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Abstrakt 
Titel: Small but mighty - en kvalitativ studie om lokala designföretags 
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Institution: Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, Kalmar 

 

Studiens syfte är att redogöra för, samt få en djupare förståelse kring lokala 

designföretags marknadskommunikation. Forskningsfrågorna lyder som följande; Vilka 

kanaler för marknadskommunikation använder sig lokala designföretag av? samt Hur 

arbetar lokala designföretag med innehåll och formspråk i sin 

marknadskommunikation?  

 

Genom en kvalitativ metod med deduktiv ansats, utfördes åtta semistrukturerade 

intervjuer med både företagare och experter. Vidare genomfördes en innehållsanalys 

samt strukturerade observationer av fem företags digitala och sociala kanaler. Resultatet 

visar på att det finns gemensamma aspekter när det kommer till vilka kanaler samt 

vilket innehåll som företagen använder och publicerar. Det går även att utläsa att 

samtliga företag har en tydlig produktorientering i sin kommunikation. Formspråket 

baseras dock på företagens egen estetik. Slutligen presenteras studiens resultat i en 

modell, som utgår från Shannon-Weavers kommunikationsmodell från 1948 och förslag 

för framtida forskning tydliggörs. 

 

Nyckelord 
Lokala designföretag, marknadstendenser, marknadskommunikation, innehåll, 

formspråk, digitala kanaler, sociala kanaler.  
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1 Inledning 
Under detta kapitel kommer studiens grund att förklaras. En bakgrund presenteras som 

berör olika marknadstendenser som påverkar förutsättningarna  för lokala företag. 

Detta mynnar ut i en problemdiskussion som lyfter fram olika åsikter gällande hur 

dessa tendenser förändrar hur marknadskommunikationen bör se ut. Slutligen 

presenteras studiens frågeställningar, syfte och avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 

Förutsättningarna för lokala företag har under de senaste åren förändrats (Kotler, 

Kartajaya & Setiawan 2016). Globalisering har genom åren haft en stor inverkan på 

marknaden och på konsumentkulturen (Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg 2016). 

Denna globala inverkan har framkallat ett ökat fokus på det lokala, då kunder kan 

uppleva utvecklingen som oroande och ohållbar. Allt fler kunder blir därför mer 

medvetna kring sina rötter och väljer att handla från lokala företag. Globaliseringen har 

medfört att villkoren för lokala företag blivit mer jämställda med de globala företagen 

(Kotler, Kartajaya & Setiawan 2016). Baserat på denna utveckling kommer inte 

konkurrensförmågan hos företag längre bestämmas av deras storlek, ursprungsland eller 

tidigare fördelar som exempelvis ekonomiska resurser. Detta möjliggörs på grund av att 

konkurrensen ändras från att vara vertikal till att bli horisontell, eftersom marknaden 

skiftar från mer “mainstream” och högvolym-varumärken till mer nischade och 

lågvolym- varumärken (ibid.). Vidare menar antropologdoktorn Katarina Graffman och 

reklamprofessorn Jacob Östberg att de företag som kommer överleva dessa skiftande 

marknadstendenser är de som klarar av att slå an hos kunderna (Rågsjö Thorell 2018). 

De påvisar att små lokala företag hör till dessa, då de kan interagera närmare med 

kunderna. Detta stöttas av att det lokala företagsklimatet i Sverige förbättrats, vilket 

betyder att möjligheterna för lokala företag blir fler samt att nya kan etableras på lokal 

nivå (Fälldin 2015).  

 

Consoli (2016) påvisar även att tack vare teknologins snabba utveckling finns inte 

längre fysiska begränsningar för lokala företag, vilket bidrar till att marknaden blir mer 

inkluderande. Internet, med sina sociala kanaler och nätverk, eliminerar geografiska 

samt demografiska barriärer (Kotler, Kartajaya & Setiawan 2016). Detta gör att företag 

kan ha närmare relationer med sina kunder och andra partners, som bidrar till att 
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marknaden blir mer horisontell. I kombination med detta använder människor alltmer 

mobila enheter, såsom smartphones och surfplattor, vilka tenderar att uppta mer av 

kundernas tid och uppmärksamhet (Brown, Jones & Wang 2016). Internetstiftelsen i 

Sverige redogör i sin rapport att 85 procent av den svenska befolkningen har en 

smartphone, medan 69 procent har minst två surfplattor i hemmet (Davidsson & 

Thoresson 2017). Vidare sker alltmer av svenskarnas mediekonsumtion via 

smartphones (Davidsson 2016). Digitaliseringen har gjort att kundernas 

mediekonsumtion blivit mer personligt anpassad, och att de i större utsträckning kan 

bestämma själva över när, var samt hur medieinnehållet konsumeras. Detta innebär att 

de så kallade traditionella kanalerna når färre, samtidigt som användningen av medier 

online ökar (ibid.). Som en följd skapas nya utmaningar för företag, eftersom 

digitaliseringen och användandet av mobila enheter bidrar till en ökad distraktion hos 

kunden från traditionell marknadskommunikation (Brown, Jones & Wang 2016). Detta 

förstärks även av att forskning visar att de flesta kunder litar mer på information från 

vänner, familj och andra kunder, än på marknadskommunikation från företag (Kotler, 

Kartajaya & Setiawan 2016). Plattformarna online och det ökande användandet av 

mobila enheter bidrar således till en större konnektivitet, samt en förändring inom 

marknadskommunikation, som har rört sig från traditionell till digital, då det är där 

företagen kan ha en direktkontakt med sina kunder. Tack vare dessa faktorer kan lokala 

företag få en större räckvidd samt lättare nå ut med sin kommunikation, eftersom de kan 

kommunicera med kunderna på samma vis som de kommunicerar med sina egna 

nätverk. Digitaliseringen av marknadskommunikation förändrar inte företags behov av 

att särskilja sig från konkurrenter (Kotler, Kartajaya & Setiawan 2016). Det krävs 

fortfarande en tydlig visuell identitet samt engagerande innehåll som karaktäriserar 

företaget (Kotler, Kartajaya & Setiawan 2016; Chaffey 2016; Ries 2002). Detta blir 

extra viktigt då flera företag kämpar om kundernas uppmärksamhet på samma 

plattformar och kanaler (Chaffey 2016).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Bakgrunden presenterar ett allt tydligare skifte mot digitalisering av 

marknadskommunikation, med ett större fokus på digitala och sociala kanaler. Det 

förekommer dock delade meningar kring hur marknadskommunikationen bör se ut. 

Kotler, Kartajaya och Setiawan (2016) argumenterar att förutsättningarna för lokala 

företags marknadskommunikation förändras. Detta på grund av att globalisering och 
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teknisk utveckling bidragit till att de kan nå ut till kunder på samma sätt som globala 

företag. Författarna framhäver att digitala kanaler ger lokala företag bättre möjligheter 

till effektiv marknadskommunikation. Dock betonar de ändå vikten av att ha kvar 

traditionella kanaler, samt att digitala kanaler endast ses som ett komplement till dessa. 

Synsättet delas av Brown, Jones och Wang (2016) samt Fill och Turnbull (2016), som 

även de påvisar att digitala kanaler inte bör användas enskilt, utan i kombination med 

traditionell marknadskommunikation. Trots detta lyfter de olika författarna fram många 

fördelar kring digitala och sociala kanaler, samt att allt fler kunder tar del av dessa via 

mobila enheter. Detta är något som även Internetstiftelsen i Sverige (2016) bekräftar, då 

de i sin rapport framhäver att de traditionella kanalerna når allt färre, eftersom 

kundernas mediekonsumtion ökar online.  

 

Vidare menar Godin (se Arhammar & Staunstrup 2016 s. 9) att 

innehållsmarknadskommunikation via digitala och sociala kanaler är den enda 

marknadskommunikation som är relevant. Gardner och Lehnert (2016) argumenterar 

också i sin forskning för att den snabba spridningen av digital marknadskommunikation 

samt det innehåll som skapas online, av både företag och kunder,  utklassar de 

traditionella medieformaten. Mahoney och Tang (2016) menar även att kunderna finner 

marknadskommunikation i digitala och sociala kanaler som mer trovärdig samt attraktiv 

än traditionella kanaler. Denna typ av marknadskommunikation är enligt Arhammar och 

Staunstrup (2016) även applicerbar på lokala företag med begränsade tillgångar. Vidare 

förklarar författarna allmänt om vad innehållet i marknadskommunikationen kan bestå 

av, samt att det bör finnas en röd tråd som knyter samman kommunikationen på olika 

kanaler. Detta bekräftas även av Phillips, Mcquarrie och Griffin (2014), som redovisar i 

sin artikel att företagens visuella uttryck måste vara konsekvent samt ha en tydlig 

återkoppling till dess identitet. Samtidigt måste en del visuella element uppdateras 

under tidens gång för att kunden inte ska förlora intresset, vilket även Arhammar och 

Staunstrup (2016) intygar. Visuellt innehåll och formspråk har fortfarande en central 

roll i ett företags marknadskommunikation, dock specificerar inte författarna hur denna 

röda tråd kan se ut eller hur lokala företag bör applicera den.  

 

Baserat på de olika rön som råder, samt att lokala företag får en mer konkurrenskraftig 

position på marknaden, finns det en praktisk och teoretisk relevans att ta reda på hur 

marknadskommunikationen för lokala företag förhåller sig till vad de olika författarna 
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säger. Det blir därför av intresse att redogöra för vilka kanaler de marknadsför sig 

genom, samt vad marknadskommunikationen består av samt hur den visuellt ser ut. 

Författarna av studien har valt att applicera dessa marknadstendenser som påverkar 

lokala företag generellt, på lokala svenska företag inom designbranschen som har 

butiker antingen fysiskt, online eller både och, samt tillverkar och säljer sina egna 

produkter.   

 

1.3 Frågeställningar 

Baserat på bakgrunden och problemdiskussionen har två frågeställningar utformats: 

F1: Vilka kanaler för marknadskommunikation använder sig lokala designföretag av? 

F2: Hur arbetar lokala designföretag med innehåll och formspråk i sin 

marknadskommunikation? 

 

1.4 Studiens syfte 

Syftet med studien är att redogöra för samt få en djupare förståelse kring vilka kanaler 

för marknadskommunikation lokala designföretag använder sig av. Vidare ämnar 

författarna att klarlägga om det finns en röd tråd när det kommer till hur dessa företags 

marknadskommunikation ser ut gällande innehåll och formspråk.  

 

1.5 Avgränsningar  

Studiens undersökning har avgränsats till lokala företag med designinriktning, som har 

butiker antingen fysiskt, online eller både och, samt att de tillverkar och säljer sina egna 

produkter (se bilaga B). Vidare kommer endast svenska företag att inkluderas i studien.  
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer författarna redogöra för teorier som bygger studiens fyra 

huvudteman, vilka är marknadstendenser, marknadskommunikation, innehåll och 

formspråk. Som avslutning presenteras en modell som förklarar hur dessa teman spelar 

in i lokala designföretags marknadskommunikation. 

 

2.1 Marknadstendenser 

Under lång tid har marknaden präglats av global expandering (Kotler, Kartajaya & 

Setiawan 2016). Det har dock skett ett skifte som gör att marknaden rör sig mot ett mer 

lokalt fokus, vilket lett till en mer inkluderande marknad. Detta nämner även Consoli 

(2016) och refererar till John Naisbitt’s “Global Paradox” från 1994, som förklarar att 

ju större den globala marknaden blir, desto starkare blir även de mindre aktörerna. 

Globaliseringen skapar därför mer lika villkor för stora globala och mindre lokala 

företag. Den inkluderande marknaden, som innebär att fler lokala företag får utrymme 

att verka, gör att företags konkurrensförmåga inte längre bestäms av ett företags storlek, 

ursprungsland eller andra fördelar som exempelvis ekonomiska resurser. Mobil 

teknologi spelar en stor roll i förändringen till en mer inkluderande marknad, och är en 

avgörande orsak till varför lokala företag kan konkurrera på en global marknad (Kotler, 

Kartajaya & Setiawan 2016). Tack vare internet, finns inte längre fysiska begränsningar 

för lokala företag, utan de kan nå en större massa med hjälp av digitala plattformar 

(Consoli 2016). På så sätt blir de en starkare konkurrent till stora företag på marknaden, 

trots att de inte kan konkurrera med dem vad gäller avancerad teknisk utveckling som 

kräver stora ekonomiska resurser (Kotler, Kartajaya & Setiawan 2016; Consoli 2016). 

De digitala plattformarna möjliggör för lokala företag att utöka sitt nätverk, och på så 

sätt nå samt interagera med kunder över hela världen. Det är därför viktigt för dem att 

vara aktiva på digitala och sociala kanaler, där de enkelt kan kommunicera och 

interagera med kunderna (ibid.).  

 

Den digitala utvecklingen främjar även mobil sammankoppling, eller konnektivitet 

(Brown, Jones & Wang, 2016), och vi spenderar allt mer tid på digitala kanaler via våra 

mobila enheter. Detta rapporterar även Internetstiftelsen i Sverige (2016), som påvisar 

att interaktioner med olika media sker alltmer via olika typer av mobila skärmar, så som 

smartphones och surfplattor. Så gott som alla på jorden kommer snart vara 
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sammankopplade med varandra via dessa enheter, och datatrafiken förutses att 

tredubblas från 2010 till 2020 (Kotler, Kartajaya & Setiawan 2016). Med så stor 

sammankoppling, kommer beteendet på marknaden förändras markant. Fler företag har 

nu förstått vikten av att de mobila enheterna fungerar som en kontaktkanal där de kan nå 

existerande samt nya kunder, och på så vis konkurrera på en allt mer tät marknad 

(Consoli 2016). Vidare påpekar Brown, Jones och Wang (2016) att mycket av den tid 

som spenderas på mobila enheter tillbringas på att socialisera med andra. I och med 

detta blir dessa enheter mer intimt sammankopplade med kundernas sociala liv, och är 

något de tar med sig överallt samt konstant är uppkopplade på. Denna sammankoppling 

tillåter kunder att interagera med varandra och företag på ett nytt sätt. De får på så vis 

tillgång till tips och kunskap som påverkar deras beteende samt beslut (Kotler, 

Kartajaya & Setiawan 2016; Parsons & Lepkowska-White 2018). Genom interaktionen 

engagerar sig kunderna i nya aktiviteter och skapar således olika nätverk online. Sociala 

kanaler så som Instagram och Facebook tillåter dem att visa och dela med sig av sina 

kundupplevelser samt inspirerar därmed andra att söka efter liknande upplevelser. 

 

Tillväxten av konnektivitet och den sammankoppling det främjar mellan företag samt 

kund, påverkar även marknadskommunikationen (Kotler, Kartajaya & Setiawan 2016; 

Consoli 2016).  Kunder är inte längre passiva måltavlor, utan tar en mer aktiv roll i 

skapandet av både produkter och marknadskommunikation (Kotler, Kartajaya & 

Setiawan 2016; Parsons & Lepkowska-White 2018; Hanna, Rohm & Crittenden 2011; 

Consoli 2016; Bruhn, Schoenmueller & Schäfer 2012). De nätverk som kunderna 

skapar online kan ses som en ny form av mediautlopp för företag att dra nytta av. Till 

skillnad från annan marknadskommunikation, blir dessa nätverk en mer trovärdig 

informationskälla där kunder vänder sig till varandra för att få råd och dela åsikter. Men 

konnektiviteten medför även stora utmaningar för företag då de inte längre har samma 

kontroll över sin marknadskommunikation som tidigare (Kotler, Kartajaya & Setiawan 

2016; Mangold & Faulds 2009). Kunderna styr istället över konversationen och det 

mesta av informationen som sprids om företaget och dess produkter (Kotler, Kartajaya 

& Setiawan 2016; Consoli 2016). Företagen bör därför se  kunderna som jämlikar och 

vänner, samt bilda en relation som är mer horisontell än vertikal.  
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2.2 Marknadskommunikation 

Den klassiska kommunikationsmodellen skapad av Shannon och Weaver på 40-talet 

används fortfarande som grund för mycket marknadskommunikation (Mahoney & Tang 

2016). Modellen identifierar sju delar som förklarar hur information överförs, vilka är; 

sändare, tänkt budskap, kanal, externt brus, tolkat budskap, mottagare samt 

återkoppling. 

 

Figur 2.1 Egen tolkning av Shannon-Weaver model of communication, 1948 (Mahoney 

& Tang 2016 s.11)  

 

Modellen redogör för svårigheter och brister som kan uppstå i kommunikationen mellan 

sändare och mottagare samt hur budskapet kan gå förlorat längs vägen. Detta på grund 

av externa störningar, men även av misstag som begåtts i de olika stegen. Trots att 

denna modell har agerat som grund för marknadskommunikation, har det genom åren 

framkommit att kommunikationsprocessen består av fler utbyten, eller transaktioner, än 

vad modellens delar visar på (Mahoney & Tang 2016). Mahoney och Tang (2016) samt 

Felix, Rauschnabel och Hinsch (2017) lyfter fram att kommunikationen således inte 

bara sker genom en linjär process, med en sändare och en mottagare, utan som flera 

transaktioner mellan alla deltagare. Det innebär att flera aktörer kan agera sändare och 

mottagare samtidigt i ett mer rörligt utbyte av information. Denna typ av 

transaktionsmodell gör att sändaren och mottagarens roller blir mer likställda (Mahoney 

& Tang 2016). Detta till skillnad från Shannon-Weavers linjära kommunikationsmodell 

där mottagaren av budskapet inte har någon större makt i processen. Hur mottagaren tar 

emot och tolkar budskapet beror exempelvis på vilken historia individen har med 

sändaren, vilken tid på dygnet budskapet publiceras samt genom vilken kanal budskapet 

sänds ut. Dessa faktorer är lika viktiga som sändarens tänkta mening med budskapet. 
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Enligt transaktionsmodellen är kommunikation även mer inkluderande än den linjära 

modellen (Mahoney & Tang 2016). Felix, Rauschnabel och Hinsch (2017) påvisar även 

att företagen rört sig mer mot en interaktionsinriktning med fokus på relationer. Detta 

genom en tvåvägskommunikation som baseras på att kunder kommunicerar både med 

varandra och företagen. Vidare medför en mer flytande transaktionsprocess också att 

lokala företag enklare kan samarbeta med varandra (Mahoney & Tang 2016). Genom att 

ha en process som inte är linjär, utan som tillåter företagen att blanda in fler kanaler, 

plattformar och ta hjälp av varandra, kan de tillsammans öka medvetenheten hos 

kunderna om varandra samt utvidga sitt nätverk. Istället för att se på andra företag i 

branschen som konkurrenter, är det en fördel att samarbeta med dem (ibid.). På detta vis 

kan företagen tillsammans skapa allt från produkter till marknadskommunikation.  

 

2.2.1 Traditionell marknadskommunikation 

Företag använder sig av olika kanaler för att nå ut med sin marknadskommunikation 

och interagera med olika målgrupper (Fill & Turnbull, 2016; Bergström 2016). Dessa 

kanaler kan delas upp i traditionell- samt digital marknadskommunikation. Den 

traditionella marknadskommunikationen består främst av tryckmedia samt 

sändningsmedia och anses i stor utsträckning vara en envägskommunikation (Fill 2011; 

Mangold & Faulds 2009). Tryckmedia består av två huvudkategorier, vilka är tidningar 

samt tidskrifter (Fill 2011). Dessa medier är effektiva i att leverera meddelanden, 

eftersom de kan renodlas för att nå specifika målgrupper och därigenom vara selektiva i 

de meddelanden som förmedlas. Tryckta medier når även en hög procentandel av 

kunder och tillåter dem att själva bestämma när och hur de vill konsumera 

medieinnehållet (ibid.). Därför passar tryckta medier i situationer där kunden är mer 

involverad. Dock kan dessa medier bara leverera visuell information, vilket begränsar 

deras inverkan. Vidare består sändningsmedia framför allt av två huvudkategorier, vilka 

är radio samt TV. Denna typ av media används främst för att nå större grupper via 

massutsändningar. Sändningsmedia tillåter företag att utforma meddelanden visuellt och 

även lägga till ljuddimensioner. Kunder är dock vanligtvis ovilliga eller oförmögna att 

aktivt engagera sig i de meddelanden som sändningsmedia levererar och det krävs 

mycket upprepning för att få effekt (Mangold & Faulds 2009; Fill 2011; Fill & Turnbull 

2016). De kan själva inte styra i vilken takt de vill konsumera innehållet på, vilket gör 

att de inte väljer att engagera sig. Eftersom tiden och utrymmet som meddelanden får i 

dessa kanaler, är relativt kort samt dyrt, har sändningsmedia begränsad tid på sig att 
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förmedla budskap, slå an hos kunden och presentera detaljerad information (Chaffey 

2016). På grund av detta passar sändningsmedia bättre för meddelanden som inte kräver 

hög involvering från kunderna. Sändningsmedias effektivitet påverkas även av att radio- 

samt TV-branschen blivit mer fragmenterad då målgrupperna har spridits över flera 

andra mediekanaler. Mangold och Faulds artikel från 2009 framhäver att detta kan bero 

på att kunderna kräver allt mer konsekvent tillgång och kontroll över sin 

mediekonsumtion. Detta har resulterat i att företag flyttat över sitt fokus till andra 

medier, framförallt digitala. 

