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A BSTRAKT
En ambient display är menad att fungera för användaren enbart genom att hen
snabbt överblickar produkten. Denna form av display är perfekt att nyttja i
dagligvaruhandeln där utbuden ständigt växer samtidigt som konsumenten
snabbt vill hitta det den söker. I denna studie utforskas fördelarna med att
använda färg och symbolkombinationer, som skapar en ambient display,
istället för text när det kommer till att kategorisera i tidningssektionen.
Feature- integrationsteorin beskriver hur den ambienta displayen ger stöd för
användarens kognitiva processer, den är mer effektiv genom att den låter
konsumenten använda det perifera seendet i sitt sökande.
Tidningssektionen är en produkt användaren inte nyttjar frekvent och denna
design fungerar genom att kunden redan ska veta hur den önskade kategorin
är representerad, det är därför väldigt viktigt att inlärningen sker snabbt. I
studien framkommer vikten av att skapa bra associationer mellan färg och
kategori, vilket har en extremt signifikant påverkan på inlärningsförmågan
hos användaren.
Studien utvärderar även vilka färg- och kategorikombinationer som är
lämpliga för Tidsam, distributör av tidningar. 17 kategorier associeras med 17
olika färger där multipla källor används för att styrka resultatet. Resultatet
presenteras i form av virtuella prototyper av kategoriskyltar för samtliga 17
kategorier.
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I NLEDNING

Sektionen för veckotidningar har i många butiker ett stort utbud av tidningar att välja på,
varje tidning försöker här att tävla om konsumentens uppmärksamhet genom att pryda
omslaget med bilder och rubriker. Detta leder till att denna sektion har en väldig mängd
med information som gör det svårt för konsumenten att finna det den själv söker. AWAL
Display AB är ett företag som arbetar med att designa och sälja butiksinredning runtom i
Sverige och med dessa som intressenter utvecklades ett tidningsställ med mål att vägleda
och underlätta för kunden i sitt sökande. Tidsam är Sveriges största leverantör av tidskrifter
med ett utbud på ca 400 titlar som säljs via ca 8000 återförsäljare, de är den kund som
produkten ska presenteras för.
Vid utformningen av tidningsstället var en av de centrala aspekterna att byta ut de tidigare
kategoriskyltarna mot en ny design. De tidigare skyltarna består av en vit text mot en blå
bakgrund medan den nya idén bygger på att nyttja en kombination av färg, text och symbol
där varje kategori representeras av en unik kombination. Tanken är att de tidigare skyltarna
kräver en medveten handling för att vara till nytta, konsumenten behöver läsa namn efter
namn för att hitta rätt kategori. Färg och symbol är mer intuitivt att använda och ska fungera
som en ambient display, en ambient display är utformad för att fungera genom att
användaren enbart snabbt slänger en blick mot den för att uppnå önskad effekt. Med tiden är
förhoppningen att kunden lär sig vilken kombination som hör till de kategorier som den är
intresserad av, varpå färg och symbol kombinationen automatiskt drar till sig kundens blick.
Genom intervjuer framkom även att majoriteten av konsumenterna (16 av 20) inte har
uppmärksammat att kategoriskyltarna finns, detta visar på att Tidsams nuvarande skyltar är
för diskreta och därför inte används.
Detta arbete kommer att bestå av flera delar. Färgerna som används bör vara så distinkta
som möjligt för att de ska gå att särskilja ifrån varandra och de ska även ha associationer till
de kategorier som de representerar. Kategorierna som används är de som Tidsam redan har
arbetat fram, 17 olika kategorier kommer att användas. En modell skapas där 17 olika färger
väljs ut som matchas till rätt kategori, med stöd i tillgänglig litteratur. Detta följs av ett
experiment där deltagarna får matcha färg med kategori spontant i en form av sluten
kortsortering. Under experimentet kommer det även prövas om inlärningen underlättas
genom de tidigare valda kombinationerna. Här kommer denna framtagna modell jämföras
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med en modell där färg och kategori har slumpats ihop, detta för att se om bakomliggande
associationer påverkar hur bra deltagaren minns kombinationerna.
I en annan del av arbetet kommer prototyper arbetas fram i Photoshop för att visualisera
konceptet. Detta innebär att samtliga 17 kategoriskyltar med färg, text och symbol
sammanställs och sedan även presenteras i den kontext som de kommer att användas, de
kommer alltså presenteras framför tidningar för att efterlikna ett tidningsställ. Motsvarande
kommer skapas för de Tidsams nuvarande skyltar för att kunna jämföra för och nackdelar
med de olika designerna.
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Syftet

med

detta

arbete

är

S YFTE

övergripande

att

vidareutveckla

utformningen

av

kategoriskyltarna samt att centrala aspekter sätts på prövning. Mer ingående blir syftet
tvådelat och leder fram till skilda frågeställningar.
Designen av kategoriskyltarna är menade att vara utformade på så vis att de underlättar för
konsumentens kognitiva processer, detta genom att vara vägledande och underlätta
sökandet efter lämpliga produkter. För att uppnå detta mål så är det av vikt att de separata
delarna av designen är genomtänkta och tillsammans bidrar till att uppnå den övergripande
designens syfte. Att konsumenten lätt kan lära sig att associera en skylt med en kategori är
en essentiell aspekt och därför är det betydelsefullt att rätt färg matchas med rätt kategori.
Om det finns en association är det troligtvis lättare att minnas de skapade kopplingarna
eftersom att man då kan bygga på och stärka dessa associationer. När en modell har skapats
där färg och kategori har matchas ihop så är det av intresse att undersöka om detta har den
önskade

effekten

för

konsumenten,

att

underlätta

inlärningen

av

färg

och

kategoriassociationen. Syftet är alltså att associera rätt färg med rätt kategori och även
utvärdera om skapandet av denna modell underlättar inlärningen för konsumenten.
Att skapa prototyper är ett naturligt steg för att vidareutveckla kategoriskyltarna. Tidigare
har handritade skisser skapats för att illustrera idén, i dessa skisser finns enbart en grundidé
men inga konkreta exempel för varje kategori. Genom att konkretisera och skapa dessa
illustrationer kan problem uppdagas och bearbetas samt så kan dess estetik bedömas, att
designen är estetiskt tilldragande är viktigt eftersom att den ska tilltala konsumenterna.
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Syftet med att skapa dessa illustrationer är alltså att vidareutveckla och testa idén med de
nya kategoriskyltarna för att sedan förankra i kognitiva teorier.
Med detta som bakgrund har följande frågeställningar valts att arbeta utifrån:


Vilka färger bör associeras till vilka kategorier?



Underlättar den framtagna modellen inlärningen för konsumenten?



Vilka fördelar har de olika designförslagen sett till hur de stödjer kognitiva
funktioner?
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A VGRÄ NSNINGAR

I detta arbete kommer inte symbolerna att diskuteras även om symboler kommer arbetas
fram för att kunna skapa illustrationerna på kategoriskyltarna i den naturliga kontexten.
Detta för att jag inte har den rätta kompetensen för att skapa symbolerna och de skulle därför
bli begränsade av min kompetens, det är bättre om en grafisk designer kan arbeta vidare
med detta i ett nästa steg i utvecklingen av produkten. Vad som ska illustreras i symbolerna
kommer inte heller att diskuteras för att det inte ryms inom den givna tidsramen.

4

T EORETISK

BAKGRUND

Inledningsvis presenteras teorier om färger och deras associationer och egenskaper, detta
avsnitt följs av en presentation av den experimentella metod som kommer att nyttjas.
Avslutningsvis följer en presentation om relevanta kognitiva teorier som handlar om
perceptionen.

4.1

F ÄRGER

Psykologiska perceptionen är subjektiv med många personliga faktorer som påverkar, varför
det enbart går att få fram generella drag. Kultur och personliga erfarenheter är lite av det
som påverkar en färgs associationer (Hallock, 2003).
Alla färger får en individuell presentation, i tabellformat för att vara mer översiktlig.
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4.1.1

RÖD

Tabell 1: Den röda färgens olika egenskaper presenteras, med de källor som står bakom påståendet
och, om det går att finna, även presenterad bakgrund som stödjer påståendet.

Egenskap

Källa

Bakgrund

Ökar blodtryck, andning
och hjärnaktivitet.

Asplund et al. (2011)
Smith (2012)

Farlig, spännande,
upphetsande och
högljudd.

Color and emotion
association (2010)

Ökar energin och är bra
att omge sig med när
orken är nere.

Asplund et al. (2011)
Smith (2012)

Associeras till kärlek.

Asplund et al. (2011)
Smith (2012)

Ökar entusiasm.

Smith (2012)

Ökar självförtroende.

Smith (2012)

Passion, romans och
sexuell energi.

Elliot & Niesta (2008)
Epps & Kaya (2004)
Smith (2012)

Stridens och varningens
färg.

Historisk koppling, t.ex.
att ge röda rosor som ett
tecken på kärlek. Röda
läppar och rosiga kinder
stimulerar upphetsning.
(Experiment) Rött, i
relation till andra färger,
gör så att män uppfattar
kvinnor som mer
attraktiva och sexuellt
åtråvärda.
Har den längsta
våglängden av ljus.

Drar till sig
uppmärksamhet.

Smith (2012)

Hastighet och glädje.

Hallock (2003)

(Experiment) Deltagare
tillfrågades vilken färg de
associerar till ordet
"Speed", 76 %, och "Fun",
16 %.

Stimulerar aptit

Tracy (2009)

Varma färger stimulerar
aptit, vilket är
anledningen till att
restauranger ofta väljer
dessa färger, exempelvis
Mc Donalds och Subway.
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4.1.2

ORANGE

Tabell 2: Den orangea färgens olika egenskaper presenteras, med de källor som står bakom
påståendet och, om det går att finna, även presenterad bakgrund som stödjer påståendet.

Egenskap

Källa

Bakgrund

Positivt energigivande

Asplund et al. (2011)

(i jämförelse med rött).
Ökar kreativitet.

Asplund et al. (2011)

Starka känslor.

Smith (2012)

Rolig.

Hallock (2003)

(Experiment) Deltagare
fick välja vilken färg de
associerar till ordet "Fun",
28 %.

Smith (2012)
Värme och energi.

Smith (2012)

Stimulerar aktivitet och
aptit.

Asplund et al. (2011)
Smith (2012)
Tracy (2009)

Uppmuntrar
socialisering.

Smith (2012)

4.1.3

Varma färger stimulerar
aptit, vilket är
anledningen till att
restauranger ofta väljer
dessa färger, exempelvis
Mc Donalds och Subway.

GUL

Tabell 3: Den gula färgens olika egenskaper presenteras, med de källor som står bakom påståendet
och, om det går att finna, även presenterad bakgrund som stödjer påståendet.

Egenskap

Källa

Bakgrund

Skärper intellekt, mentalt
stimulerande.

Asplund et al. (2011)
Fordham & Dayes (2009)
Smith (2012)

(Experiment) Studenter
med vitt eller gult papper
presterade signifikant
bättre än studenter med
blått eller rosa papper.

Signalerar aktivitet och
fart.

Asplund et al. (2011)

Optimism, energi,
aktivitet och glädje.

