detaljerade, mjukare och mindre sammanfogade.  

De symboler som presenterades under intervjuerna associerades till ungefär 
samma ord/synonymer oavsett om deltagarna kände till dem sedan tidigare. Ett 
undantag var Santanders logotypsymbol som hade helt skilda associationer. En 
orsak till varför Santanders symbol inte associerades till rätt bransch kan vara att 
de som bank- och finansvarumärke inte riktar sig till konsumenter och därför inte 
har samma behov av en inarbetad symbol som förstås av privatpersoner.  

En stor skillnad mellan de svenska och kinesiska deltagarnas reaktioner till 
logotypsymbolerna var att kineserna letade efter en historia bakom/inbyggd 
mening medan svenskarna fokuserade på detaljer så som färg. Det var mest synligt 
i fallet med Starbucks logotypsymbol där kineserna ville veta historien bakom 
flickan i symbolen. Vi upplever det som att kineser behöver mer direkt 
information om varumärket och vad de arbetar med. Det skulle kunna kopplas till 
marknadsföringens utveckling. I tidiga stadier är marknadsföring ofta inriktad på 
produktens egenskaper för att sedan övergå till mer värdeorienterad 
marknadsföring, alltså hur livet förbättras av en produkt. I Sverige är 
marknadsföringen, enligt oss, inriktad på värdeorientering medan marknadsföring 
i Kina till viss del fortfarande fokuserar på produktens funktioner och egenskaper. 
Vänster bild i figur 18 är ett exempel på värdeorienterad marknadsföring där 
köparen upplever sig bli bättre av produkten. I den högra bilden i figur 18 är 
marknadsföringen produktorienterad med information om produkten och 
företaget. 

   

Figur 18. Värdeorienterad och produktorienterad marknadsföring [34] [35]. 

I konkurrentanalyserna syns att löstagbara symboler är mest använda i svenska 
och kinesiska logotyper. Konkurrentanalysen visar även en skillnad i hur många av 
logotyperna som endast innehåller text. I den svenska konkurrentanalysen är det 
vanligare med textlogotyper medan det i den kinesiska konkurrentanalysen är 
vanligare med symbollogotyper. En orsak till att det är ovanligare med 
textlogotyper i Kina kan vara att, som en av deltagarna tyckte, logotyper som bara 
består av bokstäver känns statiska, tråkiga och knappt är en logotyp.    
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4.3 Hur kan de visuella elementen användas för att få 

logotyper att uppfattas som globala både i Sverige och 

Kina?  

Frågeställning tre besvarades av samtliga intervjudeltagare samt med hjälp av den 
svenska, kinesiska och globala konkurrensanalysen. 

4.3.1 Globala logotyper enligt deltagarna 

För att ett företag ska upplevas som globalt i Kina, ansåg deltagare s1, att de bör 
placera en kinesisk version/översättning av varumärkesnamnet i logotypen. Den 
placeras ofta under originalnamnet och det är vanligt att extra tecken som 
beskriver vad företaget arbetar med/står för läggs till. Ett etablerat varumärke bör 
behålla sitt utseende medan ett nyetablerat varumärke som vill verka i Kina kan 
dra fördel av att anpassa sig lite efter den kinesiska kulturen. Enligt deltagare s1 
kan det till exempel göras genom att plocka upp något från naturen och göra en 
naturtrogen symbol.  

Största anledningen till varför företag lyckas på den globala marknaden är, enligt 
deltagare s1, att de lyckats med sin marknadsföring. Det kan även bero på att de 
lyckats förknippas med kvalité. Globala logotyper bör, enligt deltagare s2, endast 
ha lite text och en enkel symbol eftersom text lätt kan missuppfattas och vissa ord 
kan vara svåra. Det viktigaste för globala logotyper är, enligt deltagare s3, att vara 
unik. Deltagare s4 ansåg att det inte finns något visuellt element som är viktigare 
än de andra, det viktigaste är istället att vara tydlig. Logotypen ska ha en tydlig 
koppling eller tydlig förklaring och allt som finns med i den ska fylla en funktion 
annars ska det redigeras bort. 

Enligt deltagare k5 ska logotyper se rena och enkla ut. Man ska hålla sig till enkla 
typsnitt och fina samt genomtänkta bilder. Det är även bra att hålla sig till max två 
eller tre färger. Deltagare k6 ansåg att det inte finns något speciellt man ska ha 
med eller undvika i globala logotyper utan att man istället ska anpassa sina val efter 
situation och företag. För deltagare k7 var det viktigt att man ska veta vad som ses 
som fint och bra i de länder man ska verka i samt att det kan vara bra om man 
lyckas att koppla logotypen till något kulturellt. Det viktigaste var dock att undvika 
de saker som man vet uppfattas olika. 