 

2.2.2 Digital marknadskommunikation 

Den digitala marknadskommunikationen ses ofta som ett komplement till traditionell 

marknadskommunikation (Fill 2011; Fill & Turnbull 2016). Kannan och Hongshuang 

(2017) definierar digital marknadskommunikation som en anpassningsbar och 

teknologibaserad process. I processen samarbetar företag med kunder och partners för 

att tillsammans skapa, kommunicera, leverera samt upprätthålla värde för alla 

intressenter. Trots att den digitala marknadskommunikationen ses som ett komplement 

till den traditionella, skiljer de sig avsevärt åt, då digitala kanaler har möjliggjort att 

informationsutbytet mellan företag och kund sker mer interaktivt (Chaffey 2016). Detta 

innebär att kund och företag kan kommunicera med direkt återkoppling, samt att det kan 

initieras från båda håll. Interaktionen förenklar även för företag att aktivt kommunicera 

med, samt engagera kunden och gör det även möjligt att samla in samt ta vara på 

information för att bättre kunna möta kundens behov och önskemål. Som en följd kan 

kommunikationen bli mer personligt anpassad till varje kund, vilket leder till en större 

effektivitet, eftersom kommunikationen blir mer direkt och får ett mindre bortfall (Fill 

2011). Vidare har digitalisering, och den redan nämnda konnektiviteten, banat väg för 

kommunikation som sker via mobila enheter (Fill 2011; Kotler, Kartajaya & Setiawan 

2016; Consoli 2016). Denna kommunikation genomförs i realtid, när som helst och var 

som helst, vilket har haft stor inverkan på marknadskommunikationen och gör att 

information kan levereras på ett bekvämare sätt. Mobiliteten, och att digitala kanaler är 

oberoende av plats, ökar företags kommunikationsräckvidd och gör det möjligt för 

lokala företag att nå ut på en global marknad (Chaffey 2016; Consoli 2016). Detta gör 

att lokala företag kan nå nya marknader samt kommunicera med kunder genom flera 

olika kanaler och på så sätt tillgodose deras olika användningsmönster och behov samt 

bättre passa in i deras livsstil (Fill 2011). Genom att använda sig av digitala kanaler kan 
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företag både minska kostnaden för sin marknadskommunikation, samtidigt som de når 

ut till kunderna på ett mer effektivt sätt (Fill 2011; Felix, Rauschnabel & Hinsch 2017).  

 

2.2.3 Sociala kanaler och innehållsmarknadskommunikation 

Mangold och Faulds (2009) framhäver att medielandskapet genomgått en stor 

förändring, vilket i sin tur har medfört att marknadskommunikation via sociala kanaler i 

dagsläget är en central del av företags verksamhet (Chaffey 2016; Felix, Rauschnabel & 

Hinsch 2017). Bergström (2016) benämner sociala kanaler som interaktiva 

kommunikationskanaler som hjälper människor att kommunicera med varandra på ett 

effektivt och direkt sätt, med hjälp av exempelvis Facebook samt Instagram. Sociala 

kanaler ersätter allt mer traditionella medier, och kunder använder de som en 

informationskälla om företag och deras produkter. De upplever även att 

marknadskommunikationen som kommer från sociala kanaler är mer tillförlitlig än de 

traditionella medierna (Bruhn, Schoenmueller & Schäfer 2012). I och med detta anser 

Bruhn, Schoenmueller och Schäfer (2012) att sociala kanaler, utöver traditionella 

medier för marknadskommunikation, har en viktig inverkan på ett företags framgång. 

För att dra nytta av de fördelar som finns i sociala kanaler krävs det att företag deltar i 

dialogen med kunderna, som kan handla om allt från produkter till kundservice (Parsons 

& Lepkowska-White 2018; Chaffey 2016). Ett gemensamt syfte med dialogen är att ge 

kunderna information och stöd, vilket förbättrar hur företaget uppfattas. Ett flertal 

författare anser dock att sociala kanaler inte är en ersättare för traditionell 

marknadskommunikation (Mahoney & Tang 2016; Kotler, Kartajaya & Setiawan 2016; 

Fill 2011; Fill & Turnbull 2016). De ger dock företagen möjligheter att lättare ta sig 

över från traditionella medier till att direkt kunna kommunicera med kunderna. Detta 

påvisar även Morra, Ceruti, Chierici och Di Gregorio (2018) i sin studie där resultaten 

visar på att sociala kanaler delvis kan ersätta traditionell marknadskommunikation. 

Dock menar författarna att det fortfarande finns behov av traditionella medier, då vissa 

kunder är beroende av dessa för att få den information som de behöver. Felix, 

Rauschnabel och Hinsch (2017) lyfter dock fram att det inte bara går att leverera 

budskap genom traditionella medier, eftersom sociala kanaler har skapat en 

tvåvägskommunikation mellan företag och kund. Därför är ofta företags mål, med sin 

marknadskommunikation via sociala kanaler, att minska behovet av traditionella medier 

(Chaffey 2016)  
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Fler företag använder sig därför av innehållsmarknadskommunikation på sociala kanaler 

för att komplettera sin traditionella marknadskommunikation (Chaffey 2016). Detta sker 

främst på sociala plattformar, där både bilder, filmer samt text kan användas. Valet av 

kanal begränsas dock av kundernas medvetenhet, tid, kostnad och resurser. Därför blir 

det viktigt att företagets sociala kanaler inte är för svåra att navigera eller delta i, för att 

kunderna inte ska välja andra alternativ (Mahoney & Tang 2016). De sociala kanalerna 

bör ha en enkel struktur och vara en trygg plats för kunderna där de kan kommunicera 

med varandra och företaget. Kundens deltagande ska handla om att ge dem möjligheter 

att besöka, kommentera, betygsätta och bokmärka innehåll, samt att det kan finnas 

möjligheter för dem att även skapa eget innehåll. Vidare bör det visuella uttrycket på 

sociala kanaler följa samma linje som företaget i helhet kommunicerar (Chaffey 2016; 

Felix, Rauschnabel & Hinsch 2017). Genom ett lyckat budskap som kunderna gillar och 

delar kan företags marknadskommunikation bli mer inflytelserik. Kunderna kan stå för 

huvuddelen av spridningen och förvandlas då, enligt Mahoney och Tang (2016), till 

både innehållsskapare samt marknadskommunikatörer som påverkar budskapet. För att 

denna typ av samproduktion ska vara framgångsrikt måste kunderna förstå företaget. 

Därför är det av största vikt att företaget kommunicerar sin historia, personlighet och 

livsstil med autenticitet, för att kunderna ska känna ett större förtroende samt 

tillfredsställelse i kontakt med företaget. 

 

2.3 Innehåll 

Innehållsmarknadskommunikation grundar sig i att ha en dialog med sina kunder utifrån 

vad de efterfrågar och är intresserade av, istället för att endast fokusera 

kommunikationen kring företagets egen agenda (Arhammar & Staunstrup 2016). Det 

handlar om att producera ett nyskapande redaktionellt innehåll för att sedan kunna 

kommunicera det till en tydligt definierad målgrupp (Kotler, Kartajaya & Setiawan 

2016; Bergström 2016). Innehållet bör vara relevant, intressant, användbart samt kunna 

starta konversationer mellan företaget och målgruppen. De egna kanalerna utgör 

stommen i innehållsmarknadskommunikation och innehållet bör spridas genom den 

mest optimala mixen av kanaler (Arhammar & Staunstrup 2016). Företag som 

implementerar bra innehållsmarknadskommunikation förser kunderna med kunskap, 

tips samt inspiration vilket leder till en starkare relation mellan parterna. Vidare flyttar 

denna typ av marknadskommunikation vikten från promotion till storytelling som 

alltmer blir ett viktigt kommunikationsmedel (Arhammar & Staunstrup 2016; 
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Bergström 2016). Storytelling paketerar ett företags budskap till historier, som bör vara 

minnesvärda för att öka chansen att kunderna sprider historierna vidare (Bergström 

2016; Mangold & Faulds 2009). 

 

För att kunna skapa kundengagemang och relevant innehåll måste företagen först och 

främst analysera vilket innehåll som är av betydelse för kunderna, genom att se vad de 

delar samt gillar (Chaffey 2016). Baserat på analysen av kundbehov kan företaget 

identifiera vilka ämnen som kommer ge mest respons. Vidare fungerar olika typer av 

innehåll bättre i vissa kanaler, vilket även påvisas av Parsons och White (2018). Därför 

är det viktigt att även här analysera vilket innehåll som engagerar mest och på vilken 

kanal. Vidare nämner författarna att en studie, som genomfördes av Kwok och Yu 

(2013), upptäckte att de publiceringar på Facebook som innehöll information om ett 

företags aktiviteter var populärare än de som innehöll klassisk reklam och var mer 

säljinriktade (Parsons & White 2018). Dock bör allt innehåll följa samma röda tråd för 

att skapa igenkänning hos kunderna och för att företaget ska kunna integrera de olika 

kanalerna med varandra (Kotler, Kartajaya & Setiawan 2016). Eftersom digitala och 

sociala kanaler inte är något statiskt, utan i ständig förändring är det viktigt att 

uppdateringarna sker regelbundet och med kvalitet för att målgruppen inte ska tappa 

intresset. Detta är emellertid en balansgång då alltför frekvent publicering av innehåll 

kan leda till irriterade kunder (Parsons & White 2018). Trots att innehållet som 

produceras är tillgängligt för kunderna alla tider på dygnet, tack vare sociala kanaler, 

hävdar Mahoney och Tang (2016) att det ändå finns vissa tider när de är mer aktiva. På 

morgonen mellan kl. 6.00-8.00, läser ofta kunderna sina mail samt kollar snabbt igenom 

nyheterna. Från kl. 8.00-17.00 är de oftast online för nöjes skull och på kvällen har de 

större intresse av att leta efter produktinformation och handla online. På grund av detta 

bör företagen dela olika innehåll på olika tider under dagen, men även på olika digitala 

och sociala kanaler (ibid.).  

 

Fortsatt kan typen av innehåll delas in i fyra olika kategorier: information (produkt- och 

tjänstebeskrivningar), säljmaterial (rabatter och erbjudanden), inspiration och 

underhållning samt utbildning (Arhammar & Staunstrup 2016). När ett företag planerar 

sitt innehåll bör de ha alla dessa fyra kategorier i åtanke, men det är främst inspiration 

och underhållning samt utbildning de bör fokusera på. Innehåll måste skapas för att 

kunna spridas snabbt på sociala kanaler, och ju skickligare företaget är på att 
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personifiera budskapet desto mer uppmärksamhet kommer det få från kunderna 

(Mahoney & Tang 2016; Parsons & White 2018). Syftet är att innehållet ska uppmuntra 

kunderna att engagera sig och inte bara ”gilla” inläggen. Vidare påvisar Parsons och 

White (2018) samt Arhammar och Staunstrup (2016) att innehållet bör kunna 

implementeras på alla plattformar. Innehållet kan med fördel blanda olika format såsom 

text, bild, film, grafik och ljud, då kunder uppskattar variation och tar in information på 

olika sätt. Det visuella innehållet, både med ljud och utan, skapar mest synlighet (ibid.). 

När det kommer till språket som företaget använder i sina digitala och sociala kanaler 

hävdar Parsons och White (2018) att de kan använda ett mer avslappnat vardagsspråk 

för att skapa en resonans hos kunderna. Fortsatt menar Phillips, McQuarrie och Griffin 

(2014) att det är stor sannolikhet att regelbunden exponering för 

marknadskommunikation som innehåller liknande teman, spelar en stor roll i företagets 

varumärkesbyggande. Detta leder till ett igenkännande samt gillande från kunderna. 

 

2.4 Formspråk 

Företag kan använda sig av visuell kommunikation för att skapa förändring genom att 

försöka kommunicera ett önskat budskap till kunderna (Bergström 2016; Phillips, 

McQuarrie & Griffin 2014). Genom att ha ett tydligt formspråk kring ett företag, kan de 

knyta an till kunder på ett effektivt sätt, och därigenom bygga på sina 

konkurrensfördelar (Hultén 2015). Phillips, McQuarrie och Griffin (2014) samt Hultén 

(2015) lyfter fram att så fort kunderna kommer i kontakt med ett företag blir de 

exponerade för visuell stimuli. Detta påverkar kundernas uppfattning om ett företag, och 

det finns en hög korrelation mellan hur bra designkvaliteten av den visuella stimulin är, 

samt ett företags finansiella resultat (Hultén 2015). Genom visuell stimuli knyter 

individer i huvudsak an till sin omgivning, vilket påvisar vikten av visuell konsumtion 

(ibid.). Den visuella konsumtionen syftar till betydelsen av synen när det handlar om att 

fånga kundens uppmärksamhet för att skapa och klargöra ett företags identitet. I och 

med detta blir frågan om formspråk och visualisering av stor betydelse för både företag 

och kunder. Företaget bör således tänka på ett mer holistiskt sätt i sin visuella 

kommunikation, då alla delar borde ha en kongruens mellan sig för att slå an hos 

kunderna (Phillips, McQuarrie och Griffin 2014).   

 

I digitala och sociala kanaler styr den visuella upplevelsen (Hultén 2015). Därför har 

visuella bilder samt andra visuella uttryck en betydelsefull roll i hur företag framställs 
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och kommuniceras till kunder. Detta synliggörs i att digitala bilder och rörligt material 

ständigt blir fler, samtidigt som sociala kanaler används mer flitigt av såväl företag och 

kunder för både kommersiella samt sociala aktiviteter (Hultén 2015; Phillips, 

McQuarrie & Griffin 2014). Genom att använda sig av kanaler som Instagram samt 

Facebook, får företag oändliga möjligheter till att synliggöra och uttrycka sin identitet, 

känslor och värderingar till kunder. Därför spelar den visuella upplevelsen en stor roll i 

om kunder uppmärksammar och blir intresserade av ett företag. 

 

Vidare finns det olika typer av formspråk som kan bygga och etablera stark 

företagsidentitet samt igenkänning hos kunden (Hultén 2015; Phillips, McQuarrie & 

Griffin 2014). Detta eftersom kunden till stor del skapar åsikter om företag baserat på 

sättet de presenteras visuellt, samt att igenkännande främjas hos kunden genom ett 

visuellt formspråk som utmärker sig (Wheeler 2013). Formspråket innefattar bland 

annat bild, film och rörligt material, text, färg samt form (Hultén 2015; Bergström 

2016). Färg är en viktig del i ett företags marknadskommunikation, då forskning visar 

på att det är det mest inflytelserika visuella elementet och att våra första intryck erhålls 

från färg (Amsteus, Al-Shaaban, Wallin & Sjöqvist 2015). Wheeler (2013), Labrecque 

och Milne (2012) påvisar att färg hjälper kunder att identifiera samt differentiera ett 

företag, och kan på så sätt kommunicera en önskad bild av företaget och uttrycka 

karaktär. Genom att välja färger som kan fungera som en signatur och konstant 

applicera dessa, är det möjligt för företag att bygga en utstickande samt tydlig visuell 

närvaro på en alltmer tät och rörig marknad (Ries 2002). Detta gäller även vilka typer av 

bilder som företaget använder sig av i sin marknadskommunikation.   

 

I och med nämnda faktorer har bilder och färg fått allt större betydelse i 

marknadskommunikation, samtidigt som utrymmet för skriven text har minskat (Hultén 

2015; Ries 2002). Text, som ett visuellt format, kan dock påverka kundernas visuella 

upplevelse på samma sätt som bilder samt färg, och spelar därför en avgörande roll i ett 

företags formspråk. Text och andra tecken kan således bidra till att skapa en helhetsbild 

av företaget, samt kommunicera en viss innebörd till kunden. En viktig aspekt kring 

detta är dock att bild och text bör samarbeta med varandra för att skapa en helhet. Det 

bör också finnas en balans, relevans och koppling till företaget i formspråkets visuella 

uttryck som kommuniceras till kunden (Hultén 2015; Sjövall & Gospic 2016; Phillips, 

McQuarrie & Griffin 2014).  
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2.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

I ovanstående teori har fyra övergripande teman tydliggjorts, som ligger till grund för 

resterande struktur av uppsatsen. Marknadstendenser tar upp teorier som berör hur 

marknaden förändras, och tas i beaktning för att kunna fastslå om dessa skiften är något 

som påverkar lokala designföretags förutsättningar samt deras 

marknadskommunikation. Även teorier som berör olika former av 

marknadskommunikation blir relevanta för att kunna kartlägga vilka olika typer och 

kanaler av marknadskommunikation som lokala designföretag använder sig av. För att 

kunna svara på hur lokala företags marknadskommunikation ser ut, inkluderas även 

teorier som behandlar innehåll och formspråk i studien. Baserat på detta har författarna 

tagit fram en modell som sammanfattar hur de olika delarna av den teoretiska 

referensramen hör samman. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2 Egen modell: sammanfattning av teoretisk referensram  
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3 Metod 
Metodkapitlet innehåller motiveringar för studiens konstruktion och tillvägagångssätt. 

En kvalitativ metod med deduktiv ansats tillämpas, med tolkningsperspektivet som 

grund. Vidare presenteras studiens databildning, som skett genom kvalitativa intervjuer 

samt innehållsanalys och strukturerade observationer i kombination. Utifrån den 

teoretiska referensramen har en operationalisering gällande intervjufrågor samt 

observationsschema gjorts. Studien har ett målstyrt urval, där svenska, lokala 

designföretag varit av intresse. 

 

3.1 Vetenskapligt synsätt 

För denna studie har forskarna förhållit sig till tolkningsperspektivet, även kallat 

interpretavismen. Detta innebär att forskningsprocessen gällande den sociala 

verkligheten ska spegla det som utmärker och särskiljer människor, samt orsaken till 

deras handlingar och beslut i samband med metod samt teori (Bryman & Bell 2017). 

Vidare innebär det tolkande perspektivet att fokus ligger på den studerade personens 

synvinkel, och kan ge en tydligare bild av kopplingar och samband mellan deltagarnas 

ord och perspektiv om det givna temat. En viktig del i utvecklingen av 

tolkningsperspektivet är hermeneutiken. Denna tolkningslära innebär att forskaren 

studerar, tolkar och försöker förstå helheten i den sociala verklighet som utforskas 

(Patel & Davidsson 2011). Rollen som hermeneutisk forskare handlar om att vara 

öppen, engagerad samt använda sig av sin egen förförståelse av tidigare erfarenheter, för 

att kunna förstå personerna i den kontext som studeras och därigenom göra tolkningar. I 

denna studie blir tolkningsperspektivet samt hermeneutiken relevant, då forskarna söker 

efter större förståelse kring det valda forskningsområdet. Till skillnad från positivismen 

och realismen, menar tolkningsperspektivet och hermeneutiken att det kan finnas flera 

sanningar som kan förklara en social verklighet (Bryman & Bell 2017). Detta innebär 

att hur forskarna tolkar den empiri som samlas in i anknytning till den teoretiska 

referensramen, blir det centrala i kunskapsgenereringen.  
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3.2 Forskningsansats 

Uppsatsen har en deduktiv ansats, med induktiva inslag. Enligt Patel och Davidsson 

(2011) utgår den deduktiva forskaren från redan existerande teori och ska i samband 

med insamlad empiri kunna tolka och dra slutsatser kring den sociala verkligheten som 

studeras. I en deduktiv ansats ligger även teorin till grund för vilken empiri som blir 

relevant att samla in. I och med att det redan finns tydligt formulerade teorier inom det 

valda forskningsområdet, blir det naturligt i denna studie att välja ett deduktivt 

förhållningssätt. Med detta sagt, får ändå studien induktiva inslag, eftersom empirin 

bidrar till att kunna bygga på de teorier som appliceras deduktivt. De valda teorierna ger 

författarna en stabil grund att stå på i skapandet av relevanta frågor för uppsatsens syfte. 

Vidare kommer den empiriska datan att styra relevansen av den valda teorin. Genom 

den deduktiva ansatsen kommer författarna även kunna jämföra teorierna med 

databildningen från empirin och därigenom dra slutsatser.  

