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Med detta arbete är syftet att undersöka hur marknadsföring går till idag och vilka 
marknadsföringskanaler som används. I arbetet läggs fokus på att tydliggöra en djupare uppfattning om 
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1.0 Introduktion	  
 
Med olika tillvägagångssätt för marknadsföring kan vi åstadkomma gynnsamma 

fördelar för att på bästa sätt skapa en profil1. Tekniken ger idag, mer än tidigare, nya 

möjligheter för oss att skapa större och bättre kontaktnät med folk omkring oss. 

Informationstekniken (IT) erbjuder nya möjligheter att skapa en profil. Tekniken och 

dess utveckling i dagens samhälle är mer avancerad än någonsin. Informationstekniken 

utvecklas kontinuerligt och som Hornborg (2010) skriver är mänskligheten förenad i en 

gemensam utveckling mot en effektivare teknik. Vår modernitet gör det möjligt för oss 

att i dag spara tid och energi när det gäller våra resurser för att uttrycka oss via tekniken 

(Hornborg, 2010). McCullough (1997) beskriver tekniken i utveckling med hantverket 

under längre tid:  

 
Tools and technologies have both assisted and opposed the hand throughout history; the 
relation is not necessarily adversial. As a part of developing more engaging technology, 
as well as developing a more receptive attitude toward new opportunities raised by 
technology. (McCullough, 1997, s. 310 ) 

 

Ovanstående stycke och uttalande kan beskrivas som att den utvecklande teknologin i 

hand med hantverket kan bidra till att öppna möjligheter för att vidga synen och bilda 

en mer mottaglig attityd till att blanda dessa medel.  

 

Tillväxtverket skriver att dagens informationsteknik (IT) kan med fördel utnyttjas för 

marknadsföring på Internet och på så sätt nå långt, då det finns möjligheter för att nå 

alla som har tillgång till Internet. Detta innebär att även små företag har möjlighet att nå 

internationella marknader till låg kostnad. Via sociala medier skapas relationer med 

kunder på sätt som inte tidigare gjorts. Genom de digitala nätverken är det också 

möjligt att se vad som skrivs både om det egna företaget och om konkurrenterna 

(Tillväxtverket, 2012). 

 

Samtidigt som tekniken för oss framåt bör vi ta hänsyn till förändringarna detta kan 

leda till som vi idag kanske inte lägger märke till. Om informationen sprids mellan oss 

snabbare än någonsin, kan information även spridas mellan individer på ett negativt 

sätt. Detta kan också vara en konsekvens av vårt internetanvändande. Detta kan 
                                                
1 Profil är det som en utomstående ser och uppfattar av en producent eller produkt. 
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medföra mindre kontroll över vad vi kan styra efter att informationen om vårt hantverk 

har uttryckts via marknadsföringskanalerna. Hur stor är vår kunskap om anpassningen 

av marknadsföring till den nya digitala miljön? 

 

I en rådande situation där vi aktivt deltar och med en ständig uppkoppling mot sociala 

medier som Facebook och Twitter som privatpersoner kan det tänkas att vi blir allt mer 

samhällskritiska och fler och fler lägger sig i andras verksamheter och åsikter. Detta kan 

i sin tur drabba både producenter och konsumenter och leda till situationer där ingen 

kan ställas till svars för uttalanden via dessa distributionskanaler. Ta till exempel 

uttrycket inom entreprenörskapsämnet: en nöjd kund berättar om en positiv händelse 

för 3 personer, medan en missnöjd kund berättar för 10 personer. Idag är detta inte helt 

sanningsenligt; en missnöjd kund kan idag nå ut till 100 000-tals personer via sociala 

medier. Sociala medier ses som en förlängning av så kallad word of mouth 

kommunikation2 som är väl känd inom entreprenörskapsämnet (Faulds & Mangold, 

2009). Kampen om inflytande och makt är i dag en stor del av affärslivet (Laurelli, 

2012). För att nå ut och kunna skapa sig en igenkännbar profil krävs det ett arbete från 

producenter. Ett arbete som inte är så lätt att synliggöra men kräver tid och 

koncentration som möjligtvis måste tas från den tid som också skall användas till 

arbetet med egen hantverksproduktion.  

 

Finns det möjligheter att spara tid genom att undersöka och försöka förstå sig på en 

marknadsföringsprocess för att underlätta för en framtida etablering på 

arbetsmarknaden? Genom frågor som dessa kan uppsatsen ses som ett led i att försöka 

skapa en förståelse för hur marknadsföringen i verkligheten kan se ut och hur man når 

ut till branschområdet slöjd, hantverk och formgivning. Vilken effekt nås av 

marknadsföringen, är den till för att skapa kontakter eller för att nå en bredare 

kundkrets eller för att konkurrera ut andra inom samma bransch? 

 

Den egna profilen utåt är det första och kanske även det enda som utomstående kan 

uppfatta av formgivarens produkter och verksamhet. För att kunna livnära sig inom 

yrken i slöjd, hantverk och formgivning, hur viktig är profileringen av sig själv och sina 

egna produkter för att kunna överleva på sitt hantverk? 

                                                
2 Word of mouth kommunikation är ett begrepp inom entreprenörskapen som beskriver ett 
marknadsföringssätt där man förlitar sig på att nöjda kunder berättar och indirekt marknadsför en produkt 
eller producent.  
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Som student ser jag det relevant att undersöka olika marknadsföringsforum och dess 

utveckling i anknytning till sociala medier. Marknadsföring i aspekten före sociala 

mediers revival3 och nutidens digitala marknadsföring tros vara värdefullt att 

undersöka. Hur ser marknadsföringsstrategierna ut hos formgivare verksamma under 

1900–talet och formgivare som examinerats under 2000–talet? Finns det någon skillnad 

och hur har anpassningen till dagens digitala miljö skett? Marknadsföringsämnet är, 

utan tvekan, betydelsefullt för en yrkesverksam inom området för slöjd, hantverk och 

formgivning. Vare sig det gäller en enskild utövare eller ett företag kan det vara 

intressant att ta del av en studie som denna, en uppdatering över vad som är giltigt för 

marknadsföring idag.  

 
1.1	   Syfte	  

	  
Med detta arbete är syftet att undersöka hur flera marknadsföringsprocesser ser ut i dag 

och vilka markandsföringskanaler som används. Detta för att förtydliga betydelsen av 

en marknadsföringsprocess i ett skapande yrke och hur dess förutsättningar påverkas. 

Arbetet kan därmed vara ett led i att förbättra förutsättningarna för marknadsföring och 

för möjligheten till arbete inom slöjd, hantverk och formgivningsbranschen. 

 
1.2	   Frågeställningar	  
 

Hur marknadsför sig formgivare examinerade på 1900–talet? 

Hur marknadsför sig formgivare examinerade på 2000–talet? 

 
 
1.3	   Avgränsning	  &	  Disposition	  
 
Uppsatsen kommer att fokusera på en del av marknadsföringsbiten. Arbetet fokuserar 

på att se på marknadsföringen som en del av ett skapande arbete där marknadsföringen 

är en liten del av en större process att lyckas nå ut till en publik. Det kommer inte 

läggas vikt vid formuleringar och beskrivningar som kan upplevas obegripliga och för 

snäva för att få en översiktlig förståelse för marknadsföringsdelen. 

 

Uppsatsen ställer, på ett grundläggande plan, frågor som vad marknadsföring är och 

dess roll i ett yrkessammanhang. Därefter görs en kvalitativ undersökning om hur 

                                                
3 Med revival menas: väckelse eller stor premiär.  
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verksamma personer inom slöjd-, hantverk- och formgivningsområdet marknadsför sina 

verksamheter. 

 

Arbetet kommer även fokusera på marknadsföring i Sverige som en geografisk 

avgränsning i undersökningen. Detta då Sverige ligger i framkant när det gäller att 

använda Internet-teknologi i privatlivet (Findahl, 2011). Enligt Findahl (2011) har 

Sverige den högsta andel internetanvändare i förhållande till totalbefolkningen, cirka 88 

procent använder Internet ofta (Findahl, 2011). Utifrån detta är förhoppningen att 

arbetet kommer ge en klarare bild över vad som är giltigt inom marknadsföring 

innanför ramen för slöjd, hantverk och formgivning i Sverige. 

 

Empirin i studien har tagits fram genom enkäter, riktade till verksamma formgivare, om 

hur de marknadsför sig och sin verksamhet. Empirin beskriver och tydliggör de 

huvudsakliga resultaten som framkommit av enkäten. Diskussionen förs därefter i 

koppling till den teoribakgrund som studien bygger på. I teoribakgrunden följer en 

genomgång av marknadsföring samt de olika marknadsföringskanalerna. Litteraturen 

som används i arbetet ligger nära ämnet entreprenörskap och marknadsföring. 

Avhandlingarna som lyfts fram är till största delen skrivna av ekonomer och professorer 

inom marknadsföring som är förtrogna inom ämnet. Jag väljer att fokusera på delar 

inom marknadsföring som handlar om distributionskanaler, hur marknadsföring går till 

och vilken innebörd marknadsföringen har för att göra det mer lätthanterligt.  

 
1.4	   Begreppsförklaring	  
 
Marknadsföring beskrivs i Nationalencyklopedin enligt Knutson och Tufvesson dels 

som ett led och en funktion i ett företag och dels en gren från området företagsekonomi. 

