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Sammanfattning 
Mitt  syfte  med  denna  examensuppsats  har  varit  att  analysera  och  beskriva  hur  fem formgivarna 

marknadsför sig själva och sina produkter på internet. Utifrån detta syfte formulerades tre frågeställningar:

 

• Vilka egenskaper har gjort webbsidan attraktiv för den besökande?

• Vilket syfte har formgivaren med webbsidan?

• Hur visualiserar och presenterar formgivaren sina produkter och sig själv?

För att  besvara dessa har jag använt  mig av den kvalitativa metoden,  semiotisk bildanalys  och ett  

frågeformulär med öppet strukturerade frågor i standardiserad ordning använts. Formuläret har skickats ut  

till fem formgivarna via e-post. Valet av respondenter skedde genom ett strategiskt urval av pristagare från  

Elle interiörs designpris mellan åren 2006-2011. Av de fem valda formgivare har alla svarat.

Resultatet av denna studie har utvecklats från mina åsikter som besökare av formgivarnas hemsidor,  

respondenternas svar på frågeformuläret och genom en analys av deras marknadsföring ur en semiotisk  

synvinkel.

Slutsatsen av studien av de utvalda formgivarnas marknadsföring av dem själva och deras produkter 

fastställer att marknadsföringen som formgivarna använder sig av är en informativ marknadsföring riktad 

direkt till slutkunden. Uppsatsen ska ses som generell för vad företag inom formgivning bör tänka på när  

de marknadsför sig och sina produkter via internet.

Nyckelord 
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1. Inledning
Under min studietid på programmet Slöjd, hantverk och formgivning har jag funderat mycket på 

vad  jag  ska  göra  efter  utbildningens  avklarande.  En  del  av  studierna  har  varit  utbildning  i 

entreprenörskap där jag har fått lära mig allt från företagsplanering till  marknadsföring på olika 

sorters marknader. Det har aldrig varit enklare och billigare för en småföretagare att marknadsföra 

sitt företag än idag då möjligheten att marknadsföra sig genom internet aldrig tidigare varit billigare 

och lättare. Enligt Stefan Ekberg, författare, småföretagare och förläggare i boken Rivstart (2003), 

saknade de flesta småföretagare en hemsida år 2003. Dock kan man anta att det sannolikt är en 

större del småföretagare som har en hemsida idag än vid tiden för studien. Det fastställdes också att 

syftet med de hemsidor småföretagarnas hade många gånger var oklart. Det konstaterade också att 

småföretagare  inte  underhåller  sin  hemsida  med  nya  uppdateringar.  Ekberg  (2003)  uppmanar 

småföretagare att skapa en egen hemsida, för att öka sin konkurrenskraft gentemot redan etablerade 

företag och för att marknadsföra företaget och produkter till potentiella fjärran kunder.

Detta har väckt mitt intresse och nyfikenhet för vad formgivare anser om sina hemsidor. Denna 

studie behandlar fem formgivares hemsidor, vilket syfte och med vilka attribut hemsidan utformats 

med  för  att  skapa  en  attraktiv  hemsida.  Läsare  av  denna  studie  bör  ha  i  åtanke  att  de  fem 

hemsidornas innehåll som behandlas kan vara förändrade. Eftersom det utseende och innehåll av 

hemsidorna som diskuterat här tagit rum under våren 2011 kan granskningen i denna studie därför 

förefalla  felaktig  om  läsaren  besöker  hemsidorna  vid  en  framtida  tidpunkt.  Därför  finns  alla 

hemsidor återbildade som bilagor och illustrerade i figurer när de diskuteras. Om än dock denna 

studie granskar hemsidor gjorda för hantverkare kommer slutsatserna som fastställs vara relevanta 

för hemsidor ämnade att marknadsföra företagare inom andra yrke. Därför att studien behandlar det 

generella syftet med hemsidan, vilka attribut som hemsidan bör innehålla för att göra den attraktiv  

och hur information presenteras och visualiseras.

Marknadsföringsbakgrund

I dagens samhälle är konkurrensen hårdare än någonsin tidigare företag är många gånger därför 

tvingade att marknadsföra sig genom flera olika fora för att nå ut till sina kunder. Det räcker till 

exempel inte längre att endast inneha ett butiksskyltfönster eller att skicka ut säljbrev, numera är det 

underförstått  och  en  självklarhet  att  ha  en  hemsida  med  minst  innehållande  information  och 

kontaktuppgifter oavsett sorts företag. Annars så är det mycket lätt för potentiella kunder att få en 

bild av företaget som oseriöst. Hans Leiström, kreativ konsult, säger på seminariet om E-handel -  
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möjlighet  eller  hot  för  detaljhandeln?  (muntlig.,  2011),  att  utöver  en  hemsida  kan  företaget 

marknadsföra sig via banderoller, pop-ups och olika communitys för att aktivt knyta relationer med 

kunderna och besökarna genom att  göra företaget levande,  helst  med en person inom företaget 

(Leiström, 2011).

Idag är  det  lätt  att  skaffa  kunskap angående  marknadsföring  via  internet.  Det  finns  många 

böcker  skrivna inom ämnet  och webbtjänster  som kan hjälpa ett  nystartat  företag att  bygga en 

webbsida.  Webbyråerna  ger  även  förslag  på  hur  företag  kan  synas  för  att  konkurrera  mot 

konkurrenterna. En webbyrå är ett bra alternativ att delegera denna tjänst till eftersom personalen 

består  av  kunniga  personer  inom  området  webbdesign.  De  kan  skapa  en  webbplats  som  är 

skräddarsydd för företaget. Företagssajten Verksamt (2011) rekommenderar företag att som första 

steg göra upp en marknadsplan oavsett om företaget gör webbsidan själv eller samarbetar med en 

webbyrå.  Marknadsplanen underlättar hela arbetsprocessen, när företaget vet vilka riktlinjer och 

mål de har med webbsidan och utifrån detta förutser vilka hot, styrkor, svagheter och konkurrenter 

företaget arbetar emot. Det andra steget är att se över en tidsplan. Hur länge har företaget tänkt att  

den marknadsförda kampanjen ska vara och hur ofta ska webbsidan komma med nya uppdateringar, 

för att sedan göra detta regelbundet. Tredje steget som utformar utseendet på en webbsida är vilken 

målgrupp företaget vill nå ut till och tänka på hur ska denna målgrupp bli nådd. Detta kommer att  

avgöra vilka av de olika forum på internet som är rätt att använda för att den tilltänkta målgruppen 

ska  hitta  till  webbsidan.  Fjärde och sista  steget  är  att  ta  vara  på de konsumenter  som besöker 

webbsidan. Detta kan göras genom ett  gott  bemötande,  kundservice och hålla kontakten för att 

konsumenten ska återkomma (Verksamt 2011).

Webbstrategen  Anders  Tufvesson  skriver  om  den  virala  marknadsföringsmetoden  i  boken 

webbstrategiboken (2009), denna metod är en viktig del för att locka besökare till webbsidan. Viral 

marknadsföringsmetod  innebär  att  det  är  privatpersoner  som  tipsar  om  webbsidan,  inom 

vänskapskretsen eller andra sociala nätverk. På internet finns det sidor som är uppstartade för att 

diskutera  ett  specifikt  varumärke  eller  företag,  detta  kan  hjälpa  företaget,  likaså  stjälpa  det. 

Tufvesson (2009) förtydligar att göra sig synlig på sökmotorer är viktigt och hänvisar till resultat av 

en undersökning där resultatet är snarlikt även idag. En undersökning gjord av Forester group 2006 

har testpersonerna svarade på frågan: ”Hur hittade du till en webbplats du tidigare inte kände till?”. 

Sökmotor fick hela 71 % och därefter på 46 % länk via en annan webbsida på tredje plats var tips av 

en  vän 41 % sedan följer  resultatet  med sju stycken underordnade reklamer  från  olika  medier 

(Tufvesson 2009).
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2. Syfte och Frågeställning
Syftet  med  denna  uppsats  är  att  analysera  och  beskriva  fem  webbsidor,  där  formgivare 

marknadsfört sig själv och sina produkter.

Utifrån detta syfte har tre frågeformuleringar framställts:

Vilka egenskaper har gjort webbsidan attraktiv för den besökande? 
Vilket syfte har formgivaren med webbsidan?

Hur visualiserar och presenterar formgivaren sina produkter och sig själv?

Avgränsning

Denna uppsats kommer att presentera fem formgivares webbsidor och resultatet är uppdelat i 

två resultatdelar: resultat utifrån frågeformulär och semiotisk bildanalys. Bildanalysen kommer att 

omfatta  denotation  och konnotation,  form och substans,  metaforisk  -och metonymisk  koppling. 

Bildanalysen kommer därför  endast  att  återge webbsidornas  undersidor:  Hemsida,  kontakta och 

produkter. Denna avgränsning är gjord för att hålla arbetet inom uppsatsskrivandets tidsramar och 

därför är det inte möjligt att analysera alla undersidorna på webbsidan.

3. Teori
Här beskrivs teorier kring hur webbsidor kan byggas och vad företagen ska ha i åtanke runt vad 

webbsidan ska innehålla. Teorierna kommer att jämföras med resultatet i diskussionsdelen.