Asplund et al. (2011)
Epps & Kaya (2004)
Hallock (2003)
Smith (2012)
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(Experiment) Skapar
positiva känslor för
färgen associeras till sol,
blommor och sommar.

(Experiment) Associeras
till ordet "Fun", 26 %.
Guldiga gula bär med sig
löfte om ljus framtid och
glädje.

Smith (2012)

Energi och kreativitet.

Color and emotion
association (2010)
Smith (2012)

Aktiverar minnet.

Smith (2012)

Stimulerar
kommunikation.

Smith (2012)

Stimulerar aptit.

Tracy (2009)

4.1.4

Varma färger stimulerar
aptit, vilket är
anledningen till att
restauranger ofta väljer
dessa färger, exempelvis
Mc Donalds och Subway.

LIMEGRÖN

Tabell 4: Den limegröna färgens olika egenskaper presenteras, med de källor som står bakom
påståendet och, om det går att finna, även presenterad bakgrund som stödjer påståendet.

Egenskap

Källa

Bakgrund

Fräsch och naiv färg som
renar dina tankar.

Color and emotion
association (2010)

Ungdomlig färg.

Color and emotion
association (2010)

4.1.5

Påminner om grodden
från en ung planta.

GRÖN

Tabell 5: Den gröna färgens olika egenskaper presenteras, med de källor som står bakom påståendet
och, om det går att finna, även presenterad bakgrund som stödjer påståendet.

Egenskap

Källa

Bakgrund

Balans, harmoni och
hopp.

Asplund et al. (2011)
Epps & Kaya (2004)
Smith (2012)

(Experiment) Uppgavs
som lugnande då färgen
påminner om naturen.

Fred.

Epps & Kaya (2004)
Smith (2012)

(Experiment) Deltagare
uppgav denna
associering.
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Ekologisk.

Smith (2012)

Avslappnande och
uppfriskande.

Asplund et al. (2011)
Epps & Kaya (2004)
Smith (2012)

Politisk association,
ekologiska supporter
valde färgen för att
representera deras
rörelse.
Innehar en naturlig
balans av varmt och kallt,
genom att den innehåller
både blå och gul färg.
(Experiment) Deltagare
uppgav denna association
för att grönt påminner om
naturen.

Självförnyande,
självförtroende och
självkontroll.

Color and emotion
association (2010)
Smith (2012)

Hälsosam.

Smith (2012)

Gröna grönsaker finns i
överflöd och de flesta är
nyttiga.

Lycka.

Epps & Kaya (2004)

(Experiment) Uppgavs av
deltagarna.

4.1.6

TURKOS

Tabell 6: Den turkosa färgens olika egenskaper presenteras, med de källor som står bakom
påståendet och, om det går att finna, även presenterad bakgrund som stödjer påståendet.

Egenskap

Källa

Bakgrund

Behärskad och lugn.

Asplund et al. (2011)

Kreativ.

Asplund et al. (2011)

Associeras med fritid och
frihet.

Asplund et al. (2011)
Color and emotion
association (2010)

4.1.7

"Free like an eagle"

BLÅ

Tabell 7: Den blåa färgens olika egenskaper presenteras, med de källor som står bakom påståendet
och, om det går att finna, även presenterad bakgrund som stödjer påståendet.

Egenskap

Källa

Bakgrund

Sänker blodtryck och
hjärnaktivitet.

Asplund et al. (2011)
Smith (2012)

Får kroppen att
producera lugnande
kemikalier.
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Förknippas med
andlighet och insikt.

Asplund et al. (2011)

Trovärdig och tillförlitlig. Hallock (2003)
Smith (2012)

(Experiment) Associeras
till orden "Reliability/
Dependability", 43 %, och
"Trust", 34 %.

Ses som konstant.

Smith (2012)

Relaterat till himmel och
hav som innehar samma
egenskap.

Stöder intuition.

Smith (2012)

Lysande blå är dynamisk
och dramatisk, uttrycker
spänning och
upprymdhet.

Smith (2012)

Fred och hopp.

Epps & Kaya (2004)
Smith (2012)

Lugnande och sövande.

Asplund et al. (2011)
Epps & Kaya (2004)
Smith (2012)

Förknippas med hög
teknologi och hög
kvalitet.

Hallock (2003)

4.1.8

Blå bandet är
internationell symbol för
medvetenhet för
barnmisshandel.
(Experiment) Blå är en
lycklig färg då den
påminner deltagarna om
dessa egenskaper.
(Experiment) Deltagare
uppgav att färgen gav
dem en avslappnande
känsla.
(Experiment) Blå färg
associeras med "High
technology", 23 %, och
"High quality", 20 %.

MÖRKBLÅ/INDIGO

Tabell 8: Den mörkblåa färgens olika egenskaper presenteras, med de källor som står bakom
påståendet och, om det går att finna, även presenterad bakgrund som stödjer påståendet.

Egenskap

Källa

Bakgrund

Själfull och
medkännande.

Color and emotion
association (2010)

Ger inre lugn, minskar
rädsla

Asplund et al. (2011)
Color and emotion
association (2010)
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Anses ge stadga och
struktur.

Asplund et al. (2011)

4.1.9

LILA

Tabell 9: Den lila färgens olika egenskaper presenteras, med de källor som står bakom påståendet
och, om det går att finna, även presenterad bakgrund som stödjer påståendet.

Egenskap

Källa

Bakgrund

Konstnärliga tendenser
förstärks, kreativ och
excentrisk.

Asplund et al. (2011)
Smith (2012)

Uppskattas av kreativa
och excentriska personer.

Förknippas med mystik
och gränslöshet.

Asplund et al. (2011)
Smith (2012)

Anses religiös, pampig
och majestätisk.

Asplund et al. (2011)
Color and emotion
association (2010)
Smith (2012)

Upplyftande och rolig.

Epps & Kaya (2004)
Hallock (2003)
Smith (2012)

Lugnar sinne och nerver.

Epps & Kaya (2004)
Smith (2012)

En favorit bland unga
kvinnor.

Smith (2012)

Associeras med prästers
och kungligheters klädsel.
I västerländska samhället
ansågs färgen vara
kunglig.
(Experiment) Associeras
till barn som skrattar.
(Experiment) Förknippas
med ordet "Fun" 17 %.
(Experiment) Deltagarna
sa att de kände en
avslappnande känsla.

4.1.10 ROSA
Tabell 10: Den rosa färgens olika egenskaper presenteras, med de källor som står bakom påståendet
och, om det går att finna, även presenterad bakgrund som stödjer påståendet.

Egenskap

Källa

Bakgrund

Ung, rolig och
exalterande.

Smith (2012)

Sensuell och passionerad
utan att vara aggressiv.

Smith (2012)
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Innehar egenskaper ifrån
både röd och vit färg.

Associeras med flickor
och kvinnor.

Color and emotion
Unga flickor kläs ofta i
association (2010)
rosa som ett tecken på
DeLoache & LeBue (2011) femininet.
Smith (2012)
Associeras med en ung
kvinnas rodnande kinder.

Hopp och medvetenhet.

Smith (2012)

Tillgivenhet.

Asplund et al. (2011)

Lycka.

Asplund et al. (2011)

Fruktsamhet.

Asplund et al. (2011)

(Experiment) Redan vid 2
års ålder visar flickor en
preferens för leksaker
som är rosa framför
leksaker med andra
färger. Pojkar i samma
ålder undvek den rosa
leksaken.
Associeras internationellt
till rosa bandet och
kampen mot bröstcancer.

4.1.11 VIT
Tabell 11: Den vita färgens olika egenskaper presenteras, med de källor som står bakom påståendet
och, om det går att finna, även presenterad bakgrund som stödjer påståendet.

Egenskap

Källa

Bakgrund

Renlighet och neutralitet.

Epps & Kaya (2004)
Smith (2012)

Läkare har vita rockar.

Ny ren start, renlighet och Epps & Kaya (2004)
oskyldighet.
Smith (2012)

Bruden bär vit
bröllopsklänning.
(Experiment) Påminner om
snö, duvor och bomull.

Mental klarhet.

Smith (2012)

Uppmuntrar till att ordna Smith (2012)
oreda och lösa problem.
Fred och hopp.

Epps & Kaya (2004)

(Experiment) Av
deltagarna nämnda
associationer.

Tillförlitlighet

Hallock (2003)

(Experiment) Associeras
till ordet "Trust", 21 %.
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Skärper intellekt.

Fordham & Dayes (2009)

(Experiment) Studenter
med vitt eller gult papper
presterade signifikant
bättre än studenter med
blått eller rosa papper.

4.1.12 GRÅ
Tabell 12: Den gråa färgens olika egenskaper presenteras, med de källor som står bakom påståendet
och, om det går att finna, även presenterad bakgrund som stödjer påståendet.

Egenskap

Källa

Bakgrund

Makt, status och
auktoritet.

Asplund et al. (2011)
Smith (2012)

Stramt och sobert, nästan
diplomatiskt.

Asplund et al. (2011)

Tidslös och praktisk.

Smith (2012)

Förväntansfull.

Smith (2012)

Är totalt neutral.

Smith (2012)

Association till Franska
revolutionen där
adelsmän bar grått och de
fattiga gjorde uppror.

Kan bero på dess position
mellan de extrema
färgerna svart och vitt.

4.1.13 SVART
Tabell 13: Den gråa färgens olika egenskaper presenteras, med de källor som står bakom påståendet
och, om det går att finna, även presenterad bakgrund som stödjer påstående t.

Egenskap

Källa

Bakgrund

Kraftfull och
auktoritetsingivande.

Epps & Kaya (2004)
Smith (2012)

(Experiment) Aspekter
som associerades med
färgen. Påminner även
om kostymer och formell
klädsel.

Sofistikerad.

Smith (2012)

Mystik som påminner om Epps & Kaya (2004)
potentiella möjligheter.
Smith (2012)
Rikedom och välstånd.
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(Experiment) Av
deltagarna nämnda
associationer.

Hög kvalitet, hög
teknologi och
reliabilitet/pålitlighet.

Hallock (2003)

(Experiment) Deltagare
fick säga vilken färg de
associerar till "High
quality", 43 %, "High
technology", 26 % och
"Reliabilitet/
Dependability", 26 %.

4.1.14 BRUN
Tabell 14: Den bruna färgens olika egenskaper presenteras, med de källor som står bakom påståendet
och, om det går att finna, även presenterad bakgrund som stödjer påståendet.

Egenskap

Källa

Stabilitet.

Asplund et al. (2011)

Stimulerar praktisk
läggning.

Asplund et al. (2011)

Organisk.

Smith (2012)

Kopplad till jorden.

Smith (2012)

Stabilitet och
tillgänglighet.

Smith (2012)

Känsla av ordning och
hälsosamhet.

Smith (2012)

4.2

Bakgrund

Företag använder brun
färg på papper för att
påvisa att det är en
naturlig produkt.