 

3.3 Forskningsmetod 

En studies metodval baseras på dess frågeställning samt syfte (Trost 2010; Bryman & 

Bell 2017). En kvalitativ forskningsmetod fokuserar på att ge en djupare förståelse och 

tolka den sociala verkligheten. Den baseras på data som samlas in genom exempelvis 

intervjuer och observationer, som sedan analyseras samt tolkas (Bryman & Bell 2017; 

Patel & Davidsson 2011). Huvudsyftet med en kvalitativ metod är att återge åsikter och 

synsätt från de människor som deltar i studien, dock är forskarens egen uppfattning 

samt tolkning av helhetsbilden av den insamlade datan i fokus. I en kvalitativ studie är 

struktureringen av lägre grad, vilket innebär att forskaren nödvändigtvis inte behöver 

följa den ursprungliga planen, utan kan under studiens gång utveckla den vidare (ibid.). 

Detta kan i sin tur leda till att studien blir mer djupgående, där forskaren strävar efter att 

skapa en samlad bild av den insamlade datan i förhållande till frågeställningen (Holme 

& Solvang 1997). Denna uppsats utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod då syftet är 

att redogöra för och få en djupare förståelse kring vilka kanaler för 

marknadskommunikation lokala designföretag använder sig av, samt om det finns en 

gemensam röd tråd gällande hur marknadskommunikationens innehåll och formspråk 

ser ut. På grund av detta lämpar sig inte en kvantitativ metod för studien, den inte hade 

kunnat bidra med djupare förståelse kring ämnet.  
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3.4 Teoribildning 

I och med att uppsatsen har en deduktiv ansats har existerande teorier samt begrepp 

legat till grund för den teoretiska referensramen. Inför studien har dessa samlats in via 

litteratur, artiklar och statistik. Insamlingen av datan har skett genom en initial 

litteraturgenomgång där relevant litteratur valts ut. Urvalet har baserats på ett 

bekvämlighetsurval, på grund av att författarna av studien använt sig av litteratur och 

artiklar som funnits närmast tillgängliga (Bryman & Bell 2017). Detta gjordes eftersom 

det finns mycket att beakta kring forskningsområdet, eftersom studien hade en 

begränsad tidsram. En extra medvetenhet har lagts vid publiceringsår gällande litteratur, 

artiklar samt statistik som behandlar digitala och sociala kanaler, då detta är ett område 

som utvecklas snabbt. Litteraturen har också värderats trovärdig och lämplig utifrån att 

Linnéuniversitetet godkänt dem som kurslitteratur, samt att artiklarna har publicerats i 

ansedda journaler och refererats till i flera arbeten. Fortsättningsvis har ytterligare 

bearbetning av teori skett genom en reduktionsprocess samt en struktureringsprocess 

(Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 2016). Dessa processer har applicerats för att 

skapa en överskådlig bild över forskningsområdet, och innebär att författarna under 

tidens gång har kunnat reducera mängden teori samt data som visat sig vara överflödig. 

I och med att det finns många teorier och författare som varit relevanta för studiens 

ämnesområde, har först en struktur stakats ut efter studiens fyra huvudteman, varpå 

relevanta teorier sorterats utefter. I ett vidare steg har dessa teorier reducerats och 

struktureras ytterligare för att göra den teoretiska referensramen så relevant och koncis 

som möjligt.  

 

3.5 Databildning 

För studien har primärdata samlats in genom kvalitativa intervjuer med respondenter 

samt genom en kvalitativ innehållsanalys av strukturerade observationer gällande olika 

marknadskommunikationskanaler. I och med detta utförs en triangulering, som innebär 

att flera mätmetoder används för att kunna svara på forskningsfrågorna och uppfylla 

uppsatsens syfte (Trost 2010).  

 

3.5.1 Kvalitativ intervju 

Kvalitativa intervjuer utmärks av att intervjuaren ställer frågor som är raka och enkla, 

men som genererar komplexa och innehållsrika svar (Trost 2010). I linje med 
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tolkningsperspektivet samt hermeneutiken, går den kvalitativa intervjun ut på att förstå 

hur respondenterna känner, vilka erfarenheter de har och hur de tolkar sin sociala 

verklighet, samt hjälpa intervjuarna att upptäcka egenskaper kring olika fenomen. 

Vidare kan en kvalitativ intervju skilja sig i mån om grad av strukturering, och för den 

här studien har semistrukturerade intervjuer tillämpats. Denna typ av intervju 

kännetecknas av att forskarna på förhand utformat större huvudfrågor och centrala 

teman där det finns bestämda intervjufrågor, men som lämnar utrymme för intervjuarna 

att vara flexibla och ställa följdfrågor (Ryen 2004; Kylén 2004; Patel & Davidsson 

2011). I och med detta har intervjuguider skapats på förhand för denna studie, med 

öppna frågor kopplade till de övergripande teman som är grundade i den teori som 

uppsatsen presenterar. Detta ger respondenterna större frihet att kunna svara fritt på 

frågorna, och kan ge intervjun nya relevanta inriktningar. Två olika intervjuguider har 

utformats på grund av att respondenterna är uppdelade i två olika kategorier, företag 

samt experter (se bilaga A). Frågorna har därför anpassats till de två kategorierna och 

bidrar således med olika infallsvinklar kring ämnet som studeras.  

 

Intervjuerna har skett på fyra olika vis; personligt möte, via Skype, telefon eller mail (se 

bilaga B). Dessa tillvägagångssätt blev relevanta för att möjliggöra att så många 

respondenter som möjligt skulle kunna delta. Intervjuerna som har skett personligen, via 

telefon och Skype har sett liknande ut i sin karaktär. Intervjuarna med enkelhet har 

kunnat ställa följdfrågor i samband med att samtalet sker samt anteckna under tiden. 

Intervjuerna via mail har däremot haft en annan karaktär då förutsättningarna ser 

annorlunda ut för detta tillvägagångssätt. Denna metod kan anses vara något 

begränsande i kvalitativ insamling, eftersom intervjuaren i samband med att 

intervjuobjektet svarar på frågorna inte kan ställa följdfrågor (Ryen 2004). För denna 

studie ansåg författarna dock att metoden var gångbar då det fanns möjlighet att ställa 

följdfrågor i efterhand, både via mail och telefon.  

 

Intervjufrågorna har testats innan intervjuerna skedde, genom att två objektiva personer 

korrekturläst frågorna och konfirmerat att de är begripliga samt utan syftningsfel. 

Vidare sågs första intervjun, som hölls med en expert, som ett test av frågornas 

relevans, varpå eventuella ändringar gjordes inför nästkommande intervjuer. På grund 

av uppsatsens tidsram har inte en mer djupgående prövning av intervjufrågorna 

genomförts. Intervjuerna har spelats in med hjälp av mobiltelefon och sedan 
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transkriberats. Författarna har valt att inte transkribera hela intervjuerna, utan endast de 

partier som är av relevans för studien. Enligt Bryman och Bell (2017) kan detta vara ett 

sätt att effektivisera en tidskrävande process.  

 

3.5.2 Innehållsanalys och strukturerad observation 

Den kvalitativa innehållsanalysen hjälper forskaren att söka efter likheter och skillnader 

i materialet som analyseras, samt att finna underliggande teman (Bryman & Bell 2017). 

Syftet med innehållsanalysen är att forskaren ska arbeta systematiskt samt analytiskt, 

men samtidigt kunna vara flexibel i analysen genom att röra sig mellan teori, empiri, 

analys och tolkning. När forskaren påbörjar undersökningen så styrs den av olika 

kategorier och teman, men det finns samtidigt utrymme för nya att genereras under tiden 

studien pågår, samt att de ursprungliga kan förfinas ytterligare. Det är en ständig 

process där forskaren fortlöpande upptäcker samt jämför relevanta kontexter, som kan 

bestå av olika miljöer, stilar, bilder, situationer, nyanser och innebörder (ibid.). Detta 

tillvägagångssätt kan jämföras med en kvantitativt strukturerad observation, och kan 

komplettera redan insamlad information från exempelvis intervjuer (Patel & Davidsson 

2011). Vid observationer är det viktigt att göra ett grundligt förarbete för att kunna 

fastställa vilka kategorier, teman samt vem som bör observeras i syfte att fördjupa 

kunskapen inom ämnet som undersöks. Den strukturerade observationen innebär att 

forskaren redan innan den sker, utformar ett observationsschema som tydligt preciserar 

det som forskaren ämnar observera. Baserat på detta har författarna valt att göra en 

kombination av innehållsanalys samt strukturerad observation. Det finns tillräckligt 

tydliga områden utifrån teorin att observera, men samtidigt krävs en viss flexibilitet i 

förhållande till vad som kan hittas i samband med observationerna. Datan från 

observationerna analyseras och tolkas därmed på ett kvalitativt vis. Med denna metod 

har likheter och skillnader gällande innehåll samt formspråk kunnat urskiljas i lokala 

designföretags digitala och sociala kanaler för marknadskommunikation. Kategorier att 

observera gällande innehåll och formspråk har kunnat operationaliseras fram från den 

teoretiska referensramen (se bilaga C).  

 

3.6 Operationalisering 

Operationalisering innebär att utforma mätbara och konkreta begrepp från abstrakta 

eller omätbara teorier (Bryman & Bell 2017). I denna kvalitativa studie har 

operationalisering applicerats på ett mindre strukturerat sätt. Med grund i den teoretiska 



  
 

21 

referensramen har generella teman och kategorier kunnat urskiljas, och dessa har legat 

till grund för studiens intervjuguider (se bilaga D; se bilaga E). Trots en mer informell 

utformning har teori och begrepp använts för att säkerställa att intervjufrågorna har en 

tydlig koppling till den teoretiska referensramen, och bidrar till att kunna uppfylla 

studiens syfte samt svara på forskningsfrågorna. Vidare har en mer exakt 

operationalisering gjorts för att hitta områden att kunna utforma ett strukturerat 

observationsschema utefter (se bilaga C).  

 

3.7 Urval och bortfall 

Respondenterna för denna studie har valts ut genom ett målstyrt urval, som är en form 

av icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell 2017). I denna typ av urval söker inte 

forskaren efter deltagare på ett slumpmässigt vis, utan målet är att hitta deltagare på ett 

strategiskt sätt som är relevanta för att kunna svara på de forskningsfrågor som 

presenterats. Urvalstypen innebär att resultatet inte kommer kunna generaliseras på en 

större population och har applicerats både gällande intervjuobjekt samt 

observationsobjekt. Urvalet har gjorts på personer som är kopplade till svenska lokala 

företag med designinriktning (se bilaga B). Gemensamma kriterier för de företag som 

kontaktades eller observerades är att de alla är verksamma inom designbranschen, att de 

har butiker antingen fysiskt, online eller både och, samt att de tillverkar och säljer sina 

egna produkter. Författarna har inte baserat urvalet på genus, då företagen som deltagit i 

studien valts ut baserat på deras verksamhet och inte kön. Att samtliga intervjuobjekt är 

kvinnor beror på slumpen, och att det råkar vara just kvinnor som ansvarar för 

marknadskommunikationen på företagen. Vidare har en viss spridning på urvalet 

uppnåtts genom att företagen ligger på olika platser i Sverige, samt har olika 

inriktningar inom designbranschen.  

 

Respondenterna kontaktades via mail och telefon, först för att se om intresse fanns att 

vara med, sedan för att bestämma tid för intervju och utskick av intervjufrågor. 

Författarna har fortsättningsvis valt att dela upp respondenterna i två kategorier, 

experter och företag. Detta gjordes för att kunna anpassa intervjuguider och därigenom 

ge en mer nyanserad bild av området, samt för att kunna få en bättre koppling i empirin 

till den teoretiska referensramen. Totalt har 16 företag samt fem experter kontaktats. 

Sex företag har inte svarat och fyra har tackat nej på grund av tidsbrist. Två experter har 

tackat nej, en har inte kunnat delta inom tidsramen och en har inte kunnat ställa upp på 
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en planerad intervju, men fortfarande bidragit med empiri via ett telefonsamtal. Av 

totalt 21 kontaktade respondenter har 13 tackat nej eller inte svarat, vilket innebär att 

studien har ett bortfall på 61,9 procent. Dock var målet att ha sex till åtta intervjuer, 

vilket uppnåddes. Vidare har fem lokala designföretags Instagram, Facebook och 

hemsidor observerats i en månad (2018-04-10 - 2018-05-10), för att se om 

gemensamma kategorier gällande innehåll och formspråk kunde hittas (se bilaga B). 

Författarna valde att observera andra företag än de som intervjuades. Detta gjordes för 

att jämföra om intervjusvaren stämmer överens med hur andra företag arbetar. Antalet 

företag för observation, var från början tänkt att vara tio stycken, men författarna gjorde 

ett val att halvera antalet för att tillmötesgå studiens tidsram. Kanalerna som valdes att 

observeras är baserade på teori om att de är vanliga kanaler som företag använder 

(Bergström 2016). Författarna har även sett relevans i dessa kanaler, eftersom företagen 

som observerats är mest aktiva där. Kategorierna har analyserats baserat på de teorier 

uppsatsen presenterar gällande innehåll och formspråk. Inget bortfall har skett för den 

strukturerade observationen, i och med att författarna själva har kunnat styra över vilka 

företag som observerats. Företagens namn har valts att inte publiceras, då de 

personligen inte gett ett godkännande att vara med. Dock är det som observerats 

offentligt material.  

 

3.8 Forskningskvalitet och metodmedvetenhet 

För att säkerställa att den data som samlas in håller en kvalitetsmässigt godtagbar nivå, 

använder sig forskare av begreppen validitet och reliabilitet (Bryman & Bell 2017; 

Kylén 2004). Vidare föreslår kvalitativa forskare att kvalitativa undersökningar också 

kan bedömas utifrån andra kriterier. Dessa alternativa bedömningskriterier kan samlas 

under namnet trovärdighet, och består av tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet, 

konfirmering samt äkthet. Nedan kommer dessa olika begrepp att redogöras för i 

relation till varandra, samt kommer förklaras vilken relevans de har i den här studien.  

 

3.8.1 Reliabilitet och pålitlighet 

Reliabilitet, eller pålitlighet, är ett mått som berör säkerheten i den insamlade datan och 

om studien kommer ge likartade resultat vid ett senare tillfälle, eller om studien 

påverkas av slumpmässiga samt tillfälliga förutsättningar (Bryman & Bell 2017; Kylén 

2004). För att främja reliabilitet måste forskarna säkerställa att en fullständig och 

korrekt redogörelse av forskningsprocessens alla delar finns tillgänglig. Det är dock mer 
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sannolikt att studien får hög reliabilitet ju mer strukturerade metoder som används, och 

därför är detta mått ofta enklare att uppnå i kvantitativa undersökningar än i kvalitativa. 

För att uppnå god reliabilitet med kvalitativa metoder, som ofta är mer ostrukturerade 

och informella, krävs det att forskarna tillsammans har diskuterat fram hur 

mätinstrumenten ska användas samt tolkas (ibid.). I denna studies fall berör detta 

intervjuguiderna och observationsschemat. Genom att författarna för denna studie 

använder sig av flera mätmetoder, en så kallad triangulering, och därmed integrerar 

olika typer av data från både intervjuer och observationer, kan det bidra till att studien 

når en högre reliabilitet. Reliabiliteten kan också stärkas genom att förlänga intervjuer, 

ha fler intervjuer, göra observationer mer omfattande eller samla in mer material från 

litteratur (Bryman & Bell 2017). För denna studie har tidsramen varit en avgörande 

faktor till varför inte fler intervjuer eller observationer genomförts, detta skulle dock 

kunna göras om studien upprepas i framtiden för att öka reliabiliteten. Författarna hade 

även planer på att träffa fler företag personligen, men på grund av att respondenter 

tackat nej eller inte svarat alls, fanns inte möjlighet för detta. Fortsatt anser författarna 

att en intervju med en expert på digitala och sociala medier hade kunnat stärka studiens 

reliabilitet ytterligare. Det är även viktigt att göra en ingående analys av den empiri som 

samlas in för att öka säkerheten i studien. I denna studie har detta gjorts genom en 

teoretisk och empirisk analys, där den insamlade empirin kopplas till teorier från den 

teoretiska referensramen.  

 

Reliabilitet delas in i två huvudsakliga typer, intern och extern. Inom kvalitativ 

forskning syftar intern reliabilitet till att de som forskar kommit överens om hur de ska 

tolka empirin som samlats in (Bryman & Bell 2017). Detta går att jämföra med 

internbedömarreliabilitet inom kvantitativ forskning, som handlar om att subjektiva 

bedömningar kan uppstå när insamlad data ska sammanfattas. I kvalitativ forskning 

handlar detta om att olika kontextuell information, exempelvis det som observerats eller 

svaren på öppna intervjufrågor, ska återges på ett sätt som stämmer överens med de 

olika forskarnas tolkningar av informationen. För att uppnå god intern reliabilitet för 

denna studie har författarna tätt diskuterat fram intervjuguiderna och 

observationsschemat. Båda författarna har även deltagit vid alla intervjuer, vilket 

möjliggjort att båda parterna kommit till tals och kunnat ställa följdfrågor samt anteckna 

individuellt. Detta täta samarbete har även fortsatt under sammanställningen av empirin 

och analysen, där båda författarna varit delaktiga i att transkribera samt återge svaren 



  
 

24 

från intervjuerna på ett gemensamt tolkat vis. I sin tur stärks även studiens interna 

reliabilitet av att båda författarna följt observationsschemat och fört en tät dialog om 

observationerna.   

 

Vidare är extern reliabilitet ett mått som berör i vilken utsträckning en studie kan 

upprepas (Bryman & Bell 2017). I kvalitativa studier är extern reliabilitet ofta ett 

kriterium som kan vara problematiskt att uppfylla. Detta beror på att kvalitativa studier 

undersöker sociala verkligheter som inte är konstanta i sin natur, och därför kommer 

studier som inleds vid olika tillfällen troligtvis aldrig se helt lika ut. För att ge högre 

extern reliabilitet i denna studie har intervjuobjekten haft liknande ansvar, inom 

liknande företag, i samma bransch. Vidare har studien utgått från tydliga intervjuguider 

och ett observationsschema, vilka kan användas för att upprepa studien vid ett senare 

tillfälle. Detta går även att koppla till begreppet replikerbarhet som handlar om att det 

kan vara av intresse att försöka replikera en undersökning och dess resultat (ibid.). För 

att detta ska vara möjligt måste en forskare beskriva sitt tillvägagångssätt och studiens 

metoder i detalj. Detta har gjorts i så stor mån som möjligt i denna studie, vilket gör den 

möjlig att upprepa inom liknande eller andra kontexter i framtiden. Detta kan bli 

relevant för att jämföra resultat med andra branscher, eller för att undersöka om 

resultaten förändras efter en tid inom samma bransch. 

 

3.8.2 Validitet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Validitet är en bedömning av värdet och relevansen hos den data som samlats in 

(Bryman & Bell 2017; Kylén 2004). Måttet handlar främst om forskarna har fått in 

uppgifterna de behöver för att kunna uppfylla studiens syfte och svara på de ställda 

forskningsfrågorna. I denna studie har detta försökt uppnås genom att göra noggranna 

operationaliseringar (se bilaga C; bilaga D; bilaga E), vilket har gjort att intervjusvaren 

samt observationerna täckt de områden som författarna önskat få information om. 

Författarna har även med omsorg valt ut och kontaktat företag som håller sig till de 

bestämda avgränsningarna satta för studien.  

 

Fortsatt finns det olika typer av validitet som det går att skilja mellan. Intern validitet, 

eller tillförlitlighet, handlar om hur troliga eller sannolika studiens resultat är (Bryman 

& Bell 2017). Eftersom det kan finnas flera olika beskrivningar av en social verklighet, 

är tillförlitligheten i en studie beroende av hur acceptabel författarnas beskrivning av 



  
 

25 

denna verklighet uppfattas av andra. Även här kan studien nå en högre validitet genom 

att författarna tillämpat triangulering, genom att både utföra intervjuer och 

observationer. För att skapa tillförlitlighet i resultaten bör forskningen utföras efter de 

regler som finns, samt säkerställa att författarna uppfattat den sociala verkligheten som 

studerats på ett korrekt sätt (Bryman & Bell 2017). Detta kan göras genom 

respondentvalidering eller deltagarvalidering. I denna studie har detta gjorts genom att 

författarna under intervjuerna ställt frågor som; Har jag förstått rätt…; Är det detta du 

menar…för att säkerställa att informationen som samlas in återges på rättvisande sätt. 