Två av de svenska deltagarna ansåg att svenska lokala logotyper inte skiljer sig från 
de globala. Deltagare s1 hade ingen åsikt om det. Däremot ansåg deltagare s4 att 
lokala logotyper har kopplingar till små saker som är interna och därför svåra för 
andra att förstå medan globala logotyper är enkla. Alla tre kinesiska deltagare 
ansåg att det finns skillnader mellan lokala kinesiska logotyper och globala. 
Deltagare k5 ansåg att lokala kinesiska logotyper är mer komplicerade och 
detaljerade medan globala logotyper är enklare och mer nerskalade. En annan 
skillnad är att globala logotyper ofta går att rita av direkt från minnet medan lokala 
knappt går att beskriva. Lokala kinesiska logotyper innehåller, enligt deltagare k6, 
endast kinesiska tecken medan globala endast innehåller västerländska bokstäver 
eller en kombination av båda. Deltagare k7 ansåg att det som skiljer dem åt är 
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känslan de ger. Lokala kinesiska logotyper behöver därför inte vara eleganta och 
ha en intelligent design utan de går rakt på sak. 

4.3.2 Färg 

I tabell 6 syns vilka färger som intervjudeltagarna förknippade med ordet global. 
Den visar även deras motiveringar till varför just de färgerna känns globala.  

Tabell 6. Vilka färger deltagarna associerar med ordet global och varför 

        
 

Svenskar Kineser 

Global färg Blå, grön Blå, grön, röd 

Motivering Blå – Hav, himmel, FN, jordgloben, 
jordklotet 
Grön – Land, jordgloben, jordklotet 

Blå – Inga negativa betydelser, vanlig färg i 
logotyper 
Grön – Miljö 
Röd – Många kulturer ser röd som en bra färg 

De svenska deltagarna förknippade blå och grön till ordet global medan de 
kinesiska deltagarna förknippade blå, grön och röd. 

I konkurrentanalyserna studerades vilka färger logotyperna innehöll (se diagram 9). 
I de 100 svenska logotyper användes totalt 183 färger. Det innebär att varje 
logotyp i genomsnitt innehåller 1,83 färger. I de 100 kinesiska logotyper användes 
totalt 222 färger vilket innebär att varje logotyp i genomsnitt innehåller 2,22 färger. 
I de 100 globala logotyper användes totalt 174 färger vilket innebär att varje 
logotyp i genomsnitt innehåller 1,74 färger.  

Diagram 9. Användning av färg i 100 svenska, 100 kinesiska och 100 globala logotyper 

 

Svart, vit, blå och röd är de mest använda färgerna i globala logotyper. Vid 
jämförelsen av de mest använda färgerna i globala logotyper och samma färger i 
svenska logotyper syns att svart, vit och röd är mindre använda i svenska 
logotyper. Den blå färgen är mer använd i svenska logotyper än i globala. Samma 
fyra färger (svart, vit, blå och röd) används mer i kinesiska logotyper än i globala 
logotyper. Det tyder på att kinesiska individuella logotyper innehåller flera färger 
jämfört med globala.  
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I diagram 10, 11 och 12 syns skillnaderna mellan hur många logotyper som är 
enfärgade och flerfärgade. I den kinesiska konkurrentanalysen syns att det finns 25 
stycken fler flerfärgade logotyper jämfört med den globala konkurrentanalysen 
och den svenska har sex stycken fler flerfärgade logotyper. 

Diagram 10, 11 och 12. Fördelning mellan enfärgade och flerfärgade i 100 svenska, 

100 kinesiska och 100 globala logotyper 

De globala logotyperna ur konkurrentanalysen har högst antal enfärgade logotyper 
vilket kan kopplas till deltagare k5s åsikt om att globala logotyper bör hålla sig till 
max två eller tre färger. En anledning till skillnaden mellan antalet flerfärgade 
logotyper i Kina och globalt kan enligt samma deltagare vara att kineser inte är 
rädda för att använda färg.  

Diagram 13 syns vilka färger som används i enfärgade svenska, kinesiska och 
globala logotyper från konkurrentanalysen. Den mest använda färgen i globala 
logotyper är svart som därefter följs av röd och blå medan det i svenska logotyper 
är blå som därefter följs av svart och röd. I kinesiska logotyper är den mest 
använda färgen röd som därefter följs av blå.  