K ORTSORTERING

Kortsortering innefattar flera olika metoder som alla involverar att gruppera och/eller
namnge olika objekt eller kategorier. Det behöver inte innefatta fysiska kort utan går att
representera visuellt på en dator. Genom att nyttja denna metod kan man få ut information
om terminologi, relationer eller kategorier. Terminologi handlar om att namnge objekt eller
kategorier, relationer handlar om likheter och närhet mellan olika objekt och kategorier
handlar om att gruppera objekt (Hudson, 2012).
Denna metod gör det möjligt att se om relationer är välförstådda bland flertalet deltagare i
en kvantitativt utformad studie. När studien utförs ansikte mot ansikte finns även möjlighet
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att erhålla kvalitativ data genom att helt enkelt samtala med deltagaren under testets gång,
man får direkt feedback (Hudson, 2012).
När det kommer till utformningen av experimentet går det att välja mellan en öppen
sortering, en sluten sortering eller en hybrid mellan de båda sorteringarna. Vid en öppen
sortering får deltagarna välja sina egna kategorier och vid en sluten sortering är kategorierna
fördefinierade (Hudson, 2012).
För denna studie är målet att få ut information om relationer, uppfattade relationer mellan
kategorier och färger. Detta kommer att utföras genom en sluten sortering eftersom att
Tidsam, som är den tänkta kunden, redan har definierade kategorier. Datainsamlingen
kommer att vara främst inriktad på att samla in kvantitativ data men även kvalitativ data
kommer att insamlas (Hudson, 2012).

4.3

P ERCEPTION &

KOGNITION

Teorier som presenteras under denna rubrik är till för att förklara vad olika designförslag på
kategoriseringar har för effekter, sett ifrån ett kognitivt perspektiv.

4.3.1

FEATURE- INTEGRATIONSTEORIN

Feature- integrationsteorin förklarar hur det är relativt lätt att söka efter en feature istället för
att utföra konjunktionssökningar, ett särdrag är lättare att finna än att leta efter skillnader
som står att finna i kombinationen av olika attribut. När man söker efter ett unikt särdrag
blir tiden det tar att hitta målet inte påverkat av storleken på sökområdet. Detta beror på att
denna form av sökning går att utföra även i periferin. I en konjunktionssökning gör
kombinationen av attribut så att en mental ansträngning måste till för att hitta det önskade
målet, och sökfältet behöver därmed genomsökas sekventiellt för att fokus behöver läggas på
varje separat element. Här blir söktiden direkt påverkad av storleken på sökfältet (Sternberg,
2009).

4.3.2

GESTALTNINGSPRINCIPER

Enligt ”Gestalt law of Prägnanz” så tenderar vi att uppfatta vår omgivning på det enklaste
sätt som vi kan strukturera den, vi försöker skapa en enhetlig och sammanhållen form av de
separata element som finns runtomkring oss. Denna princip bygger på idéer om att helheten
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är större än summan av delarna (Sternberg, 2009). Gestaltningsprinciperna handlar om hur
vi tenderar att strukturera upp omgivningen, de principer som är relevanta för denna studie
presenteras här:
Similaritetsprincipen säger att element som liknar varandra kommer att ses som en grupp
som hör samman. Här finns flera element som kan påverka, som exempelvis färg och form.
Enligt kontinuitetsprincipen så ses enskilda element som en perceptuell helhet om de ligger i
linje med varandra. Elementen ses alltså som en kontinuerlig helhet istället för att uppfattas
som ojämna och avbrutna.
Närhetsprincipen innebär att de objekt som ligger nära varandra ses som en enhetlig grupp.
Individuella enheter blir en helhet genom att tillsammans tillhöra en överordnad grupp.
Kontinuitetsprincipen och närhetsprincipen kan avbrytas av similaritetsprincipen. Den
överordnade enheten blir uppdelad i subeneheter som skapas av similaritetsprincipen och
balansen skiftas, detta kan exempelvis ske genom att färga med en annan färg (Sternberg,
2009).

5

M ETOD

Inledningsvis presenteras metoden som har använts för att associera rätt färg med rätt
kategori, vilka associationer som valdes och varför presenteras senare under 7 Resultat &
Diskussion. Färgassociationerna är även av relevans för de följande delarna, 5.2 Experiment
och 7.2 Illustrering av kategoriskyltar.

5.1

H YPOTES - F ÄRGASSOCIATIONER

Rätt färg behöver paras ihop med rätt kategori baserat på vilka associationer som finns till de
olika färgerna. Detta inleddes genom att söka litteratur som behandlade färgassociationer,
litteraturen involverade information skriven av inredningsarkitekter och andra inom
konstbranschen samt forskningsresultat. Insamlad information presenterades under 4.1
Färger.
Informationen sammanfattades och strukturerades upp i ett dokument, kategorinamnen
skrevs ut på papper och klipptes isär och de förutbestämda färgerna följde samma procedur.
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Denna process gjorde arbetet enklare och mer lättöverskådligt. Kategorinamnen och färgerna
arbetades fram och definierades i ett tidigare arbete (Baroutsi et al. 2011), sammanlagt 17
färger och samma antal kategorier. Kategorinamnen är de Tidsam nyttjar i dagsläget, med
vissa korrigeringar: kategorin Bokserier är inte med och Tidsam har även tre olika
seriekategorier som slogs samman till en. Färg och kategori jämfördes och parades ihop med
stöd i den förberedda informationen, mer detaljerad information kring detta finns under 7.3
Färgassociationer. Efter att färger och kategorier parats ihop justerades vissa färger efter
vilken kategori de matchades till och för att vara estetiskt mer tilltalande.
Efter att alla resultat ifrån experimentet analyserats genomgick färger och kategorier samma
procedur igen, alla kombinationer ifrågasattes och utvärderades men denna gång med stöd
ifrån experimentet, även detta presenteras under 7.3 Färgassociationer.

5.2

E XPERIMENT

Experimentet har två separata delar som ämnar undersöka två skilda aspekter, associering
mellan färg och kategori samt matchningarnas påverkan på konsumentens inlärning.
Första delen av experimentet handlar om associeringen mellan färg och kategori,
utformningen är baserad på den slutna kortsorteringsmetoden presenterad under 4.2
Kortsortering. Deltagaren får 17 olika färger presenterade på en dataskärm där varje färg har
tilldelats ett nummer. Experimentledaren läser upp ett kategorinamn åt gången och
deltagaren får säga vilken färg den spontant kommer att tänka på och refererar till färgen
genom det tilldelade numret. Samma färg går att välja till flera kategorier, tanken bakom
detta är för att valet inte ska vara beroende av andra associationer. Resultatet kommer att
användas som stöd för de slutgiltiga matchningarna under 7.3 Färgassociationer.
I den andra delen handlar det om matchningarnas påverkan på konsumentens inlärning.
Färg och kategorikombinationer blir presenterade på skärmen och deltagaren blir ombedd
att titta på färgen och läsa kategorinamnet på vardera matchning, samt att försöka lägga
dessa matchningar på minnet. Här delades deltagarna upp i olika grupper för att kunna
skapa en jämförelse. Den ena gruppen fick se matchningar som var framtagna med stöd av
den framtagna litteraturen, Hypotesgruppen, medan den andra gruppen fick se matchningar
som

var

slumpmässigt

framtagna,

Slumpgruppen.

I

nästa

steg

kommer

en

distraktionsuppgift där fyra tal ska lösas. Efter distraktionsuppgiften blir de 17 färgerna
20

presenterade för deltagaren igen på samma vis som i den första delen av experimentet,
numrerade. Nu läser experimentledaren upp ett kategorinamn åt gången och deltagaren har
fem försök på sig att gissa rätt färg. Resultatet ifrån denna del presenteras under 7.1
Association & Inlärning.
Experimentet genomfördes varthelst deltagaren hade möjlighet att genomföra studien. Detta
var för att 50 deltagare önskades och genom att göra experimentet tillgängligt överallt ökade
chansen för att få deltagarna att ställa upp. Deltagarna valdes genom ett bekvämlighetsurval
där studenter vid universitetet tillfrågades samt personer i umgängeskretsen. Krav som
fanns på deltagarna var att de skulle vara över 18 år, för att förenkla och inte behöva be om
målsmans tillstånd, samt att de inte fick vara färgblinda då experimentet handlar om just
färger. En laptop användes vid experimenten och det tog mellan 10-15 minuter att
genomföra. Under hela experimentet antecknades om deltagaren yttrade relevanta
kommentarer, som kan vara till användning under analysen.
Först genomfördes två pilotstudier, inga förändringar utfördes efter pilotstudien förutom
tekniken för att anteckna deltagarnas svar. Deltagarna som ingick i pilotstudien räknades
därför även in som deltagare när resultatet räknades.

5.3

A NALYS

Insamlad data användes till tre olika analyser. Den första analysen var en frekvensanalys
över de spontana färger som deltagarna valt till vardera kategori. Denna analys är till hjälp
vid slutgiltiga valet av färg- och kategorimatchning, 7.3 Färgassociationer.
Till den andra analysen nyttjades ett t-test för att jämföra de olika grupperna. Två olika
analysmallar användes för att rätta huruvida deltagaren hade gissat rätt färg. I den ena
mallen får deltagaren rätt bara den angav någon av de nyanser som färgen hör till, om
korrekt färg var ljuslila så får den även rätt för mörklila. I den andra mallen måste även den
korrekta nyansen anges för att det ska anses vara ett korrekt svar. Om deltagaren inte
gissade rätt på femte försöket, gällande båda rättningsmallarna, läggs ett straffpoäng till.
Detta för att kunna skilja på dem som gissade rätt på femte försöket och dem som inte
gissade rätt alls. Om deltagaren gissade alla rätt på första försöket fick den då 17 poäng
(17*1) och om den gissade alla fel fick den 102 poäng (17*6). Se resultatet under rubriken 7.1
Association & Inlärning.
21

I en tredje analys utreddes det hur många gissningar varje kategori fått innan deltagarna
gissat rätt, även denna är en frekvensanalys. Här togs enbart hänsyn till hur många av
deltagarna som gissade rätt på första försöket, här behövdes inte korrekt nyans anges utan
enbart rätt färg. Även denna del är till för at vara till stöd vid det slutgiltiga valet av färg- och
kategorimatchningar under 7.3 Färgassociationer.

5.4

F RAMTAGNING

AV PROTOTYPEN

Nästa steg i processen, efter att välja färg och kategorikombination, var att skapa de
symboler som hör till vardera kategori. Även detta hade sin grund i det tidigare arbetet där
förslag på bilder lagts fram (Baroutsi et al. 2011). Processen som användes när förslagen till
bilderna arbetades fram var att googla kategorinamnet och se vilka bilder som kom upp,
detsamma utfördes med synonymer. Olika förslag som kom upp diskuterades i gruppen om
sex deltagare där alla sa sina åsikter, målet var att hitta symboler eller bilder som redan hade
en association till kategorin. Detta är hittills väldigt ytligt utfört och behöver arbetas vidare
med, de bilder som skapas här är enbart för att kunna skapa konkreta exempel av vardera
kategori. De bilder som skapades i den tidigare studien var ritade för hand och dessa
behövde nu i denna studie skapas i Photoshop. För att underlätta processen söktes först
bilder ifrån en hemsida som tillåter att bilderna nyttjas för kommersiellt bruk (Rolera LLC
2012). Vissa bilder skapades direkt i Photoshop, en del var en sammanfogning av bilder och
vissa var en kombination av egenskapat och färdiga bilder. Alla bilder gick dock igenom
vissa generella steg, dessa beskrivs i tabell 15. Bilderna presenteras senare under rubriken 7.3
Färgassociationer.
Tabell 15: Stegvis beskrivning av utformningen av sky ltarna i Photoshop. Beskrivningen gäller för
två olika skyltar, en med enbart namn samt en med enbart symbol. Det är därför antingen ”layer 2a”
eller ”layer 2b” som används.