Detta kan även kopplas till begreppet äkthet, som berör autenticitet. Det finns flera olika 

kriterier som äkthet kan handla om, men för studien är en av dessa av intresse att lyfta 

fram, nämligen rättvis bild. Kriteriet handlar om att undersökningen ska ge en rättvis 

bild av den sociala verklighet och de människor som studerats. För att studien ska vara 

autentisk är det viktigt att olika åsikter och uppfattningar återges på ett korrekt sätt. 

Vidare kan författarna även styrka den interna validiteten gällande observationerna. Det 

finns en god överensstämmelse mellan det som observerats och den teoretiska 

referensramen, som har tydliggjorts genom operationalisering (se bilaga C).  

 

Fortsättningsvis beskriver extern validitet, eller överförbarhet, hur pass studiens resultat 

kan tillämpas i andra kontexter (Bryman & Bell 2017). Kvalitativa resultat tenderar att 

ha fokus på det kontextuellt unika av den sociala verklighet som studerats. Detta gör att 

resultaten från en kvalitativ studie ofta inte är applicerbara vid andra tidpunkter, i andra 

kontexter eller situationer. I sin tur påverkas även detta av att kvalitativa forskare 

tenderar att använda sig av specifika urval eller fallstudier. Geertz (1937; se Bryman & 

Bell 2017) menar att kvalitativa forskare bör fokusera på att framställa så kallade “thick 

descriptions” för att öka en kvalitativ studies överförbarhet eller externa validitet. Detta 

innebär att forskarna försöker producera så detaljerade beskrivningar som möjligt av 

den sociala verklighet som utforskas. I denna studie har extern validitet samt 

överförbarhet försökt främjas genom att noggrant beskriva vilka som intervjuas och 

varför (se bilaga B). Detaljerad information om intervjuobjekten och deras verksamhet 

presenteras också för att styrka detta. På detta vis kan forskarna förse andra personer 

med information som kan hjälpa dem avgöra om resultaten är överförbara till en annan 

miljö (Bryman & Bell 2017). 
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3.8.3 Konfirmering och reflexivitet 

Konfirmering går att jämställa med begreppet objektivitet, och berör om forskarna låtit 

sig influeras av sina egna värderingar i en utsträckning som påverkar studien på ett 

avgörande sätt (Bryman & Bell 2017). Fullständig objektivitet går aldrig att uppnå, men 

genom konfirmering försöker forskarna påvisa att de agerat i god tro, utan att medvetet 

låtit sina personliga värderingar eller teoretiska inriktning påverka resultatet eller 

processen. Vidare syftar begreppet reflexivitet till att forskarna bör vara medvetna om 

vilka konsekvenser deras metod, värderingar samt beslut kan få när de studerar en social 

verklighet (ibid.). I och med detta är det viktigt att forskarna försöker bli medvetna om 

hur deras egna erfarenheter och förutsättningar påverkar deras syn på den forskning som 

utförs, och att detta även kan bidra till att de tar saker för givet. Genom att ha ett tydligt 

och utförligt metodkapitel, samt redogöra för att teori och empiri kopplas på ett 

konsekvent sätt i analysen, har författarna försökt vara så transparenta som möjligt i sin 

process. Det bör även tydliggöras att författarna av studien är medvetna om att deras 

utbildningsinriktning, ålder samt tidigare erfarenheter kan ha påverkat hur de tolkat teori 

och empiri tillsammans och därmed resultatet. 

 

3.9 Analysmetod 

Den insamlade datan har analyserats utefter ett tematisk tillvägagångssätt. Detta innebär 

att datan har ordnats utefter identifierade gemensamma och återkommande kategorier 

och teman (Bryman & Bell 2017). I detta fall har den tematiska analysen varit 

teoristyrd, vilket innebär att analysen utgår från teman och kategorier som bestämts av 

den teoretiska referensramen. Studien har fyra centrala teman; marknadstendenser, 

marknadskommunikation, innehåll samt formspråk. Samtliga redogörs för i den 

teoretiska referensramen och ligger även till grund för områden som studiens 

intervjufrågor samt observationer fokuserar på. Analysen har strukturerats på liknande 

vis, där teori och empiri kopplat till varje tema har analyserats i samma kronologiska 

ordning som den teoretiska referensramen presenterar dem. Analysen har även styrts av 

att uppsatsen har en deduktiv ansats, därför börjar varje analysdel med att först 

presentera teori som sedan empiri kopplas till.  

 

Analysen inleddes med att författarna gick igenom intervjuutskrifterna och markerade 

text som är relevant för att kunna svara på studiens forskningsfrågor, och för att 

uppfylla studiens syfte. Den relevanta datan har fortsättningsvis sorterats utifrån 
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studiens fyra centrala teman och därefter har författarna kunnat sammanfatta empirin för 

varje tema. Avslutningsvis har empirin kopplats till de teorier som matchar i den 

teoretiska referensramen för att kunna jämföra och analysera resultaten. Analysen av 

observationerna har skett på ett liknande vis, där observationerna har sorterats utefter 

observationsschemats olika kategorier (se bilaga C). I sin tur har datan sorterats under 

de två sistnämnda temana i referensramen, innehåll samt formspråk, där empirin har 

kopplats till relevant teori. 

 

 

4 Teoretisk och empirisk analys 
Under detta kapitel sker en analys där empiri från studiens intervjuer samt 

observationer kopplas till den teoretiska referensramen. Kapitlet följer samma struktur 

som den teoretiska referensramen och presenteras utefter studiens fyra huvudteman; 

marknadstendenser, marknadskommunikation, innehåll och formspråk. Nya 

underrubriker har tillkommit för att förtydliga de riktningar empirin har bidragit med. 

Författarna har valt att redovisa för intervjuer och observationer separat, då 

observationerna endast berör innehåll samt formspråk samt att de skiljer sig i karaktär. 

Därför ges empirin bäst rättvisa att inte integrera dessa tillsammans i analysen. 

Information om intervjupersoner och observerade företag finns i bilaga B.  

 

4.1 Intervjuer: marknadstendenser 

4.1.1 Globalisering och teknisk utveckling 

Consoli (2016) samt Kotler, Kartajaya och Setiawan (2016) påpekar att globaliseringen 

som präglat marknaden under en längre tid skapar mer lika villkor för stora globala och 

mindre lokala företag. Författarna framhäver att detta innebär att marknaden blir mer 

inkluderande och att konkurrensförmågan blir mer jämlik mellan dessa företag. Kotler, 

Kartajaya och Setiawan (2016) menar även att mobil teknologi är en väsentlig orsak till 

varför lokala företag kan konkurrera på den globala marknaden. Detta lyfter även 

Consoli (2016) fram, och påvisar att digitala plattformar eliminerar fysiska 

begränsningar för lokala företag och att de därför kan nå nya samt större marknader. I 

sin tur leder detta till att de lokala företagen kan utöka sitt nätverk och interagera 

närmare med kunder från hela världen. Hahn1 understryker att den tekniska 

                                                
1 Lotta Hahn, frilansande arkitekt, konceptutvecklare och trendvetare, Skypeintervju 30 april 2018 



  
 

28 

utvecklingen och globaliseringen varit banbrytande för lokala designföretag. Hon menar 

att dessa egentligen är förutsättningar för att de ska kunna existera, och anledningen till 

att så många har möjlighet att etablera sig idag. Innan de globala nätverken kom och 

näthandeln började slå igenom, gick det nästan inte att agera lokalt som designföretag, 

påpekar Hahn. Horisaki2 betonar att det är tufft att vara egen företagare ekonomiskt, 

speciellt inom hantverkssektorn. Hon menar därför att det är en fördel att kunna sälja 

online och nå ut på det sättet, då det är dyrt med lokaler för både produktion samt 

försäljning, speciellt i större städer. De flyttade därför sin verksamhet till Kåremo från 

Stockholm när de lanserade internationellt. Horisaki menar därför att de digitala och 

sociala plattformarna varit avgörande för företagets överlevnad. Roos3 förklarar också 

att det blivit lättare att synas på en global marknad idag, och att det beror på internet och 

sociala kanaler. Det är lättare för ett nischföretag som deras att kunna nå ut och verka på 

en större marknad när de erbjuder en specifik produkt. Vidare berättar Magnell4 att utan 

internet och deras digitala samt sociala kanaler så hade de inte kunnat behålla företaget 

där det är nu. Hon berättar att det alltid varit viktigt att agera lokalt och vara nära 

produktionen. Magnell menar dock att de ligger helt fel geografiskt då företagets bästa 

marknad är utanför Sverige, och utan teknologin hade de inte kunnat ha kvar 

verksamheten på samma sätt som nu. Modigh5 håller med föregående respondenter, 

samt berättar att hennes verksamhet är beroende av den räckvidd som internet innebär. 

Det ger henne en chans att fortfarande verka lokalt men också ha kunder från alla 

möjliga håll. Vidare har hon upplevt ett skifte i att fler intresserar sig för lokala 

produkter och hantverk, vilket gör att hennes försäljning går bättre nu än för en tid sen. 

Detta är en tendens som också Kotler, Kartajaya och Setiawan (2016) och Consoli 

(2016) lyfter fram, och påvisar att marknaden blir mer inkluderande med ett större fokus 

på lokala företag.  

 

“Utan internet och våra digitala och sociala kanaler så hade vi inte kunnat 

behålla företaget där det är nu.” 

 
-Magnell6 

 

                                                
2 Karin Horisaki, egenföretagare och hantverkare, intervju 4 maj 2018 
3 Pernilla Roos, vice VD och marknadsansvarig på Klippan Yllefabrik, telefonintervju 4 maj 2018 
4 Hillevi Magnell, formgivare och grundare av SSM Smålands Skinnmanufaktur, mailintervju 9 maj 2018 
5 Nicole Modigh, ägare och designer på Free Spirit Shaking Soul, mailintervju 11 maj 2018 
6 Hillevi Magnell, formgivare och grundare av SSM Smålands Skinnmanufaktur, mailintervju 9 maj 2018 
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4.1.2 Konnektivitet 

Fill (2011), Kotler, Kartajaya och Setiawan (2016) samt Consoli (2016) lyfter fram att 

digitaliseringen och konnektiviteten som den främjar, gör att kommunikation sker via 

mobila enheter. Detta har haft en inverkan på marknadskommunikationen och gör att 

informationen kan levereras mer direkt, och därigenom ställs andra krav på den. För 

lokala företag har detta inneburit att de fått en större kommunikationsräckvidd, då de 

genom flera olika kanaler kan nå nuvarande och nya kunder. Detta bekräftas av Roos7, 

som berättar att det är lättare att nå ut även om det är en mer global marknad. Via 

internet har det också blivit lättare att ha kontakt med agenter och importörer på de 

marknader som vi finns på, vilket också underlättar för verksamheten, säger hon. Fill 

(2011) samt Felix, Rauschnabel och Hinsch (2017) påpekar också att de digitala 

plattformarna bidrar med att kostnaderna för marknadskommunikation kan minska för 

företag, samtidigt som de når ut på ett mer effektivt sätt. Hahn8 håller med författarna 

och menar att denna utveckling inte går att överskatta när det kommer till lokala 

designföretags konkurrenskraft på marknaden.  

 

Skiftet till mobila enheter är även ett faktum som Brown, Jones och Wang (2016) samt 

Internetstiftelsen i Sverige (2016) påpekar. De menar att konnektiviteten gör att vi 

spenderar mer tid på digitala och sociala kanaler via våra mobila enheter. Vidare påvisar 

Kotler, Kartajaya och Setiawan (2016) att detta kommer förändra beteendet på 

marknaden markant. Utvecklingen gör att allt fler företag inser att de mobila enheterna 

fungerar som kanal där de kan få kontakt med existerande och nya kunder (Consoli 

2016). Dessa ger både kunder och företag möjligheten att socialisera med varandra på 

ett mer kontinuerligt vis, vilket skapar ett nätverk och en gemenskap (Kotler, Kartajaya 

& Setiawan 2016; Parsons & Lepkowska-White 2018). Hahn9 menar också att 

marknaden märker av den ökade konnektiviteten. Däremot hävdar hon att enheten inte 

spelar någon roll, då kunderna är på sina olika enheter samtidigt och att företagen därför 

kan nå kunderna sömlöst över alla dessa. Vidare ser även Hahn att enheterna används 

mer för att bygga relationer kund och företag emellan.  

 

                                                
7 Pernilla Roos, vice VD och marknadsansvarig på Klippan Yllefabrik, telefonintervju 4 maj 2018 
8 Lotta Hahn, frilansande arkitekt, konceptutvecklare och trendvetare, Skypeintervju 30 april 2018 
9 Lotta Hahn, frilansande arkitekt, konceptutvecklare och trendvetare, Skypeintervju 30 april 2018 
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4.1.3 Kundmedverkan och samarbeten 

Konnektiviteten och den mobila sammankopplingen som ständigt ökar, påverkar även 

marknadskommunikationen (Kotler, Kartajaya & Setiawan 2016; Consoli 2016). Flera 

författare menar att kunder tar en allt mer aktiv roll i skapandet av både produkter och 

företagens kommunikation (Parsons & Lepkowska-White 2018; Hanna, Rohm & 

Crittenden 2011; Bruhn, Schoenmueller & Schäfer 2012). Detta kan ses som en positiv 

utveckling, men företag måste samtidigt vara medvetna om att det medför utmaningar 

att inkludera kunden i sin process, eftersom de i viss mån förlorar kontrollen över 

marknadskommunikationen (Kotler, Kartajaya & Setiawan 2016; Mangold & Faulds 

2009). Kunderna styr mer över konversationen, och det är också de som sprider 

informationen om företagen och deras produkter vidare till deras nätverk. Det är därför 

viktigt att företag försöker bli en del av kundernas nätverk. Kommunikationen 

därigenom känns mer trovärdig, samt att de behåller en del kontroll av vad som sprids 

om dem (Kotler, Kartajaya & Setiawan 2016). Här tror Hahn10 att de lokala 

designföretagen har en fördel. Hon menar att kunderna lätt kan bli en i mängden i 

kontakt med de stora företagen, och att de inte kan nå en kund på ett personligt vis. De 

lokala designföretagen har lättare att visa upp en personlig sida, vilket gör att de kan få 

en närmare relation till sina kunder. Vidare anser Hahn att möjligheten för kunden att 

samarbeta med företaget, gällande marknadskommunikation och produkter, också 

stärker relationen mellan parterna. Horisaki11 menar dock att de försöker styra bort 

kundens medverkan från deras process, både gällande produkter och 

marknadskommunikation. Hon förklarar att de hela tiden måste följa sin egen väg, då de 

inte bara ska sälja idag, utan i många år framöver. Horisaki berättar att det kan vara 

problematiskt att inkludera kunden för mycket i sin process, därför att det lätt kan bli att 

man följer en ström och förlorar företagets hjärta. Detta är även något som Roos12 håller 

med om. Hon lyfter fram att den teknologiska utvecklingen tillåter dem att komma 

närmare kunden och inkludera dem i sin process. Hon påpekar att kunden har lättare att 

påverka i och med att det är enklare för dem att ställa frågor, samt ha en dialog med 

företaget. I sin tur kan dialogerna ligga som fokus för företaget både i 

produktutveckling samt när det gäller marknadskommunikation. Det är en chans att nå 

ut och komma i kontakt med kunderna och på så vis utveckla produkter som de vill ha. 

Roos menar dock att det kan bli problematiskt, med för många åsikter att förhålla sig 

                                                
10  Lotta Hahn, frilansande arkitekt, konceptutvecklare och trendvetare, Skypeintervju 30 april 2018 
11 Karin Horisaki, egenföretagare och hantverkare, intervju 4 maj 2018 
12 Pernilla Roos, vice VD och marknadsansvarig på Klippan Yllefabrik, telefonintervju 4 maj 2018 
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till. Fortsatt berättar hon att det tar mer tid också, då man måste kunna svara på den 

kontakt som kunden kräver, vilket innebär att resurser måste avsättas för att hantera 

detta.   

 

“De lokala designföretagen har lättare att visa upp en personlig sida, vilket gör att de 

kan få en närmare relation till sina kunder.” 

-Hahn13 

 

Hahn14 ser dock en trend i att fler lokala designföretag involverar varandra i sina 

processer. Tillsammans lyfter de fram och hjälper varandra att nå fler kunder. Hon 

menar därför att det inte bara handlar om nätverket med kunderna, utan även om 

nätverket de lokala designföretagen emellan. Denna åsikt delas även av Horisaki15, som 

påpekar att det är tydligt att man är beroende av varandra som företag i samma bransch. 

Hon säger att det är hennes starka uppfattning att ju mer man delar med sig och 

samarbetar desto bättre är det för alla. Även Toca16 menar att det är viktigt att man som 

företag hjälper varandra framåt, och att tillsammans få synas samt stötta varandra. 

Fortsatt menar Hahn17 att detta samarbete mellan lokala designföretag gör att de växer 

sig starka, och att de i längden kan konkurrera med de stora jättarna på marknaden. På 

grund av detta kommer inte konkurrensen se likadan ut, utan det blir mer gynnsamt för 

lokala designföretag att samarbeta. Hahn påpekar att det är viktigt att förstå att man blir 

starkare tillsammans, och faktiskt gemensamt kan erbjuda kunden en hel livsstilsbutik.  

 

4.2 Intervjuer: marknadskommunikation 

4.2.1 Ett skifte från traditionella till digitala kanaler 

Fill och Turnbull (2016) samt Bergström (2016) påvisar att företag använder sig av 

olika kanaler för sin marknadskommunikation, vilka kan delas upp i traditionella och 

digitala. Traditionella kanaler innefattar främst tryckmedia samt sändningsmedia. Dessa 

ses till stor del som envägskommunikation. Det finns även digitala och sociala kanaler 

som har gjort att informationsutbytet mellan företag och kund kan vara interaktivt, 

vilket innebär att kommunikationen kan ske med direkt återkoppling genom en 

tvåvägskommunikation (Chaffey, 2016). Chaffey (2016) samt Mangold och Faulds 

                                                
13 Lotta Hahn, frilansande arkitekt, konceptutvecklare och trendvetare, Skypeintervju 30 april 2018 
14 Lotta Hahn, frilansande arkitekt, konceptutvecklare och trendvetare, Skypeintervju 30 april 2018 
15 Karin Horisaki, egenföretagare och hantverkare, intervju 4 maj 2018 
16 Andreea Toca, t.f Creative Director and Sustainability Manager, Swedish Stockings, mailintervju 8 maj 2018 
17 Lotta Hahn, frilansande arkitekt, konceptutvecklare och trendvetare, Skypeintervju 30 april 2018 
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(2009) påpekar att på grund av att målgrupperna sprids över flera kanaler, så tappar de 

traditionella kanalerna sin effektivitet. Detta kan bero på att kunderna allt mer vill kunna 

styra över sin mediekonsumtion, vilket leder till att företag fokuserar mer på digitala 

och sociala kanaler (ibid.). Ossiansson18 menar att hur kommunikationen ändrar sig är 

en komplex fråga och beror också på vilken marknad som granskas. All kommunikation 

blir egentligen mer komplex för att alla använder fler kanaler, säger hon. Inga kanaler 

försvinner helt, men traditionell masskommunikation blir allt svårare. Det fungerar inte 

att skrika högre för att nå människor, utan företagen måste nå dem på en närmare nivå 

med relevans och sticka ut, då det alltmer finns jämförbara och liknande företag inom 

alla marknader. Hahn19 menar dock att det är väldigt olika vilka kanaler ett företag 

använder sig av. De som har råd använder sig av traditionella kanaler, detta är oftast 

större företag. Hon tror att om möjligheten finns bör företagen försöka vara på alla 

kanaler, för att verkligen täcka upp sin kommunikation och nå ut. Dock ser hon att 

kommunikationen i de traditionella kanalerna, såsom TV samt tryck ofta ser väldigt lik 

ut, och att det kan vara svårt att urskilja de olika företagen från varandra. Hahn menar 

att det kan vara problematiskt för lokala designföretag att använda sig av traditionella 

kanaler på ett sätt som blir lönsamt för företaget, då traditionella kanaler, speciellt TV-

reklam är oerhört dyrt. Roos20 berättar att de använder sig av olika kanaler när de vill nå 

ut. Hon förklarar att de använder sig av press, och att de samarbetar med olika PR-

byråer samt arbetar med produktplacering. På detta sätt har de haft med sina produkter i 

olika TV-program. Till skillnad från detta säger Horisaki21 att de inte använder sig av 

någon typ av traditionell marknadskommunikation. De använder sig istället av sociala 

kanaler, och hon menar att detta mer och mer blir “traditionell” 

marknadskommunikation. Horisaki berättar att sociala kanaler spelade en stor roll för 

dem när de lanserade företaget 2013. Det blev ett sätt för dem att nå ut och kunna 

uttrycka sig på, utan att behöva spendera mycket pengar på den kommunikationen. 