Överväganden avseende syftet med webbsidor

Anders  Hedman  doktorand  via  centrum  för  användarorienterad  IT-design  vid  KTH  och 

förläggaren och redaktören Lauri Pappinen skriver i boken Affärer och marknadsföring på internet 

(1999) att det finns ett grundsyfte med webbsidor. Grundsyftet skall spegla webbsidans anpassning 

gentemot företagets affärsverksamhet. Utifrån detta grundsyfte kommer sedan interna och externa 

syften. Det interna syftet fungerar som en funktion och verktyg för att förmedla kontaktinformation, 

för att klargöra den egna verksamheten för kunderna. Det externa syftet kan vara att sälja produkter 

och att ge support till kunderna. Ekberg (2003) ger olika förslag i boken Rivstart vad syftet med en 

webbsida  kan  vara:  Att  positionera  företaget,  skapa  en  dialog  med  kunderna,  informera  om 

företaget, förstärka kontakter med kunderna och ge svar på frågor. Generellt handlar det att sälja in 

sig, sitt varumärke, sin image, sin information, en idé eller företaget (Ekberg, 2003).
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Överväganden avseende visualisering och presentation på webbsidor

Art directorn Bo Bergström beskriver i  Effektiv visuell kommunikation (2001) att en webbsida 

består av en hemsida och undersidor som är sammanlänkade till varandra. På webbsidan presenteras 

företaget övergripande. För att driva interaktiva medier ska fyra punkter följas upp. Mål: Vad ska 

webbsidan användas till och vem ska besöka denna.  Innehåll: Vad ska finnas på webbsidan och 

vilket  budskap  ska  den  förmedla.  Funktion: Vilka  funktioner  och  navigeringsmöjligheter  ska 

webbsidan ha tillgång till. Design: Webbsidan ska ha ett övergripande utseende (Bergström, 2001). 

Överväganden avseende vad som gjort webbsidor attraktiva 

Bergström (2001) skriver att en attraktiv webbsida ska ha ett tydligt budskap som påvisar vad 

hemsidan  är  ämnad  för,  riktad  mot  en  specifik  målgrupp,  tydlig  design  och  vara  navigerbar. 

Webbyrån Profiweb  (2011)  menar att en attraktiv design på webbsidan kan stärka företagets bild 

och  varumärke.  De  anser  även  att  det  är  viktigt  att  hålla  kontakt  med  tidigare  kunder  genom 

Communitys som Twitter, Facebook, företagsbloggar och e-post. Webbyrån AttractIT (2011) anser 

att genom mätningar på hur många besökaren en webbsida har visats effekten på attraktivitet och att 

webbsidan underhålls med nya uppdateringar. 

”En snygg och välgenomtänkt design och teknik gör hemsidan attraktiv och får 

kunderna/besökarna att återkomma gång efter gång, vilket leder till högre försäljning och 

förstärkning av varumärket. ” (AttractIT 2011, s. Webbproduktion)

Attraktiviteten  i  denna uppsats  kommer att  innefatta  mera  än bara utseendet  på webbsidan. 

Attraktiviteten innebär de artefakter, verktyg och funktioner som driver besökaren att återkomma 

till webbsidan. 

4. Litteraturöversikt
Insamling av litteratur inom områdena marknadsföring, semiotik, visuell kommunikation och 

tidigare forskning skedde via bibliotek och internet. 

Det finns ett stort utbud av böcker där programmering av webbsidor beskrivs och hur företaget 

kan  göra  en  marknadsplan.  I  Webbstrategiboken  (Tufvesson,  2009)  föreslår  författaren  att 
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webbsidor ska utformas efter webbsidans målgrupp och de mål företaget har med webbsidan. Målet 

för webbsidan kan formas utifrån VKG-tekniken: 

Veta – vad ska besökaren göra eller lära känna under besöket. 

Känna – vilka känslor ska han/hon få under besöket på webbplatsen. 

Göra – vad ska hon/han göra exempelvis att beställa, fylla i formulär, boka eller sälja 

(Tufvesson, 2009, s.30).  

Denna teknik lämpar sig bäst för de företag och organisationer som redan har en förutbestämd 

bild av deras målgrupp. Webbyråer som Vinterwebb (2011) använder denna teknik för att bygga 

hemsidor och även som kommunikationsplan och marknadsplan för målgrupper hos ALMI (2011) 

och Företagande (2011). Dessa tre företag och organisationer använder även en fjärde beståndsdel, 

Tycka – vad vill företaget att målgruppen ska tycka om företaget (Företagande, 2011). 

Utifrån tidigare bildanalyser som har gjorts på webbsidor har webbsidan setts som ett visuellt 

objekt och kontexten har varit den del som har stått i centrum för analysen. Sociologerna Patrik 

Aspers, Paul Fuehrer och Árni Sverrisson skriver i boken Bild och samhälle (2004) att det har varit 

svårt  att  göra  en  sådan  analys  på  samma material  eftersom webbsidor  förändras  kontinuerligt. 

Marknadsföring på webbplatser är ett utforskat område och det finns böcker som är specialiserade 

på marknadsföring via internet. En sådan bok är Affärer och marknadsföring på internet (Hedman 

& Pappinen 1999). Dessa böcker skiljer sig inte mycket från den vanliga marknadsföringsmodellen 

för  ett  företag.  Skillnaden  som  råder  mellan  traditionell  marknadsföring  av  ett  företag  och 

marknadsföring på internet är att all verksamhet är mätbar med ett webbanalysverktyg på internet. 

Nyare webbanalyser handlar om att mäta data på vart besökarna kommer ifrån och vart de sedan tar 

vägen  efter  besöket  på  webbsidan.  Analysen  visar  även  vilka  reklamkampanjer  som gett  bäst 

säljarsiffror.  Detta  gav  på  så  sätt  företag  underlag  för  hur  de  skulle  bygga  sina  webbsidor 

(Tufvesson, 2009). 

I tidigare studier som har gjorts inom ämnet attraktiva webbsidor har det varit splittrade åsikter 

om webbdesignens betydelse.  Informatikstuderande Britta  Höglund och Oskar Öberg kom i  sin 

studie  Vad  gör  en  webbsida  tilltalande  (2008)  baserad  på  metoden  enkätundersökning  och 

jämförelseanalys, att grafisk design med starka färger drar till sig besökarens uppmärksamhet. De 

argumenterar  därför  för  att  starka  färger  ska  nyttjas  för  att  guida  besökaren  på  webbplatsen  i 

navigeringen. Informatikstuderande Edina Gunic skriver i kandidatuppsatsen  Design för webben 
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(2009) instämmer att webbdesignen är den viktigaste delen på en webbsida och hon framhåller att 

den ska vara uppbyggd utifrån en sida som innehar all information och inte i flera undersidor för att 

behålla besökaren på webbsidan. Detta kom Gunic fram till utifrån en genomförd intervjustudie. 

Gunic  sätter  även  värde  på  att  underhålla  och  uppdatera  sin  webbsida  regelbundet. 

Mediedesignstuderande  Andreas  Morén  och  Evelina  Nilsson  förespråkar  i  c-uppsatsen  Visuell  

kommunikation (2007)  att  en webbsida ska byggas  till  ett  företag,  är  det  viktigt  att  lära  känna 

företaget, för att veta vad de har för mål och vad de vill förmedla med webbsidan. Därefter utgår en 

framtagning av ett varumärke som marknadsförs via en webbsida. Webbsidan ska förmedla känslan 

av tillit och budskapet som företaget vill bli kända för, därför kommer designen i andrahand. Detta 

framhåller Morén och Nilsson (2007) i en studie gjord på intervjuer och litteraturstudie. Sandra 

Eidergren och Maria Jacobsson som har studerat datavetenskaps instämmer i examensarbetet  En 

kvalitativ studie i användarcentrerad webbdesign (2009) med att designen är andrahandsprioritet. 

Genom en studie med testpersoner kom Eidergren och Jacobsson (2009) fram till att prioritering ett 

är informationen och att denna information är enkel att ta till sig. 

5. Metod
Denna metoddel beskriver hur uppsatsen genomförts. Här beskrivs de metoder som använts  i 

studien, utformning av frågeformulär, urval av respondenter och forskningsetiska överväganden.

Metodval

Undersökningsmetoder, material och information samt respondenter ska väljas utifrån syfte och 

frågeställningar som uppsatsen ska besvara, skriver pedagogikprofessorn Rainer Nyberg i boken 

Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stod av IT och Internet (2000). Det finns två 

olika uppsatsmetoder för hur en uppsats ska genomföras, kvalitativa eller kvantitativa metoder. 

Kvalitativ metod
Denna  uppsats  är  uppbyggd  av  kvalitativa  metoden.  Detta  metodval  gjordes  då  kvalitativa 

metoden ställer frågorna för att skapa en förståelse till ett fenomen, genom uttryck i frågor eller 

variabler och svar genom en tvåvägskommunikation (Nyberg, 2000). Tvåvägskommunikation med 

respondenterna skedde i denna uppsats via e-post (Bilaga 1) där respondenterna har svarat på ett  

frågeformulär (Bilaga 2). Den kvalitativa metoden har använts för att utforma ett frågeformulär där 

respondenterna har möjlighet och frihet att kunna svara fritt. Fenomenet som har belyst och som 
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respondenterna har gett  svar på är hur formgivarna har tänkt kring marknadsföringen via deras 

webbsida.  Kvalitativa  metoden  lägger  även  en  tonvikt  på  tolkningar  och  den  inre  förståelsen, 

uppger sociologiprofessorn Heine Andersen i bok Vetenskapsteori och metodlära (1994). Detta sätt 

att  samla  information  gör  det  enklare  att  komma  respondenterna  närmare  och  ta  del  av  deras 

värderingar och åsikter om deras webbsida. Mera om frågeformulärets standardisering och struktur 

finns att läsa längre ner under rubriken Frågeformulär. 

Tolkningar av respondenternas svar på frågeformuläret skedde genom en objektivsynvinkel för 

att  tyda  de  olika  svarsalternativen  och  om  det  finns  någon  inre  förståelsen  i  svaren. 

Respondenternas svar har varit en av huvuddelarna i analysens resultat tillsammans med semiotisk 

bildanalys. 

Semiotik 
Semiotik är en vetenskap som tolkar språket, kommunikation och en lag på hur språket används. 

Detta ger ett samband till hela samhället skriver Hasse Hansson, Sten-Gösta Karlsson och Gert Z. 