Diagram 13. Användning av färg i de 41 svenska, 22 kinesiska och 47 globala 

enfärgade logotyperna från konkurrentanalyserna 

 

Blå uppfattas både av svenska och kinesiska deltagare som global vilket styrks av 
att blå färg i konkurrentanalysen ligger i topp tre i alla grupper (Sverige, Kina och 
Global). Även färgen grön uppfattas av svenska och kinesiska deltagare som 
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global något som inte syns i konkurrentanalysens använda färger (se diagram 13). 
De kinesiska deltagare uppfattar röd som global då de tror att den i många 
kulturer ses som en bra färg som även den hamnar i topp tre av mest använda 
färger i de tre grupperna. 

 
4.3.3 Typsnitt 

Ur konkurrentanalysen av de 100 svenska, 100 kinesiska och 100 globala logotyper 
syns i diagram 14 vilken typsnittssort som används mest. Sanseriffsorten används 
ungefär lika mycket i alla tre grupper. Största skillnaden som syns är att kinesiska 
tecken endast används i kinesiska logotyper och att de i den gruppen är vanligast. 
Det är endast kinesiska tecken som kombineras med övriga typsnittssorter i den 
kinesiska konkurrentanalysen. 72 logotyper innehåller kinesiska tecken var av 8 
endast består av kinesiska tecken. Det innebär att 64 logotyper innehåller både 
kinesiska och västerlänska typsnitt.  

Diagram 14. Användning av typsnittsorter i 100 svenska, 100 kinesiska och 100 

globala logotyper 

 

Den vanligaste typsnittssorten i alla tre grupper (bortsett från de kinesiska tecknen 
i de kinesiska logotyper) är sanseriffer. Reslutatet kan anknytas till både den 
teoertiska bakgrunden om typsnitt där, enligt Bergström, sanseriffer ger ett enklare 
intryck och man enligt deltagare k5 bör hålla sig till enkla typsnitt i globala 
logotyper. Deltagare s2 ansåg att globala logotyper endast ska ha lite text som inte 
kan missuppfattas eller upplevas som svår vilket också kan kopplas till 
användningen av sanseriffer.  

På den kinesiska marknaden behöver de kinesiska varumärken använda sig av 
kinesiska tecken för att alla ska ha möjlighet att förstå något som nämns av 
deltagare k6 som kulturell skillnad. Det är anledningen till att kinesiska logotyper 
till så hög grad innehåller både kinesiska tecken och västerländska typsnitt. Det 
kan även anknytas till vad deltagare s1 ansåg att varumärken som vill upplevas 
som globala i Kina bör ha, nämligen att ha en kinesisk version av 
varumärksnamnet i logotypen eller placerad under originalnamnet. 
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Kinesiska, svenska och globala logotyper från konkurrentanalyserna innehåller, 
enligt diagram 15, oftast versaler. Näst vanligast är för svenska och globala 
logotyper kombinationen av versaler och gemener medan det för kinesiska 
logotyper är näst vanligast att använda bara en symbol eller bara kinesiska tecken. 
Resultatet av hur versaler och gemener används visar ingen tydlig skillnad mellan 
de olika grupperna i konkurrentanalyserna.  

Diagram 15. Användning av versaler och gemener i 100 svenska, 100 kinesiska och 

100 globala logotyper 

 

4.3.4 Form 

Diagram 16 visar att cirka två femtedelar av de globala logotyperna i 
konkurrensanalysen inte innehåller några former samt att cirka två femtedelar av 
de kinesiska logotyperna innehåller cirklar. Bland de svenska logotyperna är det 
jämt fördelat mellan fyrkanter, mjuka former och inga former. Trianglar och 
kantiga former är minst använda i alla konkurrentanalysernas logotyper. 

Diagram 16. Användning av olika former i 100 svenska, 100 kinesiska och 100 globala 

logotyper 

 
 
I globala logotyper visar konkurrentanalysen att det vanligaste är att inte använda 
sig av former och bilder. Det kan kopplas till att logotyper, enligt deltagare k5, ska 
vara enkla samt nerskalade och enligt deltagare s4 endast ska innehålla 
komponenter som har en funktion. En annan anledning kan enligt deltagare k7 
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vara att logotyper bör undvika att innehålla saker som kan uppfattas olika vilket 
kan kopplas både till semiotik och kulturella skillnader. 

4.3.5 Symbol 

I de svenska och kinesiska logotyperna från konkurrentanalysen är det vanligast 
med löstagbara symboler. I de globala logoyperna är det istället vanligare med 
textlogotyper och fasta symboler. Den minst använda symbolsorten är 
symbollogotyper (se diagram 17). 