Fortsatt berättar Roos22 att de är inne i ett skifte vad gäller deras 

marknadskommunikation. Hon förklarar att det har varit mycket kommunikation via 

traditionella kanaler, såsom TV och tryck, men att de allt mer går över till att använda 

sig av sociala kanaler. Roos menar att det är främst där kunder går in och söker 

information samt att det är viktigt att finnas där för dem, men även för återförsäljare och 

                                                
18 Eva Ossiansson, Doktor i marknadsföring och Universitetslektor Göteborgs Universitet, telefonsamtal 18 april 2018 
19 Lotta Hahn, frilansande arkitekt, konceptutvecklare och trendvetare, Skypeintervju 30 april 2018 
20 Pernilla Roos, vice VD och marknadsansvarig på Klippan Yllefabrik, telefonintervju 4 maj 2018 
21 Karin Horisaki, egenföretagare och hantverkare, intervju 4 maj 2018 
22 Pernilla Roos, vice VD och marknadsansvarig på Klippan Yllefabrik, telefonintervju 4 maj 2018 
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andra kontaktytor. Vidare förklarar hon att de själva också håller sig uppdaterade via 

sociala kanaler, och att de därför känner att detta blir en viktig plats att vara aktiv på.  

 

“Sociala kanaler blir mer och mer “traditionell” marknadskommunikation.” 

-Horisaki23 

 

4.2.2 Digitala och sociala kanaler 

Mangold och Faulds (2009), Chaffey (2016) samt Felix, Rauschnabel och Hinsch 

(2017) påvisar att medielandskapet genomgått en omfattande förändring. Detta har lett 

till att marknadskommunikation via digitala och sociala kanaler idag är viktigt för 

företag att nyttja. Även Bergstöm (2016) lyfter fram att digitala och sociala kanaler 

fungerar som en kommunikationskanal där människor kan kommunicera mer direkt 

samt effektivt. Horisaki24 berättar att sociala kanaler gjort det möjligt för dem att nå ut 

på en större marknad och få större spridning. Modigh25 betonar också att sociala kanaler 

spelar en stor roll i att nå ut med företaget, och att det varit en nyckel för att lyckas. Att 

finnas på de sociala plattformarna har hjälpt företaget att få spridning på 

kommunikationen och bidragit till en starkare konkurrenskraft. Bergström (2016) menar 

att Facebook samt Instagram är bland de populäraste plattformarna att använda sig av. 

Hahn26 bekräftar att lokala designföretag bör använda sig av Facebook och Instagram 

som kanaler, men även att fokus bör ligga på företagets egen hemsida. Hon menar att 

hemsidan är viktigare än någonsin för de företag som vill berätta sin historia för kunden. 

Kunder litar mer på ett företag som har en hemsida, där de kan få bakgrundsinformation 

och aktuell information om företag, säger Hahn. Det är även ett forum där företagen kan 

samla all information om sig själva, bilder, text, film, utan att vara bundna till formatet 

av andra sociala plattformar, vilket gör att de kan visa upp sin genuina stil. Fortsatt 

berättar Horisaki27 att de främst använder sig av Facebook, Instagram samt deras egen 

hemsida. Hon berättar dock att den viktigaste form av marknadskommunikation är deras 

återförsäljare. Även Roos28 menar att de använder sig främst av Instagram och 

Facebook, men försöker jobba så brett som möjligt med sin kommunikation, och det är 

något hon tror krävs i dag. Hon säger att det inte går att bara fokusera på en enda kanal, 

utan att medier i sig blivit mer komplicerat, då man måste täcka ett större spann, vilket 

                                                
23 Karin Horisaki, egenföretagare och hantverkare, intervju 4 maj 2018 
24 Karin Horisaki, egenföretagare och hantverkare, intervju 4 maj 2018 
25 Nicole Modigh, ägare och designer på Free Spirit Shaking Soul, mailintervju 11 maj 2018 
26 Lotta Hahn, frilansande arkitekt, konceptutvecklare och trendvetare, Skypeintervju 30 april 2018 
27 Karin Horisaki, egenföretagare och hantverkare, intervju 4 maj 2018 
28 Pernilla Roos, vice VD och marknadsansvarig på Klippan Yllefabrik, telefonintervju 4 maj 2018 
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även Ossiansson29 påpekar. Vidare berättar Toca30 att även de främst använder sig av 

Facebook och Instagram för sin marknadskommunikation. Hon menar att dessa kanaler 

är mer direkt kopplade till företaget, och att de har mer kontroll över kommunikationen 

där. Fortsatt förklarar hon att de känns trovärdiga att använda på grund av detta och att 

de tillåter dem att kommunicera direkt med kunden. Ur försäljningssynpunkt menar 

Toca också att dessa kanaler är mer effektiva, eftersom de i samband med 

kommunikationen kan länka direkt till produkterna som visas upp. Hon fortsätter att 

förklara att de även får större spridning på denna typ av kommunikation, än på 

kommunikation i traditionella kanaler, och att det beror på att de digitala kanalerna 

tillåter andra att dela innehållet vidare. Även Magnell31 och Modigh32, bekräftar att de 

använder Instagram och Facebook som främsta kanaler för sin marknadskommunikation 

av liknande skäl som nämns av ovanstående.  

 

Bruhn, Schoenmueller och Schäfer (2012) påvisar att dessa kanaler agerar som en 

informationskälla för kunderna om företag och deras produkter, och att 

kommunikationen i sociala kanaler anses mer tillförlitlig än i de traditionella kanalerna. 

Därför menar författarna att digitala och sociala kanaler spelar en viktig roll i om 

företag lyckas nå ut eller inte med sin kommunikation. Fortsatt lyfter Consoli (2016) 

fram att lokala företag både kan minska kostnaden för sin marknadskommunikation, 

samtidigt som de når ut till kunderna på ett mer effektivt sätt genom att använda sig av 

digitala och sociala kanaler. Hahn33 bekräftar det Consoli (2016) säger, och menar att 

det överlag blir mer kostnadseffektivt för lokala  designföretag att använda sig av dessa 

kanaler, då många utav dem är gratis att använda. Både Modigh34 och Horisaki35 

förklarar att de nästan aldrig betalar för sin marknadskommunikation. Modigh berättar 

även att de fåtal gånger hon betalar för annonser, får inte den kommunikationen alls lika 

mycket respons, vilket gör att det helt enkelt inte är värt att lägga resurser på den typen 

av marknadskommunikation. 

 

Vidare menar Parsons och Lepkowska-White (2018) samt Chaffey (2016) att företag 

kan dra nytta av sociala kanaler genom att delta i en dialog med sina kunder. Denna 

dialog syftar till att ge kunderna stöd samt information, och är ett sätt som företag kan 
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32 Nicole Modigh, ägare och designer på Free Spirit Shaking Soul, mailintervju 11 maj 2018 
33 Lotta Hahn, frilansande arkitekt, konceptutvecklare och trendvetare, Skypeintervju 30 april 2018 
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stärka hur de uppfattas på. Sociala kanaler kan fungera som en brygga mellan 

traditionella och digitala kanaler, samt tillåter företag att direkt kommunicera med sina 

kunder (Tang & Mahoney 2016; Kotler, Kartajaya & Setiawan 2016; Fill 2011; Fill & 

Turnbull 2016). Dock anser författarna att sociala kanaler inte helt kan ersätta 

traditionell marknadskommunikation. Morra et al. (2018) menar att det fortfarande finns 

behov av traditionell marknadskommunikation, då vissa kunder förlitar sig på 

informationen den ger. Hahn36 undrar dock hur lönsamma de traditionella kanalerna 

faktiskt är, även för de stora företagen. Hon tror inte att dagens generation sitter passiva 

och blir matade med reklam. Istället menar Hahn att de försöker undvika detta och söker 

aktivt efter andra vägar för att slippa bruset från all kommunikation. Därför tror hon att 

de lokala företagen kommer kunna “slå undan fötterna” på de stora, då de tänker 

annorlunda kring hur de ska nå sina kunder. Fortsatt argumenterar också Felix, 

Rauschnabel och Hinsch (2017) att det inte bara går att förlita sig på traditionella 

kanaler, på grund av den tvåvägskommunikation som sociala kanaler skapat mellan 

kund samt företag. Chaffey (2016) menar därför att marknadskommunikation via 

digitala och sociala kanaler kan vara ett sätt för företag att minska beroendet av 

traditionella kanaler. Hahn37 tror också att företagen har större chans att lättare följa 

effekten av marknadskommunikationen i digitala och sociala kanaler. Där kan företagen 

lättare se hur kommunikationen sprids, samt att kunden faktiskt gör ett aktivt val att 

följa ett specifikt företag.  

 

4.2.3 Från linjär kommunikation till transaktionsprocess 

Chaffey (2016) påpekar att innehållsmarknadskommunikation på digitala och sociala 

kanaler blivit allt mer populärt för företag att använda sig av för att komplettera sin 

traditionella marknadskommunikation. Denna typ av kommunikation sker främst på 

olika sociala plattformar, som Facebook samt Instagram, och blandar format såsom bild, 

text och film (Bergström 2016). Mahoney och Tang (2016) påvisar dock att valet av 

kanal bör styras av vart företagets kunder är aktiva. Detta menar även Hahn38 som 

förklarar att företag alltid kommer flytta efter kunderna, och flyttar kunderna på sig 

kommer de hitta sätt att sälja på kanalerna där kunderna finns. Därför anser hon att det 

är extremt viktigt för lokala designföretag att veta vilka kanaler som kunderna finns på, 

och att det avgör vilka digitala samt sociala kanaler de bör använda. Företagets sociala 
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kanaler blir även en plats där kunderna kan kommunicera med varandra, samt 

kommentera och betygsätta det innehåll som företaget delar (Mahoney & Tang 2016). 

Det kan även vara en fördel att kunderna själva kan vara delaktiga samt skapa eget 

innehåll. Mahoney och Tang (2016) samt Felix, Rauschnabel och Hinsch (2017) lyfter 

fram att kommunikationen inte bara sker genom en linjär process, med en sändare och 

en mottagare. Istället blir kommunikationen flera transaktioner mellan företag och kund, 

där båda kan agera sändare och mottagare samtidigt i ett mer rörligt utbyte av 

information. Detta skiljer sig markant från modellen som Shannon-Weaver tog fram på 

40-talet (Mahoney & Tang 2016). Chaffey (2016) menar att en följd av detta är att 

företag bättre kan möta kundens behov och önskemål, samt att kommunikationen kan 

uppfattas som mer personlig, vilket kan skapa mer engagemang från kunden. Fill (2011) 

påpekar även att detta gör kommunikationen mer effektiv, då den blir mer direkt. 

Hahn39 tror att att kommunikation i helhet håller på att gå igenom en förändring, och att 

vi mer förflyttar oss från “marknadskommunikation” till en ärlig och enkel 

kommunikation, och att det på ett sätt blir en mer personlig kommunikation. Här menar 

hon att de lokala designföretagen har en större förmåga att tala personligt samt direkt 

med sina kunder. Hahn förklarar att dessa företag har en fördel, då de istället för att 

mata ut reklam, som marknadskommunikation i stort sett har blivit, kan hålla ett 

relevant samtal med sina kunder. Detta har hon även sett framgångsrika exempel på, där 

företag enkelt lyfter fram vilka de är, vad de gör och varför de gör det. Vidare menar 

Hahn att denna autenticitet slår an hos kunden och blir mer relaterbart.  

 

4.2.4 Kundmedverkan 

Mahoney och Tang (2016) menar att om företag lyckas förmedla ett budskap som 

engagerar kunderna, kan kunderna i sin tur dela och sprida kommunikationen vidare. På 

detta vis kan de vara med och påverka marknadskommunikationen och den exponering 

som företaget får. Toca40 berättar att de gärna vill få feedback från sina kunder. Hon 

förklarar att sociala kanaler har gjort detta enklare, och att de således kan ha en tätare 

dialog med kunderna. Detta hjälper oss att veta om vi är på rätt väg och vad vi kan 

tänkas jobba vidare på, menar hon. Roos41  berättar att de kommer närmare sin slutkund 

via de digitala och sociala kanalerna, och att även slutkunden lättare kan komma i 

kontakt med dem, tillverkaren. Det är ett närmare utbyte företag och kund emellan än 
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vad det var förr. Det är en mycket starkare kontakt som ger mycket tillbaka till 

verksamheten, säger Roos. Toca42 betonar att kunderna även ibland står direkt för 

marknadskommunikationen. Det händer att kunderna lägger upp bilder där de har på sig 

våra produkter, och då kan vi visa upp de bilderna i våra kanaler, med en länk tillbaka 

till kundens sida. Det blir också en typ av samarbete där vi boostar varandra, menar 

Toca. För att detta ska bli en tillgång för företaget, måste kunderna förstå vad de vill 

förmedla (Mahoney & Tang 2016). Denna typ av samproduktion är därför beroende av 

om företagen lyckas kommunicera sin historia, personlighet och livsstil med autenticitet 

för att kunderna ska vilja engagera sig. Hahn43 lyfter också fram att kunderna vill förstå 

företagen, vart deras produkter kommer ifrån, vilka som tillverkar och få en inblick i 

hela processen. Här menar hon att de lokala designföretagen har en fördel, eftersom de 

pratar öppet om sin verksamhet, vilket ofta är en stark orsak till varför kunderna väljer 

dem. Vidare anser Hahn att detta är en faktor till varför marknaden ser en stor framgång 

för lokala företag. 

 

4.2.5 Samarbeten mellan lokala företag  

Den mer rörliga transaktionsprocessen medför att företag enklare kan samarbeta, och 

tillåter dem att blanda in fler kanaler, plattformar och ta hjälp av varandra (Mahoney & 

Tang 2016). Genom detta kan de tillsammans öka medvetenheten hos kunderna om 

varandra, samt utvidga sitt nätverk. Istället för att se på andra företag i branschen som 

konkurrenter, är det en fördel att samarbeta med dem. På detta vis kan företagen 

tillsammans skapa allt från produkter till marknadskommunikation (ibid.). Vidare ser 

Hahn44 en trend i att fler företag lyfter fram varandra och samarbetar. Hon anser att det 

nätverk som ett företag har är viktiga, och ser även en styrka i att de lokala 

designföretagen kompletterar varandra med olika kompetenser. Hon påpekar att den 

tekniska utvecklingen och globaliseringen hjälper till med detta, att fler företag kan hitta 

varandra för att samarbeta. Roos45 förklarar att de samarbetar med företag och att “co-

branding” förekommer. Med detta menar hon att de tar fram speciella produkter 

antingen åt eller tillsammans med ett företag och att detta sedan marknadsförs i bådas 

kanaler. Det blir ett starkare budskap och en givande gemenskap där vi kan lyfta fram 

varandra som företag, säger Roos. Även Toca46 berättar att de samarbetar med andra 
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företag i branschen för att nå ut till fler kunder. Detta är en självklarhet, berättar hon, då 

det kan vara väldigt svårt att växa på egen hand. Företag behöver varandras stöd, och 

det är viktigt att lyfta fram varandra, både vad gäller kommunikation och i samarbeten 

gällande produkter, säger Toca. Detta menar även Magnell47, som berättar att de gör en 

del produktsamarbeten med andra företag som en typ av marknadskommunikation. 

Genom att arbeta tillsammans med andra och på så vis synas i nya kanaler,  får vi 

massvis med draghjälp och kan nå nya kunder, säger hon. Horisaki48 fortsätter på 

samma spår och berättar att denna typ av samarbeten, där man lyfter fram varandra som 

företag och varandras produkter är jätteviktigt. Hon menar att detta gör att deras 

verksamhet fungerar. Roos49 är övertygad om att samarbete mellan lokala designföretag 

kommer fortsätta, och att det är stärkande för dem att samarbeta över olika projekt och 

ta fram produkter tillsammans. Det gynnar alla, säger hon. Fortsatt menar Roos att detta 

kan vara en ny typ av marknadskommunikation att använda sig av. Hon tror att det 

lönar sig i längden att hitta företag som kompletterar ens egna verksamhet, och att man 

kan nå ut via bådas kanaler och länka till varandra i sina sociala kanaler. På det sättet 

når man ut på ett mer genuint sätt samt kan hjälpa företaget att nå nya kunder, säger 

hon.  

 

4.3 Intervjuer: innehåll 

4.3.1 Relevanta och intressanta berättelser om företaget 

Enligt Arhammar och Staunstrup (2016) handlar innehållet som lyfts fram i 

marknadskommunikationen om att ha en dialog med kunderna som berör vad de 

efterfrågar samt intresserar sig för. Med hjälp av informationen de får från kunderna 

menar Kotler, Kartajaya och Setiawan (2016) och Bergström (2016) att företaget kan 

producera och kommunicera relevant, användbart och intressant innehåll för 

målgruppen. På detta vis kan de skapa en närmare relation med kunderna. Vidare menar 

Arhammar och Staunstrup (2016) att företag bör använda en mix av kanaler för att 

sprida innehållet. Ett ökat fokus på innehållet i marknadskommunikationen medför även 

att företagen går från använda sig av promotion till storytelling, där företagets budskap 

paketeras som spännande historier med målet att spridas vidare av kunderna (Arhammar 

& Staunstrup 2016; Bergström 2016; Mangold & Faulds 2009). Hahn50 påpekar att hon 
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märker en ökning av storytelling. Hon menar dock att det kan bli för mycket historier 

och berättelser som lyfts fram. Det handlar egentligen bara om att visa upp det som är 

ärligt, autentiskt och relevant. Hahn betonar att det är viktigt att människorna i företaget 

lyfts fram, eftesom det är människorna som förmedlar autenciteten kring företaget. 

Innehållet måste kännas genuint i koppling till företaget och vad de gör. Detta håller 

även Roos51 med om, och påvisar att de innehållsmässigt försöker lyfta fram företagets 

långa historia och arv, för att på så sätt framstå som genuina, kunniga och pålitliga. Hon 

menar att kunder på detta vis kan förstå företaget bättre och på så sätt komma närmare 

det som företaget gör. Vidare betonar även Horisaki52 att innehållet måste visa den 

sanna bilden bakom verksamheten.  

 

“Det handlar egentligen bara om att visa upp det som är ärligt, 

autentiskt och relevant.” 

-Hahn53 

 

4.3.2 Format och stil 

För att kunna skapa relevant innehåll, påvisar Chaffey (2016) att företagen måste 

analysera vad som engagerar samt har betydelse för kunderna. Samtliga företag54 

berättar att innehåll som får mest uppskattning är det som visar upp en mer personlig 

sida av företaget, och förmedlar en livsstil snarare än ett fokus på att sälja. Kotler, 

Kartajaya och Setiawan (2016) menar att innehållet bör följa en röd tråd för att skapa en 

koppling mellan alla kanaler och en igenkänning hos kunden. Vikten av att använda sig 

av en genomgående estetik lyfter även Horisaki55 samt Toca56 fram, och menar att det är 

viktigt för att kunden lättare ska förstå vart kommunikationen kommer från. Då digitala 

och sociala kanaler ständigt förändras är det, enligt Parsons och White (2018), också 

viktigt att företaget uppdaterar regelbundet på sina kanaler för att deras kunder inte ska 

förlora intresset. Arhammar och Staunstrup (2016) samt Parsons och White (2018) 

lyfter fram att innehållet bör kunna implementeras på olika plattformar samt blanda 

olika format. Dessa format kan bestå av text, bild, film, grafik och ljud. Författarna 
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menar att det är viktigt att använda sig av olika format, då kunder tar in information på 

olika vis, samt uppskattar variation i kommunikationen. Hahn57 anser dock att bilden är 

viktigare än någonsin i marknadskommunikationen. Hon påpekar att det är viktigt att 

“visa”, samt att mängden text blir allt mindre, om det inte handlar om att förmedla ett 

viktigt budskap. Roos58 bekräftar detta och menar att text fortfarande är relevant när det 

kommer till att förmedla mer informativ kommunikation, men även hon anser att bild är 

överlägset. Via det formatet är det effektivt att visa produkten i sitt sammanhang och 

skapa en känsla, närhet och se produkten i användning. På det sättet kan man bygga en 

relation med kunden, menar Roos, och att det är det absolut viktigaste. Vidare betonar 

Toca59, Magnell60 samt Modigh61 att bilden är i fokus i deras innehåll, i kombination 

med korta enkla texter som förmedlar viktig information. Detta går i linje med vad 

Parsons och White (2018) samt Arhammar och Staunstrup (2016) menar, att det är det 

visuella innehållet som skapar mest synlighet. Fortsättningsvis förklarar företagen62 att 

de antingen redan använder sig av film och rörligt material, eller att det kommer bli en 

del av deras kommunikation i framtiden då kunderna allt mer efterfrågar detta. De 

påpekar att film är ett bra format för att effektivt förmedla information och samtidigt 

kunna uttrycka en personlig stil. Hahn63 fortsätter förklara att innehållet, oavsett format, 

måste vara begripligt och hjälpa kunden att verkligen få grepp om vad som 

kommuniceras. Hon menar att det är vanligt att företag ofta tar saker för givet, vilket 

gör att kunder inte alltid förstår vad de erbjuder eller vad deras verksamhet går ut på. 