Nordström i boken Seendets språk (2006), En bok som behandlar bildpedagogik. Semiotik skapades 

av  den  schweiziska  lingvisten  Ferdinand  de  Saussure  och   den  amerikanska  filosofen  Charles 

Sander Peirce som verkade parallellt med varandra i de olika länderna i början av 1900 talet.  Det är 

endast  några enskilda begrepp som skiljer dessa två teorier åt. Dessa två personer är grundarna till 

det  semiotiska  ämnesfältet  skriver  sociologiprofessorn  Simon  Lindgren  i  boken  Popularkultur:  

Teorier, metoder och analyser (2009).  

Saussure lade grunden till strukturell språkvetenskap som blev ett nytt synsätt att tolka tecken 

berättar Lingvisten Ferdinand de Saussure 1857-1913 under tre föreläsningsserie mellan 1907-11 

som sammanfattas i boken course in general Linguistics (nyutgåva.1986). Detta gjordes genom att 

bryta ner språket till  den minsta betydande komponenten i språket, tecken. Till att  tyda tecknet 

skapade Saussure en kod som fungerar som ett regelverk. Utan denna kod kan tecknet inte tydas  

(Nordström  m.fl.  2006).  Saussure  delade  upp  språket  i  langue  som  står  för  grammatik  och 

ordförråd. Parole den andra delen som bygger på människans användning av tecken i  praktiska 

situationer. Saussure ämnade denna teckentolkning till språket. Ett halvsekel efter Saussures död tog 

nya  forskare  hans  metoder  och  använde  dem  på  bilder,  filmer,  arkitektur,  mode  och  musik 

(Saussure, 1986).

12



Peirce 1839-1914 skriver i sina anteckningar som har sammanställts efter hans död. I boken 

Peirce´s Doctrine of signs (1996) utgiven av filosofiprofessorn Vincent Colapietro och författaren 

Thomas M. Olshewsky. Peirce anser  att det enda sättet som ett objekt kan observeras på är i en  

verklig situation, där tecknen är synliga eller presenteras i samband med en text. Peirce delade upp 

tecknen i  tre olika delar ikoner,  index och symboler.  Ikonerna kommunicerar genom likhet och 

index  genom  logiska  samband.  Där  ikoner  och  index  har  en  naturlig  relation  till  det  den 

representerar. Symboler kommunicerar genom samhälleligt bestämma betydelser (Colapietro m.fl. 

1996). De viktigaste komponenterna i semiotik är uttryck och innehåll. Uttryck står för det vi ser 

eller  kopplar samman med våra sinnen. Ett  innehåll  skapas då ett  tecken blir  tolkat och får en 

betydelse, ett innehåll (Hansson m.fl. 2006).

Form skapar identitet  till  tecknet och är ej  utbytbar.  Substans är ett  tillfälligt  tecken och är 

däremot utbytbar.

”Beståndsdelarna i tecknet är uttryck och innehåll. När dessa två komponenter sammanfaller 

bildas tecknet... Med hjälp av termerna form och substans kan man avskilja kärnan i ett 

tecken”(Hansson m.fl. 2006, s. 33)

I  form  och  substans  urskiljes  även  uttrycksform,  innehållsform,  uttryckssubstans  och 

innehållssubstans.  Detta  skiljs  åt  genom att  se  på  de  drag  i  uttrycket  som är  nödvändiga  för 

innehållet, uttrycksform. De drag som som är nödvändiga för uttrycket kallas innehållsformen. De 

bestående delarna fördelas på uttrycket och innehållets substans. 

Metaforisk  och  metonymin  är  omformade  tecken,  detta  sker  i  både  tal  och  av  bilder. 

Omformningen sker från ett verkligt område kallat realsfär till ett mera slutet område, bildsfär. Det 

är viktigt att veta att alla bilder inte kan ses som metaforiska eller metonymiska det är endast de 

bilder  som  transformeras  mellan  två  sfärer.  Metaforisk  kännetecknar  en  omvandling  till  en 

likhetsrelation medan metonymins kännetecken är närhet eller närbelägenhet.

Den  engelska  lektorn  och  författaren  Graham  Allen  skriver  om  bild  -litteraturkritiker  Roland 

Barthes  1915-1980 i  boken  Roland  Barthes (2003).  Barthes  ville  utveckla  en  modell  som kan 

förklara en bild, ett filmögonblick eller ett byggnadsmonument. Detta kan ge olika meningar och 

tolkningar  beroende  på  vem  som  tolkar  dessa  bilder  beroende  på  olika  bakgrunder,  olika 

utbildningar och så vidare i oändliga nivåer. En sådan modell skulle förklara hur en och samma sak 
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eller bild bokstavligen kan vara sig själv och vara olika beroende på vem som tolkar bilden eller 

saken. Denna modell är en vidareutveckling på Saussures modell (Allen, 2003). Semiotik skiljer 

denotationen som är ögonblickligen och det påtagliga tecknet från det konnotativ som är associativa 

kopplingar  (Hansson  m.fl.  2006).  Denotationen  förklarar  den  egentliga  betydelsen  eller 

kärnbetydelsen hos ett föremål. I en bildstudie är det vanligt att betydelsenivån denotativ är den 

första  som  beskrivs  för  att  sedan  gå  djupare  och  mera  förklarande  i  den  konnotativ  delen. 

Konnotation ger en bild av en kulturell association att tecknet är förknippat med ett gemensamt 

språksystem  eller  förutsätta  en  privat  association  med  en  enskild  människas  upplevelse  och 

erfarenheter (Hansson m.fl. 2006). 

Bildanalysen kommer att användas för att  analysera de fem olika webbsidorna för att se på 

webbsidans  betydelse,  uttryck  och  innehåll.  Bildanalysen  kommer  att  bestå  av denotation  och 

konnotation, Form och substans, metaforisk och metonymisk koppling samt diskurs. 

Frågeformulär

Frågeformuläret (Bilaga 2) har utformats enligt en modell för intervjufrågor. Frågeformulärets 

innehåll och utformning av ordningsföljd är hög standardiserad och frågorna är öppet strukturerade 

frågor. Detta ger respondenten plats att svara omfattande eller kortfattat och kan utvecklas utifrån 

egna  erfarenheter.  Andersen  (1994)  skriver  att  denna  kombination  brukar  användas  vid 

vetenskapliga  forskningsundersökningar.  De  standardiserade  frågorna  ämnade  att  ge  svar  på 

huruvida respektive lagt ner mycket tid på webbsidornas syfte och budskap för att tillfredsställa 

besökaren. Andersen (1994) hävdar att frågeformulär har en svag svarsrespons. Därför skickades 

frågeformuläret ut via e-post (Bilaga 1) till 15 formgivare som äger en webbsida. Utav denna e-post 

utskick returnerades svar från fem respondenter.  

Urval av respondenter

Urvalet  av  respondenter  till  denna  uppsats  har  gjorts  genom  ett  strategiskt  urval  där 

medverkande skedde genom e-post. Urvalet har utgått från Elle Interiörs Designpris som delades ut 

för åttonde gången 2011. Designpriset utses av en jury som består av sju stycken personer som sitter 

i redaktionen på Elle Interiör. Designpriset tilldelas formgivare som skapat en produkt under året 

som  framstått  som  nytänkande  och  aktuell.  Utifrån  dessa  valdes  pristagare  ut  som  mottagit 

Designpriset 2006-2011 i kategorierna: Årets designer, Årets stjärnskott och Årets textil av Elle 
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Interiör. Detta urval gjordes för att få en grupp med jämn ålder – och könsfördelning och olika 

formgivningsområden.  Som tidigare  nämns  svarade  fem respondenter:  Claesson Koivisto  Rune 

vann Årets designer 2011, Fredrik Färg vann Årets stjärnskott 2010, Anna Sörensson vann Årets 

textil 2007/2008, Lotta Kühlhorn vann Årets textil 2010 och Åsa Jungnelius vann Årets designer 

2009.

Eftersom Anna Sörensson har gått bort har e-posten skickats ut till Ljungbergs där hon arbetade 

som textilformgivare. Anledningen till att 2007/2008 är samma pristagare är att Elle Interiör har 

ändrat datum då priset delas ut. Före år 2008 delades priset ut i slutet av året, detta är nu ändrat till 

att priset delas ut i början av året i januari.

Respondenterna består därmed av tre kvinnor och två manliga formgivare. Mina respondenter 

har arbetat  som formgivare inom textilier,  glas,  möbler,  arkitektur,  accessoarer till  hemmet och 

belysning.  Detta  ger  en  variation  av  arbetsmaterial  och  därigenom  olika  utgångspunkter  för 

webbsidornas  visualisering av sina produkter  på  bästa  sätt.  De har  även varit  verksamma som 

formgivare olika länge och ger en bild på hur olika generationer tänker när de använder färg, form 

samt material hur visualisering och presentation fungerar på webbsidorna.

Kriterier  för  urval  av  respondenterna  var  att  de  skulle  ha  en  webbsida  och  vara  svenska 

formgivare. Ljungbergs och Claesson Koivisto Rune är två företag som arbetar i en stor grupp med 

flera formgivare. Detta ger en bred bild på hur små som stora företag sköter sin marknadsföring via 

webbsidor. På dessa fem webbsidor kommer analysen att se på de generella dragen i uppbyggnaden, 

syftet och metodiken för att locka kunder. 

Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådet  (2007)  skriver  att  forskaretik  handlar  om  forskarens  relation  till 

forskningsuppgiften och att forskaren har skyldighet att ta hänsyn till och skydda sina deltagare som 

berör forskningen. 