Layer 1: Bakgrund
New
Paint bucket tool
Bewell emboss
Texturizer: Distort

H: 10 cm * W: 23
cm
Transparent
Kategorifärg
Scaling: 65%
Relief: 4

Layer 2a: Kategorinamn
Font
Rockwell
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Regular
Smooth
Color: # ffffff
Size: 95 pt / 110 pt
Layer 2b: Symbol
Open choosen picture
Quick selection tool
New
Color overlay
Layer 2a & 2b
Blending options

ctrl C
ctrl V
Color: # ffffff
Layer style

Stroke

Inner shadow
Outer glow

Drop shadow

Layer 3
Paint bucket tool
Color: # 959595
Elliptical Marquee tool Ctrl C
Blending options
Layers style

Drop shadow

Color: # 000000
Size: 2 px
Opacity: 100%
Opacity: Varies
Noise: 0%
Spread: Varies
Size: Varies
Color: # efcc73
Opacity: Varies
Distance: Varies
Spread: Varies
Size: Varies

Opacity: 100%
Distance: 5 px
Spred: 20%
Size: 30 px

Efter att de separata skyltarna var skapade så skapades en bild för att kunna jämföra de
Kognitiva skyltarna med Tidsams skyltar i rätt kontext. På bilden finns 36 tidningsomslag, 4
tidningar på höjden och 9 på bredden, alla tidningsomslag införskaffades genom att googla
önskad titel och varje kategori innehåller de titlar som tillhör kategorin enligt Tidsams
indelning. Därefter kopierades bilden och både de Kognitiva kategoriskyltarna och Tidsams
kategoriskyltar placerades över samma bakgrund.
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Det blev i detta steg uppenbart att de Kognitiva skärmarna enbart ökade till röran och att
Tidsams kategoriindelning kändes mycket mera tilltalande. Idéer skapades om varför
kategoriskyltarna inte fungerade och två centrala anledningar kom upp:


Varje kategoriskylt består av för många separata element.



Färgerna ansluter direkt till varandra och skapar inget enhetligt intryck mellan
kategorierna.

Utefter dessa idéer arbetades ett nytt designförslag fram som även denna skapades och
presenteras mot samma bakgrund, dessa tre bilder presenteras under 7.2 Illustrering av
Kategoriskyltar. Här presenteras även en djupare diskussion kring de olika visuella
upplevelserna.

6

M ETODDISKUSSION

Här presenteras de val som har gjorts och varför, vad som skulle kunna utförts annorlunda
samt vad som kan tänkas påverka studiens validitet och reliabilitet.

6.1

K ÄLLOR

När det kommer till att hitta källor angående färger och deras associationer (under rubriken
4.1 Färger) så är det i ett första steg väldigt enkelt, det finns massor information att tillgå och
de håller med varandra. Informationen är ofta skriven av inredningsarkitekter eller andra
med en konstnärlig bakgrund (Asplund et al. 2011, Smith 2012 m.fl.). Sedan är problemet att
det är svårt att hitta forskning eller någon bakgrund alls som stödjer påståendena. Det jag
påstår är inte att det inte finns mycket forskning om färger, men flera centrala påståenden är
inte beprövade. Ofta återkommande är exempelvis att varma färger som rött, orange och gul
stimulerar aptiten (Smith 2012, Tracy 2009) och det är därför många restaurangkedjor som
väljer dessa färger när de inreder, däribland Mc Donalds och Subway (Tracy 2009). De
nämner ofta att det är beprövat men hänvisar inte i sin tur till några källor.
Det var även svårt att finna forskning om färgassociationer och psykologiska effekter på
olika nyanser. Har exempelvis limegrön färg en annan effekt än skogsgrön? Skiljer
färgassociationerna åt mellan turkos och indigo? Dessa färger befinner sig väldigt långt ifrån
varandra på färgspektrumet även om de hör till samma grundfärg, effekterna kan därför
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tänkas vara påtagligt olika. Här fanns ännu en gång information att tillgå, men som inte hade
något som stöd i sina påståenden.
För denna studie innebär detta att en hypotes byggs upp kring information som till viss del
inte har en beprövad forskning eller annat stöd bakom sig. Denna hypotes kommer dock att
beprövas genom ett experiment och det slutgiltiga resultatet får därför en starkare intern
validitet. Resultatet kommer dock enbart kunna visa på om det finns en association mellan
kategorinamnet och färgen. Om färgen orange och mat får ett stöd i detta experiment så
innebär inte det ett stöd för att orange skulle vara en färg som stimulerar aptiten.

6.2

K ATEGORINAMN

ISTÄLLET FÖR

T ITLAR

I den färdiga produkten är tanken att kunden ska associera de tidningar de gillar till en färg
(och symbol) men i testet som utfördes användes kategorinamnet. Om tidningstitlar hade
nyttjats istället för kategorinamnet kommer enbart denna titel vara i åtanke vilket skulle leda
till att färgen inte skulle vara representativ för resterande titlar. Vid ett möte med personal
ifrån Tidsam berättade de dock att sluten kortsortering hade använts där deltagare fått
sortera in deras titlar i de olika kategorierna. Det finns därför stöd för att kategorinamnet ska
vara representativt för de titlar som den innehåller. Under rådande förhållanden föll därför
valet på att välja att använda kategorinamnen istället för separata titlar i experimentet.

6.3

S KRIVA

EXAKTA VAL ISTÄLLET FÖR ENBART ANTAL GISSNINGAR

När deltagarna fick gissa på vilken färg en viss kategori tillhörde i den andra delen av
experimentet så uppmärksammades enbart antalet gissningar. Här skulle det varit intressant
att istället skriva ner vilka gissningar deltagaren gjorde. Under experimentets gång kom
tankar om olika mönster i deltagarnas gissningar, detta kunde varit intressant att leta efter.
Ett exempel på detta är att deltagarna ofta gissade på den association de själva nämnt, i den
första delen av experimentet, när de inte kunde komma på rätt kategori. Det kunde även
vara av intresse att se vilka felgissningar de utförde för om flertalet gjorde samma misstag så
kunde det tyda på att det finns en association i den färg- och kategorikombination som var
starkare.
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6.4

G ENERALISERING

Den externa validiteten minskar av att det är en väldigt stor andel studerande som har
deltagit i studien, som följd av att de flesta deltagarna hittades genom universitetet.
Fördelningen av studenter och icke studenter återspeglar inte hur fördelningen ser ut för de
avsedda användarna av slutprodukten, 32 kvinnor och 18 män, 36 av deltagarna var
studenter och 80 % var under 30 år. Eftersom att förhoppningen var att få tag på 50 deltagare
till studien gjordes ändå valet att gå genom universitet för att det annars är mycket svårare
att nå det önskade antalet. Frågan är hur den skeva fördelningen kan ha påverkat resultatet,
det kan tänkas att studenter har ett bättre minne som följd av att de studerar och att denna
kognitiva förmåga då har tränats upp. Dock så är det en jämförande utformning på studien
och frågan handlar om hur minnet påverkas av att nyttja associationer. Det finns här ingen
direkt orsak att tro att påverkan på minnet mellan de olika grupperna i experimentet borde
blivit annorlunda av detta, även om det inte ska fallas i glömska.
Det kan dock finnas en orsak att tro att det kan påverka den externa validiteten när det
kommer till vilka färgassociationer som deltagarna valt eller som de har lättare att minnas.
Associationer mellan färger och andra entiteter skapas av individens erfarenheter och det
finns skäl att tro att de som går på universitetet har liknande erfarenheter genom denna
institution. Generaliserbarheten till resterande befolkning blir därför låg. För att försöka få en
högre validitet på resultatet blir därför den teoretiska bakgrunden av större vikt.

6.5

M ULTIPLA

KÄLLOR

Den interna validiteten ökar om flera källor visar på samma resultat, det kommer därför vara
styrkande om den litterära förstudien kring färgerna visar på samma resultat som de
experiment som utförs. Experimentet består även av flera delar, om de separata delarna av
experimentet visar på samma associationer är även det en variant av multipla källor som
stödjer varandra. För att förtydliga vad som menas med detta används ett exempel.


Blå färg har fått en stor andel av rösterna i delen där deltagarna spontant fått välja en
färg till Aktivitet & Fritidskategorin.



Blå färg har även varit valet när färg och kategori matchats ihop, vilket lett till att blå
är färgen presenterad med Aktivitet & Fritid för Hypotesgruppen.
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När antal gissningar för kategorin Aktivitet & Fritid beräknas har ett stort antal
deltagare gissat rätt på första försöket.

Att blå färg och Aktivitet & Fritid har tydliga associationer med varandra skulle därmed få
starkt stöd där den interna validiteten är hög.

6.6

U TRUSTNING

Reliabiliteten sänks då det deltagarna troligtvis har fått se alla färger i aningen olika nyanser.
Detta kommer som en följd av att experimenten utfördes med hjälp av en laptop där
vinklingen på skärmen gör så att färgerna uppfattas olika. Deltagarna blev tillfrågade om de
kunde se alla färgerna ordentligt men det fanns inget bra sätt att se exakt hur de uppfattade
färgerna. Alla experiment utfördes även på olika platser där ljuset har varierat mycket vilket
även det kan påverka hur färger uppfattas.

7

R ESULTAT & D ISKUSSION

Resultat och diskussion har slagits ihop för att underlätta för läsaren. Först presenteras det
som är relevant för designen som helhet för att sedan gå vidare in på detaljer kring designen.
7.1 Association & inlärning tar upp resultatet ifrån experimentet där de två olika modellerna
jämförs. Vidare så presenteras resultatet av 7.2 Illustrering av kategoriskyltar för att sedan
följas

av

resultat

och

diskussion

kring

de

slutgiltiga

valen

av

färg-

och

kategorikombinationerna under rubriken 7.3 Färgassociationer.
I experimentet deltog 50 försökspersoner, varav 32 kvinnor och 18 män. Medelåldern på
deltagarna var 27 år med ett spann mellan 19-67 år, 80 % av deltagarna var under 30 år.
Denna skeva fördelning kom som en följd av att de flesta deltagarna hittades via
universitetet, 36 av deltagarna var studenter.