Om kunden inte förstår, känner de sig ofta dumma, vilket är det värsta som kan hända i 

en ny potentiell relation, säger Hahn. Därför menar hon att en greppbarhet och 

kommunikation som gör att kunden direkt kan förstå, är det bästa innehållet att lyfta 

fram. Toca64 håller med om detta, och poängterar att innehållet måste vara så enkelt och 

direkt som möjligt, utan att krångla till det, för att kunden ska förstå. Hahn65 samt 

Magnell66 lyfter även fram att innehållet måste vara bra och trovärdigt, men framförallt 

inbjudande som får kunden att vilja veta och se mer. Parsons och White (2018) påpekar 

också att företagen kan använda ett mer avslappnat språk i kommunikationen som sker 

på digitala och sociala kanaler, vilket gör att kunderna lättare kan relatera till det som 
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sägs. Samtliga företag67 menar att det är viktigt att deras personlighet samt “röst” 

kommer fram i kommunikationen, och Modigh68 uttrycker specifikt att det är genom 

hennes personlighet och sättet hon uttrycker sig på som kunderna lär känna företaget 

och dess produkter.  

 

4.3.3 Vad innehållet består av 

Arhammar och Staunstrup (2016) menar att innehållet kan delas in i fyra kategorier, 

vilka är information (produkt- och tjänstebeskrivningar), säljmaterial (rabatter och 

erbjudanden), inspiration och underhållning samt utbildning. Författarna lyfter fram att 

företag bör ha alla dessa kategorier i åtanke när de planerar innehållet, men främst 

fokusera på inspiration, underhållning samt utbildning. Mahoney och Tang (2016) samt 

Parsons och White (2018) påvisar att ju mer personifierat innehållet är, desto mer 

engagemang kommer företaget få från kunderna. Hahn69 berättar att det går att se en 

trend när det kommer till vad innehållet i marknadskommunikationen fokuserar på. Hon 

ser ett tydligt fokus på produkter och att verkligen visa vad man som företag gör samt 

står för. Horisaki70 delar denna åsikt, och menar att det viktigaste de kan lyfta fram i 

innehållet är deras hattar. Det är med produkterna som vi vill kommunicera, vart de 

kommer ifrån och hur de görs, säger hon. Vidare tror hon att det är därför deras 

verksamhet fungerar. Vi lyfter fram något som är autentiskt, som känns äkta. Det 

handlar inte om trender och massproduktion, utan det är något som vi är passionerade 

kring och det är därför vi håller på med det vi gör. Vi vill att våra produkter ska bli en 

del av människors liv, något som de kan använda och vårda i många år framöver. Så 

tänker vi i alla led, att det är viktigt att älska det man gör och att ha en passion för 

produkten, det hänger ihop med både oss och det vi tillverkar, säger Horisaki. Även 

Roos71 samt Magnell72 menar att fokuset ligger på att visa upp produkten och hur den 

fungerar i olika sammanhang. Produkterna ska få tala för sig själva. Det är dessutom 

viktigt att lyfta fram hur allting görs, processen bakom tillverkning och produktion, och 

att företaget är transparent kring det hela för att framstå som trovärdigt. Toca73 påpekar 

även att produkten är det viktigaste att lyfta fram, men det är lika viktigt att framhäva 

informationen om produkten och hur den är tillverkad. Hon fortsätter förklara att de 
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vinner på att de delar med sig väldigt öppet kring alla delar i processen och hur 

produktionen går till. Toca samt Modigh74 betonar även vikten av att innehållet måste 

utbilda kunden kring olika aspekter som företaget arbetar med, exempelvis hållbarhet, 

miljö och nya innovationer.  

 

“Det är med produkterna som vi vill kommunicera, vart de kommer ifrån 

och hur de görs”. 

-Horisaki75 

 

Vidare berättar Horisaki76 att de gärna vill dela med sig av deras livsstil i 

kommunikationen, och att de plockar inspiration från deras vardag som de gärna vill att 

innehållet ska visa upp. Hon påpekar att det innehåll som får mest uppskattning oftast är 

det som visar upp hem och miljö. Horisaki menar att det är viktigt att kommunikationen 

inte bara handlar om att sälja, utan också om att förmedla en livsstil till kunden. Hon 

fortsätter förklara att hon tror att det handlar om att vara äkta och inte försöka pressa 

fram något som inte känns genuint för att sälja mer. Även Modigh77 berättar att hon vill 

att innehållet i kommunikationen ska spegla hennes personlighet. Hon tycker också att 

det är viktigt att kommunikationen inte bara fokuserar på att sälja, utan hon vill hellre 

visa en personlig sida i sina kanaler. På det sättet kan kunderna lära känna hennes 

produkter genom henne och hennes livsstil. Magnell78 håller med om detta, och berättar 

att de inte bara vill sälja produkter, utan också förmedla vilka de är som företag och vad 

de står för på ett personligt och genuint vis. Hon vill att innehållet ska visa upp att de är 

ett lokalt designföretag i Småland, och att kommunikationen därför måste förmedla 

detta till kunden. Vidare påvisar Hahn79 att det är viktigt att visa den passion företaget 

har i innehållet, och att det inte går att göra enbart genom innehåll som fokuserar på att 

sälja. 

 

                                                
74 Nicole Modigh, Ägare Free Spirit Shaking Soul, mailintervju 11 maj 2018 
75 Karin Horisaki, egenföretagare och hantverkare, intervju 4 maj 2018 
76 Karin Horisaki, egenföretagare och hantverkare, intervju 4 maj 2018 
77 Nicole Modigh, Ägare Free Spirit Shaking Soul, mailintervju 11 maj 2018 
78 Hillevi Magnell, formgivare och grundare av SSM Smålands Skinnmanufaktur, mailintervju 9 maj 2018 
79 Lotta Hahn, frilansande arkitekt, konceptutvecklare och trendvetare, Skypeintervju 30 april 2018 
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4.4 Intervjuer: formspråk 

4.4.1 En utmaning 

Phillips, McQuarrie och Griffin (2014) samt Hultén (2015) lyfter fram att det finns olika 

typer av formspråk som företag kan applicera i sin kommunikation, för att skapa en 

stark identitet samt igenkänning hos kunden. Hultén (2015) och Bergström (2016) 

påvisar att det visuella formspråket kan innefatta bland annat färg, text, bild, form och 

design. Formspråket spelar en viktig roll, då kunder till stor del skapar åsikter om 

företag baserat på hur de presenteras visuellt. Wheeler (2013) menar därför att det är 

viktigt att skapa ett visuellt formspråk som utmärker företaget i flödet av 

kommunikation. Genom att vara aktiva på digitala och sociala kanaler, får företag 

oändliga möjligheter till att uttrycka sin identitet, värderingar och personlighet till 

kunder (Phillips, McQuarrie & Griffin 2014). Magnell80 påpekar att detta kan vara en 

utmaning, och att det kan vara svårt att nå kunderna i ett flöde som matas på av mycket 

marknadskommunikation. Det gäller att göra sig synlig och intressant för att inte 

försvinna i mängden, menar hon. Även Roos81 påpekar detta och berättar att de nya 

digitala och sociala kanalerna för marknadskommunikation skapar möjligheter, men att 

det också blir väldigt hård konkurrens om att synas. Det är många företag som försöker 

nå ut, och det gäller att profilera sig i flödet. Det blir lätt att det finns mycket som ser 

likt ut, och det är därför viktigt att vara konsekvent och tydlig i sin kommunikation för 

att kunna bryta igenom det brus som finns, säger Roos. Vidare påpekar Hultén (2015) 

att den visuella upplevelsen dominerar i digitala och sociala kanaler. I och med detta 

spelar formspråket samt den visuella upplevelsen kunden får ta del av, en stor roll i om 

företag lyckas särskilja sig bland företag som använder dessa kanaler (Phillips, 

McQuarrie och Griffin 2014). Magnell82 beskriver att det är viktigt att lägga en bra 

grund för hur man vill upplevas som företag. Det är viktigt att få saker att hålla ihop och 

förmedla en helhet för att vara tydlig mot sin målgrupp, säger hon. 

 

“Det gäller att göra sig synlig och intressant för att inte försvinna i mängden” 

-Magnell83 

 

                                                
80 Hillevi Magnell, formgivare och grundare av SSM Smålands Skinnmanufaktur, mailintervju 9 maj 2018 
81 Pernilla Roos, vice VD och marknadsansvarig på Klippan Yllefabrik, telefonintervju 4 maj 2018 
82 Hillevi Magnell, formgivare och grundare av SSM Smålands Skinnmanufaktur, mailintervju 9 maj 2018 
83 Hillevi Magnell, formgivare och grundare av SSM Smålands Skinnmanufaktur, mailintervju 9 maj 2018 
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4.4.2 Helhetsintryck med produkten i fokus 

Hultén (2015) påvisar att företag kan knyta an till kunder mer effektivt genom att ha ett 

tydligt formspråk. Vidare framhäver Phillips, McQuarrie och Griffin (2014) samt 

Hultén (2015) att den visuella stimulin ett företag förmedlar, påverkar hur kunden 

uppfattar företaget. Denna visuella konsumtion handlar om företags förmåga att fånga 

kundens uppmärksamhet och därigenom skapa och klargöra företagets identitet. På 

grund av detta spelar formspråk och visualisering en central roll för både företag och 

kunder, och  Phillips, McQuarrie och Griffin (2014) menar att företag bör ha ett 

helhetstänk kring hur de visuellt framställer sin marknadskommunikation. Magnell84 

förklarar att för att skapa ett starkt visuellt helhetsintryck, som syns och står ut i all 

kommunikation, är det otroligt viktigt att vara konsekvent. Oavsett om det är tryck, bild, 

form eller bemötande, så handlar det om att vi som företag måste sätta vår stämpel på 

det. Allt ska förmedla samma känsla om företaget till kunden, säger hon. Vidare 

förklarar Magnell att de försöker uppnå detta genom att bilderna går i samma ton, att 

information och text har deras “röst” och att de använder logotypen på ett konsekvent 

vis. Vi följer helt enkelt designriktlinjer som vi kan applicera i alla kanaler, säger hon. 

Fortsättningsvis berättar Roos85 att det är viktigt att hitta en tydlig väg man tar som 

företag, både vad gäller produkt, kommunikation och formspråk. Hon förklarar att de 

vill ha ett formspråk som ligger i tiden, men som ändå är tidlöst. Roos berättar att 

formspråket och kommunikationens utseende styrs mycket av produkten. Hon menar att 

det är produkten som ska få ta plats, och att formspråket runt omkring hålls enkelt för 

att det inte ska bli rörigt, det måste fortfarande vara lätt för kunden att se och förstå vad 

som kommuniceras. Roos berättar att de därför utgår från en neutral bas, med 

produkterna som får stå för nya uttryck, färg och form. Även Horisaki86 menar att det är 

väldigt viktigt att kommunikationen håller samma stil oavsett vilken kanal som bär den. 

Hon förklarar att de har försökt uppnå detta genom att inte försöka anpassa sitt 

formspråk efter något annat än den grundestetik som företaget har. Horisaki menar att 

de hela tiden försöker utvecklas, men efter sin egen stil och smak, och 

kommunikationen alltid speglar det som de själva tycker om. Vidare förklarar hon att de 

på något sätt alltid måste föregå kunden, och så länge de är genuina mot sig själva i sitt 

innehåll och formspråk så kan de inte missa mot kunden heller. Modigh87 fortsätter på 

samma spår och förklarar att företagets formspråk utgår från hennes egen estetik. Hon 
                                                
84 Hillevi Magnell, formgivare och grundare av SSM Smålands Skinnmanufaktur, mailintervju 9 maj 2018 
85 Pernilla Roos, vice VD och marknadsansvarig på Klippan Yllefabrik, telefonintervju 4 maj 2018 
86 Karin Horisaki, egenföretagare och hantverkare, intervju 4 maj 2018 
87 Nicole Modigh, Ägare Free Spirit Shaking Soul, mailintervju 11 maj 2018 
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menar att det är viktigt att formspråket håller samma röda tråd, att det går att se att det 

kommer från henne. Modigh berättar att hon försöker uppnå en helhet i sitt uttryck 

genom att bilderna följer samma ton, att kommunikationen är personlig från hennes 

sida, och att det inte bara är fokus på produkter, utan även handlar om att förmedla en 

livsstil. Hon menar att denna helhet lättast går att uppnå genom att följa sin egen stil och 

tycke, och att det ofta inte blir bättre om man försöker följa en trend eller vad andra gör. 

Uttrycket måste kännas genuint och inte tillgjort, det måste spegla vem jag är, och jag 

tror att det endast är då det funkar och slår an hos kunden, säger Modigh. Fortsatt 

berättar Toca88 också att det är viktigt att alla delar i kommunikationen samspelar, och 

visar upp en enad bild av vem företaget är. Hon förklarar att de försöker vara så tydliga 

som möjligt i allt de gör, och följa företagets kärna, både vad gäller produkter och 

marknadskommunikation. Toca menar att detta är ett måste för att inte förvirra 

kunderna, och för att de ska kunna känna igen deras kommunikation bland alla andra 

företag. Hon berättar att företaget strävar efter att formspråket ska kännas rent, enkelt 

och modernt. Det är viktigt att produkterna får vara i fokus, säger Toca, och därför vill 

vi inte att formspråket ska ta över för mycket.  

 

“Uttrycket måste kännas genuint och inte tillgjort, det måste spegla vem jag är, och jag 

tror att det endast är då det funkar och slår an hos kunden.” 

-Modigh89 

 

4.4.3 Färg och bild 

Amsteus, Al-Shaaban, Wallin och Sjöquist (2015) förklarar att färg är en viktig del i ett 

företags marknadskommunikation, samt att forskning visar på att kundernas första 

intryck av företaget erhålls från färg. Fortsatt påpekar Wheeler (2013) samt Labrecque 

och Milne (2012) att färg hjälper kunder att identifiera och differentiera företag, och kan 

därigenom kommunicera ett önskat intryck till kunderna. Genom att konstant applicera 

vissa utvalda färger, menar Ries (2002) att företag kan skapa en stark visuell närvaro på 

en marknad som blir alltmer rörig. Detta kan även appliceras på de bilder eller filmer 

som företaget använder sig av i sin marknadskommunikation, eftersom det är lika 

viktigt att de går i samma ton och talar företagets “språk”. Hahn90 menar att vilka färger 

som används handlar om vilken identitet och personlighet som företaget vill förmedla. 

                                                
88 Andreea Toca, t.f Creative Director and Sustainability Manager, Swedish Stockings, mailintervju 8 maj 2018 
89 Nicole Modigh, Ägare Free Spirit Shaking Soul, mailintervju 11 maj 2018 
90 Lotta Hahn, frilansande arkitekt, konceptutvecklare och trendvetare, Skypeintervju 30 april 2018 
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Hon berättar att det är en sanning som varit länge, och att det är viktigt att hitta ett 

uttryck som fungerar i linje med hur företaget vill uppfattas. Hahn kan se att det 

används mycket mer färg än tidigare. Det sobra, återhållna och minimalistiska ser man 

mindre av, säger hon. Hon menar dock att det idag inte är så likriktat som det tidigare 

har varit, utan att mer variation gällande färg syns i kommunikationen. Vidare påvisar 

Hultén (2015) och Ries (2002) att bilder samt färg får allt större betydelse i 

marknadskommunikation på grund av att kunden lättare uppmärksammar dessa. Roos91 

berättar att de använder sig av bilder i alla sina kanaler och att de arbetar mycket med 

färg och form i sina produkter, vilket gör att formspråket får ett mer stringent uttryck. 

Hon ser även att det blir allt viktigare med bilder i all typ av marknadskommunikation, 

och menar att det ställs högre krav på att bilderna ska vara bra, visa upp produkterna 

ordentligt och vara säljande. Detta då kommunikationen ofta ska uppmärksammas på 

nätet eller i sociala kanaler, där det är ett tätt flöde, menar hon. Magnell92 förklarar att 

de valt att jobba mycket med att bygga en berättelse kring företaget med hjälp av 

bildspråket. Det handlar om att kunden ska få följa med i det vi gör, och att vi försöker 

visa det med bilder som går i samma stil och ton, som vi adderar text till, säger hon. 

Magnell berättar att de på detta vis kan bygga upp en stämning kring företaget, som 

visar upp produkterna, men också en livsstil. Vi tycker att det gör hela 

kommunikationen mer intressant, säger hon. Att det inte bara handlar om att sälja, utan 

också om vilka vi är. Horisaki93 menar dock att en bild inte kan förmedla allt. De 

föredrar främst att kommunicera med sina produkter, och att det är viktigt att kunderna 

får komma i kontakt med dem på riktigt. Men vidare påpekar Horisaki att det 

huvudsakliga formatet de använder i sin marknadskommunikation är professionella 

bilder på produkterna och modeller som bär dem. Det är ett effektivt sätt att skapa och 

förmedla en känsla av oss, miljön och produkterna, säger hon. Modigh94 menar att bild 

och färg lägger grunden till all kommunikation, och är stommen i formspråket. Hon 

tycker därför att dessa är oerhört viktiga att lyfta fram i kommunikationen.  

 

4.4.4 Text 

Hultén (2015) och Ries (2002) framhäver att skriven text fått allt mindre utrymme i 

kommunikationen. Författarna påpekar dock att text kan påverka kundernas visuella 

upplevelse på samma sätt som bilder samt färg, och bör därför inte bortses från i 
                                                
91 Pernilla Roos, vice VD och marknadsansvarig på Klippan Yllefabrik, telefonintervju 4 maj 2018 
92 Hillevi Magnell, formgivare och grundare av SSM Smålands Skinnmanufaktur, mailintervju 9 maj 2018 
93 Karin Horisaki, egenföretagare och hantverkare, intervju 4 maj 2018 
94 Nicole Modigh, Ägare Free Spirit Shaking Soul, mailintervju 11 maj 2018 
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företagets formspråk. Text och språk är lika viktigt för att kommunicera en helhet av 

företaget, samt att det spelar en viktig roll i att förmedla kommunikationens innebörd 

till kunden. Magnell95 förklarar att deras marknadskommunikation främst består av 

bilder, men att det fortfarande är viktigt att kombinera bilderna med text. Hon menar att 

det är ett bra sätt att visa upp produkterna på, och att de samtidigt kan förmedla viktig 

information till kunden. Roos96 håller med om detta, och påpekar att texten är ett måste 

när det kommer till att förmedla mer informativ kommunikation. Modigh97 lyfter även 

fram att det är viktigt att kombinera bilderna i kommunikationen med ett fritt och öppet 

språk. Hon menar att text spelar en viktig roll i att förmedla budskap till kunden, och att 

det ger henne ytterligare ett sätt att vara personlig och visa ansiktet bakom produkterna 

och företaget. Modigh påpekar även att text fungerar bra när det gäller att lyfta fram 

mervärdet i produkterna och värderingarna som företaget står för.  

 

4.4.5 Trender styr inte 

Hultén (2015), Sjövall och Gospic (2016) samt Phillips, McQuarrie och Griffin (2014) 

förklarar att en viktig aspekt i formspråket är att bild och text bör samarbeta med 

varandra för att skapa en helhet. Det är även viktigt, oavsett formspråkets visuella 

uttryck, att det finns relevant koppling till företaget i kommunikationen ut till kund. 

Även Hahn98 menar att kärnan i företaget alltid kommer vara det viktigaste att lyfta 

fram, och att hitta ett formspråk som stämmer överens med denna kärna bör styra hur 

uttrycket ser ut. Hon menar därför att trenderna inte styr lika starkt längre, utan det 

viktigaste är att uttrycket fungerar ihop med företaget som helhet. Det kan handla mer 

om att inte följa en trend, och att detta ofta är styrkan hos de lokala designföretagen. De 

är inte beroende av trender på samma sätt, utan det handlar om att de ska vara sanna mot 

sig själva och följa sitt hjärta, säger Hahn.  