Intresset med att komma i kontakt med formgivare har varit att se på vilka värderingar och 

tankar de haft när de skapat sin webbsida. Kontakten skedde via fem formgivare som har mottagit 

e-post med information om min examensuppsats. I denna e-post (Bilaga 1) har en det framgått en 

presentation av utbildningen jag studerar, vilket urval av respondenter som har gjorts och vilket 
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syfte och frågeställningar denna examensuppsats har. Jag har även redogjort det resultat som jag har 

haft som avsikt att nå med uppsatsen. De medverkade har blivit tillfrågade via e-posten (Bilaga 1) 

om de önskar att förbli anonyma i denna uppsats. Där har ingen av mina respondenter  gett svar om 

att anonymitet är ett  önskemål. I e-posten informerades även respondenterna att examensuppsatsen 

kommer att bli en offentlig handling och publiceras på Electronic press. 

Att  bevara  integriteten  hos  mina  medverkande  skedde  automatiskt  eftersom  frågorna  i 

frågeformuläret  har  bearbetats  för  att  söka  svar  på  uppsatsens  syfte.  Därför  har  inga  privata 

uppgifter  angetts  då  dessa  inte  är  relevanta  för  uppsatsen.  Mina  respondenters  företag  och 

verksamheter  är  namngivna  efter  personens  privata  namn,  eftersom  detta  även  är  deras 

företagsnamn.

Jag har varit mycket noga med att uppge, behandla och tolkat svaren från respondenterna på ett 

rättvist sätt för att nå ett resultat som reflekterar det respondenterna har avsett med sina svar.  

Bearbetning av frågeformulär

Utifrån frågeformuläret har en sammanställning i en tabell gjorts (Bilaga 3). Där svaren har 

radats upp i olika kategorier och kryssat i hur många som har angett samma svar. Detta har skedde 

under  rubrikerna  syfte,  budskap,  målgrupp,  attraktivt,  konkurrenter  och  övrigt.  I  övrigt  har 

respondenten haft möjlighet att tillägga kommentarer i frågeformuläret. Utifrån denna tabell har en 

tydlig bild getts på hur mina respondenter har svarat på frågeformuläret. Detta sätt att sammanfatta 

svaren har gett en svarsbild som inte påverkas av vilken respondent som har gett de olika svaren 

och har således gjort det enklare att se ett mönster. Vilket underlättar redovisningen av resultat och 

diskussion. 

  

6. Resultat
Resultatet är uppdelat i två delar. Den första delen består av svaren från frågeformulären som 

respondenterna har besvarat. Den tredje delen består av en analys ur ett semiotiskt perspektiv på 

webbsidorna tillhörande Claesson Koivisto Rune, Fredrik Färg, Ljungbergs, Lotta Kühlhorn och 

Åsa Jungnelius.
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Resultat från frågeformulär  

I denna del presenteras frågeformuläret som är bearbetat i en tabell för att få en överblick av de 

olika svaren. Resultatet ger svar på vad formgivarna har skapat webbsidan i för avsikter och vad de 

vill nå ut till den besökande.

Egenskaper till attraktiv webbsida
Lotta Kühlhorn och Ljungbergs framhöll att bilder på deras produkter var det som gjorde deras 

webbsida attraktiv. Ljungbergs uttrycker att de har lagt ner mycket tid på  produktexponering via 

bilderna.  Logotype har Fredrik Färg nämnt som en viktig detalj som gör webbsidan attraktiv. En 

logotype  skapar  igenkännande  hos  en  tidigare  besökare  och  en  nytillkommen  besökare  knyter 

logotypeen till verksamheten. Åsa Jungnelius har angivit att hennes  nyhetsblogg på webbsidan är 

något som gör webbsidan attraktiv på så sätt att besökaren kan finna den senaste informationen om 

nya  projekt.  Claesson  Koivisto  Rune  och  Lotta  Kühlhorn  har  angivit  att  informationen på 

webbsidan  gör  den  attraktiv  då  besökaren  kan  hitta  vad  de  söker  på  webbsidan  med 

kontaktuppgifter, information om företaget och produkterna.

 

Budskap till besökaren
Respondenter  har  gett  olika  budskap  de  vill  förmedla  med  sin  webbsida  till  besökaren. 

Claesson Koivisto Rune och Lotta Kühlhorn har uppgett att deras budskap är inget speciellt utan att 

deras webbsida ska vara så informativ som möjligt. Vilket är ett budskap som de flesta webbsidor 

har. Dessa två har satsat extra mycket med att informera om deras verksamhet och företag. Bara två 

stycken  respondenter  har  gett  samma  svar,  Detta  visar  en  stor  variations  möjlighet  och  att  en 

webbsida kan vara ämnad för så mycket mera än bara synas inför kunden. Fredrik Färg uttrycker sig 

om vad han önskar webbsidan sänder ut för budskap till besökaren: 

”Jag önskar att den förmedlade och reflekterar det emotionella mina objekt och det jag gör, samt 

professionalitet.”(Frågeformulär, Fredrik Färg, 2011-03-01)

För att förmedla detta har Fredrik Färg använt bilder som visar upp detaljer på produkterna och 

som visar en förstoring av produkten med textinformation. Ljungbergs säger att deras företag och 

verksamheten har budskapet: 

”Att vi jobbar på ett äkta och genuint sätt med att ta fram design, förvalta design och att 
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tillverka tyger.” (Frågeformulär, Ljungbergs, 2011-03-01)

Detta  förmedlas  till  läsarna  under  fliken  specialprojekt och  ger  besökaren  en  inblick  i 

arbetsprocessen, metoden och samarbetet med olika formgivare. Budskapen som Åsa Jungnelius 

har uppgett till webbsidan är:

”Budskapet är att få fram mitt konstnärskap och visa de kommersiella produkterna jag gör i 

samarbete med andra företag.” (Frågeformulär, Åsa Jungnelius, 2011-03-13)

Detta  har  Åsa  Jungnelius  visat  genom bilder  på  föremål  och  fotografier  med  statister  och 

föremålen i  ett  sammanhang. Vid önskan att  se produkten större är det bara att  klicka på vald 

produkt då en förstoring av bilden visas upp där detaljerna blir tydliga. 

Fördel mot konkurrenter
Lotta Kühlhorn uppger att hon inte har någon koll på hur de andra formgivarnas webbsidor ser 

ut och att detta är inget som ligger i hennes intresse. Därför har Lotta Kühlhorn inte kunnat ge svar 

på vilka attribut som ger den egna webbsidan fördelar mot konkurrenternas. Ljungbergs ser deras 

fördelar med webbsidan genom att webbsidan är omfattande med mycket  information och  bilder 

om företaget. Webbsidan är utformad med informationen som har anpassats till behovet i nuläget, 

vilket Åsa Jungnelius ser som en fördel mot konkurrenterna. Fredrik Färg har många besökare till 

sin webbsida och den är även länkad från flera bloggar. Detta skapar fördelar mot konkurrenterna 

genom att webbsidan blir omdiskuterad och sprider sig i vänskapskretsar, vilket i sin tur innebär att 

besökarantalet till webbsidan växer. Claesson Koivisto Rune har angivit att deras verksamhet inte 

har konkurrenter och formulerar sig:  

”De andra duktiga arkitekterna/designerna är inte konkurrenter, utan kollegor, och i väldigt 

många fall goda vänner också. Om det nu finns "konkurrenter", så är det allt dåligt som görs 

utan omtanke och passion.” (Frågeformulär, Claesson Koivisto Rune, 2011-03-04)

Målgrupp
Fredrik Färg har angett att alla som har ett intresse för design är målgruppen för hans webbsida 

och  målgruppen  är  inte  beroende  av  någon  specifik  åldersgrupp.  Slutkunder vill  Ljungbergs 

förmedla sin profil till, fast deras huvudmålgrupp är återförsäljare som använder webbsidan som ett 
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verktyg för att exempelvis lägga beställningar. Lotta Kühlhorn svarar att hennes målgrupp är: ”De 

som söker på mitt namn” (Frågeformulär, Lotta Kühlhorn, 2011-03-01). Även Claesson Koivisto 

Rune och Åsa Jungnelius har angivet att alla som söker på deras namn och verksamheten ska kunna 

hitta information om verksamheten och det är dessa som är deras målgrupp. Utifrån detta tolkar jag 

att  de vill  nå ut  till  alla  och att  det  ska  finnas  en webbplats  där  besökaren kan läsa mera  om 

verksamheten och se bilder på produkter.   

Syfte med webbsidan
Formgivarna till de olika webbsidorna har uppgett flera svarsalternativ till vad deras syfte till 

webbsidan är.  Fredrik Färg har som huvudsyfte att  visa upp sig själv genom sin  portfolio med 

tidigare arbetsprojekt och produkter. Fredrik Färg, Ljungbergs och Åsa Jungnelius har som syfte att 

visa produkter och vad verksamheten arbetar med för sina kunder. Syftet är att visa information om 

verksamheten uppger Claesson Koivisto Rune, Fredrik Färg och Lotta Kühlhorn. Åsa Jungnelius ser 

hennes webbsida som en kontaktyta för kunderna. Även Ljungbergs ser syftet med deras webbsidan 

som en kontaktyta till att nå slutkunder utan att filtreras genom inköpare och återförsäljare . Denna 

punkt kan ses som en generell punkt för alla bara att de har uttryckt sig på olika sätt att synliggöra 

sig för besökare, slutkunder och återförsäljare. 

Visualisering och presentation  
Formgivarna  diskuterade  i  sina  svar  webbsidans  syften,  budskap och  attraktivitet.  Claesson 

Koivisto Rune har satsat på att göra en informativ sida med information som ska vara lättförståelig 

och rak på sak, denna information ska även vara lätt att hitta på webbsidan. 

 
Fredrik Färg har valt att visualisera sin webbsida, med många bilder på sina produkter, för att  

skapa  en  emotionell  presentation  och  med  information  om verksamheten  och  tidigare  projekt. 

Fredrik Färg visar även upp meriter genom tidningsartiklar som han har blivit omskriven i. 

Ljungbergs  arbetar  med  att  formge  olika  textilier  i  ett  samarbete  med  flera  formgivare. 