Marknadsföring är en styrd process vars syfte är att få kunderna att vilja köpa. En 

välplanerad marknadsföringsplan fångar kundens uppmärksamhet som därigenom 

agerar genom att köpa, samarbeta eller rekommendera. Knutsson och Tufvesson 

påpekar även skillnad mellan modern och äldre marknadsföring. I modern 

marknadsföring ställs kunden i centrum och mycket handlar om efterfrågan, medan i en 

äldre kan det handla mer om att främja en producent till exempelvis ett hantverk 

(Knutsson & Tufvesson, 2013). 
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2.0 Teoribakgrund	  
	  

I detta kapitel görs en genomgång av aktuella begrepp och fenomen för att spegla 

marknadsföring ur ett tidsenligt perspektiv. Att skapa ett nätverk och kontakter som en 

del av marknadsföringsprocessen och om möjligheterna för IT och sociala medier som 

en potentiell ingång till att påverka förutsättningarna för att lyckas nå ut till en publik. 

  

Kunskapsområdet för hur en marknadsföringsprocess ser ut i relation till slöjd-, 

hantverk- och formgivningsbranschen är fattigt. Det som kommer bearbetas är ämnen 

som beskriver marknadsföringsämnet i stort och generellt. Beskrivningar, företeelser 

och teorier som tangerar ämnet och generellt beskriver marknadsföring i företag och 

som kan sättas i relation till uppsatsen syfte. 

	  
2.1	   Marknadsföring/varumärket	  
 
Det är nära en turistindustri idag att marknadsföra sig skriver Svensson i sin 

avhandling. Marknadsföring i dess olika format, är en betydande och inflytelserik 

praxis inom samtida konsumtion (Svensson, 2003). Marknadsföring rent teoretiskt är en 

styrd process menar Knutsson och Tufvesson. Processen omfattar olika delar som utgör 

en marknadsplan. Sex steg görs vanligtvis för att dokumentera en fullständig 

marknadsplan: 

 

1. Situationsanalys	  
2. Marknadsföringsmål	  
3. Marknadsföringsstrategi	  
4. Marknadsföringsaktiviteter	  
5. Genomförande	  
6. Uppföljning	  

(Knutsson och Tufvesson, 2013) 
 
I första punkten för man in det egna företagets resurser, affärsmiljö och intressenter från 

tidigare, dagsläget och framtiden genom en analytisk översikt. Den andra punkten 

beskriver de mål som ska uppnås, till exempel mängd försäljning. Marknads–

föringsstrategier är de riktlinjer som följs för att uppnå målen som man har ställt i 

punkten ovanför, exempel på det är målgrupp (marknadssegment), profilering av 

erbjudanden, förhållningssätt till konkurrenter och de fyra p:na; produkt, pris, plats och 
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påverkan. Den fjärde punkten är program för hur man ska agera i olika 

marknadsförings-sammanhang. I den femte punkten går man igenom genomförande, 

skapande av resurser och organisering av verksamheten, detta för att kunna genomföra 

strategierna och aktiviteterna. Den sista och sjätte punkten klargör arbetet man har 

genomfört för att se om det stämmer överens med planeringen. Detta hjälper till att få 

en förståelse för hur det eventuellt bör förbättras i framtiden (Knutsson & Tufvesson, 

2013). En marknadsplan är det som kan ge en producent eller ett företag en översikt 

över dess fördelar, resurser och konkurrenter och detta kan även klargöra vilka vägar 

man kan gå för att nå den rätta publiken. 

 

 Marknadsföring är ett begrepp som oftast kommer till uttryck i ett sammanhang som 

innefattar fler begrepp inom samma område. Ett förknippat ord är t.ex. varumärke. 

Varumärkets historia grundar sig tillbaka till 1800–talets senare hälft. Det betraktas 

komma från den industriella revolutionen som började i USA och Storbritannien. Den 

industriella revolutionen startade massproduktion och även masskommunikation i form 

av reklam. Varuhandeln sades ta fart och det blev ett större behov av att visa att min 

grej är bättre än din (Melin, 1997). Melin nämner också i sin avhandling att ett 

varumärke är av intresse för marknaden, för bland annat konsumenten och för 

konkurrenten. Varumärket är ett uttryck för att vara det som fäster sig i en konsuments 

medvetande. Med ett bra varumärke kan producenten skapa sig en 

behovstillfredsställelse som i sin tur skapar en köptrohet som också är det önskade 

resultatet. Detta beskriver varumärkets roll i en marknadsföringsprocess (Melin, 1997).  

Ziemelis (1984) genom Statens kulturråd konstaterar att oberoende av hur skicklig en 

hantverkare är i sina produkter så beror en stor del av framgångarna och lönsamheten i 

en verksamhet till stor del av marknadsföringen hos vederbörande (Ziemelis, 1984).  

 

I Talvinens avhandling om marknadsföring i företag beskriver han betydelsen av 

informationssamhället i en ny era av marknadsföring. En vital del av marknadsföringen 

är att nätverka via informationssystemen. Informationssystem definieras som ett system 

som samlar och distribuerar information med hjälp av informationsteknik. Talvinen 

menar att marknadsföringen i ett företag blir mycket effektivt om man blandar en 

sofistikerad metod för marknadsföring med digitala informationssystem. Talvinen drar 

även slutsatsen att informationssystemet kommer bli en hörnsten i nya metoder för 

marknadsföring (Talvinen, 1995). Talvinen skrev avhandlingen vid Helsinki school of 
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economics and business administrations och arbetar idag i 

företagsrådgivningsbranschen. 

 

I en avhandling från 2001 skriver Dahlén att det finns många förväntningar på 

effekterna av Internet. Dahléns mål med sin avhandling är att förfina och ge svar på 

dessa förväntningar som till exempel att testa konsumenternas beteende på 

marknadsföringen via den nya internetmetoden (Dahlén, 2001). I samband med att 

konsumenterna använder sig av dessa media mer och mer kommer också reklam och 

producent att följa efter för att synas där konsumenten rör sig. Dahlén som är professor 

i marknadsföring och konsumentbeteende bekräftar också att Internet är det snabbast 

växande medium genom tiderna och att forskning kring internetanvändandet ännu är 

knapp (Dahlén, 2001). 

 

Faulds och Mangold (2009) professorer i marknadsföring och ny teknik, beskriver att 

inställningen till information har ändrats hos konsumenter idag och att internet har 

blivit en central och viktig informationskälla. De påpekar även att konsumenter idag tar 

avstånd från de traditionella kanalerna för marknadsföring, som till exempel via 

television och radio. En produkt som marknadsförs via sociala medier inger ett 

förtroende i större utsträckning (Faulds & Mangold, 2009).  

2.2	  	   Nätverk	  och	  nätverkande	  

Lundén och Svensson talar om olika typer av nätverk och de är affärsnätverk och 

kompetensnätverk. Med små ekonomiska medel kan det skapas nya affärsmöjligheter 

för ett företag och så kallade affärsnätverk. I ett kompetensnätverk handlar det om att 

fatta vettiga beslut i verksamheten genom rådgivare (Lundén & Svensson, 2011).  

De påpekar även att affärslivet har förändrats och att konkurrensen har hårdnat. Social 

kompetens är en positiv förstärkning att lägga till sina meriter om utbildning och 

erfarenheter. Ett exempel på detta faktum är att 75 procent av alla tjänster tillsätts 

genom kontakter och i affärssammanhang handlar det om 95 procent. Företag har 

specifika krav och väljer att utnyttja någon de litar på. Lundén och Svensson lämnar ett 

tips om att bygga nätverk är att sammanställa de man känner och försöka skapa 

kontakter inom alla åldrar, branscher, etniciteter för att på så sätt öka kunskapen om 

olika behov och efterfrågan. Därefter är det viktigt att se över vilka man kan ta till hjälp 

när egen kompetens inte räcker till i oförutsedda sammanhang och sist men inte minst 

bli synlig för alla dessa kontakter (Lundén & Svensson, 2011).  
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2.3	   Marknadsföringskanaler	  

En traditionell marknadsföringsplan kan bestå av information i form av ett budskap som 

förmedlas från en avsändare till en mottagare eller allmänhet genom ett medium som 

kan vara allt från tidskrift, teve eller radio. I en sådan situation ges inte möjligheten för 

mottagare att ge en direkt återkoppling till informationen och kallas enligt Fiske (1997) 

som en envägskommunikation. Envägskommunikation är ofta det som är kännetecknar 

traditionell marknadsföring.  

 

Hemsida 

Vid sökning på hemsida i Svenska Dataterms sökregister kommer det upp olika 

svarsalternativ, vilket innebär att det finns flera svar beroende på vad man menar med 

hemsida. Men det finns ändå möjlighet att välja ordet hemsida; där beskriver de att 

ordet i sig är väldigt förvirrande och borde därför inte användas.  

 

Förslagen vill att vi istället ska uttrycka oss med ord som webbplats, webbsida, 

ingångssida eller startsida. Det engelska uttrycket Home page kommer att betyda något 

annat än den direkta översättningen hemsida. Vid valet av ordet hemsida beskrivs det 

med att home page är en förklaring till en endaste sida på en webplats. Därför 

uppmanas att fokusera på helheten och det synonyma ordet Webplats istället. ”En 

typisk webplats brukar vidröra ett visst ämne, ett visst företags varor och tjänster eller 

en viss organisations verksamhet. Sådana webbplatser kan omfatta hundratals websidor 

men kan också bestå av endast en eller ett fåtal sidor” (Terminologicentrum, 2013). 

 

Webshop 

E-handel är ett ord som ofta förknippas med en webshop. Självfallet är det också det 

som det mer eller mindre innebär. Att inneha en webshop kan betyda att vi säljer 

produkter eller tjänster i en illustrerad butik på nätet. Kännetecknande begrepp inom 

webshop är kundvagn, frakt, moms, lagerstatus, köp, sortering. Det kan tyckas vara 

lättare att få en översikt i en webshop i och med att köparen kan sortera och lättare leta 

fram en specifik produkt som denne är intresserad av, som inte är lika lättillgänglig i en 

ordinär butik. Att koppla en webshop till en webbplats är inte ovanligt och även 

förmånligt i samband med möjligheten att öka sin försäljning som företagare.  
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Blogg 

Själva ordet kommer från engelskans web-log som genom detta utgör ordet blog.  