Diagram 17. Användning av symboler i 100 svenska, 100 kinesiska och 100 globala 

logotyper 

 

Precis som med former bör även symbolen vara enkel och nerskalad samt undvika 
saker som uppfattas olika enligt tre av deltagarna. Allt som finns med ska enligt 
deltagare s4 ha en tydlig koppling eller förklaring och fylla en funktion annars bör 
det inte finnas med i logotypen. För globala logotyper är det viktigt att inte 
kopplas till interna saker då det gör det svårt för andra att förstå. Det kan vara 
anledningen till att det finns mest globala textlogotyper i den globala 
konkurrentanalysen. Resultatet av konkurrentanalysen visar inte att någon speciell 
symbolsort är att föredra i globala logotyper då de är ungefär lika mycket använda.  

4.3.6 Analys  

Genom att studera resultatet från intervjudeltagarnas reflektioner kring vad som 
uppfattas som globalt och vad som fungerar i globala logotyper har vi sett stora 
likheter med vad som kännetecknar en bra logotyp. Den ska vara tydlig, enkel, inte 
missuppfattas, unik och lätt att komma ihåg. Det kan tyda på att en bra logotyp 
fungerar i globala sammanhang och att det inte finns några större faktorer som 
avgör om logotypen uppfattas som global. Troligen är det så att marknadsföringen 
bakom logotypen synliggör varumärket och det är därför logotypen uppfattas som 
global.   

0

10

20

30

40

50

60

Textlogotyp Symbollogotyp Löstagbar symbol Fast symbol

Sverige

Kina

Global



Resultat och analys  

50 

Blå, grön och röd är de färger deltagarna förknippar med ordet global dock 
innebär det inte att ett globalt varumärke måste innehålla dessa färger. De färger 
som finns mest i logotyper från den globala konkurrentanalysen är svart, röd, blå 
och vit. Svart är den mest använda färgen i enfärgade logotyper medan vit inte 
används i enfärgade logotyper. Bland de globala logotyperna såg vi att 
fördelningen mellan flerfärgade och enfärgade logotyper var mycket jämn dock är 
enfärgade logotyper vanligare i den globala konkurrentanalysen än i den svenska 
och kinesiska. Den kinesiska hade lägst antal enfärgade logotyper vilket skulle 
kunna innebära att vissa av de logotyperna inte uppfattas som lika globala 
eftersom en välgjord logotyp, enligt oss och en av deltagarna, sällan innehåller mer 
än två eller tre färger. I den globala konkurrentanalysen är sanseriffer den 
vanligaste typsnittsorten och använder sig mest av versaler.  

En global logotyp kan ha nytta av att ha möjlighet att anpassa sin logotyp efter 
olika kulturer och språk. Till exempel behöver många kineser de kinesiska tecknen 
för att förstå vad varumärket innebär. Man kan även anpassa sin logotyp genom 
att helt använda sig av landets skriftspråk alltså på just den marknaden ersätta de 
västerländska bokstäverna med det andra landets skriftspråk. I det fallet är det bra 
om originallogotypen har något annat visuellt element förutom namnet som 
kännetecknar dem och därigenom sammanlänkar de olika logotypvarianterna. Ett 
exempel på det är Coca Cola som använder sig av samma mjuka former och sin 
karakteristiska röda färg (se figur 19). 

 

 

 

 

 

Figur 19. Coca Colas kinesiska variant och originallogotyp [36].  

I de globala logotyper som analyserats är det vanligaste att inte använda sig av 
former eller bilder. Troligen beror det på att en bra logotyp ska vara enkel och 
nerskalad för på bästa sätt undvika kulturkrockar. Eftersom former är en enklare 
version av symboler kan vi göra antagandet att även symboler bör vara nerskalade, 
lättförstådda och enkla för att användas i en bra logotyp som i förlängningen då 
även borde fungera globalt. I figur 20 syns exempel på en enkel, nerskalad logotyp 
och en detaljerad logotyp.  

 

Figur 20. En enkel logotyp och en detaljerad logotyp från konkurrentanalysen. 
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Vilka visuella element som bör inkluderas i en logotyp beror, enligt oss, på vilket 
varumärke det är, vilken identitet de stävar efter, vilken situation varumärket 
befinner sig i och hur mycket de exponerat sig för sin målgrupp. 

För att fungera globalt anser vi att en logotyp inte behöver innehålla svart, blå 
och/eller röd. Allt beror, enligt oss, på vilken strategi varumärket valt att använda 
sig av i sin expansion. För vissa strategier kan en ovanlig färg så som lila vara det 
som matchar varumärket bäst och som gör det unikt. Allt beror på om man väljer 
en strategi som gör att varumärket sticker ut från mängden eller om man väljer en 
strategi där varumärket försöker efterlikna framgångsrika varumärken eller olika 
branschtypiska visuella element.  