Produkterna är presenterade med en så kallad  storyteller som presenterar varje formgivare till de 

olika  textilierna.  Ljungbergs  webbsida  är  utformad  för  att  användas  som ett  verktyg  för  deras 

återförsäljare. De arbetar nu med att skapa en dottersida som ska vara mera riktad till privatkunder 

med en webbshop. Denna webbsida har de som mål att göra en modernare presentation av sina 

textilier.
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Lotta Kühlhorn arbetar med bilder som ska vara informativa och visa upp hennes formspråk.

Åsa Jungnelius arbetar mycket med andra företag och gör kommersiella produkter och arbetar 

även med att göra installationer. Åsa Jungnelius ger en bild av sin webbsida:

”Den är ganska statisk, dvs jag ser det som en informativ kontaktyta, jag har anpassat hemsidan 

efter mina behov just nu.” (Frågeformulär, Åsa Jungnelius, 2011-03-13)

Webbsidan har  en  nyhetsblogg,  som uppdateras  med nya  projekt.  Genom denna blogg kan 

besökaren följa Åsa Jungnelius arbetsprocesser.

Analys ur ett semiotiskt perspektiv 

Utifrån semiotik beskrivs webbsidorna med deras betydelser, uttryck, innehåll och budskap.

Denotation och konnotation 
Den första upplevelsen av Claesson Koivisto Runes webbsida är ett professionellt bemötande av 

ett förstag som arbetar med arkitektur och möbler med ett minimalistiskt formspråk. Uttrycket om 

professionalitet bygger på utformningen av webbsidans flash funktioner och rena linjer. Webbsidans 

betydelse är att marknadsföra företaget och påvisa deras mångfaldiga kunskaper. En djupare studie 

av webbsidan för att se till den konnotativa betydelsen är Claesson Koivisto Rune ett företag som 

arbetar utanför Sveriges gränser. Detta läses av genom att webbsidan är skriven på engelska och 

riktar  sig  till  en  större  publik  som  inte  kan  svenska.  Deras  formspråk  är  funktionellt  och 

minimalistiskt  med raka  linjer,  de  har  även  runda  former  med  starka  färger  som inslag.  Detta 

speglas även i webbsidans utformning som gavs i den denotativa betydelsen till upplevelsen. 

Kärnbetydelsen som läses av från Fredrik Färgs webbsida är att presentera verksamheten och 

produkterna. Fredrik Färg är en verksamhet som formger minimalistiska möbler med nya former 

och uttryck. Bibetydelsen för Fredrik Färgs webbsida är att verksamheten arbetar med formgivning 

av möbler  med organiska och animaliska former i  en färgsättning i  mörka toner.  Fredrik Färgs 

webbsida  är  skriven  på  engelska  och  sänder  ut  betydelsen  att  han  arbetar  mot  kunder  utanför 

Sveriges gränser. Webbsidans minimalistiska utseende med den vita bakgrunden som lyfter fram 

bilderna på produkter. Som meriter visas tidningsartiklar upp om Fredrik Färgs verksamhet som 
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sänder ut ett personligt och emotionellt uttryck gentemot besökaren.  

 

Första intrycket ur ett denotations synsätt är Ljungbergs webbsida ett företag som arbetar med 

formgivare som formger deras textilier. Betydelsen med webbsidan är att framhäva tygerna och 

deras samband med formgivaren till  textilen. Konnotationens djupare betydelse med Ljungbergs 

webbsida är att marknadsföra ett företag som varit verksamt i flera år och arbetar med handtryckeri.  

Jungbergs  webbsidan  är  professionellt  utformad  och  framhäver  de  olika  tygkollektionerna 

webbsidan innehaver mycket information om företaget. De olika svenska formgivarna återspeglar 

en berättelse kring kollektionen och ger ett personligt intryck hos besökaren. Denna professionalitet 

speglas  även  i  deras  arbete  som  skickliga  handtryckare  och  populära  utformade  mönster.  På 

Ljungbergs webbsida finns det två alternativ att välja mellan om sidan ska visas på svenska eller  

engelska. Detta innebär att Ljungbergs riktar sig till en svensk och en utländsk målgrupp.

Denotationen  skapar  en  kärnbetydelsen  hos  Lotta  Kühlhorns  webbsida  om ett  företag  som 

illustrerar bilder med motiv och mönster för omslag och tyger. Webbsidans betydelse är att visa 

material  på  formgivna  alster  av  Lotta  Kühlhorn.  En  djupare  förklaring  till  Lotta  Kühlhorns 

webbsida är att formgivaren är verksam i flera organisationer där hon säljer sina produkter. Denna 

sida  är  även  utförd  med  engelsk  text  och  är  tillgänglig  för  flera  besökare  från  andra  länder. 

Webbsidan är utformad som en portfolio för Lotta Kühlhorns formgivning. Utseendet på webbsidan 

har  ingen  koppling  till  hur  formgivaren  arbetar  i  sitt  skapande.  Webbsidans  vita  bakgrund 

framställer bilderna på ett tydligt sätt där alla färger och figurer framhävs. 

Ur denotationens synvinkel på Åsa Jungnelius webbsida illustrerar sidan en formgivare som 

skulpterar föremål och produkter i glas med ett postmodernistiskt formspråk. Webbsidans betydelse 

är att visa de olika installationerna och produkterna Åsa Jungnelius har arbetat med. En djupare 

bibetydelse till Åsa Jungnelius är en formgivare som skapar produkter som väcker uppmärksamhet 

och känslor. Åsa Jungnelius arbetar med förstorade proportioner och kvinnliga accessoarer med 

attityd  och  humor  som placeras  in  i  oväntade  sammanhang.  Webbsidans  utformning har  ingen 

koppling  till  Åsa  Jungnelius  formspråk däremot  är  webbsidans  utseende är  en  fördel  gentemot 

produktbilderna som framhävs väl med emot den vita bakgrunden. Målgruppen som webbsidan 

vänder  sig till  är  en besökare som hanterar  det  engelska språket  och ger en bredare kundkrets 

utanför Sverige. 
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Form och substans
Under denna rubrik kommer figurer som är avbildningar av formgivarnas webbsidor. 

Dessa figurer är numrerade med röda siffror som står för formdelen och de blåa siffrorna är 

substansdelar. Varje formgivares webbsida avslutas med en kort sammanfattning. 

  

Claesson Koivisto Rune http://www.ckr.se/ har en välkomstsida som består av en stor bild på en 

byggnad tagen från marken och riktad upp i luften längst byggnadens vägg, se figur 6.1. Vid slutet 

på byggnaden upp mot himlen står Claesson Koivisto Runes namn.

Figur 6.1. Claesson Koivisto Rune, välkomstsida.

 När besökaren klickar på namnet, länkas besökaren vidare till huvudsidan. Huvudsidan byggs 

upp av olika formdelar som bestående av logotype i  figur 6.2 (1), menyfält i  figur 6.2 (2) och 

visningsfält, se figur 6.2 (3). Till vänster finns två formdelar som består av två kvadrater som är 

staplade på varandra kant i kant. Den övre kvadraten med Claesson Koivisto Runes logotype.
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Figur 6.2. Claesson Koivisto Rune, Produktsida. 

Den nedre visar menyfältet i figur 6.2 (5) och är en innehållsform. Till höger om kvadraterna 

ligger en stor kvadrat detta är visningsfältet och är en uttrycksform, se figur 6.2 (3). I denna stora  

kvadrat  visas  små  miniatyrbilder  som ligger  intill  varandra  med  fyra  bilder  i  rad  detta  är  en 

substansdel, se figur 6.2 (6). Drar besökaren musen över bilderna dyker en mörktonad kvadratisk 

ruta  upp  som  följer  musens  rörelse  i  figur  6.2  (9).  Stannar  musen  till  över  en  bild  visas 

produktnamnet i den tonade kvadraten. Denna tonade kvadrat tillhör innehållsformen. Den andra 

substansdelen på webbsidan är under menyfältet där de olika navigeringsrubrikerna som dyker upp 

med nya kategorier till  höger i figur 6.2 (8) om det tidigare menyfältet.  Dessa är utbytbara för  

uppdatering och även för att lägga till nya kategorier. En knapp vid namn contact  öppnar upp en 

lista  med  kontaktuppgifter,  se  figur  6.2  (7)  till  verksamheten  under  menyraderna,  substansdel.  

Designknappen  i  menyfältet  visar  upp  en  lista  till  höger  om  navigeringsknapparna  på  olika 

kategorier  av  produktnamn.  Dessa  produktnamns  knappar  visar  upp  olika  kvadratiska 

miniatyrbilder i visningsfältet till höger. 

Identiteten  som formen belyser  i  Claesson Koivisto  Rune webbsida  är  att  tydligt  visa  vem 

webbsidan tillhör och det genomgående formspråket med de tre kvadraterna. Det drag i uttrycket 

som  är  nödvändiga  för  innehållet  är  det  stora  kvadratiska  visningsfältet,  uttrycksform. 
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Innehållsformen består av menyfältet som visar nya menyer under de valda kategorierna och den 

transparenta kvadraten som flyttas längst med muspekaren. Substansdelarna är de olika bilderna 

som visas på sidan och de olika underkategorierna som kan uppdateras.

Fredrik Färgs  http://www.fredrikfarg.com/ hemsidans formdelar består av en vitbakgrund med 

texter skrivna med svart. Överst på sidan ligger är en vitmarginal i figur 6.3 (1) skapad för att ge 

luftighet och skapa en osynlig linje som ramar in menyfältet som är en innehållsform, se figur 6.3  

(3). Under vitmarginalen till  vänster kommer uttrycksformen som är Fredrik Färgs logotype,  se 

figur 6.3 (2).

Figur 6.3 Fredrik Färg, hemsida.