Svenska-datatermgruppen beskriver blogg på följande vis: En blogg är en hemsida där 

flera ämnen avhandlas genom att (en) skribent(-er) gör löpande inlägg som andra oftast 

kan lämna en kommentar till. Svenska Datatermgruppen tar också upp att det idag finns 

många typer av bloggar, allt från dagböcker till offentliga nyhetskommentarer skrivna 

av journalister eller också privata personer (Terminologicentrum, 2013). 

 

Bloggvärlden har ökat exponentiellt i Sverige de senaste åren och utvecklingen ser ut 

att fortsätta (Paloma, 2013). Att driva en blogg som ett komplement till en webbsida är 

ett utmärkt sätt att kontinuerligt uppdatera och justera utefter situation och behov, 

medan en webbsida oftast kan bli ganska statisk. En blogg som uppdateras ofta kan 

sägas trivas i sökmotorerna och kan leda till att den läses av journalister, branschfolk 

och potentiella kunder.  

 

Att få journalister att förmedla det man gör är också en väg att gå för att marknadsföra 

sig. Journalisters drivkraft och vad yrket går ut på är att skapa ett bra och intressant 

innehåll för sina läsare, tittare och lyssnare. I och med detta bör man lägga fokus på just 

intressant läsning för en publik, alltså handlar det inte om att journalisten ska uppskatta 

det som skapats eller skrivits på ett personligt plan (Fagerström, 2012). 

 

Ett annat sätt att kommunicera mellan företag och media är via ett pressmeddelande 

som avser en simulerad nyhet eller artikel. Resecenter, kulturjournalister, utställningar 

och mässor är också exempel på hur en verksam inom slöjd, hantverk och formgivning 

kan gå tillväga för att nå ut till en publik. Genom att delta på en mässa förväntas den 

rätta målgruppen självmant komma till utställningsmontern, något som både kan 

upplevas positivt och negativt. De ointresserade och okunniga sållas bort, positivt och 

negativt. De som inte redan har vetskapen om att du finns kommer inte upptäcka 

det/dig, frånsett slumpen av att de såg dig på vägen till något annat. Att bli omnämnd i 

press genom mässor och utställningar är också en fördel, men att använda ytterligare 

marknadsföringskanaler parallellt som ett komplement till detta kan underlätta 

synliggörandet för den större delen av allmänheten. 
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2.4	   Sociala	  medier	  

2012 gjordes en undersökning för att ta reda på hur företag ser på och använder sig av 

sociala medier. 2194 företag tog sig tid att svara på tolv frågor om just marknadsföring 

via sociala medier gjord av Martin Christofferson. 75 procent av de tillfrågade använder 

Facebook i sin marknadsföring och 45 procent använder YouTube. Undersökningen 

visar även att 20 procent av de tillfrågade inte hade någon närvaro i sociala medier. 

Företagen använder sig av denna typ av marknadsföring då de menar att det är 

värdefullt för verksamheten, detta då det bygger och stärker varumärket och förbättrar 

relationer (Christofferson, 2012). 

 

Utbredningen av mobil uppkoppling är likt ett svar på varför informationsspridningen 

är så stor idag. Information vare sig det gäller privat eller inom en bransch sprids på 

villkor som vi själva kan bestämma över, vi är inte begränsade av till exempel en 

stationär dator eller nätverk främst genom trådlösa enheter som smartphones och 

bärbara datorer. Enligt figuren nedan kommer en illustration visa på hur 

kommunikationen flödar mellan konsumenter via mobila enheter och framförallt genom 

internet. 

 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
Figur 1.0 Kommunikation via mobil uppkoppling. 
 
Figuren visar hur information om produkt eller producent skickas ut till konsument som 

sprids vidare genom mobil uppkoppling. Informationen sprids vidare från konsument 

till ytterligare konsument och vidare till ännu fler konsumenter och tillbaka igen. Den 

går även tillbaka till den ursprungliga informationen som en förgrening till tidigare 

nämnt word of mouth kommunikation inom IT, utan att nödvändigtvis vara varken 

positiv eller negativ.  

Information 

konsument 

konsument 

konsument 
konsument 

konsument 
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Sociala medier förekommer i flera former såsom, text, bilder och filmer. Våra uttryck 

delas, gillas, kommenteras och förs vidare genom distributionskanalerna. Inläggen 

värderas av människor genom likes(gilla), hearts och shares(delning) och det som vi 

gillar kanske berättar något om vad vi står för. Inte länge har dessa 

marknadsföringskanaler funnits tillgängliga, men vi kan redan nu se hur stort till 

exempel Facebook har blivit och hur tydligt märkbart en sådan sida kan vara för 

allmänheten. 

 

McLuhan (1964) skiljer mellan varma medier och coola media: varma är de medier som 

är intensiva och ger stora mängder information direkt till en individ, medan coola 

medier kräver deltagande för att bygga innehåll. McLuhan menar att mediet är 

budskapet som bara nyligen blivit synligt för människor. Och när vi nu börjar förstå hur 

dessa medier påverkar oss hur ändrar det vår syn på dessa? Här följer en genomgång av 

några olika marknadsföringskanaler som finns tillgängliga idag. 

 

Facebook 

En nätbaserad gemenskap som till största del består av att dess användares profiler 

knyts samman och utgör själva nätverkandet. Medlemmar av Facebook får möjlighet att 

dela med sig av och kommunicera genom text och bild. Detta kan väljas att göra synligt 

för de man önskar. Det ges även tillgång till att kommunicera direkt med självvalda 

vänner och nätverksgrupper via chatt (Schmidt & Gruvö, 2013). 

Enligt Facebook själva är deras mål att ge människor möjligheten att dela med sig av 

det de vill och göra världen mer öppen och sammanhållen (Facebook, 2013). Grundaren 

till Facebook är Mark Zuckerberg och han examinerades från Harvard College 2006. 

Facebook är värderat till 750 miljarder kronor och de äger även Instagram som de köpte 

upp 2012. Hälften av svenska befolkningen äger ett sådant Facebook-konto idag 

(Schmidt & Gruvö, 2013). 

 

LinkedIn - yrkesnätverk 

LinkedIn säger sig själv vara ett yrkesnätverk som fokuserar på att ta upp kontakter, 

stärka karriären och få svar på frågor från branschexperter. De menar att det är världens 

största yrkesnätverk med 200 miljoner medlemmar i 200 olika länder. Deras mål är att 

koppla samman yrkespersoner från hela världen för att främja deras produktivitet och 

framgång. /…/hjälpa dig att lyckas i arbetslivet (LinkedIn, 2013). LinkedIn lanserades 
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officiellt 2003. Företagsledningen består av erfarna chefer som tidigare jobbat på kända 

företag som till exempel Yahoo!, Google och Microsoft. LinkedIn är ett börsnoterat 

företag med en affärsmodell bestående av intäkter från prenumerationer, 

marknadsföringslösningar och rekryteringspaket (LinkedIn, 2013). 

 

Twitter – ett informationsnätverk 

De skriver att deras målsättning är att ”bara med en tweet så kan miljontals människor 

visa sitt stöd för initiativen som annars passerar obemärkt” (Twitter, 2013). Twitter för 

samman företag med kunder i realtid. Företag använder Twitter för att dela sina 

produkter och tjänster, samla information om marknaden och bygga relationer med 

kunder och partners (Twitter, 2013). Twitter är grundat av Jack Dorsey och utgörs av 

microbloggar som medlemmar vid sajten bildar. Analysföretaget Alexa rankade, 2012, 

Twitter som den nionde mest besökta webbplatsen i världen. Dess uppmärksamhet och 

roll som kvick förmedlare har gjort att webbplatsen har fått sådan uppmärksamhet, till 

exempel nyheten om terrorattackerna i Bombay 2008 och valet av Påven 2013 som 

först publicerades via Twitter till resten av världen (Nationalencyklopedin, 2013). 

 

Instagram 

Dess skapare föreställer sig en ansluten värld via bilder. De uttrycker att på ett roligt 

och ett udda sätt kan vi dela livet genom en serie bilder. Bilderna förevigas genom 

Instagram och /…/minnet håller för evigt (Instagram, 2013). Instagram är ett 

amerikanskt företag som grundades 2010, men som köptes upp av Facebook för 1 

miljard US dollar (Nationalencyklopedin, 2013). 

 

Pinterest 

/…/är ett verktyg för att samla och organisera saker som du gillar. Som de själva 

beskriver används Pinterest av flera miljoner människor i både arbete och privatliv. Pin 

direkt översatt betyder stift och det utgör en bra beskrivning av vad det innebär, alltså 

att man stiftar sina favoritbilder som sparas i en profil som användare och medlem på 

Pinterest. Pinterests grundare Paul Sciarra, Ben Silbermann och Evan Sharp lanserade 

Pinterest 2010. Många webbutiker utnyttjar även Pinterest för sin marknadsföring. 

Under 2012, blev Pinterest det snabbast växande sociala nätverket med 12 miljoner 

användare varav 70 procent dessa användare är kvinnor (Helmersson, 2013). 
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YouTube – en distributionsplattform 

”Via YouTube kan miljarder människor upptäcka, titta på och dela originalvideoklipp” 

(YouTube, 2013). Forumet där dess användare kontaktar, hjälper och inspirerar 

varandra ”över alla gränser” (YouTube, 2013). Medlemmarna annonserar sina 

originalfilmer i olika skala.  