 

4.5 Observationer: innehåll 

4.5.1 Innehållets publicering 

Arhammar och Staunstrup (2016) hävdar att innehållsmarknadskommunikation handlar 

om att ha en dialog med kunderna som berör vad de intresserar sig för samt efterfrågar. 

Med hjälp av återkopplingen från kunderna har de möjlighet att skapa relevant, 

                                                
95 Hillevi Magnell, formgivare och grundare av SSM Smålands Skinnmanufaktur, mailintervju 9 maj 2018 
96 Pernilla Roos, vice VD och marknadsansvarig på Klippan Yllefabrik, telefonintervju 4 maj 2018 
97 Nicole Modigh, Ägare Free Spirit Shaking Soul, mailintervju 11 maj 2018 
98 Lotta Hahn, frilansande arkitekt, konceptutvecklare och trendvetare, Skypeintervju 30 april 2018 
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intressant, engagerande och användbart innehåll för målgruppen (Arhammar & 

Staunstrup 2016; Chaffey 2016). Författarna betonar även vikten av att företagen 

använder en optimal mix av kanaler för att sprida innehållet på. Observationerna har 

visat att samtliga av de observerade företagen99 använder sig av en hemsida samt 

Instagram samt Facebook för att publicera innehåll och kommunicera med kunderna. 

Kotler, Kartajaya och Setiawan (2016) påpekar att innehållet måste följa samma röda 

tråd på samtliga kanaler för att kunderna ska få en känsla av igenkänning. Vidare menar 

författarna att ett lyckat innehåll kan leda till en starkare kundrelation. Fortsatt anser 

Kotler, Kartajaya samt Setiawan (2016) anser att uppdateringarna bör ske regelbundet 

eftersom digitala och sociala kanaler ständigt förändras, men även för att kunderna inte 

ska förlora intresset. Då observationerna skett under en begränsad tidsperiod har det inte 

varit möjligt att få en uppfattning om när och hur ofta respektive företag publicerar nytt 

material på sina hemsidor, dock blev det tydligare på Instagram samt Facebook. Detta 

tydliggörs genom en tabell i bilaga F (se bilaga F). Vidare lyfter Mahoney och Tang 

(2016) fram att det finns specifika tider som kunderna främst är aktiva på digitala och 

sociala kanaler. På morgonen mellan kl. 6.00-8.00, läser ofta kunderna sin mail och 

nyheterna. Från kl. 8.00-17.00 besöker de oftast olika kanaler för nöjes skull. På kvällen 

är de däremot mer intresserade av att handla online och söka efter produktinformation. 

Tabellen i bilaga G tydliggör vilka tider de observerade företagen publicerar innehåll på 

Instagram samt Facebook (se bilaga G).  

 

4.5.2 Format och stil 

Mahoney och Tang (2016) samt Parsons och White (2018) lyfter fram att innehållet 

måste anpassas för att kunna fungera på flera plattformar, samt att det ska kunna spridas 

via olika sociala kanaler. De påvisar även att företag som får ett budskap att kännas 

personligt, kommer få mer uppmärksamhet och engagemang från kunderna. Arhammar 

och Staunstrup (2016) menar även att företag som skapar bra innehåll förser kunderna 

med kunskap, tips och inspiration vilket leder till en starkare relation mellan parterna. 

När det kommer till innehållet på hemsidan fokuserar företag nummer ett100 främst på 

produkterna och de följer samma bildspråk på Instagram samt Facebook. På dessa 

konton bjuder de även in kunderna till olika butiksevent samt berättar om olika 

                                                
99 Företag 1, beläget i Lindome, säljer egendesignad heminredning 
    Företag 2, beläget i Stockholm, säljer egendesignade regnjackor, skor och accessoarer  
    Företag 3, beläget i Leksand, säljer egendesignade grafiska prints 
    Företag 4, beläget i Stockholm, säljer egendesignade skor 
     Företag 5, beläget i Varberg, säljer egendesignade kläder, accessoarer, smycken, prints och porslin 
100 Företag 1, beläget i Lindome, säljer egendesignad heminredning 
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samarbeten med andra designers samt företag. Det är ett levande flöde då de blandar 

både stillbilder och rörligt material. Vidare är hemsidan för företag nummer två101 

avskalad med ett enkelt formspråk och upplagd mer som en blogg. Företaget använder 

främst frilagda produktbilder, men det förekommer även bilder på modeller som bär 

deras produkter i olika miljöer. På Instagram följer de samma linje men fokuserar mer 

på produkter i miljö, där det också förekommer rörligt material. Kontot är melankoliskt 

och har ett enkelt bildspråk, som stämmer överens med företagets estetik. På Facebook 

publicerar de främst bilder från deras Instagramkonto. Företag nummer tre102 har en 

avskalad och enkel hemsida. Det finns möjlighet att bläddra i företagets produktkatalog 

interaktivt. På Instagram publiceras produktbilder, främst professionellt tagna i miljö 

från deras studio och butik. Vidare publicerar de även naturbilder från hemorten, samt 

information om olika event som följarna uppmuntras besöka. De inkluderar även 

kunden när det kommer till designen av nya produkter. Facebook följer samma 

bildspråk och innehåll då de publicerar bilder från Instagram. Vad gäller företag 

nummer fyra103 har de tydliga produktbilder på hemsidan. På Instagram publicerar de 

produktbilder, ofta fotade i miljö med olika modeller som bär produkterna. De har 

endast stillbilder som både är professionellt tagna men även som de tagit själva. Utöver 

detta publicerar de inbjudningar till butiksöppning, om samarbeten de gör med andra 

företag, jobbannonser samt rea. Företag nummer fem104 har en hemsida som innehåller 

professionellt tagna produktbilder stylade i miljö antingen utomlands eller i hemorten 

Varberg. Ofta är det ägarna själva som bär produkterna på bilderna. Det är både 

stillbilder samt ett bildspel som rullar från deras Instagram. Samma bilder publiceras på 

företagets Instagram samt Facebook som har ett levande bildflöde med både stillbild 

och rörligt innehåll. Det är naturinspirerat och har mycket fokus på hemorten. 

Majoriteten av de observerade företagen105, delar bilder från kunder på Instagram samt 

Facebook som passar övrigt bildspråk och tillför ytterligare en dimension till bildflödet. 

De länkar även till sina övriga kanaler på hemsidan och har en lättnavigerad struktur 

med tydliga kategorier samt relevant information.  

 

                                                
101 Företag 2, beläget i Stockholm, säljer egendesignade regnjackor, skor och accessoarer  
102 Företag 3, beläget i Leksand, säljer egendesignade grafiska prints 
103 Företag 4, beläget i Stockholm, säljer egendesignade skor 
104 Företag 5, beläget i Varberg, säljer egendesignade kläder, accessoarer, smycken, prints och porslin 
105 Företag 1, beläget i Lindome, säljer egendesignad heminredning 
     Företag 2, beläget i Stockholm, säljer egendesignade regnjackor, skor och accessoarer  
     Företag 4, beläget i Stockholm, säljer egendesignade skor 
     Företag 5, beläget i Varberg, säljer egendesignade kläder, accessoarer, smycken, prints och porslin 
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4.5.3 Produkten i fokus 

Arhammar och Staunstrup (2016) påvisar att innehåll i marknadskommunikation kan 

delas in i fyra kategorier; information (produkt- och tjänstebeskrivningar), säljmaterial 

(rabatter och erbjudanden), inspiration och underhållning samt utbildning. Författarna 

menar att dessa kategorier bör vara en del av innehållet i företagens 

marknadskommunikation, men att de med fördel kan fokusera på de två sistnämnda för 

att skapa engagemang från kunden. Samtliga av de observerade företagen106 informerar 

om alla produkter med pris, namn, material, mått och färg på hemsidan. På Instagram 

samt Facebook nämner de oftast namn och material på produkterna. När det kommer till 

säljmaterial, som rabatter och erbjudanden, så meddelar de på samtliga kanaler när detta 

förekommer. Majoriteten av de observerade företagen107 visar många av produkterna 

stylade i miljö, för att låta kunden se hur de kan användas i vardagen. Bilder på 

hemsidorna är professionellt tagna. På Instagram samt Facebook har samtliga företag 

bilder och rörligt material, som kunderna kan uppleva inspirerande och underhållande. 

Företag nummer tre108 och fem109 publicerar även många upplyftande och peppande 

budskap både på Instagram samt Facebook. Bilderna upplevs professionellt tagna men 

det förekommer även sådana de tagit själva. De flesta av de observerade företagen110 

berättar om sin historia och bakgrund. Företagen berättar även om uppdrag och 

designsamarbeten de gjort med andra företag på samtliga kanaler. Vidare låter företag 

nummer tre111, fyra112 och fem113 kunderna få en inblick i hur produktionen går till på 

Instagram samt Facebook genom bilder och rörligt material. När det kommer till språket 

som företag använder i sin digitala kanaler hävdar Parsons och White (2018) att de med 

fördel kan använda ett mer avslappnat vardagsspråk för att skapa en resonans hos 

kunderna. Observationerna visade på att samtliga företag använder sig av ett vardagligt 

och personligt språk, med inslag av information, på deras sociala kanaler. På hemsidan 

däremot är språket mer informativt samt professionellt.  
                                                
106 Företag 1, beläget i Lindome, säljer egendesignad heminredning 
     Företag 2, beläget i Stockholm, säljer egendesignade regnjackor, skor och accessoarer  
     Företag 3, beläget i Leksand, säljer egendesignade grafiska prints 
     Företag 4, beläget i Stockholm, säljer egendesignade skor 
     Företag 5, beläget i Varberg, säljer egendesignade kläder, accessoarer, smycken, prints och porslin 
107 Företag 1, beläget i Lindome, säljer egendesignad heminredning 
     Företag 2, beläget i Stockholm, säljer egendesignade regnjackor, skor och accessoarer  
     Företag 3, beläget i Leksand, säljer egendesignade grafiska prints 
     Företag 5, beläget i Varberg, säljer egendesignade kläder, accessoarer, smycken, prints och porslin 
108 Företag 3, beläget i Leksand, säljer egendesignade grafiska prints 
109 Företag 5, beläget i Varberg, säljer egendesignade kläder, accessoarer, smycken, prints och porslin 
110 Företag 2, beläget i Stockholm, säljer egendesignade regnjackor, skor och accessoarer  
     Företag 3, beläget i Leksand, säljer egendesignade grafiska prints 
     Företag 4, beläget i Stockholm, säljer egendesignade skor 
     Företag 5, beläget i Varberg, säljer egendesignade kläder, accessoarer, smycken, prints och porslin 
111 Företag 3, beläget i Leksand, säljer egendesignade grafiska prints 
112 Företag 4, beläget i Stockholm, säljer egendesignade skor 
113 Företag 5, beläget i Varberg, säljer egendesignade kläder, accessoarer, smycken, prints och porslin 
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Vidare menar Phillips, McQuarrie och Griffin (2014) att det är stor sannolikhet att 

regelbunden exponering för marknadskommunikation som innehåller liknande teman 

spelar en stor roll i företagets varumärkesbyggande, samt leder till ett igenkännande och 

gillande från kunderna. Gemensamt för alla de observerade företagen114 är att produkten 

är i fokus på samtliga kanaler, vilket på så vis blir det genomgående temat. Här bidrar 

även deras färg- och formspråk att sätta en igenkännande ton för kunderna. De 

inspirerande miljöerna kring produkterna på deras sociala kanaler bidrar även till det 

genomgående temat, då samtliga företag även där använder sig av ett konsekvent färg- 

och formspråk. Bergström (2016) lyfter fram att ett företag kan använda sig av visuell 

kommunikation för att förmedla ett budskap till kunderna. Den visuella 

kommunikationen, eller formspråket, kan bestå av bland annat bild, text, film, färg och 

form (Bergström 2016; Phillips, McQuarrie & Griffin 2014), vilket samtliga av de 

observerade företagen använder på sina kanaler.  

 

4.6 Observationer: formspråk 

4.6.1 Egen och konsekvent estetik 

Kunder knyter an till företag genom visuell stimuli, vilket påvisar vikten av att företag 

har ett visuellt formspråk som de kan fånga kundens uppmärksamhet genom (Bergström 

2016; Phillips, McQuarrie & Griffin 2014). Hultén (2015) påvisar att det blir extra 

viktigt med ett tydligt formspråk i digitala och sociala kanaler, på grund av att den 

visuella upplevelsen dominerar där. Varje företag bör även se sin visuella 

kommunikation ur ett holistiskt perspektiv och att alla delar bör ha en kongruens mellan 

sig (Phillips, McQuarrie & Griffin 2014). Parsons och White (2018) samt Arhammar 

och Staunstrup (2016) menar att olika format bör varieras samt blandas med varandra i 

formspråket, då kunder uppskattar variation och tar in information på olika sätt. Vidare 

är det viktigt att formspråket kan implementeras på alla plattformar där företaget är 

aktivt. Samtliga av de observerade företagen115 använder sig av bild och text på 

hemsidan, som i övrigt är avskalad samt enkel i sitt formspråk. Företag nummer två116, 

                                                
114 Företag 1, beläget i Lindome, säljer egendesignad heminredning 
     Företag 2, beläget i Stockholm, säljer egendesignade regnjackor, skor och accessoarer  
     Företag 3, beläget i Leksand, säljer egendesignade grafiska prints 
     Företag 4, beläget i Stockholm, säljer egendesignade skor 
     Företag 5, beläget i Varberg, säljer egendesignade kläder, accessoarer, smycken, prints och porslin 
115 Se fotnot 106 
116 Företag 2, beläget i Stockholm, säljer egendesignade regnjackor, skor och accessoarer  
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tre117 och fem118 har även integrerade bildspel på förstasidan med aktuella produkter. På 

Instagram och Facebook lägger samtliga företag119 till rörligt material. Fortsatt lyfter 

Amsteus, Al-Shaaban, Wallin och Sjöqvist (2015) fram att färg är en av de mest 

inflytelserika elementen i marknadskommunikation, och att kundernas första intryck av 

ett företag ofta erhålls från färg. Wheeler (2013), Labrecque och Milne (2012) påvisar 

även att färg hjälper kunden att identifiera och differentiera företag. Detta gäller också 

de bilder som företaget använder sig av i sin kommunikation. De bör gå i samma ton 

och stil för att konsekvent förmedla företagets formspråk (Ries 2002). Företag ett120 

använder sig av ljusa och skandinaviska färger med inslag av naturfärger på samtliga 

kanaler. Vidare använder företag nummer två121 en blandad färgskala beroende på 

vilken produkt som visas, men även här är det en skandinaviskt och avskalad färgskala 

med dova färger som går i bland annat grönt, blått, gult och rött. Bilderna har en 

melankolisk känsla som går i helhet med företagets stil. Hemsidans färginslag kommer 

från produkterna. Företag nummer tre122 använder sig av svart, vitt och grått på samtliga 

kanaler. Företag nummer fyra123 använder ingen konsekvent färg, utan produkternas 

färger får sätta tonen. På deras sociala kanaler är det dock mer färgglatt i miljön kring 

produkterna på bilderna. Grundtonen är alltid blå hos företag nummer fem124 med 

naturfärger som komplement, i alla kanaler. Samtliga av de observerade företagens färg- 

och formspråk återkommer på alla deras kanaler, samt att de använder sig av en svart 

logga och en vit bakgrund på hemsidan.  

 
 
5 Diskussion 
I detta kapitel är det författarnas egna röster som för en diskussion kring de mest 

framträdande aspekterna som kunnat utläsas av den teoretiska och empiriska analysen. 

Författarna gör även egna tolkningar baserat på dessa. Diskussionen följer samma 

struktur som den teoretiska och empiriska analysen, och kopplas även till studiens 

frågeställningar. Ett utantag görs för 5.1 Marknadstendenser, som inte kopplas direkt 

till frågeställningarna, utan allmänt diskuterar studiens relevans.  

 

                                                
117 Företag 3, beläget i Leksand, säljer egendesignade grafiska prints 
118 Företag 5, beläget i Varberg, säljer egendesignade kläder, accessoarer, smycken, prints och porslin 
119 Se fotnot 106 
120 Företag 1, beläget i Lindome, säljer egendesignad heminredning 
121 Företag 2, beläget i Stockholm, säljer egendesignade regnjackor, skor och accessoarer 
122 Företag 3, beläget i Leksand, säljer egendesignade grafiska prints 
123 Företag 4, beläget i Stockholm, säljer egendesignade skor 
124 Företag 5, beläget i Varberg, säljer egendesignade kläder, accessoarer, smycken, prints och porslin 
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5.1 Marknadstendenser 

Ur ovanstående analys kan författarna utläsa att globaliseringen och den tekniska 

utvecklingen varit banbrytande för lokala designföretag, och att dessa är en stor 

anledning till varför de kan etablera sig idag. Majoriteten av företagen nämner att de 

använder sig av digitala och sociala plattformar. Ur empirin kan tolkas att dessa kanaler 

har gjort det lättare för denna typen av nischföretag att kunna nå ut med specifika 

produkter på en större marknad. Författarna menar även att den ökade konnektiviteten, 

och att allt fler får sitt medieintag från mobila enheter, också bidrar till att dessa företag 

kan nå ut mer effektivt via olika digitala och sociala kanaler. Det är helt enkelt där 

kunderna finns och därför ser författarna att detta kan vara en stor anledning till varför 

de lokala designföretagen enklare kan överleva idag. Vidare kan utläsas att 

konnektiviteten ger de lokala designföretagen en ökad möjlighet att nå kunderna på ett 

personligt vis och därigenom skapa en närmare relation till dem. Författarna menar att 

detta är en väsentlig del i att de lokala designföretagen växer sig starkare, och att det blir 

en central del i deras verksamhet att vårda kontakten med kunderna genom de digitala 

och sociala kanalerna. Dock lyfter företagen fram att de inte försöker inkludera 

kunderna på en nivå där de direkt är med och samproducerar varken produkter eller hur 

marknadskommunikationen ser ut. Författarna kan tyda att detta kan bero på att de 

lokala designföretagen ofta är mindre företag, och att en större inkludering av kunderna 

skulle innebära en för stor resursåtgång för dem. Det kan även utläsas att majoriteten av 

företagen anser att det finns en risk att de skulle förlora sina egna röster genom att 

blanda in för många åsikter. Författarna håller med om detta och ser att det är av stor 

vikt att dessa företag är sanna mot sig själva, för att de ska kunna vara kvar på 

marknaden. Det kan tolkas att det är just därför dessa företag fungerar och slår an hos 

kunden från början, då de känns unika samt autentiska till skillnad från företag som 

säljer massproducerade produkter. Det är därför en fördel att gå sin egen väg som lokalt 

designföretag. Författarna ser dock vikten i att företagen ägnar sig åt samarbete 

sinsemellan och tror att detta kan vara en vinnande strategi för dem. Det är en möjlighet 

för dem att stärka varandra, och därigenom stärka sig själva. Det kan därför tolkas att 

dessa företag blir starkare tillsammans och att marknaden genom detta också blir mer 

inkluderande, inte bara på en global nivå, utan även lokalt.  
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5.2 Marknadskommunikation 

Ur den teoretiska och empiriska analysen kan tolkas att det finns olika åsikter om hur 

marknadskommunikationen ser ut. Detta kopplas till studiens första frågeställning, Vilka 

kanaler för marknadskommunikation använder sig lokala designföretag av? Författarna 

kan utläsa att de lokala designföretagen i studien i större utsträckning använder sig av 

digitala och sociala kanaler snarare än traditionella kanaler som TV och tryck. Detta kan 

bero på att traditionella kanaler är dyra, och att dessa digitala och sociala kanaler ofta är 

gratis att använda. För lokala designföretag kan detta vara av stor betydelse då det 

kanske inte finns resurser att lägga på dyr marknadskommunikation. Vidare kan utläsas 

att dessa kanaler inte bara används för att marknadsföra sig själva, utan även till att ta 

kontakt med andra. Författarna tror att detta är en väsentlig del i att ha ett lokalt företag, 

att lyckas knyta an till kunder och andra lokala företag, samt att detta görs på ett 

smidigare sätt via de digitala och sociala kanalerna. Det kan även tydas att dessa kanaler 

ger de lokala designföretagen en större förmåga att tala personligt med sina kunder. 