Under logotypeen kommer navigerings menyn som är en formdel. Mitt på hemsidan visas en 

rektangulär bild, se figur 6.3 (4). På bilden visas pallar som liknar djurkroppar, denna bild är en 

substansdel. Ovanför bilden visas prev och next i figur 6.3 (5) ett klick på dessa knappar leder till att 

bilden  ändras  på  hemsidan.  Knapparna  är  formdelar  och  bilderna  tillhör  substansen. Vid  vald 

kategori furniture visas max tre miniatyrbilder på produkter i visningsfältet, se figur 6.4 (6).
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 Figur 6.4 Fredrik Färg, Produktsida.

Figur 6.5 Fredrik Färg, Produktsida visning av produkt..

Formen är i detta fall antalet av bilder som visas i rad. Ett klick på en bild leder till att produkten 

visas i sin helhet i figur 6.5 (7) med olika vyer och över bilden en produkttext, se figur 6.5 (8).  

Dessa  två  är  substansdelar.  Under  fliken  about  står  det  en  informativ  text  om  Fredrik  Färgs 

verksamhet, se figur 6.6 (9). 
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Figur. 6.6 Fredrik Färg, kontaktsidan.

Denna text som avbildar verksamheten avslutas med prickad linje i figur 6.6 (10) och sedan 

kommer kontaktinformation, se figur 6.6 (11). Ännu en  punkterad linje sedan kommer informativ 

två  länkar  till  den  som har  byggt  webbsidan  åt  Fredrik  Färg,  se  figur  6.6  (12).  Under  denna 

information visas ett stor svartvit fotografi av Fredrik Färg i figur 6.6 (13). Denna text och bild på 

sidan about är substansdel.

Formen som sänder ut identiteten för webbsidan är Fredriks Färgs logotype. Den återkommande 

strukturen att presentera bilder på produkter är betydande för innehållet och är en uttrycksform. 

Logotypen  sänder  ut  identiteten  för  vem  sidan  tillhör.  Innehållsformen  som  är  nödvändig  för 

uttrycket är i detta fall menyfält, som skapar ett lätt navigerat uttryck. Det utbytbara delarna på 

webbsidan är bilderna och informationen som är substansdelarna. 

Ljungbergs http://www.ljungbergstextil.se hemsidas formdelar är den översta marginalen i figur 

6.7 (1) och språk knappen i högra översta hörnet som är en uttrycksform, se figur 6.7 (2). Överst i 

vänstra hörnet visas Ljungbergs logotype som är en formdel, se figur 6.7 (3). Nedanför marginalen 

kommer  navigeringsfältet  med  sex  navigeringsflikar  i  figur  6.7  (4).  Dessa  navigeringsflikar  är 

återkommande på samtliga sidor och tillhör uttrycksformen. Navigeringsflikarna  
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Figur 6.7 Ljungbergs, navigering Kollektioner.

vilar  mot  en  svart  linje  som  skiljer  av  mot  nästa  del  som  består  av  ett  rektangulärt 

bildvisningsfält, se figur 6.7 (6). Bildvisningsfältet avslutas även med en svart linje och detta är en 

innehållsform.  I bildvisningsfältet visas bilder på textilier och formgivaren skapat kollektionen, se 

figur 6.7 (5). Dessa bilder är substansdelar. Under bildvisningsfältet kommer ett textvisningsfält i 

figur 6.7 (7) med textinformation,  se figur 6.7 (8).  Detta  fält  är  en innehållsform och de olika 

texterna är substansdelar. Under navigeringsfliken Om företaget kan läsaren ta del av historien om 

hur Ljungbergs startade. Till höger finns ett nytt menyfält med sex knappar som gör de möjligt att  

navigera sig vidare i företaget, se figur 6.7 (9). Under knapparna i det högra menyfältet finns det  

länkar för att läsa artiklar om senast nytt. Navigeringsfliken produkter består av en helt ny webbsida 

med en e-handel med olika produktkategorier i figur 6.8 (10) till vänster och i mitten ett visningsfält 

för produkten och information i figur 6.8 (11). Produktkategorierna är formen och bilderna med text 

till de olika produkterna är substansen.
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Figur 6.8 Ljungbergs, produktsida.

Ljungbergs identitet är tydlig med företagets logotype som sänder ut vilket företag webbsidan 

tillhör. Innehållsformen som är nödvändig för uttrycket är sidans återkommande uppbyggnad med 

inramning runt det stora rektangulära fotografiet  och textfältet  under bilden.  Uttrycksformen på 

denna  sida  är  språkknappen  och  menyfältet  som är  nödvändigt  för  innehållets  språk  och  vad 

besökaren vill läsa om på sidan. Substansdelen är bilderna och informationstexterna på webbsidan. 

Lotta  Kühlhorns  http://www.lottakuhlhorn.se/ innehållsformen  på  webbsidan  består  av 

menyfältet till vänster, se figur 6.9 (3). Den överliggande vita marginaldelen på webbsidan skapar 

luftighet och är en formdel, se figur 6.9 (1). uttrycksformen är visningsfält där innehållet på sidan 

visas, se figur 6.9 (5). Överst på vänster sida över menyraden visas Lotta Külhorns logotype i figur  

6.9 (2). Den vänstra sidan under logotypeen består av menyfältet som är uppdelad i olika kategorier 

av produkternas färgkombinationer.
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Figur 6.9 Lotta Kühlhorn, produktsida 

Längst ner på vänster sida finns två länkar till Agent Bauer och Koloni Stockholm som Lotta 

Kühlhorn arbetar för, se figur 6.9 (4). Dessa länkar är substansdelar då flera företag kan komma till  

listan. Mittendelen på webbsidan består av visningsfältet som visar de olika produkterna vid vald 

färgkombination i menyfältet i figur 6.9 (6). Bilderna är substansdelar och är utbytbara mot nya 

bilder. Bilderna visas upp med max sex rektangulära miniatyrbilder i rad, se figur 6.9 (7). 

Detta är uttrycksform då den bestämmer utseendet på hur bilderna visas. Klickar besökaren på 

en bild visas den i större storlek av bilden i figur 6.10 (8) med en pil för att bläddra vidare, se figur 

6.10 (9). 
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Figur 6.10 Lotta Kühlhorn, produktsida

Dessa bilder är substansdelarna på Lotta Kühlhorns webbsida. Pilarna att bläddra mellan de 

olika  bilderna  är  en formdel. På hemsidan visar  visningsfältet  ett  flash-bildspel  som cirkulerar 

mellan 13 bilder. webbsidan Contact visar upp kontaktuppgifter i visningsfältet med svarttext.

Lotta  Külhorns  logotype  ger  identitet  till  webbsidan.  Uttrycksformen skapar  en struktur  till 

innehållet, presentation av produktbilderna. Menyfältet på webbsidan är nödvändigt för uttrycket 

och är en innehållsform. Substansdelarna består av bilder och olika företag som Lotta Kühlhorn 

samarbetar med.  

Åsa  Jungnelius  http://asajungnelius.se/ formdelar  på  webbsidan  består  av  en  överliggande 

vitmarginal i figur 6.11 (1) som är lika stor som logotypeen, se figur 6.11 (2). logotypeen visas  

överst på vänstersida. Den högra delen av webbsidan har även en vitmarginal som skapar luft och 

ramar in visningsfältet i mitten på webbsidan. Visningsfältet är en innehållsform, se figur 6.11 (3).
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Figur 6.11 Åsa Jungnelius, produktsida. 

På hemsidan visas en bild, denna bild ändras inte med tiden utan om webbsidan laddas om 

genom att skriva in webbadressen igen. Efter ett klick på bild dyker en navigeringsmenyn upp till  

vänster under logotypeen, se figur 6.11 (4). Navigeringsmenyn består av olika kategorier som är en 

uttrycksform. Klickar  besökaren  på  kategorin  Products rullar  en  lista  ner  med  tre  olika 

produktalternativ,  se  figur  6.11 (5).  Denna lista  är  en substansdel eftersom flera  produkter  kan 

komma till. Produktsidorna visas med max fyra miniatyrbilder i rad detta är en innehållsform, se 

figur 6.11 (6). Under varje bild står produktnamnet som är en substans, se figur 6.11 (7). En annan 

substansdel är produktbilden som visas med ett klick på produktbilden hoppar den valda produkten 

ner en rad och visas i ett större format i figur 6.11 (8). Utav en av de valda produktkategorierna 

Suger dandy visas två videos. Den ena videon är en kortfilm och den andra är bakom kulisserna när 

kortfilmen spelades in. Under Contact visas en helvit sida med kontaktuppgifter och e-postadressen 

utskriven i mitten av webbsidan.  Formen som utgör identiteten på webbsidan återspeglas av Åsa 

Jungnelius  logotype.  Substansdelen  består  av  bilder  och  textinformation  om  produkterna  och 

verksamheten. Uttrycksformen som är nödvändig för innehållet är menyfältet som guidar besökaren 

mellan de olika kategorierna. Innehållsformen består av visningsfältet och strukturen att presentera 

bilderna.
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Metaforisk och metonymisk koppling 
Claesson Koivisto Rune presenterar vissa av sina bilder med en metaforisk koppling till olika 

utemiljöer, på vintern och sommaren. Bilderna är tagna när det är vackert väder ute och ger ett 

naturromantiskt intryck. De andra bilderna är närbilder på produkten. 

Fredrik Färg har däremot inte använt sig av metaforiska eller metonymiska kopplingar. Fredrik 

Färg har valt att presentera sina produkter med ett fotografi taget nära produkten. Detta skapar en 

bild som inte visar hela produkten i helhet. De detaljer som syns gör det möjligt att få en klarbild av  

hela produkten. De bilder som visar hela produkten visar även upp produkten i olika vyer. 

Ljungbergs  har  vissa  produktbilder  i  sitt  bildspel  där  bilden  är  tagen  intill  träpaneler  där 

textilierna skapa en mjukare känsla till miljön i mötet med trämaterialet. De har även en bild på 

formgivaren  i  detta  bildspel  som  knyter  formgivaren  till  textilen.  De  övriga  bilderna  är  på 

textilierna. 