 

Flickr är en webbplats för uppladdning av egna bilder och videoklipp. Det används 

även som ett nätverk för att skapa kontakter. Genom att märka bilder kan en användare 

koppla samman sina bilder med andras material och på så sätt sprids det runt på Flickr, 

men även sprids vidare till andra sociala nätverk som till exempel Facebook och 

Twitter. Ytterligare möjligheter är att skapa elektroniska fotoalbum som kan länkas 

vidare till en annan webbplats (Nationalencyklopedin, 2013). Enligt Flickr själva menar 

de att de har två mål; Flickr vill hjälpa människor att göra fotografier tillgängliga för 

flera. De vill också göra det möjligt att på nya sätt organisera foto och video (Flickr, 

2013). Flickr grundades 2004 och ägdes av Ludicorp fram till 2004, därefter blev Flickr 

uppköpta av Yahoo! 2005 (Nationalencyklopedin, 2013). 

 

3.0	  Metod	  	  
 
3.1	   Kvalitativ	  metod	  	  
 
Här nedan följer en genomgång av en kvalitativ- kontra en kvantitativ forskningsmetod, 

här vill jag visa på varför det var relevant att välja en kvalitativ metod i jämförelse med 

en kvantitativ metod i arbetet.  

 

Kvalitativ forskningsmetod är en metod för att upptäcka, förstå eller lista ut 

beskaffenheten eller egenskapen hos någonting (Starrin & Renck, 1996). I arbetet 

användes en enkät för att samla in empirin. Även om en forskningsintervju inte kom att 

utföras är det relevant för arbetet att ta del av skillnaden mellan en kvantitativ kontra en 

kvalitativ-intervjumetod, då dessa aspekter kommer återspeglas i enkäten som 

utformades som ett alternativ till intervjun. Den kvalitativa intervjumetoden kan 

utformas till en så kallad icke-standardiserad intervju och utgår från att man inte från 

början kan veta vilka frågor som är viktiga och betydelsefulla och den ger möjlighet att 

utforska det i svaren uppkomna (Starrin & Renck, 1996). I en kvantitativ 

forskningsintervju däremot, utelämnas möjligheten att ta till vara på spontanitet och 
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överraskningar på grund av frågornas direkta konstruktion. Därför är det logiskt att 

avstå från en kvantitativ forskningsintervju i arbetet därför att överraskningar och 

skillnader i de olika svaren hos informanterna ses som en självklarhet och en önskan att 

uppnå (Starrin & Renck, 1996). 

 

I uppsatsen tillämpades den kvalitativa forskningsmetoden. Detta eftersom den 

kvalitativa forskningsmetoden kan användas för att identifiera eller upptäcka ännu icke 

kända företeelser, egenskaper som anses vara centralt i detta sammanhang (Starrin & 

Renck, 1996). 

	  

3.2	   Enkät	  

Med ett kvalitativt angreppsätt utformades öppna frågor, för att tydliggöra den djupare 

uppfattningen om marknadsförings-ämnet hos informanterna. Med tanke på urvalet 

kom inte ett fysiskt möte vara genomförbart, på grund av långa geografiska avstånd 

mellan respondent och informanter. Då en informant inte hade möjlighet att svara via 

telefon var det lämpligt att konsekvent dela ut enkäter till alla informanter för att 

undvika skillnader i tillvägagångssättet. Därför kommer undersökningen implementeras 

som en enkät utformat med ett antal öppna frågor.  

 

Frågorna i enkäten ställdes objektivt för att inte påverka svaret i för stor utsträckning. 

Öppna frågor leder till öppna svar, detta innebär inte att frågorna inte har någon 

riktning. Genom en riktning därigenom sålla bort spontan information om företeelser 

och attityder. Frågorna utformades för att få fram den subjektiva upplevelsen hos 

informanterna (Starrin & Renck, 1996). Sådana öppna frågor kommer leda till att 

informanten känner sig trygg och därigenom kan svara så precist som möjligt om något 

som kan uppfattas som hemligt i ett marknadsföringssammanhang. Det är också viktigt 

att agera osjälvisk i denna situation för att förtydliga mitt ointresse av kopiering av en 

eventuell marknadsföringsplan. 

 

För att tydligt få fram informanternas svar följs några principer: undvika känsloladdade 

ord, hålla det koncentrerat på ämnet genom upprepning av ordet marknadsföring, 

undvika frågor med dubbla betydelser, främmande ord som inte går under kategorin för 

marknadsföring och till sist undvika ledande frågor. 
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Genom att intervjua verksamma formgivare, med hjälp av enkäter, valda utifrån när de 

examinerades och undersöka deras marknadsföringsplaner, kan studien bidra till större 

inblick i och ett förtydligande för nya kommande formgivare, hur det kan gå till i en 

marknadsföringsprocess via flera distributionskanaler. 

 

3.3	   Hermeneutik	  

I uppsatsen arbetas med en kvalitativ forskningsmetod och med en hermeneutisk ansats 

för tolkning och analys. Detta eftersom min förförståelse inom ämnet spelade in i mitt 

analysarbete. Patel och Davidson skriver i sin bok att det är svårt att säga vad som 

kännetecknar hermeneutisk ståndpunkt, beskrivningen tenderar att bli för allmän och 

ytlig. Människor har intentioner och avsikter som yttrar sig i språk och handlingar, 

genom detta går det enligt en hermeneutiker att tolka och förstå innebörden av dessa 

intentioner (Patel & Davidson, 2011). Definitionen av en hermeneutisk tolkningsmetod 

enligt Kvale (1996) är att med syfte att tolka texter söka svar på meningen i det 

uttryckta, med målet att eventuellt ändra eller medge betydelsen av en företeelse eller 

objekt som redan sedan tidigare har en innebörd (Kvale, 1996). I arbetet kommer 

teoribakgrunden utgöra grunden för marknadsföringsämnet och därefter kommer 

förförståelsen vara till hjälp för att analysera och tolka informanternas svar.  

 

Hermeneutiken tillämpas idag främst i bland annat kultur- och samhällsvetenskap. 

Detta görs genom att tolka mänskligt liv och existens som kommer till uttryck i det 

talade, skrivna och i handlingar. Hermeneutiken har fått stå för kvalitativa förståelse- 

och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, subjektiv och engagerad. Den 

tillämpar ingen specifik metod eller teori. Forskaren närmar sig forskningsområdet med 

en subjektiv infallsvinkel baserad på en förförståelse. Förförståelsen var i detta fall en 

tillgång och inte ett hinder i forskningsprocessen för att förstå teori och empiri (Patel & 

Davidson, 2011). Som författare i arbetet kommer min förkunskap för 

informationstekniken att ligga till grund för analysen av empirin. Förkunskapen består 

av att vara insatt i en marknadsföringsprocess i mitt eget skapande arbete och även 

förkunskaper inom marknadsföring och entreprenörskapsämnet på universitetet.  

 

3.4	   Urval	  

Urvalet är gjort genom ett bekvämlighetsurval valda ur en grupp som är bekant för mig. 

14 personer med grund i min frågeställning och med en marknadsföringsprofil 
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tillfrågades, detta bildade gruppen som valdes att fokusera på. Därefter 

slumpgenererades lika många tillfrågade i gruppen som examinerats på 1900–talet som 

i gruppen examinerade på 2000–talet. De som svarat på förfrågan blev valda att 

fortsätta arbeta vidare med. Ett representativt urval kom inte att användas då jag endast 

ville undersöka och förstå det enskilda fallet och inte skapa någon generalisering då det 

varken är intressant eller uppnåeligt. Till slut hade fyra informanter valt att svara och 

godkänt deltagandet. Av dessa fyra är hälften examinerade på 1900–talet och de andra 

två examinerade på 2000–talet. Här nedanför följer en presentation av informanterna för 

att skapa en förståelse men utan att avslöja vem det är med tanke på kommande 

aspekter inom forskningsetiken som nämns i kapitel 3.7. 

Informant 1: Etablerad kvinnlig formgivare med bas i centrala Sverige. Hon tog 

examen på 1960–talet och kommer i uppsatsen nämnas som Ylva. 

Informant 2: Etablerad kvinnlig formgivare med bas i södra Sverige. Hon tog examen 

på 1990–talet och kommer i uppsatsen nämnas som Fia. 

Informant 3: Nyetablerad kvinnlig formgivare med bas i Södra Sverige. Hon tog 

examen på 2000–talet och kommer i uppsatsen kallas Emelie. 

Informant 4: Nyetablerat kvinnlig konsthantverkare med bas i södra Sverige. Hon tog 

examen på 2000–talet och kommer i uppsatsen nämnas som Vendela. 

 
3.5	   Genomförande	  

Empirin har framtagits av enkäter, utformade med öppna frågor som lämnade utrymme 

för informanterna att svara öppet under. Vid förfrågan skickades ett informativt mail 

som beskrev studien och dess syfte och vilken roll informanterna skulle spela om de 

valde att delta. Mailet tydliggjorde att uppgifterna behandlades enligt studiens 

forskningsetiska aspekter och att informanterna skulle få, om så önskades, ta del av 

uppsatsen efter framläggning. Utöver detta påpekades att svar önskades så snart som 

möjligt. Med två dagars mellanrum skickades enkäten ut och i mailet tydliggjordes att 

informanternas uppfattning av egen marknadsförings- profil och process var det som 

uppsatsen skulle behandla.  Därefter skickades ytterligare ett mail om påminnelse om 

svar inte hade erhållits efter 1 ½ vecka efter att enkäten skickats ut. Påminnelse 

behövde endast skickas ut till två av informanterna varav en av dessa svarade att de inte 

skulle ha tid att svara på enkäten. Detta gjorde att en ny urvalsprocess genomfördes i en 

mycket mindre skala för att få lika många informanter som var examinerade före och 

efter 2000–talet.  
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3.6	   Bearbetning	  av	  empiri,	  analys	  modell	  

Frågorna är baserade på ämnen som relaterar till problemformuleringen. I resultatet 

kommer det arbetas fram teman som följer dessa ämnen, detta kommer ge en översikt 

för att lättare kunna se vilka samband och skillnader som finns i empirin. Nedan 

presenteras de olika teman som valdes för analysen: 

 

• Marknadsföringens start och vilka vägar man kan gå för att marknadsföra sig. Vart 

omtalas de? 