7.1

A SSOCIATION & I NLÄRNING

Vid denna del av experimentet delades deltagarna in i två grupper, 25 deltagare i vardera
grupp. Den ena gruppen fick försöka memorera matchningar skapade med hjälp av den
litterära förstudien, denna grupp kallas för ”Hypotesgruppen”. Den andra gruppen skulle
försöka memorera slumpade matchningar, denna grupp kallas för ”Slumpgruppen”. Två t27

tester utfördes, den ena för när deltagarna var tvungna att ange korrekt svar och den andra
när rätt nyans räckte som ett korrekt svar. Mer detaljerat kring utformningen av analysen
finns under 5.3 Analys.
Båda analyserna visade på en signifikant skillnad mellan grupperna där Hypotesgruppen
presterat bättre än Slumpgruppen. När korrekt svar krävdes gavs ett extremt signifikant
resultat, t(48) = -6,58, p <,00, Hypotesgruppens medelvärde låg på 42,48 och Slumpgruppens
medelvärde låg på 63,76. Resultatet var även extremt signifikant när endast rätt nyans
krävdes,

t(48) = -6,11, p <,00,

Hypotesgruppens

medelvärde

var

här

30,80

och

Slumpgruppens var 48,08.
Resultatet visar att de matchningar som väljs har en signifikant inverkan på en individs
inlärningsförmåga. Att utvärdera vilken kategori som hör till vilken färg blir därför av stor
vikt för att den nya designen ska ha kognitiva fördelar för konsumenten! Att det är lätt för
konsumenten att lära sig vilka kombinationer som gäller är av stor vikt, speciellt eftersom att
det är en produkt som inte används speciellt frekvent.
Under experimentets gång antecknades även kommentarer ifrån deltagarna för att kunna
skapa en kvalitativ värdering i experimentet. Något som framkom var att även helt oväntade
matchningar hjälpte deltagaren att minnas kombinationen. Under experimentets gång fick
Erotik- kategorin extra uppmärksamhet av ett par deltagare då den slumpats ihop med
färgen ljusgrön.

Deltagare 1: ”Va? Är grön erotik?”
Deltagare 2: ”Vänta, det var någon skum färg...”
Deltagare 3: ”Så fan heller! Erotik är inte grön, det är ju helt
ologiskt!”
Deltagare 4: ”Det är ju ingen sans alls!”

Samtliga deltagare som kommenterade hur ologisk färgen var gissade rätt färg på Erotik vid
första försöket! Att dessa matchningar lättare blir ihågkomna går att nyttja i valet av
färgassociationer. Genom att välja någon kategori i en helt oväntad färg kan man främja
chansen att konsumenten kommer ihåg matchningen. Samtidigt är det troligt att
konsumenten reagerar på de den oväntade matchningen och därmed uppmärksammar
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kategoriseringssystemet mer. Detta har nyttjats vid matchningen för kategorin Man livsstil
som matchats ihop med rosa, mer information kring detta följer under 7.3.6 Man livsstil Rosa.
När deltagarna valt de akromatiska färgerna till en kategori gäller det att vara aktsam att
tolka in i detta. När de spontant kommenterade sina val framgick det att deltagarna använde
de akromatiska färger till kategorier som de själva tyckte lät tråkiga eller inte kände någon
association till.

Deltagare 5: ”Det känns som att alla tråkiga tidningar får den.”
- Svart
Deltagare 6: ”That was boring.”
- Grå
Deltagare 7: ”Ingen passar, vi tar nummer tre igen.”
- Vit

Matchningarna ska även ses ur ett försäljningsperspektiv, om en färg väljs till en kategori för
att majoriteten känner att kategorin är tråkig så är det inte en bra matchning. Matchningen
ska vara tolkad ur en positiv synvinkel, färgen ska användas sett ifrån dess positiva aspekter
och inte ifrån dess negativa. Detta för att inte locka fram dåliga associationer hos
konsumenten.

7.2

I LLUSTRERING

AV

K ATEGORISKYLTAR

Dessa illustrationer skapades parallellt med att experimenten utfördes, färgerna är därför de
som användes i den ursprungliga hypotesen och stämmer inte överrens med de färger som
presenteras i nästa avsnitt, 7.3 Färgassociationer. Tanken med att skapa illustrationerna är att
vidareutveckla produkten genom att konkretisera idén och presentera en virtuell prototyp
där skärmarna placeras i deras rätta kontext. För att kunna jämföra med den design som
används idag så har en motsvarande modell skapats med dagens kategoriskyltar. Bilderna är
exakt likadana förutom kategoriskyltarna för att på så vis kunna skapa en rättvis bedömning
av enbart skyltarna.
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Figur 1: Illustrering av Tidsams kategoriskyltar.

Figur 2: Illustrering av de Kognitiva kategoriskyltarna , första utkastet.

I första utkastet blev synintrycket rörigt och är inte behaglig att se på, Tidsams
kategoriskyltar ger ett mycket bättre visuellt intryck än denna design. Det röriga intrycket
sammanfattades i två huvudsakliga aspekter:
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Varje kategoriskylt består av för många separata element.



Färgerna ansluter direkt till varandra och skapar inget enhetligt intryck mellan
kategorierna.

Detta resulterade i utformningen av en ny design som presenteras i Figur 3.

Figur 3: Illustrering av de Kognitiva kategoriskyltarna, andra utkastet och det slutgiltiga valet.

Varför Figur 3 är behagligare att se på än Figur 2 går att beskriva utifrån
Gestaltningsprinciperna.

Människan

vill

skapa

en

helhet

i

det

den

ser,

och

Gestaltningsprinciperna förklarar hur vi strukturerar och grupperar omvärlden.
I Figur 2 skapas en visuell uppfattning där similaritetsprincipen kommer in och avbryter
kontinuitetsprincipen och närhetsprincipen. De kognitiva förmågorna försöker visuellt att
skapa en helhet av kategoriskyltarna eftersom att de ligger nära varandra, kant i kant, enligt
närhetsprincipen. I enlighet med kontinuitetsprincipen så ligger de även i en linje och skapar
även på detta sätt en helhet. Dock så består alla skyltar av olika färger, vilket enligt
similaritetsprincipen bryter mot helhetsintrycket. Eftersom att vardera skylt även består av
text och symbol så bryts similaritetsprincipen ännu en gång, alla skyltar består av tre helt
skilda element! Det röriga intrycket skapas av att ingen enlighet går att hitta sinsemellan
kategoriskyltarna.
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Figur 3 följer, förutom närhets- och kontinuitetsprinciperna, även similaritetsprincipen
genom att ha en ram som skapar ett enhetligt intryck mellan de skilda enheterna. Det är
därför som Figur 3 är mer visuellt behaglig än Figur 2, den arbetar enligt
gestaltningsprinciperna och drar nytta av hur de kognitiva processerna hjälper oss att
uppfatta och skapa struktur i omvärlden.
Figur 3 har även kognitiva fördelar jämfört med Figur 1, detta för att den är bättre utformad
sett till den uppgift som den är till för att utföra. Feature- integrationsteorin förklarar hur det
är lättare och snabbare att utföra en sökning efter unika särdrag än att genomföra en
konjunktionssökning där en kombination av attribut särskiljer målet ifrån irrelevant stimuli
(Sternberg 2009). Att leta efter en kategoriskylt som enbart skiljer sig med hjälp av text är en
konjunktionssökning. Användaren behöver läsa ordet för att särskilja kategorierna ifrån
varandra, därmed går det inte att utnyttja periferin för att hitta den önskade kategorin. Att
hitta en unik färg eller symbol går dock att finna genom att utnyttja periferin, vilket gör att
utformningen på kategoriskyltarna i Figur 3 är bättre på sin uppgift, den helt enkelt hjälper
användaren att finna målet snabbare!

7.3

F ÄRGASSOCIATIONER

När färg och kategori ska matchas ihop så kompliceras det ytterligare av att det är en sluten
kortsortering. Alla färger och alla kategorier kommer användas vilket gör att de även måste
ta hänsyn till varandra, om en kategori behöver byta färg så skapas en dominoeffekt där flera
andra kategorier måste flyttas om i samband med detta. Eftersom att färgerna väljs i
förhållande till de övriga kategorierna så kommer de mest styrkta valen att presenteras först
för att sedan gå in på de matchningar som har svagare associationer.
Flera källor kommer användas som stöd vid processen som går ut på att hitta de bästa
matchningarna. Litteraturen kommer fortfarande att användas i denna gång, men det som
kommer väga in tyngre är resultaten ifrån experimentet. Av relevans är de kommentarer
deltagarna har lämnat, dessa har diskuterats tidigare under 7.1 Association & Inlärning. Här
kommer även resultat ifrån experimentet presenteras, för varje kategori kommer ett
pajdiagram att synas som visar vilka färger deltagarna kom att tänka på när de fick höra
kategorinamnet. För varje kategori kommer även siffror presenteras som visar hur många av
deltagarna som gissade rätt på första försöket, för både Hypotesgruppen och Slumpgruppen.
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För varje kategori visas även antal titlar som ingår i sortimentet då det kan vara av intresse
att låta större kategorier vara mer synliga och få mer uppmärksamhetskrävande färger.
En kortare förklaring kommer även att anges till de symboler som används i de framtagna
skyltarna för att visa tanken bakom valet.
Följande prioriteringslista nyttjades för att skapa färg och kategori matchningarna:
1. Om ingen annan lämplig matchning finns för kategori eller färg
2. Resultat och litteratur som stödjer varandra
3. Resultat ifrån experiment
4. Litteratur
Till tre av kategorierna kommer även alternativa färger presenteras, detta efter ett möte med
kontaktpersonen vid AWAL, Patrik Ekberg, som önskade detta. Detta för att det önskades ett
alternativ till att Man livsstil ska vara rosa, denna ändring resulterade i att två andra
kategorier behövde förändras, dessa kategorier är Ungdom/Pop och Bil/MC/Båt.

7.3.1
7.3.1.1

EROTIK – MÖRKRÖD

Antal som gissade rätt på första försöket {Hypotes, Mörk röd: 22}{Slumpad,
Limegrön: 12}
7.3.1.2

Titlar: 15, Färgnummer: # 9f0000

Tabell 16: Färger associerade till kategorin Erotik,
siffrorna anger procentuell fördelning.

Erotik kategorin fick behålla den
ursprungliga

färgen

som

valdes,

mörkröd. Enligt litteraturen är detta
en

färg

som

signalerar

passion,

romans och sexuell energi. Under ett
experiment framkom att färgen röd
gör att män uppfattar kvinnor som
mer attraktiva och sexuellt åtråvärda
(Elliot & Niesta 2008).
33

Den röda färgen fick även ett starkt stöd av experimentet, vilket framgår av Tabell 16, 62 %
av deltagarna valde röd eller mörkröd färg när de spontant fick välja färg till kategorin. Det
var även 22 av 25 deltagare som gissade rätt på denna färgkombination vid den första
gissningen. Att valet föll på mörkröd istället för klarröd färg är för att den klarröda färgen är
mer uppmärksamhetskrävande, i tidningssektionen känns det inte som om erotiksektionen
ska ha den effekten eftersom att många barnfamiljer kommer in i butikerna.

Figur 4: Skyltar som representerar kategorin Erotik, färgnummer: # 9f0000.

Symbolen som valdes till Erotikkategorin är läppar och en tunga, denna kombination
associeras med passion och erotik.