Vi anser att det är viktigt att veta vad som i andra länder kan missuppfattas för att 
därigenom kunna säkerställa att risken att förknippa logotypen med negativa 
associationer och känslor minskas. Genom den här typen av medvetenhet går det, 
enligt oss, att undvika många potentiella kulturkrockar.  
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5 Diskussion och slutsatser 

I det här avsnittet diskuteras resultaten samt de metoder som användes för att se 
om arbetets syfte uppnåtts och om frågeställningarna besvarats. Resultatet 
diskuteras utifrån vårt syfte och våra frågeställningar medan metoden diskuteras 
utifrån de tre metoder vi använt.  

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att undersöka hur visuell kommunikation, i form 
av logotyper, uppfattas i väst- och östvärlden. I syftet ingick även att ta reda på 
vilka kulturella skillnader som påverkar vad vi uppfattar samt att undersöka hur de 
visuella elementen kan användas för att få logotyper att uppfattas som globala i 
både Sverige och Kina.  

Resultaten vi fått fram uppfyller vårt syfte med arbetet och svarar på våra tre 
frågeställningar. För att få fram ett tillförlitligt resultat har vi varit noga med att 
stämma av vad vi sett i både intervjuer och konkurrentanalyset med befintlig 
litteratur.  

Överlag har några faktorer påverkat resultatet på frågeställningarna. Personerna 
som deltog i våra intervjuer kan inte representera hela Sveriges och Kinas 
befolkningar de kan bara ge en fingervisning om hur det kan vara. Intervjuerna 
gav personliga åsikter som är svåra att generalisera och där resultatet kan variera 
mycket beroende på vem som tillfrågats. Deltagarnas upplevelser är färgade av vad 
som är svenskt, kinesiskt och globalt på grund av att de arbetat mycket inom dessa 
områden. Resultatet skulle eventuellt se annorlunda ut om man frågade personer 
som bara har erfarenheter av vad som är antingen svenskt eller kinesiskt. Något 
annat som gör att de kinesiska deltagarna inte kan representera hela Kinas 
befolkning är för att de alla kan engelska, är välutbildade och uppvuxna i 
storstäder.  

5.1.1 Vilka kulturella skillnader påverkar hur visuell kommunikation 
uppfattas i Sverige respektive Kina?  

Resultatet på frågeställning 1 fick vi fram genom att intervjua personer med 
kunskaper inom området. Parallellt med intervjuerna fann vi litteratur som 
bekräftade mycket av deltagarnas åsikter kring kultur och dess påverkan, 
framförallt Hofstedes kulturdimensioner som visar på specifika kulturskillnader. 
Vid jämförelsen mellan intervjuerna och litteraturen fick vi fram fyra viktiga 
kulturella skillnader som påverkar visuell kommunikation. De är: 

 Familjesyn 

 Status 

 Helhet kontra detaljseende  

 Skriftspråk och symbolik 
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Vi anser att om intervjuerna varit med den äldre generationen i Kina eller forskare 
inom området hade förmodligen fler kulturella skillnader kunnat påvisas. Dock är 
de fyra skillnaderna vi sett, enligt både oss och intervjudeltagarna, troligtvis de 
viktigaste.   

Något som vi reflekterat över är hur viktigt det är för varumärken och företag att 
analysera hur kulturella skillnader kan påverka hur deras visuella kommunikation 
uppfattas. Varumärken har, enligt oss, två valmöjligheter. Antingen behöver de 
anpassa sig efter olika kulturer eller skapa en generell kommunikation som 
fungerar i så många kulturer som möjligt.  

Resultatet vi fått fram har betydelse för hur visuell kommunikation utformas och 
ger större insikt i vad som påverkar uppfattningen av visuell kommunikation. 
Genom att förstå hur kulturer påverkar kan man, enligt oss, effektivisera sin 
kommunikation och undvika många kulturkrockar. Vi anser att kultur är den 
grundsten som karaktären hos en individ byggs upp på och att den genomsyrar 
individens preferenser.  

5.1.2 Finns det likheter/skillnader i hur logotypers visuella element 
uppfattas och används i Sverige respektive Kina? 

Genom att kombinera intervjuer och konkurrentanalyser besvarades frågeställning 
2. Det visar att det finns likheter och skillnader i hur visuella element uppfattas 
och används. Dock anser vi att företag och varumärken själva måste avgöra hur 
mycket likheterna och skillnaderna påverkar i deras eget fall. Vi anser att resultatet 
underlättar för företag och varumärken att ta välgrundade beslut och undvika 
kostsamma kulturkrockar. En svaghet med resultatet är att uppfattningen av 
visuella element är mycket individuell. Troligen läggs grunden för individens 
uppfattning genom kulturen man tillhör, vilket kön man har, vilken ålder samt 
civilstånd man befinner sig i. Det vi fått fram överensstämmer relativt bra med 
litteraturen.  