• Offentlig person kontra privat person, skillnaden mellan det man själv väljer att visa 

kontra det som andra skriver som man inte samtycker med, hur slår man igenom? 

Image, bakgrund och utbildning i marknadsföring. 

• Skillnaden på produkt och formgivare, vad innebär marknadsföring för 

småföretagare inom hantverksområdet. 

 

Det finns även en fråga i enkäten som är en upprepning för att testa informanternas 

sanning i svaren och huruvida de svarar lika på frågorna som handlar om vad de lägger 

vikt på i sin marknadsföring och hur de utmärker sig genom detta. Till sist finns en 

avvikande fråga om synen på slumpen innanför marknadsföring (se bilaga 1). 

 

3.7	   Forskningsetiska	  överväganden	  

Analysen av empirin kommer inte genomgående använda informanternas svar i 

råmaterial i resultatet, utan istället plocka ur delar i empirin för att göra det mer 

lättåtkomligt för läsaren. Informationskravet uppfylls i och med att förfrågan om 

deltagande gjordes med en förklaring till vilket fokus uppsatsen kommer ha och till 

vilken hjälp deras deltagande kommer innebära. 

 

 Med fokus på marknadsföringen ur ett yrkesperspektiv kommer uppsatsen per 

automatik hållas bort från privata frågor men samtyckeskravet innanför den 

forskningsetiska ramen kommer ändå ligga till grund för informantens möjlighet till att 

när som helst avbryta. Vad det gäller konfidentialitetskravet kommer det användas på 

en nivå som gör det omöjligt att utröna informanternas identitet, därmed kommer de 

inte nämnas vid namn och istället ges ett alias i uppsatsen. Det är viktigt för uppsatsen 

att förståelsen för informanternas genomslagskraft i marknadsföringen kommer fram 
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för reflektion i resultat och analys. Nyttjandekravet tillgodoses i mejlet om deltagande i 

studien där det beskrivs att materialet och informationen endast kommer användas i 

uppsatsen. 

 

3.8	  	   Tillförlitlighet	  

Validitet och reliabilitet tas i uppsatsen upp för att visa på medvetenheten om eventuella 

felkällor och resultatens sannolikhet och pålitlighet. Validitet bedöms efter hur empirin 

som införskaffas leder till slutsatser, alltså värdet av uppgifterna. För att komma fram 

till en bra validitet förutsätts en bra reliabilitet. För att få fram validitet gäller det att ta 

hänsyn till informationen som fås via enkäterna och huruvida informanten talar sanning, 

omedvetet och medvetet. Det kan tänkas i detta arbete att informanterna inte vill 

erkänna sina brister eller också sina fördelar för att inte andra ska härma eventuella 

marknadsföringsplaner. För att få fram en tydlig validitet i utformningen av enkäterna 

är det bra om frågorna är anpassade enligt några principer; informanterna ska kunna 

förstå frågan och varför frågan ställs, frågor för uppsatsen viktiga saker och inte av eget 

intresse (Stukát, 2011, s. 131). Reliabilitetsfrågor i en denna uppsats kommer att vara 

feltolkningar av frågor eller feltolkningar av svar hos informanterna och även hos 

bedömare. Det kan också handla om andra situationer hos den tillfrågade som till 

exempel humöret eller också gissningseffekter. Relaterbarhet är något som resultaten 

kan uppnå, på detta vis kan läsaren förhålla sig till och jämföra egna situationer.  
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Examination på 2000–talet 
 
Informant 3: Emelie 
Informant 4: Vendela 

4.0 Empiri	  och	  resultat	  
	  

I detta kapitel kommer genomgången av empirin. För att lättare få överblick har kapitlet 

delats in i teman som nämnt i kapitel 3.8 bearbetning av empiri. Det lyfts fram 

intressanta utfall ur det uppkomna och det som är relevant för uppsatsen. Även möjliga 

felkällor påpekas i denna del såsom missuppfattningar och misstänkt oärliga svar. 

Syftet är att undersöka hur marknadsföring går till idag och vilka marknadsförings–

kanaler som används. Utifrån frågeställningarna har en gruppering varit central för att 

se om det finns någon skillnad mellan att vara examinerad på 1900–talet och 2000–

talet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.0 Gruppering av informanter enligt frågeställningen. 
 
Informanterna ombads beskriva när de gick från utbildning ut i arbetslivet med syftet 

att få fram hur lång tid efter examen som de började ta tag i marknadsföringen och 

vilka vägar de gick för att börja marknadsföra sig.  

Fia menar på att hon redan tidigt var väldigt medveten om vikten av att marknadsföra 

sig redan när hon höll på med studierna och visste att hon ville och behövde leva på sitt 

eget arbete. Ylva däremot rönte stor uppmärksamhet och ordentligt stora reaktioner på 

sina verk redan under studietiden och när examen togs behövde hon därför inte lägga 

energi på marknadsföringen.  

 

Fia började sin marknadsföring genom att 1992, när hon examinerades, göra en 

kollektion och därefter tog sig till de butiker och återförsäljare som hon önskade 

exponera sina verk i. Hon skickade även bilder till tidskrifter som hon tyckte var 

intressanta och lämpliga. Dessutom hade hon nytta av sina egna kontakter för att hitta 

ytterligare kontakter via dem.  

 

Examination på 1900–talet 
 
Informant 1: Ylva 
Informant 2: Fia 
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Ylva hade redan på 60–talet stora utställningar och stora recensioner i till exempel 

dagspressen. Hon ställde ut sitt alster i skyltfönster i Stockholm och fick pris av 

Nationalmuseum. Detta resulterade i att Ylva därefter arbetade som frilansare. Ylva 

skriver om de sammanhang som hon har varit med i för att visa på hur stor 

uppmärksamhet och betydelse hennes form- och bildspråk har rönt. Deltagande på radio 

P4:s sommarpratarna, ”massor av gånger på TV – i otaliga program som till exempel 

morgonteve” och ”häftiga annonser”. Hon nämner också att detta är en självklarhet 

eftersom hon är så ”populär och uppriktigt säger vad jag tycker” (Ylva). Hon säger sig 

vara en så kallad kändis och tycker att det är förvånande att jag ställer sådana frågor 

eftersom hon själv inte har så stor del i sin egen marknadsföring, då det ”sköter sig 

själv” (Ylva). Till sist nämner hon att jag kan googla för att få en bättre översikt över 

hur hennes marknadsföringsprofil ser ut. 

 

Emelie svarar att hon direkt efter studierna startade eget företag, hon fick anställning i 

oktober 2012 och därmed blev företaget ett aktiebolag. Marknadsföringen startade 

under studietiden för att skapa en grund för företaget och för att säkerställa efterfrågan 

hos kunder som sedan kunde uppfyllas. Emelie påpekar också att marknadsföring är 

något som hon ser fortlöper kontinuerligt. Hennes företag synliggörs via en egen 

hemsida och via sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter.  

 

Vendela beskriver att det är svårt att bestämt säga när hon började kalla sig 

yrkesverksam efter avslutade studier. Det hon berättar är att efter examen gick hon med 

i en verkstadsgrupp för formgivning men att hon inte började sälja sitt hantverk med det 

samma. Hon hade en hemsida något år efter examen men företaget startade hon inte för 

än fyra år efter studierna. Hon startade även en blogg under samma tid som hon nu har 

haft i cirka fem år. Vendela nämner även att hon räknar mässdeltagande som en del av 

sin marknadsföring och att hon har deltagit på Formex-mässan ”ett par gånger” 

(Vendela). Hon påpekar att även om det inte var så genomtänkt så har hon också varit 

med på olika marknader som hon också ser som en typ av marknadsföring. Idag 

marknadsför hon sig genom sin blogg, hemsida och mässor.  

 
När det gäller skillnaden på produkt och person i arbete och i marknadsföring har 

informanterna tydliggjort detta. Även marknadsföring som inte informanterna själva 

har gjort och genomfört och huruvida de anser det vara marknadsföring eller inte. 



Linköpings universitet   Karin Aunaas  
Institutionen för kultur och kommunikation  VT, 2013 

 

 25 

Fia skiljer på produkt och sig själv som formgivare i sitt arbete, att man så småningom 

lär sig att se sig själv som ett varumärke och att just detta är svårt till en början. Ska hon 

sälja sina verk tar hon själv ett steg till sidan för att lättare förstå att det inte är en del av 

henne själv hon säljer, fokus ligger på produkten. När någon talar om att hennes 

produkter är bra och snygga kommer hon tolka det som en fördel och som en 

komplimang, om de däremot skulle prata om henne själv som formgivare blir hon 

generad och rodnar. Därefter ställs frågan hur hon skiljer på produkt och sig själv som 

formgivare i sin marknadsföring; då förklarar hon att marknadsföringen gäller hennes 

företag och företagsnamnet och att hon endast jobbar på företaget som hon beskriver 

som en tydlig skillnad mellan att vara och jobba med ett företag. Fia tillägger också att 

när det gäller folk i allmänhet och press i synnerhet är de mycket mer intresserade av 

henne som person och inte lika mycket i det hon gör.  

 

Ylva talar om att hennes bild och formspråk och hennes sätt att vara frispråkig är det 

som gjort att hon har fått sådan uppmärksamhet av allmänheten. Ylva verkar i svaret 

inte förstå frågan om hur hon själv ser på sin egen marknadsföring utan redogör att hon 

synliggörs för att hon är så kallad känd. 