Lotta Kühlhorn har använt sig av metaforisk koppling i en bild där produkten är fotad i ett 

modernare kök med gamla verktyg i starka färger och en mugg som har Lotta Kühlhorns tryckta 

päron. Muggen intill det äldre verktyget skapar en resa i tiden då päronmotivet är 70-tals inspirerat.  

Hon  har  även  en  bild  som  framtar  en  metonymisk  koppling  där  Lotta  Kühlhorn  presenterar 

kakelklistermallar på kakel intill en gammal juicepressare på diskbänken. Denna bild skapar en 70-

tals  miljö.  De övriga  bilderna  visar  former  och  mönster  som formgivaren  har  skapat  på  olika 

produkter. 

Åsa Jungnelius har använt sig av metaforiska kopplingar där produkterna är fotograferade i en 

miljö ute i skogen, där en grupp män har tänt upp en eld att grilla över. De dricker öl och har fina  

gyllene ljusstakar tända. Här har Jungnelius kontrasterat sina gyllene glas och ljusstakar mot dåsiga 

män.  Det  skapar  en  stämning  av  frossa  nästintill  att  festen  har  gått  överstyr,  då  det  ligger  en 

avsomnad man bakom en gran. Två andra bilder är tagna i festsammanhang på ett finare ställe med 

sidendraperier och två män som dricker vin. Den andra bilden är tagen på en man som klär sig för  

fest i vitskjorta och fluga och tar sig ett glas vin. Åsa Jungnelius har använt sig av män istället för 

kvinnor vilket har gjort att bilderna blir intressanta när förutsättningarna inte är vad de brukar vara 

runt en graciös reklambild. De skapar en bild som inte stämmer överens med förväntningarna kring 

hur en guldfärgad fot  på champagneglaset  och gyllene ljusstakar  ska presenteras.  Utöver  dessa 

bilder har hon annars en produktbild som visar hela produkten med vit bakgrund.
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7. Diskussion
Diskussionen är  uppdelad  i  en  resultatdiskussion  där  resultatet  diskuteras  utifrån  syftet  och 

frågeformuleringen  och  en  metoddiskussion  som  går  in  på  hur  resultatet  har  formats  utifrån 

respondenterna och de metoder som har valts för denna uppsats. Diskussionsdelen avslutas med ett 

förslag till vidare studier inom området.

Samband mellan frågeställning och resultat 

Enligt teorin om attraktivitet  ska webbsidan ha en god design,  ge service till  kunderna och 

underhållas med nya uppdateringar. Webbsidan ska även vara tydlig med vad webbsidan är ämnad 

för och till vilken målgrupp den är riktad. Dessa punkter har uppmärksammats i resultatdelen från 

frågeformuläret och ur semiotiskt perspektiv. De punkter som främst har lyfts fram av respondenter 

är  att  behandla  informationen  på  webbsidan.  Informationen  ska  vara  tydlig  och  bestå  av 

produktexponering  i  form  av  bilder,  nyhetsblogg,  storyteller  och  deras  signum  i  form  av  en 

logotype.  Dessa  aspekter  har  även  belyst  genom webbsidans  utformning  där  visas  webbsidans 

uppbyggnad  deras  formspråk  och  framhäver  tillhörande  till  formgivaren  i  form av  bilder  som 

förmedlar vad de arbetar med i sitt skapande.  

När  ordet  attraktiv  nämns  i  koppling  av  en  webbsida  brukar  det  pratas  om  webbsidans 

funktioner och själva designen. Enligt en tidigare studier gjorda av Britta Höglund och Oskar Öberg 

(2008) och Edina Gunic (2009) framkom att en webbsida är attraktiv då den har en bra webbdesign. 

Detta stämmer inte överens med mitt resultat istället ligger vikten på en informativ webbsida med 

rättstavad text och med bilder som framhäver produkterna. Detta informationen om verksamheten 

och deras produkter ska även vara lättillgänglig för besökaren. Utöver informationen är det bara ett 

plus  om  sidan  har  en  bra  design  eller  interaktiva  verktyg  och  applikationer  som  håller  kvar 

besökaren för att utforska webbsidan.

Generellt är alla webbsidor uppbyggda med grundsyftet att företaget skall utöka sin attraktion, 

för att locka användare eller utöka sin verksamhet. Företaget bör se till att de externa och interna 

syftena för att bygga webbsidan utifrån olika tjänster och funktioner som ska hållas efter med nya 

uppdateringar  och  tillgänglighet  för  service  till  kunderna.  Mina  respondenter  har  planerat  sin 

webbsida utifrån ett  grundsyfte  att  synliggöra företaget.  Ljungbergs  har  planer  på att  bygga en 

dottersida med externa syften för att utöka deras verksamhet. Ljungbergs skriver:
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”Vi ligger just i startgroparna för att öppna en egen webbshop inom kort. I den kommer 

vår produktöversikt att förbättras och moderniseras. Det kommer bli en ”butik” för 

privatkunder och en annan med logg in för våra återförsäljare.” (Frågeformulär, 

Ljungbergs, 2011-03-01)

I denna externa tjänst  kommer de att  nå ut till  flera  privatpersoner  som kommer att  kunna 

använda deras e-handel. En sådan webbsida måste ständigt uppdateras med nya informationer med 

vilka produkter som finns i lager. Ett internt syfte sänder Claesson Koivisto Rune ut via sin bild  

med  sångaren Kylie Minogue. Detta syfte förmedlar information till  besökaren att  företaget är 

skickligt som har arbetat med sångaren.  Metaforiska och metonymiska kopplade bilderna sänder 

även ut ett internt syfte, dessa är att ändra stämningen till produkten för att behaga åskådaren.

 

Enligt  teorin  om  visualisering  och  presentation  ska  webbsidan  förmedla  företagets  mål, 

budskap,  innehåll,  funktion  och  design.  Målet  med  respondenternas  webbsidor  har  varit  att 

informera om företaget och deras verksamhet. De sekundära budskapen som respondenterna vill 

förmedla till sina besökare har varit att visa professionalitet, att de arbetar på ett äkta och genuint 

sätt och återspeglar ett konstnärskap. Ett mål som uppmärksammades i semiotik delen men som inte 

respondenterna nämnde i fråga om deras målgrupp är att deras webbsidor är utformade och skrivna 

på engelska.  Detta  betyder  att  respondenterna vänder  sig  till  en större  publik,  utanför  Sveriges 

gränser. 

Webbsidornas innehåll består i mesta dels av bilder och information. Innehållets funktion har 

varit att visa video, nyhetsblogg och göra det möjligt att navigera till olika sidor för att exponera 

projekt och produkter. Sett ur min bildanalys av webbsidorna ur semiotiskt perspektiv form och 

substans har designen på dessa fem webbsidor varit genomgående med ett konsekvent formspråk på 

alla  undersidor.  Med  denna  teori  har  företagen  blivit  synliga  i  både  text  och  information  och 

positionerat företag för vem den är riktad till och hur besökaren ska använda webbsidan.

Åsa  Jungnelius  arbetar  med  att  göra  hennes  företag  levande  och  nå  ut  till  kunderna  med 

personlighet genom en nyhetsblogg där besökaren kan följa hennes arbetsprocess. Fredrik Färgs 

webbsida finns länkad från olika bloggar och detta ökar besökarantalet till hans webbsida. Denna 

typ  av marknadsföring  kräver  mer  tid  för  uppdateringar.  Så att  besökaren  ständigt  ska ha  nytt 

material att beskåda med bilder och texter som lockar dem tillbaka för att besöka sidan igen. Ur 
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form och substanssynvinkel är det substansdelarna som uppdateringen ska ske i och att formdelen 

inte förändras för att skapa ett igenkännande till webbsidan.

För att marknadsföra företaget och locka besökare är det därför viktigt att synas på sökmotorer. 

Utifrån mitt resultat från frågeformuläret svarade Claesson Koivisto Rune, Lotta Kühlhorn och Åsa 

Jungnelius att deras webbsida är riktad till en målgrupp som hittar sidorna genom en sökning på 

deras namn. För att få hamna bland de första sökresultaten på en sökmotor måste företaget köpa 

denna sökoptimeringstjänst. Anders Tufvesson (2009) förespråkar att synas på sökmotorer är ett av 

de bästa sätten att locka nya kunder till webbsidan. Han hänvisar till siffror från Forester groups 

undersökning  2006. Resultatet visar att de är hela 71 % av alla nya besökare till en webbsida som 

kommer genom en sökmotor. Att betala för en sökoptimering är ett sätt för företag att konkurrera 

med  andra  större  kommersiella  aktörer.  Här  gäller  det  sedan  att  företaget  kan  fånga 

uppmärksamheten genom sin webbsida och visa att de är professionella och skickliga i sitt arbete. 

Resultatet beroende av metoderna

Nackdelen med att utföra en kvalitativ forskning är att vara beroende av respondenter. Jag måste 

även ställa mig kritisk till mina tolkningar och analyser utav webbsidorna och inte göra personliga 

tolkningar, utan se på objektet ur ett neutralt perspektiv. ”Insamlandet av fakta och analysresultatet 

är i alltför hög grad beroende av individerna” (Andersen, 1994, p.71). Denna kommentar av Heine 

Andersen påminner mig om att ställa mig kritisk till svaren, som har getts av respondenterna, och 

att som författare ge en rättvis tolkning av respondentens svar. Jag måste även förhålla mig kritisk 

gentemot mig själv för att inte dra slutsatser grundade i mina egna förutfattade åsikter. Jag måste 

även uppnå en distans till informationsmaterialet för att kunna reflektera och analysera innehållet. 