Intervjuerna visade hur visuella element kan uppfattas medan 
konkurrentanalyserna visade hur de visuella elementen används i befintliga 
logotyper. För att presentera resultatet av hur intervjudeltagarna uppfattat olika 
visuella element valde vi att i tabeller slå ihop de svenska och kinesiska deltagarnas 
åsikter efter deras ursprung. Det innebär att man till viss del förlorar de enskilda 
individernas åsikter och resultatet kan riskera att misstolkas som om alla sagt 
samma sak.  

Vi upplever att resultatet kunde blivit något annorlunda om vi hade visat andra 
bilder i intervjuerna. Speciellt om vi hade valt okända, neutrala bilder där 
deltagarna inte har några tidigare erfarenheter av dem som kan påverka. Vi fick 
fram resultatet genom att analysera de visuella elementen för sig vilket kan ge ett 
annat resultat än om man analyserat dem i deras sammanhang alltså i logotyperna. 
Beroende på sammanhanget kan samma visuella element exempelvis färg betyda 
helt olika saker.  
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5.1.3 Hur kan de visuella elementen användas för att få logotyper att 
uppfattas som globala i både Sverige och Kina?  

Resultatet för frågeställning 3 visar att det inte finns något specifikt sätt eller 
metod för att uppfattas som global, allt beror på situationen, varumärket, 
målgruppen och branschen man verkar i. För att bli och uppfattas som global 
anser vi att man måste arbeta med hela varumärket alltså allt från marknadsföring 
och strategival till varumärkets mål och utveckling. Resultatet vi fått fram visar att 
en bra logotyp ofta fungerar globalt vilket innebär att utformningen av globala 
logotyper bör ske på samma sätt som när man tar fram en högkvalitativ logotyp. 
Vi har även sett att det är viktigt att kontrollera hur logotypen uppfattas i de 
länder man verkar i för att säkerställa att den uppfattas på rätt sätt och förknippas 
med något positivt.  

I resultatet av konkurrentanalyserna fick vi en fingervisning kring vad som är 
vanligt och ovanligt i globala logotyper. Det innebär inte att en logotyp alltid ska 
följa det som är vanligast utan det är i många fall bättre att vara unik. Något som 
vi ser som en svaghet i vårt resultat är att världen hela tiden utvecklas och kulturer 
påverkar varandra vilket innebär att resultatet snabbt kan förändras. Dock är det i 
dagsläget ett mycket viktigt resultat som kan påverka mycket. 

5.2 Metoddiskussion 

Metoderna vi valde att använda har, enligt oss, gett relevant information och 
svarat på våra frågeställningar. Kombinationen av litteraturstudie, 
konkurrentanalys och intervjuer stödjer varandra eftersom de angriper 
undersökningsområdet från olika perspektiv. Litteraturstudien gav en bra inblick i 
vad som redan forskats fram och vilka teorier/kunskaper som kunde kopplas till 
undersökningen. Konkurrentanalysen gav ett mer statistisk perspektiv som 
användes för att kunna jämföra/kontrollera om intervjudeltagarnas åsikter gick att 
se i hur logotyperna faktisk ser ut/används. Intervjuerna gav personliga åsikter 
från flera synvinklar. Genom att använda de tre metoderna, anser vi, att arbetets 
giltighet och relevans ökar. Arbetet är, enligt oss, trovärdigt och tillförlitligt 
eftersom det bygger på genomtänkta val av litteratur, intervjudeltagare, 
intervjuguide och logotyper till konkurrensanalysen. Vi anser att 
metodkombinationen går att tillämpa på liknande undersökningar och därigenom 
ge en valid och reliabel studie.  

5.2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien har som metod flera styrkor och svagheter. Den gav oss en bra 
bakgrund till arbetet och en inblick i tidigare teorier. En styrka med 
litteraturstudien var att allt som användes relaterar till intervjuerna och 
konkurrentanalyserna och därför har en hög relevans för resultatet. För att 
säkerställa tillförlitligheten användes flera olika typer av källor. Vi tyckte att 
sökorden vi använde var relevanta för arbetet. 
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En svaghet i litteraturstudien var att det inte forskats mycket inom vårt område 
vilket innebar att vi fick leta i närliggande områden och sortera ut vad som var 
relevant. Eftersom mycket av litteraturen var skriven på engelska finns viss risk för 
feltolkningar som kopplas till hur man översätter. Något som kunde gjorts bättre 
från början var att säkerställa att vi hade en klar och överensstämmande bild över 
vilken litteratur som behövdes till arbetet.  