 

Emelie arbetar väldigt nära produkterna och arbetar aktivt för att skapa ett starkt 

varumärke i både arbetsprocess och marknadsföring och skiljer därför inte alls på 

produkt och person i varken marknadsföring eller arbete.  

 

Vendela arbetar som Emelie väldigt nära sina produkter. Hon förklarar att hon som 

formgivare är en del av produkterna eftersom hon gör allting för hand. I 

marknadsföringen presenterar hon endast produkterna och inte sig själv som 

formgivare, men hon beskriver att hon alltid är närvarande och att hon ”heller inte vill 

vara en fullkomligt anonym person bakom produkterna” (Vendela).  

 

Informanternas upprätthållande av en form av image i sin marknadsföring tyder på 

samsvarighet hos de två grupperna. 

Ylva säger sig ha ett tydligt bild- och formspråk. Detta gäller även för Emelies företags 

tydliga stil av hur de väljer att uttrycka sin unicitet och säregenhet i marknadsföringen. 

Båda säger att de är noga i hur de väljer att uttrycka sig i marknadsföringen. 
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Fia menar på att hon marknadsför sig själv genom det hon gör och att de olika 

produkterna hålls ihop av henne själv, men att det är viktigt för henne att hålla isär 

profession och att vara privat person. Hon försöker i sin marknadsföring vara så 

kortfattad som möjligt, hon menar att hon har större nytta av att förbereda några få 

meningar som sammanfattar hennes arbete och det hon vill ha sagt. Vendela 

upprätthåller ingen personlig image genom marknadsföringen som hon vet och lägger 

inte vikt vid något specifikt som markerar unicitet, bakgrund eller liknande. I 

omformuleringen av frågan som förekommer i enkäten svarar hon att i bloggen skriver 

hon och visar bilder på det hon tillverkar ”och inte så mycket annat” (Vendela). Hon 

presenterar också sådant som hon har på gång i bloggen.  

 

Emelie som representerar den yngre gruppen uttrycker att hon alltid försöker vara 

personlig och öppen i sin marknadsföring med tanke på image och i de sammanhang 

som hon omtalas i. 

 

Informanternas åsikter vad gäller marknadsföring som andra än de själva gör om dem 

så som recensioner, artiklar och andra uttalanden kommer svaren att rikta å samma 

håll. 

Fia skriver att så länge ingen skriver att hon som person är ”dum i huvudet, är det alltid 

positivt” (Fia). Emelie skriver på ett liknande sätt att ”marknadsföring kan bara vara 

positiv” (Emelie). Hon ser det som mycket positivt när fler än hon själv delar, gillar 

och kommenterar. Företaget är ständigt på jakt efter vad kunder tycker och det är därför 

”all marknadsföring är viktig” (Emelie).  Vendela kan inte påstå att hon ens har märkt 

någon negativ marknadsföring, hon tydliggör att hon bara blir glad när hennes föremål 

syns i ”tidningar och på Internet, det är bra för mig” (Vendela). 

 

Huruvida marknadsföringen har bidragit till att skapa kontakter och kunder skiljer sig i 

kommentarerna från de båda grupperna. Även marknadsföring som småföretagare 

inom hantverksområdet är att skilja på. 

 Ylva och Fia som har en längre etablerad verksamhet menar att delta på mässor som i 

Fias fall och att sälja kollektioner i kända butiker som i Ylvas fall, ger den största 

ekonomiska vinningen och därigenom flest kunder. 

 

Däremot i gruppen examinerad på 2000–talet, Emelie, påpekar att marknadsföringen av 

företaget är till hjälp för kunden till skillnad från den ekonomiska vinningen i och med 



Linköpings universitet   Karin Aunaas  
Institutionen för kultur och kommunikation  VT, 2013 

 

 27 

att kunderna lär känna bakgrunden till produkterna och hon upplever det essentiellt för 

verksamheten. Vendela tror att hennes blogg inte har så stor spridningseffekt ännu och 

menar att deltagande på mässor har hjälpt henne mer i marknadsföringssyftet som hos 

Ylva och Fia. Detta lyfter Vendela fram då hon ser samband mellan att sälja in sina 

produkter lättare när de har exponerats tidigare. Däremot kan hon inte klargöra om det 

är för att kunderna har sett det på mässa eller om det är med anledning av exponering i 

butiker, Internet eller i ”någon tidning”. På samma sätt uttrycker sig Ylva och Fia.  

 

När frågan om de känner att de lyckats nå ut med marknadsföringen tenderar det att 

skilja sig i uppfattningarna i vad marknadsföringens syfte är i informanternas 

verksamheter.  

Fia svarar rakt av ”ja, men det är ett slitigt jobb” och beskriver att hon behöver vara 

”skitkrass” och räkna allt i ekonomisk vinning, det hjälper inte att nöja sig med att 

synas ”här och där” för till slut måste hon inse att hon ska leva på sitt hantverk. Ylva 

däremot tenderar att återupprepa vikten av att vara känd, populär och att synas som en 

viktig del av att lyckats nå ut i hennes verksamhet och att det har flutit på ända sedan 

studierna som avslutades på 1960–talet.  

 

I Emelies verksamhet beskriver hon att hon upplever det svårt att marknadsföra sig och 

därför inte har några förhoppningar på det, men som ett resultat av marknadsföringen 

har det uppstått ett ökat intresse kring varumärket och inte bara produkterna, ”folk gillar 

oss på de sociala medierna” (Emelie).  Emelie tydliggör även att hon skapar ett 

mervärde och en nyfikenhet hos kunderna som i sin tur leder till att kunderna köper 

produkterna. 

 

Vendela erkänner att hon inte har lagt någon större energi på marknadsföringen som 

resulterar i hennes åsikt om att hon ”dessvärre inte har lyckats nå ut med den” 

(Vendela). När det gäller bloggen gör hon det endast för att hon tycker det är kul och 

har inte några större förväntningar på det. Däremot kan hon uppleva att förväntningarna 

kring deltagandet på mässor har varierat vid de olika tillfällena, ibland är det bra och 

ger mycket uppmärksamhet, vid andra tillfällen gör det inte det.  

 

Marknadsföringen i ett skapande arbete: 

Ylva beskriver och jag citerar ”Då hade jag naturligtvis reklambyråer som 

marknadsförde och än i dag marknadsför mitt arbete” (Ylva). Detta kunde hon göra 
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eftersom hon rönte så stor respons och fick genomslag väldigt snabbt efter examen. 

Därefter lägger hon inte mer vikt vid marknadsföring kopplat till sitt skapande arbete. 

Fia har idag en web-butik som hon menar är ett roligt sätt att arbeta, hon beskriver att 

när hon har tillverkat en produkt kan hon lägga in den i web-butiken, skriva om den på 

sin Facebook sida och i bästa fall ”sälja under samma eftermiddag” (Fia). Men hon 

nämner också till sist att andra produkter kan arbetas med i år innan de finns 

tillgängliga för kund. 

 

Emelie lägger återigen fokus på kunden i sin beskrivning och påpekar att det är en del 

av hennes skapande arbete att se till kundens behov genom marknadsföringen som hon 

anser vara en utmaning. Hon vill nå ut till kunden på bästa sätt. Vendela skriver kort 

och koncist att hon inte alls tycker att marknadsföringen betyder något för hennes 

skapande arbete. Vetskapen om att hon finns tillgänglig på marknaden ”tänker jag inte 

ens på” (Vendela).  

 

När det kommer till marknadsföringsplaner och de förberedelser informanterna 

eventuellt har gjort så framhäver Fia att det sköter hon själv till skillnad från Ylva som 

menar att det sköter sig självt. Fia tycker att ”marknadsföring är en väldigt viktig del i 

mitt konstnärliga arbete” (Fia). Produkterna handlar mycket om kommunikation och det 

är därigenom som marknadsföringen blir så naturlig. Till sist drar hon slutsatsen att 

produkterna ”vill hitta sina bärare och jag måste hjälpa dem att komma ut i världen helt 

enkelt” (Fia). 

 

Emelie berättar att företaget i nuläget inte har någon marknadsföringsplan och att 

marknadsföringen i dagsläget kostar företaget mycket tid. Vendela har svar som 

stämmer överens med Emelies genom att hon inte har någon marknadsföringsplan, 

”som jag kanske borde ha!” (Emelie) men att det kostar henne mycket tid och inte 

särskilt mycket rent ekonomiskt, det hon har betalat för är mässdeltagandet och till 

marknaderna och att det är en överkomlig summa. 

 

När jag kommer till frågan om att profilera sig via web och sociala medier uttrycker 

Fia från gruppen som examinerades på 1900–talet inte mer än att det är jättekul, men att 

det tar mycket tid. ”En hörnsten i denna typ av marknadsföring är att jag blir road av det 

personligen. Det håller inte att gå på dessa oändligt många föreläsningar om hur man 
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jobbar på sociala medier, jag måste använda det själv och hitta min egen väg som jag 

gillar själv” skriver Fia om sociala medier. 

 

Emelie från gruppen examinerad på 2000–talet förtydligar att dessa marknadsförings–

kanaler är ett måste idag. Hon skriver också att det även är ett utmanade sätt att möta ett 

nytt behov av ständig uppdatering och förändring. Hon beskriver att hon tycker att detta 

sätt att marknadsföra sig är lättillgängligt och anpassad för ”dagens aktiva samhälle” 

(Emelie). Vendela har samma syn på marknadsföring via web och svarar ”absolut! Har 

som sagt bloggen och hemsidan som jag arbetar med, har funderat på en Facebook-sida 

men har inte orkat ta tag i det” (Vendela).  