Detta ökar tillförlitligheten i arbetet och innebär att jag kan dra rimligare slutsatser och föra mindre 

subjektiva diskussioner runt resultatet. De kvalitativa metoder nyttjade har varit rimliga för detta 

arbete då syftet  var att  ge svar i ord och inte i  siffror som olika statistiska analyser och andra 

kvantitativa metoder ger.

I  en  undersökning  förekommer  slumpfel  och  systematiska  tolkningsfel,  detta  kan  påverka 

resultatet,  för att  motverka och förebygga ett  sådant  resultat  ska undersökningen bestå  av flera 

observationsmoment  (Andersen,  1994).  Jag  har  observerat  webbsidorna  utifrån  respondenternas 

svar och genom ett semiotiskt perspektiv. Trots detta kan resultatet ha en del systematiska fel. Dessa 
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fel skulle i sådana fall bero på att jag inte har kunnat ta tillräckligt med avstånd från egna åsikter 

runt insamlingsmaterialet för att kunna göra en rättvis tolkning.

Avgränsningarna som jag har gjort för detta arbete har varit relevant för att passa in i tidsramen 

för detta arbete. Jag valde att avgränsa analysen till hemsidan, produkter och kontaktsidorna. Dessa 

sidor valdes även för att ge svar på syftet och frågeställningarna runt hur formgivare marknadsför 

sig själva och sina produkter.

”En bild säger mer än tusen ord” lyder ett ordspråk som stämmer väldigt bra in på semiotisk  

bildanalys. Detta ser jag som en fördel med semiotik då den ser till bildens betydelse i flera nivåer.  

Semiotiken  ser  hur  ett  tecken  och  betydelsen  förhåller  sig  emot  människan  där  bilden 

kommunicerar  med  ett  budskap  och  en  underliggande  budskap  som  inte  alltid  ses  vid  första 

anblicken eller framhävs direkt ur bilden. Semiotik har i denna uppsats gett en ny vinkel att betrakta 

webbsidor ur. Webbsidornas subtila budskap och syften lyfts fram och ger en bild av hur formgivare 

marknadsför sig via webben.

Form är i detta fall bundet till de fem olika sidorna jag analyserat. En webbsida kan egentligen 

förändras och hela utförandet kan bytas mot ett annat, när företag uppdaterar dem i syfte att göra 

den bättre anpassad till kundens behov och funktion för företaget. Formen för dessa webbsidor är 

sett på hur webbsidorna har varit utformade våren 2011. Substans är delarna i webbsidan som är 

utbytbara, denna del ska inte påverka konceptet av webbsidan då den byts ut mot en annan.

I metodvalet att göra ett frågeformulär hade jag i åtanke att respondenten skulle ha en möjlighet  

att  granska  sin  webbsida  och  få  god  tid  att  besvara  mina  frågor  utan  att  känna  pressen  av 

intervjueffekterna. Rainer Nyberg (2000) skriver att nackdelar med att göra en intervju baserad på 

frågeformulär att det är låga svarssiffror. Det är även inte säkert att personen i fråga som mottagit e-

posten är den som svarar (Nyberg 2000). Trots detta anser jag att detta har varit den bäst lämpade 

intervjumetoden för uppsatsen. Har frågan skickats vidare hoppas jag att denna person anses vara 

den som är  bäst  lämpad för  att  ge dessa  svar  angående webbsidan.  För  att  göra  dessa  resultat 

överskådliga har de placerats i en tabell. Detta har varit bra för att kunna redogöra resultatet på ett 

smidigt sätt och få distans till frågornas formulering i frågeformuläret.

Tre av mina respondenter angav att deras webbsida inte var attraktiv eftersom de inte har försökt 

göra den attraktiv. Utifrån dessa svar har jag förstått att frågan var sämre formulerade  och svår att  
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tyda. Då respondenterna har uppfattat ordet attraktiv som direkt synonymt med skönhet. Vad jag 

menade med attraktiv har däremot varit vad som gjort webbsidan attraktiv för användaren så att 

denne vill  besöka den.  Är det  utseendet,  informationen eller  interaktionen som gett  upphov till 

denna attraktion. Som tur var så skrev de som en extra kommentar på frågan vad de ansåg var  

positiv med deras webbsida. Vilket kan tolkas som det svar jag var ute efter trots en misslyckad 

formulering av frågan.

Resultatet  från frågeformuläret  skulle  te  sig  liknande om jag hade fått  svar från fem andra 

respondenter. Detta beror på frågeformulärets utformning och metod då den skedde via -post och ej 

en  muntlig  intervjuundersökning där  intervjuledaren  kan  ställa  följdfrågor  för  att  förtydliga  ett 

otydligt svar och få ut mera information från respondenten. Denna slutsats drar jag även då mina 

respondenter har gett liknande svar med några enskilda svar som skiljer sig emot de andras åsikter  

om hur de marknadsför sig via webbsidan. Dessa skillnader i svaren beror även på hur utförliga de 

har besvarat frågeformuläret.

Avslutningsvis

I detta arbete har jag kommit fram till att de fem formgivare som figurerar i texten marknadsför 

sig  och sina  produkter  informativt  med bilder  som illustrerar  produkterna  och med texter  som 

beskriver och förklara både produkter och verksamheten. Informationen i denna uppsats kommer 

jag och andra blivande entreprenörer att  kunna använda och och referera till  när företaget skall 

bygga en webbsida för att marknadsföra sig själv och framtida produkter.

Vidare studier

 Förslag på vidare studier inom området är att göra observationer av testpersoner som integrerar 

med en webbsida. Detta blir en undersökning som syftar till att se om testpersonerna har förstått  

budskapet och syftet med webbsidan samt att väga detta mot olika modeller på design och tonvikter 

mellan information och blickfång.
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Bilaga 1
Hej

Mitt namn är Elisabeth Widlund Bjurman och studerar vid Linköpings universitet på programmet 

Slöjd, hantverk och formgivning. Jag är i fullgång med att skriva min examensuppsats och har gjort 

ett urval på formgivare som har tagit emot Elle Interiörs Designpris. Jag kommer att göra en 

bildanalys av de fem formgivares webbsidor. Syftet med uppsatsen är: 

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att analysera och beskriva webbsidor där formgivaren marknadsfört sig 

själv och sina produkter.

Utifrån detta syfte har jag formulerat tre frågeformuleringar för att få svar på syftet:

Vilket syfte har formgivaren med webbsidan?

Hur visualiserar och presenterar  formgivaren sina produkter och sig själv?

Vilka egenskaper har gjort webbsidan attraktiv för den besökande? 

Resultatet som jag vill uppnå med denna uppsats är att se om formgivaren marknadsför sig själv och 

produkterna efter ett speciellt syfte. Även om budskapet påvisar vad hemsidan är ämnad för. Den 

viktigaste punkten är vad som har gjort webbsidan attraktiv och vad formgivaren anser själv gjort 

sin webbsida attraktiv som kan urskilja webbsidan från konkurrenter. 

Det finns möjligheter att få vara anonyma om så önskas.

Denna C-uppsats kommer att bli publicerad på Linköpings universitet Electonic press. Där den 

kommer att vara sökbar och tillgänglig för allmänheten. 

I den bifogade filen finns ett frågeformulär som kommer att ta ca 10 minuter att besvara beroende 

på hur sakliga svar du ger

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar

Elisabeth Widlund Bjurman

Slöjd, hantverk och formgivning, Linköpings universitet
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Bilaga 2
Frågeformulär

1.Vad är ditt syfte med webbsidan?

2.Vilket budskap vill du förmedla till den besökande om ditt företag via webbsidan?

3.Vilken är din målgrupp på webbsidan?

4.Vad anser du har gjort din hemsida attraktiv?

5.Vilka fördelar har din webbsida jämfört mot dina konkurrenter?

Övriga kommentarer?

Tack för att du tog dig tid :)

/Elisabeth
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Bilaga 3
Tabell över frågeformulärets svar

Attraktiv Antal
Informativ 2
logotype 1
Bilder på produkter 2
Nyhetsblogg 1
Ej attraktiv 3
Budskap Antal
Arbeta på genuint sätt av framtagning av design 1
Förvalta design 1
Förmedla konstnärskap 1
Reflektera sidan emotionellt 1
Visa professionalitet 1
Visa  upp  kommersiella  produkter  skapade  i 
samarbete med andra företag

1

Inget budskap 1
Konkurrent fördelar Antal
Länkad från bloggar 1
Många besökare 1
Omfattande webbsida 1
Informativ  anpassad  efter  webbsidans  behov  i 
dagsläget

1

Inga konkurrenter 1
Vet ej 1
Målgrupp Antal
Designintresserade 1
Alla som söker på verksamheten 3
Återförsäljare 1
Slutkunder, förmedla profil 1
Syfte Antal
Information om verksamheten 3
Kontakt yta till kunder 3
Visa portfolio 1
Visa vad jag producerar och arbetar med 3
Övrigt
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Tabell över frågeformulärets svar
Budskapet är inget speciellt faktiskt. Bara information på ett så straight-forward-mässigt sätt som 
möjligt. 
Jag har inte försökt göra den "attraktiv", bara informativ
De andra duktiga arkitekterna/designerna är inte konkurrenter, utan kollegor, och i väldigt många 
fall goda vänner också. Om det nu finns "konkurrenter", så är det allt dåligt som görs utan omtanke 
och passion.
Egentligen så har jag en önskan om att göra om min hemsida eller åtminstone
uppdatera den, som den är just nu så har den i princip innehållit samma info
nu som något år tillbaka, och för mig själv så har det hänt oerhört mycket senaste året, så den
reflekterar tyvärr inte helt min verksamhet idag...
Vi  ligger  just  i  startgroparna  för  att  öppna en  egen  webbshop  inom kort.  I  den  kommer  vår 
produktöversikt att förbättras och moderniseras. Det kommer bli en ”butik” för privatkunder och 
en annan med logg in för våra återförsäljare.
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