5.2.2 Konkurrentanalyser 

Konkurrentanalyserna var en bra metod för att undersöka vilka varumärken som 
lyckats globalt och vilka som är mest framgångsrika i Sverige och Kina. Det gav 
möjlighet att jämföra vilka visuella element som används i logotyperna och se om 
det fanns likheter och skillnader i de tre grupperna. Vi ansåg att vi valde rätt 
varumärken att undersöka samt vilka faktorer vi skulle jämföra eftersom det gav 
en bra översiktsbild på vad globala och internationella varumärken innehåller. Vi 
valde att analysera 100 stycken från varje grupp vilket till viss del gav möjlighet att 
generalisera samt tillräckligt med data för att kunna påvisa likheter/skillnader. En 
styrka med konkurrensanalysen var att många logotyper analyserades, totalt var det 
300 stycken.  

Konkurrensanalysernas svaghet ligger i att listorna som låg till grund för valet av 
logotyper kommer från olika år. Den svenska var från 2009, den kinesiska från 
2010 och den globala från 2012. Det kunde eventuellt gett ett annat resultat om de 
var från samma år. Den kinesiska och globala listan innehöll logotypens utseende 
och placering på topplistan vilket innebar att det var den logotyp i listan som vi 
analyserade. Många logotyper finns i flera varianter vilket kan ge skillnader i till 
exempel vilken färg den har. I den svenska topplista fanns även varumärken från 
andra länder vilket gjorde att vi fick sortera ut vilka som var svenska och vilka som 
inte var det. Listen innehöll inga bilder på logotyperna vilket innebar att vi fick leta 
upp dem och välja vilken variant som skulle analyserats. Något som kan ses som 
en svaghet är att vi själva skapade analysindelningar som baserades på vad vi själva 
ansåg som mest relevant. Det som kunde gjorts annorlunda var att vi kunde ha 
valt ut logotyper från samma bransch. Det hade inneburit större möjligheter att 
generalisera för hela branschen.  
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5.2.3 Intervjuer 

Inför intervjuerna satte vi upp ett antal kriterier kring vilka erfarenheter deltagarna 
skulle ha. Det gav oss bra möjligheter att säkerställa att vi intervjuade personer 
med rätt kompetens och att vi fick de infallsvinklar vi sökte efter. En styrka med 
intervjuerna var att vi såg till att de innehöll alla visuella element som ingår i en 
logotyp. Intervjuguiden utformades för att skapa en öppen intervju med chans att 
ställa följdfrågor samt anpassa frågorna efter deltagaren. För att fokusera på 
intervjuerna spelade vi in dem vilket gjorde att vi enkelt kunde gå tillbaka och 
lyssna ifall vi hade uppfattat vad deltagarna hade sagt på ett korrekt sätt. Det 
gjorde att risken för feltolkningar kunde begränsas. Även transkriberingen av 
intervjuerna minskade risken för feltolkningar och förenklade analysarbetet. 
Reliabiliteten ökade eftersom vi valde att intervjua sju personer vilket ger mer 
trovärdighet än intervjuer med endast en svensk och en kinesisk person.   

Under arbetets gång uppstod en del svårigheter som kan kopplas till intervjuernas 
svagheter. Intervjuguidens frågor var inte tillräckligt testade vilket innebar att 
antalet frågor var för många och flera av frågorna blev irrelevanta. De sorterades 
därför bort. Genomförandet av intervjun kändes både tung och osmidig och vi 
upplevde svårigheter att säkerställa att svaren vi fick fram var relevanta. Det gjorde 
att validiteten sjönk något eftersom vi inte var helt säkra på att vi fick fram det vi 
ville med intervjuerna. En annan svaghet var att intervjuerna gav mycket 
personliga åsikter vilket är svårt att generalisera.   

Något som kunde gjorts annorlunda var att alla intervjuer kunde ha genomförts på 
samma sätt, alltså endast via telefon eller personligt möte. Om vi hade gjort 
undersökningen en gång till hade vi sorterat och granskat frågorna mer och genom 
det säkerställt att alla frågor var relevanta.    
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5.3 Slutsatser och rekommendationer 

I examensarbetet har vi undersökt hur visuella element i form av logotyper 
uppfattas av svenskar och kineser och vad som påverkar hur de uppfattas. De 
viktigaste kulturella skillnader som påverkar hur visuell kommunikation uppfattas 
är familjesyn, status, helhet kontra detaljseende samt skriftspråk och symbolik. Det 
innebär att företag och varumärken behöver ta hänsyn till kulturella skillnader och 
dess påverkan vid utformandet av visuell kommunikation.  