7.3.2 MAT – ORANGE
7.3.2.1

Antal som gissade rätt på första försöket {Hypotes, Orange: 19}{Slumpad, Mörkblå:
9}
7.3.2.2

Titlar: 16, Färgnummer: # ff6a00

Tabell 17: Färger associerade till kategorin Mat,
siffrorna anger procentuell fördelning.

Även denna kategori fick behålla det
ursprungliga färgvalet. Enligt den
litterära bakgrunden så är det en färg
varm och glad färg som uppmuntrar
socialisering,

vid

ett

experiment

angav 28 % av deltagarna orange som
den färg som förknippas med ordet
”Fun” (Hallock (2003). Varma färger
så som röd, orange och gul påstås
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även stimulera aptit, vilket är anledningen till att många restauranger väljer dessa färger,
häribland finns Mc Donalds och Subway (Tracy 2009). Att orange färg valdes framför gul
och röd beror på att orange var svårare att associera till andra kategorier.
Experimentet visar på att det är en bra matchning, 58 % av deltagarna valde varma färger
som spontan matchning till kategorin, se Tabell 17. Det var även 19 av 25 deltagare som
gissade rätt färg för kategorin på första försöket, i den slumpade versioner där mörkblå var
rätt färg gissade enbart 9 av 25 rätt.

Figur 5: Skyltar som representerar kategorin Mat, färgnummer: # ff6a00.

Den valda symbolen blev en kniv och en gaffel, denna symbol har en väldigt stark
association till mat och används redan vid skyltning av restauranger.

7.3.3
7.3.3.1

HEM/TRÄDGÅRD – MELLANGRÖN

Antal som gissade rätt på första försöket {Hypotes, Grön: 21}{Slumpad, Rosa: 8}
7.3.3.2

Titlar: 50, Färgnummer: # 41b812

Tabell 18: Färger associerade till kategorin
Hem/Trädgård, siffrorna anger procentuell fördelning.

Kategorin
behålla

Hem/Trädgård
den

gröna

fick
färgen.

Egenskaper som associeras till denna
färg

är

balans,

harmoni

och

avslappning, ett experiment visade
att

deltagarna

upplevde

denna

associering då den påminner dem om
naturen (Epps & Kaya 2004). Alla
dessa egenskaper är egenskaper som
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ur en kommersiell synvinkel är lämplig att associera med hemmet, ens hem ska helst inge
känslor som harmoni, balans och avslappning. Att färgen påminner om naturen gör att
färgen dessutom är lämplig genom att den även associeras till trädgården. Att grön färg
valdes framför brun var för att de flesta troligtvis vill associera sin trädgård med gröna
levande växter, brun färg känns mer associerat till jord vilket inte känns lika säljande.
Exprimentet gav stöd till hypotesen, se Tabell 18, där de gröna färgerna fick hela 85 % av
rösterna! Det var även 21 av 25 deltagare som valde grön som sin första gissning, för
Slumpgruppen representerade färgen rosa kategorin och enbart 8 av 25 gissade rätt förstå
gången.

Figur 6: Skyltar som representerar kategorin Hem/Trädgård, färgnummer: # 41b812.

Symbolen som valdes ut för att representera kategorin är ett hus tillsammans med en
blomma, vilket inte behöver ges någon djupare beskrivning.
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7.3.4 DIVERSE – GRÅ
7.3.4.1

Antal som gissade rätt på första försöket {Hypotes, Grå: 23}{Slumpad, Mörkröd: 9}
7.3.4.2

Titlar: 22, Färgnummer: # 083cff

Tabell 19: Färger associerade till kategorin Diverse,
siffrorna anger procentuell fördelning.

Diversekategorin fick behålla den
gråa färgen. Stödet för färgvalet
genom litteraturen är att det är en
totalt neutral färg (Smith 2012). Att
färgen ger ett neutralt intryck är
lämplig för denna kategori som
innehåller titlar som är svåra att
placera och som ofta är vitt skilda.
Valet fann stöd i experimentet där
24 % valde den grå färgen och 50 %
valde akromatiska färger, se Tabell 19. Det var även 23 av 25 deltagare som gissade rätt på
första försöket, när färgen var satt till mörkröd blev siffran istället 9 av 25.

Figur 7: Skyltar som representerar kategorin Hem/Trädgård, färgnummer: # 083cff.

Symbolen som valdes är en låda med diverse artefakter inuti. I lådan ligger en hammare, en
skridsko och en nallebjörn, spridningen på artefakterna i lådan ska representera spridningen
på de titlar som kategorin innehåller.
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7.3.5
7.3.5.1

SÄSONG – VIT

Antal som gissade rätt på första försöket {Hypotes, Vit: 17}{Slumpad, Orange: 13}
7.3.5.2

Titlar: 22, Färgnummer: # ffffff

Tabell 20: Färger associerade till kategorin Säsong,
siffrorna anger procentuell fördelning.

Även Säsongskategorin fick behålla
det

initiala

färgvalet.

Vit

färg

uppmuntrar till att ordna upp oreda
och lösa problem, det är en färg av
fred och hopp (Epps & Kaya 2004).
Färgen är även en symbol för en ny
ren start (Smith 2012).
Dessa

egenskaper

ansågs

som

relevanta för kategorin därför att nya
säsonger

ofta

uppfattas

som

en

brytningspunkt där det är dags att ordna upp problem och få en ny ren start. Exempel på
detta är nyårslöften eller när problem ska läggas åt sidan under juletider för att ge plats åt
harmoni i familjer. Tanken är även att detta kan vara en skylt som byts ut beroende på vilken
säsong det är, symbol och text kan vara i färg och anpassas efter säsongen. Denna kategori
blir den enda som har flera färger, om fler kategorier får denna egenskap förstörs designen
då den igen skulle övergå till att kräva att användaren nyttjar en konjunktionssökning.
I Tabell 20 bör det uppmärksammas att färgerna fick en stor spridning, men 18 % valde ändå
den vita färgen som hamnade i majoritet. Det var även 17 av 25 deltagare som gissade rätt på
färgen på första försöket.

Figur 8: Skyltar som representerar kategorin Säsong, färgnummer: # ffffff.
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Här är ett exempel på hur påskens skyltar kan se ut, rött och gult valdes då de känns rätt för
säsongen och den äggformade hönan är även den klassisk i sammanhanget.

7.3.6
7.3.6.1

MAN LIVSSTIL – ROSA ELLER LJUSBLÅ

Antal som gissade rätt på första försöket {Hypotes, Mörkgrön: 17}{Slumpad, Vit:
15}
7.3.6.2

Titlar: 5, Färgnummer: Rosa # ed5e9f & Ljusblå # 083cff

Tabell 21: Färger associerade till kategorin Man livsstil,
siffrorna anger procentuell fördelning.

Alternativ 1: Rosa
Den ursprungliga tanken var att Man
livsstil skulle representeras av en
mörkgrön

färg.

Egenskaper

som

självförnyande, självkontroll (Color
and emotion association 2010, Smith
2012)

och

balans

och

harmoni

(Asplund et al. 2011, Epps & Kaya
2004, Smith 2012) var egenskaper
som livsstils tidningar troligen vill
associeras med.
Valet skiftades dock istället till att bli rosa. Som tidigare nämnt, under 7.1 Association &
Inlärning, så var helt oväntade matchningar något som deltagarna la på minnet. Rosa är en
färg som är starkt associerat med flicka och kvinna (Color and emotion association 2010,
DeLoache & LeBue 2011, Smith 2012), unga flickor kläs ofta i rosa kläder och redan vid två
års ålder visar flickor en preferens för rosa leksaker (DeLoache & LeBue 2011). Därför kändes
Man livsstil som det rätta valet för den rosa färgen, det är en helt oväntad matchning.
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Figur 9: Skyltar som representerar kategorin Man livsstil med rosa färg, färgnummer: # f62fa5.

Den valda symbolen visar konturerna av en man med ett hjärta inuti. Ett hjärta brukar ofta
symbolisera livsstil vilket gör att kombinationer är passande för Man livsstil.
Alternativ 2: Ljusblå
Man livsstils alternativa matchning är ljusblå, vilket diskuterades fram med vår
kontaktperson vid AWAL. 36 % av deltagarna ansåg spontant att blå är rätt färg för
kategorin vilket stödjer att detta är en bra kombination. Det är vanligt att man klär små
pojkar i blått till skillnad från flickor som ofta blir klädda i rosa (i alla fall i svensk kultur),
dock så fanns det inget i litteraturen som stödjer detta påstående.

Figur 10: Skyltar som representerar kategorin Man livsstil med ljusblå färg, färgnummer: # 083cff.

40

7.3.7
7.3.7.1

KVINNA LIVSSTIL - LJUSLILA

Antal som gissade rätt på första försöket {Hypotes, Ljusgrön: 11}{Slumpad,
Mellangrön: 5}
7.3.7.2

Titlar: 26, Färgnummer: # cc479c

Tabell 22: Färger associerade till kategorin Kvinna
livsstil, siffrorna anger procentuell fördelning.

Från början var valet att Kvinna
livsstil skulle ha en ljusgrön färg,
med samma anledningar som till att
Man

livsstil

skulle

vara

grön.

Experimentet visade dock på att
detta inte var en bra associering,
endast 11 av 25 gissade rätt första
gången och enbart 6 % ansåg att grön
var en passande färg spontant. Lila
och rosa färger hamnade istället i
majoritet med 48 % av deltagarnas röster. Litteraturen stödjer denna matchning, lila är en
favorit bland unga kvinnor (Smith 2012) och att rosa associeras med kvinnor och unga flickor
(Color and emotion association 2010, DeLoache & LeBue 2011, Smith 2012). Eftersom att rosa
redan är upptagen, och det faktum att lila ensamt fick 36 % av rösterna, gör så att valet faller
på lila.

Figur 11: Skyltar som representerar kategorin Kvinna livsstil, färgnummer: # cc479c.

Symbolen består av konturerna av en kvinna med ett hjärta inuti. Ett hjärta brukar ofta
symbolisera livsstil vilket gör att kombinationen är passande för Kvinna livsstil.
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7.3.8
7.3.8.1

BIL/MC/BÅT – LJUSBLÅ ELLER TURKOS

Antal som gissade rätt på första försöket {Hypotes, Röd: 14}{Slumpad, Gul: 9}
7.3.8.2

Titlar: 56, Färgnummer: Ljusblå # 083cff & Turkos # 00aeef

Tabell 23: Färger associerade till kategorin
Bil/MC/Båt, siffrorna anger procentuell fördelning

Alternativ 1: Ljusblå
Den röda färgen valdes först för att
representera Bil/MC/Båt, detta för
att

det

är

en

spännande

och

upphetsande färg (Color and emotion
association 2010) som associerades
starkt

till

ordet

”Speed”

i

ett

experiment där färgen fick 76 % av
rösterna (Hallock 2003). Tanken var
att alla fordonen kommer upp i högre
hastigheter och att färgen ska associeras till att man färdas med fordonen.
Experimentet som utfördes i denna studie visade dock på att enbart 6 % associerade
kategorin med färgen röd, det var även enbart 14 av 25 som kom ihåg färgen och angav den
som första gissning. Istället associerade 42 % av deltagarna kategorin med färgen blå. Denna
koppling kan ha att göra med att färgen associeras till fritid och frihet (Asplund et al. 2011,
Color and emotion association 2010), fordonen kan medföra en frihetskänsla genom att den
ökar individens rörelsefrihet. Färgen förknippas även med hög teknologi och kvalitet
(Hallock 2003) vilket gärna förknippas till fordon.