 

Som sista slutkläm ställs frågan till informanterna om de upplever att slumpen har 

bidragit till att de lyckats nå ut?  Fia och Emelie delar åsikt i absolut inte! Fia skriver 

”absolut inte! Det är ett jävligt hårt jobb, slumpen har man igen nytta av” (Fia). Emelies 

svar lyder; ”absolut inte! Det är ett ständigt hårt arbete som leder till att det skrivs om 

eller kommenteras” (Emelie). Vendela instämmer och skriver att hon inte skulle kalla 

det slump, men att det alltid handlar om tur och otur hur väl man lyckas nå ut. Ylva har 

inte nämnt något om sin åsikt om slumpen har hjälpt henne att lyckas nå ut.  

 
Sammanfattning 
Resultatet visar på att informanterna vid ett tidigt skede, redan i studietiden visste att 

det skulle innebära ett arbete i att marknadsföra sig, vilket de har gjort på olika sätt. 

Oberoende av examinations tid skiljer de fyra informanterna på hur de väljer att 

uttrycka sig i marknadsföringen. Det som de, lagt samman, väljer att fokusera på är ett 

tydligt bild- och formspråk, främja varumärket och förståelsen hos kunder, hitta rätt 

bärare och att skriva och visa bilder på egen tillverkning. Tillsammans håller 

informanterna vid att mestadels av all marknadsföring till exempel kommentarer, 

delning och recensioner som görs av andra än de själva, är bra så länge de inte går på 

personangrepp. Syftet med marknadsföring kan skilja uppfattningarna utifrån 

examinations tid. Med en tidigare startad verksamhet, hos Ylva och Fia, ligger fokus 

idag på en ekonomisk vinning hos befintliga och nya kunder. I en senare startad 

verksamhet, hos Emelie och Vendela, framträder kunden i centrum och det råder en 

osäkerhet i att konstant etablera och skilja sig från mängden på marknaden innanför 

hantverk och formgivnings-branschen. Som formgivare examinerad på 2000–talet 

upplevs det i dessa två fall svårt med marknadsföring. Utan att ha genomfört en plan för 
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hur de ska gå tillväga och hur de kan se förändringar med marknadsföringen i 

verksamheten, uttrycks det en besvikelse att som Vendela beskriver dessvärre inte ha 

lyckats nå ut. Som kontrast till detta kan det påpekas att Fia, Emelie och Vendela 

upplever det kul och roande att komplettera marknadsföringen med sociala medier och 

blogg. Ylva tydliggör genomgående att hon inte påverkar sin marknadsföring av egen 

del så mycket och att det beror på att det inte behövs av olika anledningar. Det finns 

skillnader i marknadsföringsprocesserna hos informanterna men det tros inte vara 

enbart på grund av eller i anledning av vilken tid före eller efter 2000–talet som de 

examinerades i.  
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5.0	  Diskussion	  
 
Empirin är ett resultat som visar att det finns skillnader mellan en etablerad och en 

nyetablerad inom yrkesområdet för slöjd, hantverk och formgivning. Med olika 

förutsättningar i hantverksyrket kommer också marknadsföringsdelen skilja 

informanternas uppfattningar åt. Det som går att tyda är att en senare examinerad 

formgivare har andra värderingar när det gäller marknadsföringen. Emelies 

marknadsföringsmål är att ta till vara på kunden och se till kundens intresse och därefter 

anpassa företagets verksamhet, detta tydliggör hennes vision eller resultat av 

marknadsföringen. Dagens affärs- och handelsverksamhet har ett annat fokus än vid 

industrialiseringens genombrott. Då behövdes fokusering som visade att min grej är 

bättre än din. Idag står kunden i fokus och framstår som kundens önskan är min lag. 

 

Ylva och Fia talar om marknadsföringen på ett sätt som skiljer sig från Emelie i frågan 

om när marknadsföringen tog fart. Kanske är det svårare att beskriva denna period när 

den inte är aktuell och inte går att påverka detta läge. Det är klart att tiden avgör hur väl 

man kommer ihåg och hur man tänkte när man startade sin marknadsföring. Med facit i 

hand kan Ylva och Fia se större kopplingar till vad de har gjort bra och vad som inte har 

gått lika bra, kanske även undvika prata om det som gjorde att marknadsföringen inte 

gick så bra. Till exempel det som passerades obemärkt utan att ha något inflytande på 

marknadsföringen kan tänkas undanhållits.  

 

Jag ser flera skillnader mellan grupperna när det gäller att vara etablerad och 

nyetablerad på marknaden idag. En nyetablerad behöver använda alla medel för att 

skapa en igenkännlighetsfaktor hos allmänheten som en etablerad formgivare redan har 

genomfört sedan tidigare. Därför kan Ylva och Fia i detta fall luta sig lite tillbaka för att 

fokusera på att skapa nya kunder och inte som Emelie som behöver erhålla alla möjliga 

kunder och kontakter hon kan få tag på. Detta kan vara något som kanske har ett 

samband med att vara en småföretagare i allmänhet. I Fias fall, som också är 

småföretagare och etablerad handlar det mycket om att ständigt visa vem hon är och för 

att kunna leva på sitt hantverksyrke.  

 
Vetskapen om att internet är ett betydande medium för marknadsföring kan vara en 

fördel idag. Däremot menas det på en annan sida att sociala medier och Facebook är en 

trend och att det snart kommer försvinna (Westgårdh, 2007), men desto fler människor 
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som påverkas av dessa medier, desto mer kommer det betyda för oss och därigenom 

fortsätta utvecklas (Wass, 2007). 

 
Marknadsföring finns i många olika former och jag tror att så länge man försöker finnas 

i de flesta distributionskanaler som man har resurser för, ökar det chanserna oavsett om 

man själv är personligt engagerad och intresserad av vilket marknadsföringssätt det är. 

Detta kan relateras till tidigare kapitel som i Dahléns avhandling om hur konsumenter 

använder sig av medier via Internet som i sin tur leder till att producent mer eller 

mindre är tvungen att följa konsumenters spår för att synas där konsumenten rör sig 

(Dahlén, 2001). 

 

Som småföretagare och frilansare i dessa fall kan man fundera över tiden som 

disponeras och hur mycket tid, pengar och energi som går åt för att skapa en riktigt bra 

marknadsföringsprofil. Det som kan utläsas i empirin och från Internet är att alla fyra 

informanter har en websida som de kompletterar sin marknadsföring med. På 

webbplatsen lägger de fram sin profil utåt till dem som besöker sidan, de visar på 

utvalda produkter och informanten som skiljer sig från de tre andra är Fia som även har 

en webshop kopplat till sin websida för att öka försäljningen på detta vis. Har 

informanterna gjort ett medvetet val vad det gäller att sköta allt detta själva? Eller kan 

det bero på kunskapsbrist i marknadsföringsämnet eller är det ekonomin som stoppar 

för att göra som Ylva gjorde ”låta reklambyråer göra jobbet” (Ylva). Informanterna 

nämner inget om att de har gjort sina hemsidor i egen regi eller om de har fått någon 

annan att göra det jobbet åt sig.  

 

Som nämnt i inledningen är kampen om inflytande och makt en stor del av affärslivet 

idag (Laurelli, 2012) och för att skapa sig en igenkännbar profil krävs tid från egen 

produktion. Ylva är den enda av informanterna som beskriver att hon inte själv har 

behövt lägga så mycket tid på marknadsföringen eftersom den sköter sig själv, intresset 

för hennes verksamhet och hantverk har varit så stort och andra än henne själv har skött 

marknadsföringen som i sin tur har gynnat Ylvas verksamhet. Kanske har 

marknadsföring genom uppdrag hört till i arbetet. Att få i uppdrag att skapa kollektioner 

till företag som redan innan har kännedom om henne, därmed kan det tänkas att 

uppdragsgivaren har skött marknadsföringsdelen åt företaget och Ylva som formgivare, 

vilket gör det lättare för henne att koncentrera sig på skapande processen. 
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Sociala medier 

Något som jag uppmärksammar i resultatet är att sociala medier verkar vara något som 

den yngre gruppen implementerar i marknadsföringen som en mer betydande del till 

skillnad från den äldre generationen. Den äldre gruppen har sociala medier mer som ett 

komplement till de redan etablerade marknadsföringskanalerna. Emelie berättar i 

resultatet att hon undersöker vad kunder söker efter och därigenom arbetar med sin 

verksamhet medan Fia använder sociala medier för att exponera sitt hantverk och visa 

kunder och intressenter vad hon arbetar med.  

 

Att arbeta med sociala medier i sin marknadsföring idag innebär också att dessa 

personer möjligtvis behöver anpassa sig till de nya förutsättningarna som detta kan ge. 

Till exempel att acceptera den mindre auktoritära rollen i relationen till kunderna i 

jämförelse med en envägskommunikation. Med detta i åtanke tror jag att man kan göra 

upp en strategi för att hantera situationer som kan uppstå i sociala medier. I empirin 

tyder ingenting på att informanterna har stött på situationer som drabbar dem på ett 

negativt sätt vad det gäller sociala medier eller också annan marknadsföring ännu. De är 

glada för all marknadsföring som görs så länge, som Fia beskriver, det inte påpekas att 

hon är ”dum i huvudet”. 

 

Inom sociala medier är det sett från informanternas uppgifter endast Facebook och 

blogg som används i marknadsföringen i Emelies och Fias verksamheter. För att nämna 

något om att vara privat och att skilja på det privata och det professionella i ett 

sammanhang såsom Facebook som till största del består av privatpersoner. 

Informanterna nämner ingen problematik med marknadsföringen i sociala medier och 

Facebook. Det är idag möjligt att skapa profiler för verksamheter och organisationer på 

Facebook och det kan vara en god anledning som bidrar till att lättare skilja på privat 

och profession på Facebook. 