De visuella element som vi undersökt är färg, typsnitt, form och symbol. Det finns 
både likheter och skillnader i hur de uppfattas och används i Sverige och Kina. En 
viktig del av resultatet är att uppfattningen kan variera mycket beroende på 
individen men att det inom samma kultur ofta är relativt likt. När det gäller färger 
har vi sett att vissa färger, beroende på användningsområde, ses olika. Överlag har 
vi dock märkt att de flesta färger uppfattas och används relativt likt. Detsamma 
gäller för typsnitt där framförallt sanseriffer och versaler uppfattas och används på 
samma sätt. Den skillnad vi upplevt är att kineser och svenskar såg bokstäver, ord 
och tecken olika. Kineser försöker, enligt oss, omvandla bokstäver och ord till 
tecken med inbyggd mening vilket ofta leder till att de upplever västerländska ord 
som om det inte säger någonting. Svenskar i sin tur har mycket svårt att förstå 
kinesiska skriftspråket och uppfattar det som något som inte är globalt. 
Uppfattningen av former och symboler är enligt oss i många fall ganska lika. I de 
fall där vi stött på skillnader anser vi att de kan kopplas till att former och 
symboler kan ha kulturella betydelser. För att säkerställa att de uppfattas så likt 
som möjligt bör man försöka hålla dem enkla och nerskalade.    

Resultatet visar att det inte finns några specifika riktlinjer för att få en logotyp att 
betraktas som global. En global logotyp bör utformas efter de faktorer som skapar 
en kvalitativ och bra logotyp. Vilka visuella element som bör ingå beror på vilket 
varumärke det är, hur situationen ser ut, vilken bransch varumärket verkar i och 
vem det riktar sig mot. I globala logotyper från konkurrentanalysen var det vanligt 
att använda endast en färg som ofta är svart, blå eller röd, använda sanseriffer, 
versaler och västerländska skriftspråk samt endast bestå av text/tecken eller enkla 
och nerskalade former och symboler. Det innebär inte att en logotyp måste 
innehålla de visuella elementen för att betraktas som global. 

Våra rekommendationer för liknande undersökningar samt utveckling av vår 
undersökning är att intervjua fler experter, forskare och olika målgrupper. Vi 
skulle även vilja undersöka fler detaljer och samband mellan de 100 globala 
logotyper och de 100 logotyper i de enskilda länderna från konkurrentanalyserna. 
Vi tror även att det går att få ut mycket information i området genom att kontakta 
marknadsavdelningen för globala företag, genomföra marknadsundersökningar 
och ta fram logotypexempel som kan testas. Det vore även intressant att studera 
om den globala symboliken är på väg att bli mer västerländsk, österländsk eller om 
de möts någonstans på mitten.   
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8 Bilagor 

Bilaga 1 100 Globala logotyper 

Bilaga 2 100 Svenska logotyper 

Bilaga 3 100 kinesiska logotyper 
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Bilaga 4 – Intervjuguide  
 
Sektion 1 

1. Hur uppfattar du visuell kommunikation i Sverige?  

2. Hur uppfattar du visuell kommunikation i Kina? 

3. Har du upplevt att det finns visuella skillnader mellan Sverige och Kina? I så fall 
vilka?  

4. Tror du att kulturella skillnader påverkar visuell kommunikation? I så fall vilka 
skillnader och hur?  

5. Finns det något annat du tror påverkar visuell kommunikation i respektive land? 
 

Sektion 2 
 
1. Vad associerar du med de här färgerna? Känsla? Intryck? vad får du för känsla? 
(tror du att det uppfattas annorlunda av det andra landet och i så fall hur)  
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vad kommunicerar de här typsnitten? Varför? Vad får du för känsla? (tror du att 
det uppfattas annorlunda av det andra landet och i så fall hur)  

 
(sanseriff, antikva, övrigt typsnitt, kinesiskt tecken) 

 
 



Bilagor 

68 

 
3. Vad kommunicerar de här formerna? Varför? Vilken föredrar du och varför? 
(tror du att det uppfattas annorlunda av det andra landet och i så fall hur)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(cirkel, fyrkant, triangel, mjuk, kantig) 
 

4. Känner du till de här symbolerna? Vad tycker du att de kommunicerar? Varför? 
från var, vilket företag? (tror du att det uppfattas annorlunda av det andra landet och i så 
fall hur)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Mercedes, Hermés, Nestlé, Apple, Starbucks, Santander) 
 

Sektion 3 

1. Vad associerar du med ordet global? 

2. Vilka färger förknippar du med ordet global? 

3. Känner du till några globala varumärken?  

4. Känner du till några kinesiska varumärken som finns i Sverige?  

5. Känner du till några svenska varumärken som finns i Kina? 

6. Vilka visuella element anser du att ett globalt varumärke bör ha? 

7. Vilka visuella element anser du bör undvikas i ett globalt varumärke? 

8. Vad skiljer lokala logotyper från global? 