Figur 12: Skyltar som representerar kategorin Bil/MC/Båt med ljusblå färg, färgnummer: # 083cff.
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Den valda symbolen är en hastighetsmätare, hastighetsmätaren kändes som ett bra val för att
det är något som alla tre fordon har gemensamt, associationen blev dock starkare mot en röd
bakgrund än den blå.
Alternativ 2: Turkos
För detta alternativ kommer ingen djupare bakgrund ges, färgen fick enbart byta nyans för
att den turkosa färgen inte kändes lika manlig som den blå, men passade fortfarande väl in
här. Man livsstil fick alltså den ljusblå färgen och den turkosa färgen gjordes om till en mer
blå variant för att passa denna kategori. Bakgrunden som stödjer att denna nyans passar på
kategorin är därför densamma som för den mörkare nyansen.

Figur 13: Skyltar som representerar kategorin Bil/MC/Båt med turkos färg, färgnummer: # 00aeef.

7.3.9
7.3.9.1

IT– SVART

Antal som gissade rätt på första försöket {Hypotes, Svart: 21}{Slumpad, Mörkgrön:
2}
7.3.9.2

Titlar: 25, Färgnummer: # 000000

Tabell 24: Färger associerade till kategorin IT, siffror na
anger procentuell fördelning.

IT kategorin får behålla den svarta
färgen som den matchades ihop med
inledningsvis. Detta är en färg som
associeras med egenskaperna hög
teknologi, 26 %, hög kvalitet, 43 %,
samt reliabilitet och pålitlighet, 26 %
(Hallock 2003). Enligt ett annat
experiment har deltagarna associerat
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svart med potentiella möjligheter (Epps & Kaya 2004). Tanken med detta var att IT tidningar
vill, och ofta blir, associerad med dessa egenskaper genom de produkter som finns med i
tidningarna.
Vid de spontana färgassociationerna fick den svarta färgen enbart 14 % av rösterna, dock så
gissade 21 av 25 deltagare på den svarta färgen vid första försöket! När IT i den andra
gruppen associerades med mörkgrön så lyckades enbart 2 av 25.

Figur 14: Skyltar som representerar kategorin IT, färgnummer: # 000000.

Symbolen som valdes var ett snabel-a, enbart för att det kändes som en bra matchning.

7.3.10 TEKNIK/VETENSKAP – MÖRKBLÅ/INDIGO
7.3.10.1 Antal som gissade rätt på första försöket {Hypotes, Ljusblå: 15}{Slumpad, Mörklila:
3}
7.3.10.2 Titlar: 24, Färgnummer: # 00008f
Tabell 25: Färger associerade till kategorin
Teknik/Vetenskap, siffrorna anger procentuell fördelning.

Denna kategori fick byta nyans ifrån
ljusblå till mörkblå eftersom att den
mörkblå färgen fått fler röster, se
Tabell 25. Kategorin visade på en
starkare koppling till de akromatiska
färgerna, de färgerna har dock bättre
associationer till andra kategorier.
När deltagarna skulle komma ihåg
vilken färg den tillhörde så lyckades
14 av 25 deltagare gissa rätt på första
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försöket.
Vid ett experiment framkom att deltagarna associerade färgen med egenskaperna
trovärdighet, 43 %, och tillförlitlighet, 34 %. Detta är egenskaper som gärna associeras med
teknik och vetenskap.

Figur 15: Skyltar som representerar kategorin Teknik/Vetenskap , färgnummer: # 00008f.

Ett provrör är symbolen som valts till kategorin, detta för att kategorin har en association till
forskning där provrör brukas.
7.3.11 KRYSSTIDNINGAR – GUL
7.3.11.1 Antal som gissade rätt på första försöket {Hypotes, Ljuslila: 12}{Slumpad, Turkos:
9}
7.3.11.2 Titlar: 37, Färgnummer: # ffff01
Tabell 26: Färger associerade till kategorin
Krysstidningar, siffrorna anger procentuell fördelning.

Först

valdes

färgen

ljuslila

till

kategorin, detta fick inget stöd i
experimentet. I Tabell 26 framgår att
ingen av deltagarna spontant valde
lila färg, och enbart 4 % valde rosa.
Av de 25 deltagarna var det enbart 12
personer som kom ihåg matchningen
på första försöket.
I Tabell 26 så märks dock att 22 %
ansåg att gula färger var passande
för kategorin. Gul var en av de färger som från början kandiderade för kategorin, men gul
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valdes istället till Kändistidningar. Färgen gul är passande till Krysstidningar för att den
besitter egenskaper som aktiverar minnet (Smith 2012) och skärper intellektet (Asplund et al.
2011, Fordham & Dayes 2009, Smith 2012). Studenter som fick skriva tentor på vitt eller gult
papper presterade signifikant bättre än dem med som hade blått eller rosa papper (Fordham
& Dayes 2009).

Figur 16: Skyltar som representerar kategorin Krysstidningar, färgnummer: # ffff01.

Symbolen i Figur 14 föreställer en penna som fyller i bokstäver i ett korsord, ett korsord som
fylls i.

7.3.12 ANNONSBÖRSER – GULD
7.3.12.1 Antal som gissade rätt på första försöket {Hypotes, Guld: 15}{Slumpad, Ljuslila: 10}
7.3.12.2 Titlar: 11, Färgnummer: # d7cb00
Tabell 27: Färger associerade till kategorin Annonsbörser,
siffrorna anger procentuell fördelning.

Annonsbörser fick initialt guldig
färg för att den signalerar optimism
(Asplund et al. 2011, Epps & Kaya
2004, Hallock 2003, Smith 2012) och
positiva känslor, färgen associeras
till sommar, sol och blommor (Epps
& Kaya 2004). Guldiga gula bär
även på ett löfte om en ljus framtid
(Smith 2012, Color and emotion
association 2010). Tidningar inom
denna
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kategori

visar

olika

annonser med fordon som är till salu och guldiga färger associeras till pengar och annat av
värde vilket är lämpligt för denna kategori.

Överlag hade deltagarna svårt att välja en lämplig färg till kategorin, de akromatiska färgerna
fick högst antal röster, 52 %, men beror nog mest på brist på association (se 7.1 Associationer
& Inlärning). Vid experimentet mindes dock 15 av 25 personer matchningen, vilket är ett
ganska bra resultat. Valet blev slutligen att behålla kombinationen då inget bättre alternativ
visade sig.

Figur 17: Skyltar som representerar kategorin Annonsbörser, färgnummer: # d7cb00.

När det kom till symbolen var tanken att fortsätta med samma spår som vid valet av färg,
anspelningen på pengar och värde. Detta symboliseras i Figur 15 med ett dollartecken.

7.3.13 SERIER – LJUSGRÖN/LIMEGRÖN
7.3.13.1 Antal som gissade rätt på första försöket {Hypotes, Mörklila: 13}{Slumpad, Röd:
13}
7.3.13.2 Titlar: 73, Färgnummer: # 20ff20
Tabell 28: Färger associerade till kategorin Serier,
siffrorna anger procentuell fördelning.

Denna kategori var svår att finna en
bra färg till och initialt valdes
mörklila med anspelning på att
denna färg är mystisk och gränslös
(Asplund et al. 2011, Smith (2012)

vilket kändes passande för påhittade
serier.
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Det visade sig dock att enbart 2 % associerade färgen med lila, vilket utgör en individ, men
att 22 % associerade den med limegrön. Om man ser till Tabell 28 så verkar det som att serier
associeras till starka färger med klara nyanser. Därför ändrades färgen ifrån mörklila till
limegrön.

Figur 18: Skyltar som representerar kategorin Serier, färgnummer: # 20ff20.

Som symbol valdes två pratbubblor, dessa är väldigt karaktäristiska för serietidningar.

7.3.14 AKTIVITET/ FRITID – MÖRKGRÖN/SKOGSGRÖN
7.3.14.1 Antal som gissade rätt på första försöket {Hypotes, Turkos: 18}{Slumpad, Grå: 8}
7.3.14.2 Titlar: 41, Färgnummer: # 016601
Tabell 29: Färger associerade till kategorin
Aktivitet/Fritid, siffrorna anger procentuell fördelning.

Denna kategori var ifrån början
turkos för att det är en kreativ färg
som associeras till fritid (Asplund et
al.

2011,

Color

and

emotion

association 2010). Detta fick stöd för
att

vara

en

bra

matchning

i

experimentet där 42 % associerade
blå färger med kategorin, varav 12 %
valde just turkos. I inlärningsdelen
klarade 18 av 25 deltagare att komma
ihåg rätt färg på första försöket.
Det visade sig sock att grön färg var svårare att associera till andra kategorier när de började
flyttas runt. I Tabell 29 framgår att 30 % valde grön som färg för kategorin vilket gör även
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denna till en lämplig matchning. Med detta som bakgrund beslutades det att skogsgrön fick
ta över och kombineras med Aktivitet/Fritid.

Figur 19: Skyltar som representerar kategorin Aktivitet/Fritid, färgnummer: # 016601.

Symbolen föreställer en man som går ledigt med en väska på ryggen, ett tennisrack i handen
samtidigt som han håller en mobil vid örat. Han gör lite av varje och verkar lugn och
avslappnad, vad en person gärna spenderar sin fritid med.

7.3.15 KÄNDISTIDNINGAR – RÖD
7.3.15.1 Antal som gissade rätt på första försöket {Hypotes, Gul: 14}{Slumpad, Ljusblå: 10}
7.3.15.2 Titlar: 7, Färgnummer: # f60000
Tabell 30: Färger associerade till kategorin
Kändistidningar, siffrorna anger procentuell fördelning.

Först valdes färgen gul för att färgen
stimulerar kommunikation och är
även färgen för upplysthet (Smith
2012). Tanken var även att en
synonym för kändis är stjärna, vilket
var ännu ett stöd för kombinationen.
Resultatet ifrån experimentet visade
att 14 av 25 kom ihåg kombinationen
på första försöket och att 18 %
spontant

associerade

gul

med

Kändistidningar, dock så har Krysstidningar tagit över den gula färgen. Lika många
personer associerade färgen med rött som med gul och 20 % associerade lila med
Kändistidningar. Valet hamnade då på den röda färgen för att den är väldigt
49

uppmärksamhetskrävande och Kändistidningarna säljer väldigt bra, därför borde den
uppmärksammas.

Figur 20: Skyltar som representerar kategorin Kändistidningar, färgnummer: # f60000.

Som symbol valdes en stjärna eftersom att ordet används även som en synonym för kändis.

7.3.16 UNGDOM/POP – TURKOS ELLER ROSA
7.3.16.1 Antal som gissade rätt på första försöket {Hypotes, Rosa:22 }{Slumpad, Svart: 20}
7.3.16.2 Titlar: 11, Färgnummer: Turkos # 00eeee & Rosa # ed5e9f

Tabell 31: Färger associerade till kategorin Ungdom/Pop,
siffrorna anger procentuell fördelning.