 

 

 

 

  



Linköpings universitet   Karin Aunaas  
Institutionen för kultur och kommunikation  VT, 2013 

 

 34 

 Marknadsföring 

För att nämna någon skillnad på Ylva och Fia i sin marknadsföring, kommer 

föreställningen kring en personlig image och vad de lägger vikt på i sin marknadsföring 

skilja de åt, även om de examinerades under samma utsatta period.  

 

Att göra upp en marknadsföringsplan är inget som de tillfrågade har tagit till sig i 

verksamheterna. Kanske kan det bero på okunskap inom fältet och ämnet 

marknadsföring. Det kan verka som att en marknadsföringsplan är något som tillämpas 

inom en grupp eller sammanhang där man lägger betydligt mer fokus på 

marknadsföring och dess påverkan och genomförande. I ett sammanhang som detta då 

största delen verksamheten omfattar ett skapande arbete och marknadsföring kommer 

längre ned i prioriteringslistan, kan vi se att processen för att nå ut skiljer sig från teorin. 

Detta är den största olikheten som märkbart skiljer sig i ett yrke som till största del 

handlar om att formge och att arbeta med ett hantverk. Som en kontring till detta kan 

också spekulationer till hur marknadsföring går till för ett småföretag som ägnar den 

huvudsakliga tiden till något annat som till exempel en elektriker. Finns det några 

likheter generellt till hur småföretagare hanterar markandsföringsämnet? Knutsson och 

Tufvesson (2013) menar, som nämnd tidigare, i sin beskrivning att marknadsföring och 

dess styrda process innebär att utforma en marknadsföringsplan. En sådan plan ger ett 

företag eller en verksamhet en översikt över dess fördelar och eventuella nackdelar på 

marknaden. Om en sådan plan inte skulle genomföras, hur ska man då ta reda på och 

klargöra vilka vägar man kan gå och vilka som är mest lämpliga för att 

marknadsföringen ska bli så bra som möjligt? 

 

De tillfrågade hade som nämnt inte utfört marknadsföringsplaner av denna sort och 

därför uppkommer det frågor kring Ylvas uppfattning av hennes marknadsföring och 

attityd kring detta. Det som uttrycks är att hon är väl etablerad och att hon tydligt 

märker detta personligen. Ingen av de andra informanterna verkar uttrycka sig på 

samma vis som Ylva. Tankarna resulterar i att dra en parallell till hennes unika situation 

att inte behöva marknadsföra i egen regi och dessa reklambyråer som hon talar om 

möjligen utformar en marknadsföringsplan som har gynnat Ylvas verksamhet.  

 

För att dra en parallell till undersökningen av Martin Christofferson (2012) om företags 

syn och deltagelse via sociala medier, säger företag om frågan kring utomstående hjälp 
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för att bygga en profil via sociala medier, 70 procent nej. Sociala medier används av de 

deltagande företagen för att stärka varumärket. Därför tolkas det som att sociala medier 

fungerar som ett komplement till redan existerande marknadsföring kring varumärket. 

Som en småföretagare i formgivningsbranschen eller nyetablerad i formgivnings–

branschen förmodas det vara relevant att lägga tid och pengar på att skapa en bra profil 

utåt. I annat fall kan det tänkas motsägelsefullt att skapa och producera produkter som 

inte kommer exponeras eller visas för en publik på ett lockande sätt som konkluderar i 

vinst för formgivaren. Marknadsföring i ett skapande arbete kan ses som avgörande i 

önskan att nå ut till en publik och etablera sig för att därigenom kunna livnära sig på 

hantverksyrket. I ett annat resonemang är det också fullt förståeligt att största fokus rent 

intuitivt läggs på produktion och skapande då det är detta formgivare brinner för.  

 

Slutligen i resultatet kan vi se att slumpen inom marknadsföring och att lyckas nå ut är 

något som kan provocera eller verka som en önskeförhoppning i ett sammanhang där 

det upplevs krävande att nå ut. I det verkliga sammanhanget och i en verksamhet som 

agerar på marknaden finns det inget som heter att det plötsligt blev så himla bra, utan 

det handlar om att lägga ner mycket tid och energi om man vill nå ut till en stor publik. 

I Vendelas uttalande kan det med slump komma att betyda att det finns saker i som 

händer som man inte kan bestämma över, vilket kan tolkas som en slump att man träffar 

rätt person vid rätt tillfälle.  

 

5.1	   Slutsats	  
 
I arbetet har fokus legat kring marknadsföring ur ett slöjd-, hantverk- och 

formgivningsperspektiv. I en verksamhet inom detta område tenderar det att inte ligga 

så mycket kunskap och utförliga planeringar för att på bästa sätt nå ut. I dessa 

informanters verksamheter ligger en hemsida till grund för marknadsföringen och detta 

kompletteras med olika små medel. En process av en verksam formgivare examinerad 

på 1900–talet skiljer sig inte markant från en process av en verksam formgivare 

examinerad på 2000–talet. Den senare gruppen kan däremot tendera att ha en annan syn 

och infallsvinkel till fler tekniska medier som kan gynna deras verksamhet, men detta är 

ingenting som de själva har märkt något av.   
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5.2	   Metoddiskussion	  	  
 
Uppsatsens upplägg i att mixa fler metoder för att ta fram empirin har personligen inte 

beprövats tidigare. Förmågan att göra bra enkäter kommer alltid kunna utvecklas. 

Med undersökningen känner jag som konstruktör att jag i efterhand förstår vilka frågor 

som skulle varit mer lämpliga och mer bidragande till uppsatsens syfte. Tydligheten i 

frågorna var inte helt klar och det resulterade i att informanterna kunde svara på helt 

olika sätt utifrån hur de tolkade frågan. Här kunde det vara lämpligt att testa olika 

frågetekniker för att slutgiltigt komma fram till en mer användbar slutsats. När det 

gäller validitet i undersökningen kunde test-retest-metod vara en bra väg för att 

ytterligare påvisa feltolkningar hos informanterna. Alltså att ställa samma fråga flera 

gånger i enkäten, på olika sätt, för att säkerställa svaret. 

 

Om möjligheten skulle ges att skriva uppsatsen återigen skulle enkäten förmodligen 

utformas på ett annat sätt, även möjligheten för att utföra en intervju skulle vara 

önskvärt. Detta för att kunna fördjupa ytterligare i deras åsikter och uppfattningar om 

marknadsföringsprocessen.  

 

Som ett framtida förslag och rekommendation på intressant ämne att utveckla inom ett 

tangerande område är att undersöka en yngre generations förståelse för 

Informationstekniken med tanke på uppväxten nära tekniken. Detta kan jämföras med 

en äldre generation födda under tidigt eller mitten på 1900–tal, vilka kan tänkas ha 

börjat med tekniktillämpning senare i livet och tillägnat sig tekniken i egen regi. Ger 

detta en fördel gentemot konkurrenskraften i affärsstrategier? Därefter kan, som nämnt i 

uppsatsens tidigare del marknadsföring i diskussionen, också diskuteras om en 

formgivare som små/egen–företagare är jämförbar med en vilken som helst annan 

yrkesgrupp som faller innanför kategorin små/egen–företagare. Vad tyder på att 

marknadsföring är viktigare kontra nedprioriterat just för att det är inom 

formgivningsbranschen?  
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Bilagor	  
 
Bilaga 1. Enkät 
 

1. När gick du från utbildning ut i arbetslivet? 
 

2. När kan du säga att du började marknadsföra dig, och varför gjorde du det just 
då?  
 

3. Via vilka kanaler marknadsför du dig? 
 

4. Vad har du för åsikter om den marknadsföring som andra gör om dig, så som 
recensioner, artiklar och andra uttalanden? 
a) Vilka delar upplevs negativt (som t.ex. kopiering och/eller negativa 

kommentarer) 
b) Hur påverkas du av negativ marknadsföring? 
c) Vilka delar upplevs positivt (som t.ex. länkning, delningar och/eller positiv 

kritik) 
 

5. Hur skiljer du på produkt och dig som formgivare i ditt skapande arbete? 
 

6. Skiljer du på produkt och dig som formgivare i din marknadsföring? 

 
7. Hur upprätthåller du din personliga image genom din marknadsföring? 
a) Hur ser den ut?  
b) Vad lägger du vikt på i din marknadsföring? 

 
8. I vilka sammanhang omtalades du innan du började marknadsföra dig och efter? 

(till exempel lokaltidning, blogg och television).  
 
 

9. Till vilken hjälp kan du säga att marknadsföringen varit för att skapa kontakt 
med dina kunder och på vilket sätt? 
 

10. Hur kan du se att du har lyckats att nå ut med din marknadsföring? 
 

11. Hur har marknadsföringen motsvarat dina förväntningar? 

 

12. Hur uttrycker du dig i din marknadsföring? Till exempel i förhållande till image, 
produkt, unicitet, utbildning, bakgrund, projekt och uppdrag. 

 

13. Hur mycket betyder marknadsföringen för ditt skapande arbete och påverkas du 
av vetskapen om att du finns tillgänglig ute på marknaden? 
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14. Vad upplever du är svårast: att marknadsföra sina produkter eller att 
marknadsföra sig själv som konsthantverkare/formgivare/gestaltare? 

 

15. Vad har det kostat dig, i tid, ekonomiskt och mentalt att arbeta med din 
marknadsföring? 

 

16. Har du genomfört en marknadsföringsplan och mäter du resultaten av din 
marknadsföring eller sköter någon annan detta?  

 

17. Hur ställer du dig till att profilera dig via webben, t.ex. sociala nätverk och hur 
mycket betyder det för din marknadsföring? 

 

18. Kan du påstå att slumpen har bidragit till att du lyckats nå ut? 

 