Alternativ 1: Turkos
När Ungdom/Pop först sattes till rosa
så var det för att alla titlar i
sortimentet var riktade mot unga
flickor, exempelvis Frida och Glitter.
Rosa är en färg som associeras med
flickor och flickor visar en preferens
för

rosa

leksaker

framför

andra

leksaker med andra färger redan vid
två års ålder (Color and emotion
association 2010, DeLoache & LeBue 2011, Smith 2012).
Experimentet visade på att det var en enkel association att komma ihåg, 22 av 25 svarade rätt
på första försöket, men ingen hade valt den som färg spontant. Dock så matchades rosa
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istället ihop med Man livsstil. Denna färg hade ganska stor spridning när det kom till de
spontana färgassociationerna och en av dessa var turkos på 14 %. Ungdom/Pop passade inte
tillsammans med mörkgrön, varför Aktivitet/Fritid fick ta den platsen. Denna kategori fick
färgen turkos för att det blev den bästa lösningen om man ser till samtliga kategorier.

Figur 21: Skyltar som representerar kategorin Ungdom Pop med turkos färg, färgnummer: # 00eeee.

Denna symbol var en utmaning, slutligen valdes ansiktet på den unga kvinnan med en
blixtrande kamera framför för att den påminde om tidningarna som kategorin innehåller.
Alternativ 2: Rosa
Som tidigare nämnt så valdes först Ungdom/Pop till rosa för att det upptäcktes att
tidningarna i sortimentet riktades till unga flickor. Färgen rosa är starkt associerat till unga
flickor: unga flickor kläs i färgen rosa och färgen associeras till en kvinnas rodnande kinder
(Color and emotion association, 2010, DeLoache & LeBue ,2011 och Smith, 2012).
Färgen rosa lyckades även bra under experimentet, där 22 av 25 kom ihåg matchningen på
första försöket. Den blev inte vald spontant till rosa, kategorin visade istället på en stor
spridning i färgval. Detta beror dock troligtvis på att deltagarna inte var medvetna om vilka
tidningar som ingick i kategorin.

Figur 22: Skyltar som representerar kategorin Ungdom Pop med rosa färg, färgnummer: # ed5e9f.

51

7.3.17 FAMILJETIDNINGAR – MÖRKLILA
7.3.17.1 Antal som gissade rätt på första försöket {Hypotes, Mörkblå/Indigo: 14}{Slumpad,
Guld: 10}
7.3.17.2 Titlar: 12, Färgnummer: # 662d91
Tabell 32: Färger associerade till kategorin
Familjetidningar, siffrorna anger procentuell fördelning.

Mörkblå är en färg som minskar oro
och ger ett inre lugn (Asplund et al.
2011, Color and emotion association
2010) och den blå färgen ses som
konstant (Smith 2012). När någon
tänker på sin familj vill man associera
känslorna med lugn eftersom att den
troligtvis betyder så mycket, och
familjen är något som är konstant i
ens liv.
Denna färg blev vald lite på samma vis som den turkosa färgen, valet var beroende av de
andra associationerna, vilka var starkare. Likt föregående färg så var de spontana färgvalen
ganska spridda. De lila nyanserna fick dock samma antal röster som de blåa nyanser, 24 %
vardera. Enligt ett experiment så anses den lila färgen upplyftande och rolig för att
deltagarna associerade färgen till skrattande barn, vilket är en passande association för
kategorin Familjetidningar. Den lila färgen känns även varmare än den blå och känns
allmänt som en mer passande färg.

Figur 23: Skyltar som representerar kategorin Familjetidningar, färgnummer: # 662d91.
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Symbolen föreställer en familj som vinkar, vilket inte behöver någon förklaring till kategorin
Familjetidningar.

7.4

S LUTSATSER

Vad som har framkommit under detta arbete är vikten av att matcha rätt kategori till rätt
färg för att främja inlärningen, detta är av extra vikt eftersom att produkten används så pass
sällan. Målet med den nya designen på tidningsstället är att uppnå en effekt där kunden
hittar sin kategori genom att enbart snabbt blicka på tidningsstället. Eftersom att kunden
enbart behöver komma ihåg relevanta kategorier för sin egen del så är det mycket troligt att
detta sker efter att kunden enbart varit i kontakt med produkten ett fåtal gånger.
Konsekvens är nyckeln för att utformningen ska fungera, alla butiker ska ha exakt samma
kodning! Här borde även en speciell ordning på kategorierna vara till stor nytta. Om detta
sker så kan kunden veta direkt vart den ska titta, deras blå kategori ligger alltid till höger,
oavsett vilken butik de går in i eller vilken storlek tidningsstället har. Att underlätta för
kunden är väldigt viktigt för att på så sätt öka försäljningen, en kund vill inte behöva stå och
leta efter sin tidning.
För att skapa harmoni i utformningen så kräver det att även denna visar konsekvens, vilket
framgick tydligt underillustreringen under 7.2 Illustrering av kategoriskyltar. Människor vill
skapa en helhet av det de ser i sin omgivning, och genom att hjälpa till att skapa denna
helhet så följer en harmoni i designen, designen blir mer tilltalande att se på. Under denna
del av processen så framkom även att nyttjandet av färger påverkar användaren på så vis att
söktiden inte blir påverkad av storleken på sökfältet. Detta för att hela synfältet kan utnyttjas
för att leta efter kategorin!
Nu vill jag fråga, om jag ber er tänka på en färg – kategori kombination, vilken kommer ni
spontant att tänka på?
Min gissning är att ni tänker på Man livsstil tillsammans med färgen rosa.
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8

V IDARE

FORSKNING

Det som är absolut nödvändigt för att vidareutveckla tidningsstället innan det tillverkas är
att utforska de praktiska aspekterna djupare. Detta innefattar att se till så att tidningarna är
enkla att ta ut för kunderna samt att fundera över hur de anställda ska kunna fylla på
tidningar på ett smidigt sätt. Mest lämpligt är om någon med ingenjörsbakgrund arbetar
vidare med detta.
Vad gäller själva kategoriseringsskyltarna behöver även dessa arbetas vidare på för att
fungera så bra som möjligt. Eftersom att inlärningen påverkades signifikant av att färg och
kategori var associerade med varandra så är det väldigt rimligt att tro att detsamma gäller
för symbolerna. Det borde därför arbetas på vilka symboler som är lämpliga att använda till
vardera kategori, och här inte glömma att ta hänsyn till vilken färg som hör till
kombinationen. Att det är lätt för konsumenten att lära sig vilka kombinationer som gäller är
av stor vikt, speciellt eftersom att det är en produkt som inte används speciellt frekvent.
Det kan även vara av intresse att låta kunder prova en fysisk prototyp där en jämförelse sker
mellan dagens kategorier och den nya designlösningen. Detta för att se om produkten
behöver förändras ytterligare innan den kan anses vara en produkt färdig för butiker, men
bör utföras efter att lämpliga symboler har valts. Intressanta aspekter som även bör vara
fokus på för denna studie är:


Alfabetisk ordning, Tidsams kategoriskärmar har ingen bestämd ordning utan det
varierar ifrån butik till butik. Om inte alfabetisk ordning fungerar så bör det enda
vara en satt ordning som gäller för varje butik. Även detta underlättar för kunden då
en viss kategori alltid finns på samma plats oberoende affär, exempelvis så kan deras
kategori alltid ligga på höger sida. Även detta främjar inlärningen.



En skylt per tidning, idag finns det en skylt för hela kategorin och inga klara gränser.
Om det inte är möjligt att ge varje tidning denna plats, även om det skulle vara
optimalt, så bör skyltar finnas med jämna mellanrum på varje hyllplan. Detta hjälper
kunden att förstå var en kategori slutar och nästa börjar.
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10 B ILAGA 1 – S LIDES

TILL EXPERIMEN TET

Dessa slides är de som nyttjades under experimentet. De är presenterade i samma ordning
som deltagarna fick se dem och under varje slide finns en kort beskrivning av uppgiften
deltagaren fick. För slide 2, 3 och 4 finns två alternativa bilder presenterade, varje deltagare
fick enbart se en av versionerna.

Figur 24: Slide 1, Deltagaren får kategorinamnen uppräknade och ska nämna vilken färg den
spontant kommer att tänka på. Hen refererar till färgen via det tilldelade numret.
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Bil  MC  Båt – Röd
Erotik – Mörkröd
IT– Svart

Aktivitet  Fritid – Turkos
Mat – Orange
Kändistidningar – Gul
Annonsbörser – Guld

Figur 25: Slide 2 (Hypotes alternativ), Deltagaren ska försöka memorera matchningar.

Krysstidningar – Ljuslila
Serier – Mörklila
Ungdom  Pop – Rosa

Teknik  Vetenskap – Ljusblå
Familjetidningar – Mörkblå/Indigo
Hem  Trädgård – Mellangrön
Kvinna Livsstil – Ljusgrön

Figur 26: Slide 3 (Hypotes alternativ), Deltagaren ska försöka memorera matchningarna.
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Man Livsstil – Mörkgrön
Säsong – Vit

Diverse – Grå

Figur 27: Slide 4 (Hypotes alternativ), Deltagaren ska försöka memorera matchningarna.

Serier – Röd
Diverse – Mörkröd
Ungdom  Pop – Svart

Krysstidningar– Turkos
Säsong – Orange
Bil  MC  Båt – Gul
Familjetidningar – Guld

Figur 28: Slide 2 (Slumpat alternativ), Deltagaren ska försöka memorera matchningarna.
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Annonsbörser – Ljuslila
Teknik  Vetenskap – Mörklila
Hem  Trädgård – Rosa

Kändistidningar – Ljusblå
Mat – Mörkblå/Indigo
Kvinna Livsstil – Mellangrön
Erotik – Ljusgrön

Figur 29: Slide 3 (Slumpat alternativ), Deltagaren ska försöka memorera matchningarna.

IT – Mörkgrön
Man Livsstil – Vit

Aktivitet  Fritid – Grå

Figur 30: Slide 4 (Slumpat alternativ), Deltagaren ska försöka memorera matchningarna.
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3*4+5=
5*5–5=

30 / 6 =
17 – 5 + 8 =

Figur 31: Slide 5, Distraktionsuppgift som ska lösas muntligt.

Figur 32: Slide 6, Kategorinamnen räknas upp igen, en åt gången, och deltagaren ska försöka
komma ihåg vilken den var matchad med. 5 försök ges.
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11 B ILAGA 2 – I LLUSTRERING

AV KATEG ORISKYLTAR , SLU TGILTIG

En illustrering av kategoriskyltarna med de slutgiltiga valen skapades efter förfrågan ifrån
AWAL. Föregående bild under 7.2 Illustrering av kategoriskyltar har inte bytts ut, detta för att
det skulle försvåra jämförelsen med tidigare designutformning.

Figur 33: Översta illustreringen innehåller skyltarna benämnda som ”Alternativ 1” och nedersta
bilden de benämnda ”Alternativ 2”.
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