Författarna anser att detta är en fördel som de lokala designföretagen har, att de lyckas 

förmedla personliga inslag som känns genuina, och därmed gör kommunikationen mer 

trovärdig. Det kan tolkas att detta gör att kunden kommer företagen närmare och förstår 

dem bättre, vilket bygger en starkare relation. Fortsatt kan även ses att dessa plattformar 

gör det enklare för företag att lyfta fram varandra, då de kan bortse från kostnaderna den 

typen av kommunikation skulle innebära i andra kanaler. Därför ser författarna även, 

som företagen nämner, att dessa typer av samarbeten är gynnsamma för alla som deltar, 

och att det borde vara ett koncept som fortsätter att användas. Vad som ytterligare blir 

intressant att lyfta fram kring studiens första frågeställning är vilka de digitala och 

sociala kanaler är som de lokala designföretagen använder sig av. Författarna har kunnat 

utläsa att de populäraste kanalerna att använda är Instagram och Facebook. Vidare kan 

detta som sagt bero på att plattformarna är gratis, och tillåter företagen att ha en närmare 

kontakt med kunden. Ett annat skäl som författarna kan se som anledning för att 

använda digitala och sociala kanaler för företagen är att de har en större kontroll och 

lättare får större spridning på sin kommunikation, därför att kunderna även kan dela 

innehållet med sina nätverk. Det kan även tydas att den egna hemsidan har en stor 

funktion för de lokala designföretagen. Denna digitala kanal kan presentera både 

produkterna på ett överskådligt vis samt kommunicera företagets historia och bakgrund. 

Författarna ser att detta är en viktig del i kommunikationen utåt, då den agerar som en 

mer konstant punkt i kommunikationen, till skillnad från de sociala kanalerna. Allt detta 
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talar för att traditionell marknadskommunikation inte är något som dessa företag lägger 

något större fokus på, utan att de letar efter nya kreativa vägar att nå sina kunder. 

 

5.3 Innehåll 

Analysen visar på att det finns ett gemensamt tänk kring vad innehållet bör fokusera på. 

Detta kan kopplas till studiens andra frågeställning; Hur arbetar lokala designföretag 

med innehåll och formspråk i sin marknadskommunikation?  Författarna kan se att 

samtliga företag samt expert lyfter fram att innehållet bör fokusera på produkterna som 

företaget tillverkar och säljer. Ur detta kan tydas att det är produkterna som ligger till 

grund för att företagen har sin verksamhet, och därför blir det den viktigaste aspekten att 

lyfta fram. Företagen är passionerade kring sina produkter, och det blir därför naturligt 

att det är de som får ta utrymme i innehållet. Det finns även ett fokus kring att lyfta fram 

historien bakom och kring företaget. Författarna tyder att detta kan bero på att företagen 

just är lokala, och att det finns en viss stolthet i att berätta om hur de arbetar med sitt 

hantverk samt hur deras produkter tas fram. Det kan också utläsas att 

produktinformation är en central del av innehållet, vilket författarna tolkar bero på att 

produkterna och hur de tillverkas är en del i hur dessa företag särskiljer sig mot stora 

massproducerande företag och bygger upp trovärdighet gentemot kunden. Författarna 

har även kunnat utläsa att livsstil är en kategori som företagen gemensamt använder 

som en viktig del i deras innehåll. De vill att kunden ska lära känna dem och deras 

process bättre. Företagen menar också att det är ett sätt för kunden att förstå produkterna 

bättre. Det kan tydas att det därför blir viktigt att kommunikationen från dessa företag 

innehåller personliga inslag, vilket också blir naturligt eftersom produkterna och 

kommunikationen runt omkring dem är en spegling av företagarnas olika personligheter 

och passionen kring deras verksamheter. Vidare kan utläsas att det finns ett gemensamt 

fokus på att innehållet består av bild, rörligt material och text. Författarna tror att detta 

kan bero på att det är något som företagen enkelt själva kan producera, utan att behöva 

ta in externa aktörer som tar fram materialet till kommunikationen. Det kan även tydas 

att just bild står i centrum för företagen som format, då det handlar om design och att 

visa upp produkterna i sitt sammanhang. Ett flertal företag visar även upp bilder från 

kunder när de använder företagens produkter. Genom att uppmärksamma kunderna på 

detta vis kan uttydas att företagen använder det som en strategi för att personifiera 

kommunikationen och stärka relationen till kunden ytterligare. Fortsatt använder sig 

företagen av ett vardagligt språk på sociala kanaler, men har ett mer informativt språk 
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på hemsidan. På hemsidan lyfts exempelvis pris, storlekar och mått tydligare fram. Av 

detta kan tolkas att företagen vill visa upp en mer personlig sida i sina sociala kanaler, 

där de också kan föra en direkt dialog med kunderna. Det krävs dock att hemsidan är 

mer informativ och fokuserar mer på att sälja, då det är företagets bas. Författarna har 

vidare inte kunnat se ett tydligt mönster kring vilka tider företagen publicerar innehåll 

på sina sociala kanaler, utan det sker oregelbundet. Det tolkas som att de inte har en 

uttänkt strategi kring detta, utan att fokuset ligger på själva innehållet som publiceras. 

Författarna kan dock se att majoriteten av företagen publicerar innehåll varje dag på 

sina sociala kanaler, vilket kan bero på att dessa är deras främsta kommunikationskanal 

utåt och blir därför viktiga att hålla uppdaterade. Fortsatt kan detta även kopplas till att 

de digitala och sociala kanaler inte är konstanta, och för att synas måste företagen 

uppdatera innehållet varje dag för att inte försvinna i flödet av kommunikation.  

 

5.4 Formspråk 

Ur ovanstående analys kan tolkas att företagen gemensamt ser det som en viktig del att 

kommunikationen och formspråket följer samma röda tråd och skapar en helhet. Detta 

kan kopplas till studiens andra frågeställning; Hur arbetar lokala designföretag med 

innehåll och formspråk i sin marknadskommunikation? Författarna kan tyda att detta 

inte skiljer sig från andra typer av företag, utan att det oavsett bransch eller storlek alltid 

kommer vara väsentligt att ha ett tydligt formspråk som gör att kunden uppmärksammar 

och känner igen företaget. Vidare kan utläsas att företagens formspråk överlag baseras 

på företagarnas egen stil mer än några trender. Detta tolkas bero på att företagen vill 

vara nischade och särskilja sig från företag som uppfattas som mer “mainstream”. 

Fortsatt menar företagen att det endast kommer kännas genuint och äkta om de följer sin 

egen estetik, vilket även styrker författarnas tolkning. Det kan även kan utläsas att 

majoriteten av företagen vill att formspråket ska vara enkelt och låta produkten ta plats. 

Detta kan som tidigare kopplas till att produkten är det viktigaste som de lokala 

designföretagen har att framhäva, och att formspråket därför inte får vara för 

distraherande. Författarna kan även se att företagen svarar lika på dessa frågor och att 

det kan ha att göra med att de befinner sig inom samma bransch, och trots att de vill 

följa sitt eget uttryck, så kan de fortfarande bli påverkade av varandras estetik samt 

formspråk. Detta syns även genom observationerna, där det kan tydas att alla företag har 

en svart logotyp och att hemsidan har en vit bakgrund. Samtliga har även ett avskalat 

uttryck där produkterna och färgerna som de har får ta plats. Det kan återigen kopplas 
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till att det är produkten som är viktigast att lyfta fram för dessa företag, och att 

formspråket därför ter sig likt på de olika företagens kanaler. Det kan även tydas att 

bilder och färg är de grundläggande elementen av dessa företags formspråk. Författarna 

tror att detta beror på att företagen kan uttrycka mycket karaktär på detta vis och att det 

blir ett sätt för dem att berätta en historia kring företaget, baserat på hur bilderna ser ut 

och vilken färg de använder, både i kommunikation och på produkter. Det kan dock inte 

utläsas att det skulle finnas en gemensam röd tråd i vilka färger som används, utan att 

det snarare handlar om att varje företag använder sig av färger som följer deras egen 

estetik. I övrigt applicerar samtliga företag sitt valda formspråk och färg konstant i alla 

sina kanaler. Fortsatt kan tydas att företagen inte använder sig av mycket text i sin 

kommunikation. Återigen tror författarna att detta beror på att de handlar om att visa 

upp designen av produkterna, och att bilder, film eller rörligt material lämpar sig bäst 

för att göra detta. Det resulterar i att texten blir sekundär, men författarna kan 

fortfarande se att den spelar relevans i att leverera produktinformation. Detta kan ses 

som extra viktigt då företagets produkter ofta har olika aspekter kring produktion och 

tillverkning som är viktiga att förmedla.  

 

 

6 Slutsats 
Analysen och diskussionen resulterar i att författarna kan dra slutsatser om lokala 

designföretags marknadskommunikation. Nedan kommer dessa presenteras i koppling 

till respektive frågeställning som berörs. Den ursprungliga modellen som presenterades 

i sammanfattningen av den teoretiska referensramen, utvecklas och tydliggör vilka 

aspekter som ingår i lokala designföretags marknadskommunikation. Slutligen 

presenteras förslag till framtida forskning. 

 

Det går att konstatera att olika rådande marknadstendenser har en inverkan på lokala 

designföretags förutsättningar. Globalisering och den tekniska utvecklingen har gjort 

det enklare för dessa företag att existera samt verka. Eftersom marknaden blivit mer 

inkluderande både globalt och lokalt, på grund av den tekniska utvecklingen, är det ett 

stort skäl till att de kan finnas kvar som nischade lokala designföretag. Detta stöds även 

av att företagen hjälper varandra och samarbetar tillsammans, vilket gör det möjligt för 

dem att gå sin egen väg. Den tekniska utvecklingen har främjat en större konnektivitet, 

som gör att de lokala designföretagen kan nå ut på ett mer effektivt och personligt sätt, 
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eftersom allt fler kunder finns att nå via mobila enheter och de digitala och sociala 

kanaler som finns där. Detta är också en avgörande faktor som berör studiens första 

frågeställning som lyder; Vilka kanaler för marknadskommunikation använder sig 

lokala designföretag av? Studien kan fastställa att lokala designföretag främst använder 

sig av digitala och sociala kanaler för sin marknadskommunikation. Av dessa är 

Instagram, Facebook och företagens egen hemsida populärast att nyttja. Detta beror på 

att företagen har mer kontroll och får större spridning på sin kommunikation via 

nämnda kanaler. Dock kan det vara svårt att synas i det stora flödet av 

marknadskommunikation, då allt fler företag använder dessa kanaler. Vidare är ofta 

traditionella kanaler för dyra och ger för lite effekt för de lokala designföretagen, vilket 

gör dessa gratisplattformar till ett självklart alternativ. De digitala och sociala kanalerna 

möjliggör och förenklar även samarbeten mellan de lokala designföretagen, både vad 

gäller marknadskommunikation samt produktutveckling. Detta är en nödvändighet och 

hjälper företagen att nå ut till kunder via varandras kanaler. Även kundernas sociala 

kanaler blir en del av företagens marknadskommunikation, då de delar innehåll där de 

använder företagens produkter. Dock inkluderas inte kunderna på ett djupare sätt i 

företagens process, men deras feedback kan ligga till grund för den riktning företagen 

tar gällande produktutveckling och marknadskommunikation.  

 

Fortsättningsvis kan fastslås att det finns ett gemensamt tankesätt kring vilket innehåll 

som företagen publicerar. Detta kan kopplas till studiens andra frågeställning; Hur 

arbetar lokala designföretag med innehåll och formspråk i sin 

marknadskommunikation? Innehållet bör främst fokusera på att lyfta fram produkten 

både enskilt och i miljö, samt varva detta med innehåll som framhäver personliga 

budskap, inspiration, utbildning kring produkterna och en inblick i företagarnas livsstil. 

Företagen ägnar lite utrymme åt säljkampanjer i sitt innehåll. Vidare kan konstateras att 

majoriteten av företagen publicerar innehåll varje dag, men inte på specifika tider. 

Företagen blandar även olika format i sitt innehåll, och fokuserar på bild, rörligt 

material samt text. Fortsatt finns en röd tråd gällande företagens formspråk, som också 

kan kopplas till studiens andra frågeställning. Formspråket visar på att produkten ska 

vara i fokus, med ett i övrigt enkelt och tydligt uttryck. Det finns dock ingen gemensam 

mall för formspråkets estetik, utan företagen bör konsekvent följa sin egen stil för att 

skapa en helhet i kommunikationen. Det gäller även färgerna som företagen applicerar i 

sin kommunikation. Ett övergripande tema är att samtliga företag fokuserar på bild och 
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att text är sekundärt. Vad som slutligen kan konstateras är att oavsett om det berör 

marknadskommunikation, innehåll eller formspråk så har de lokala designföretagen i 

studien en tydlig produktorientering. 

  

“Det finns ingen marknadsföring som fungerar på en dålig produkt i längden”. 

- Hahn125 

 

Baserat på ovanstående stycken kan författarna redigera och utveckla den ursprungliga 

modellen som presenterades i sammanfattningen av den teoretiska referensramen, samt 

koppla ihop den med Shannon-Weavers kommunikationsmodells olika delar; sändare, 

tänkt budskap, kanal, externt brus, tolkat budskap, mottagare samt återkoppling 

(Mahoney & Tang 2016 s.11).  

 

 

Figur 6.1 Egen modell: lokala designföretags marknadskommunikation 

                                                
125 Lotta Hahn, frilansande arkitekt, konceptutvecklare och trendvetare, Skypeintervju 30 april 2018 
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I och med detta kan författarna konstatera att de har svarat på studiens frågeställningar 

Vilka kanaler för marknadskommunikation använder sig lokala designföretag av? samt 

Hur arbetar lokala designföretag med innehåll och formspråk i sin 

marknadskommunikation? Vidare löd studiens syfte; Att redogöra för, samt få en 

djupare förståelse kring vilka kanaler för marknadskommunikation lokala designföretag 

använder sig av. Författarna ämnar att klarlägga om det finns en röd tråd när det 

kommer till hur dessa företags marknadskommunikation ser ut gällande innehåll och 

formspråk. Kopplat till analys, diskussion och slutsats, kan författarna slutligen 

konstatera att syftet har uppfyllts.  

 

7 Förslag till framtida forskning 
Studien har haft avgränsningarna att endast undersöka svenska lokala designföretag med 

butiker antingen fysiskt, online eller både och, samt som tillverkar och säljer sina egna 

produkter. För framtida forskning kan studien testas i andra branscher eller geografiska 

områden, för att se om marknadskommunikationen följer samma utveckling gällande 

kanaler, samt om likheter eller skillnader finns rörande innehåll och formspråk. Studien 

kan av intresse appliceras ur ett kundperspektiv för att undersöka om resultatet stämmer 

överens med vad kunderna efterfrågar. Det kan även vara fördelaktigt att utföra framtida 

studier för att se om valet av kanaler för marknadskommunikation förändras med tiden. 

De digitala och sociala plattformarna utvecklas ständigt och blir fler, vilket gör att 

sannolikheten att företag i framtiden inte kommer att fokusera på samma kanaler som 

denna studie lyfter fram som de populäraste är stor. Detta kan även visa om det finns 

något hållbart alternativ för företag att använda sig av, om det finns en kanal som kan 

användas flera år framåt. Kopplat till detta kan det även vara av intresse att undersöka 

hur nya algoritmer och policies påverkar lokala designföretags förmåga att synas i 

digitala samt sociala kanaler. Författarna av denna studie kunde inte tyda att det fanns 

speciella tider som företagen publicerar innehåll på. Dock kan nämnda faktorer innebära 

att de måste ha en mer genomtänkt strategi kring detta. Det är inte något som berörts i 

denna studie, men det kan ha en stor inverkan på vilka kanaler som företag kommer 

använda i framtiden. Studien har inte haft ett fokus på genus, då företagen som har 

deltagit valts ut baserat på deras verksamhet och inte på kön. Dock har studiens 

intervjupersoner endast bestått av kvinnor, vilket innebär att det kan finnas intresse i att 

intervjua personer av båda könen för att se om svaren skiljer sig åt.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguider 

Intervjuguide Expert 

Personlig information 

Namn och befattning? 

Hur skulle du beskriva din yrkesroll? 

Hur skulle du beskriva ditt arbete? 

 

1. Marknadstendenser 

1A: Hur skulle du vilja beskriva att globaliseringen och den tekniska utvecklingen 

påverkar lokala företags konkurrensförmåga? 

 

1B: Hur skulle du beskriva att internet och sociala medier har förändrat situationen för 

lokala företag? 

 

1C: Har du sett eller upplevt att marknaden har blivit mer inkluderande för lokala 

företag? - Om ja, hur? 

 

1D: Hur skulle du vilja beskriva att konnektivitet / mobil sammankoppling påverkar 

relationen kund och företag emellan? 

 

2. Marknadskommunikation 

2A: Hur tänker du kring marknadskommunikation? 

- Upplever du att traditionella medier används inom designbranschen? - I så fall vilka? 

- Hur tänker du kring vilka digitala kanaler lokala designföretag bör använda? 

 

2B: Hur tänker du kring att allt fler spenderar mer tid på mobila enheter? 

-Ser du att det har en relevans för lokala företags marknadskommunikation? 

 

2C: Hur skulle du vilja beskriva att globaliseringen och den tekniska utvecklingen 

påverkar lokala designföretags marknadskommunikation? 

 

2D: Har du lagt märke till att samarbeten mellan företag har ökat?  



  
 

II 

- I allmänhet? 

- På sociala/digitala medier? 

 

2E: Hur tänker du kring att fler företag använder sig av sociala medier och 

innehållsmarknadsföring? 

- Hur ställer du dig till mer personligt anpassad marknadskommunikation?  

 

2F: Vilken roll tror du att gemensamt skapande (co-creation) mellan företag och kund 

har i marknadskommunikation? 

- Gällande innehåll 

- I sociala medier 

 

3. Innehåll 

3A: Ser du några trender i marknadskommunikation kring: 

- vad bilder visar, 

- vad texter säger, 

- vilka färger som används,  

- innehållet generellt? 

 

3B: Hur skulle du vilja beskriva att företags innehåll bör se ut inom designbranschen?  

-Ser du några övergripande teman eller trender? 

 

4. Formspråk 

4A: Hur ser du på vikten av formspråk och visualisering i lokala designföretags 

marknadskommunikation? 

- Vilken relevans anser du att färger har i marknadskommunikation? 

- Vilken relevans anser du att text har i marknadskommunikation? 

- Vilken relevans anser du att bilder har i marknadskommunikation? 

 

4B: Vilka trender gällande företags visuella uttryck kan du se? 

 

4C: Vilka visuella faktorer anser du att designföretag bör fokusera på i sin 

marknadskommunikation? 
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4D: Vad anser du är viktigt för företag att lyfta fram i sin kommunikation för att skapa 

en röd tråd? 

 

Intervjuguide Företag 

Personlig information 

Namn och befattning?  

Hur skulle du beskriva din yrkesroll? 

När grundades företaget och av vem? 

Hur skulle du beskriva företagets verksamhet? 

Vilka är er målgrupp? 

 

1. Marknadstendenser 

1A: Hur skulle ni beskriva hur det är att ha ett lokalt företag i dagsläget?  

- Upplever ni att era förutsättningar förändrats under den senaste tiden?  

- När det kommer till försäljning, kunder?  

 

1B:Hur skulle ni beskriva att internet och sociala medier har förändrat er 

konkurrensförmåga? 

 

2. Marknadskommunikation 

2A: Vilka mediekanaler använder ni er av? 

 - varför? 

 

2B: Samarbetar ni med andra företag i branschen gällande er marknadskommunikation?  

- Varför / Varför inte?  

 

2C: Hur ser ni på kundmedverkan i er process gällande marknadskommunikation?  

 

3. Innehåll 

3A: Vad vill ni förmedla till kunden med innehållet i er marknadskommunikation?  

 

3B: Vilka aspekter känner ni är viktiga att lyfta fram för att skapa en framgångsrik 

marknadskommunikation? 

 



  
 

IV 

3C: Vilka format upplever ni funkar bäst för er marknadskommunikation  

- Exempelvis bild, film, ljud, grafik, text?  

-Varför? 

 

4. Formspråk 

4A: Hur skulle ni beskriva ert formspråk? 

- Bilder, text, färg, design överlag?  

- Hur har ni kommit fram till ert formspråk? 

 

4B: Hur arbetar ni med ert formspråk för att skapa ett helhetsintryck av företaget i er 

marknadskommunikation?  

 

Om vi skulle komma på några följdfrågor, är det okej att vi hör av oss på telefon då?  
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Bilaga B Respondenter och observationsobjekt 

 
 

Lotta Hahn är frilansande arkitekt och konceptutvecklare som utgår från Helsingborg. 

Lotta beskriver att hennes arbetsroll främst består av två huvuddelar. Den ena är att hon 

är att utformar framtida strategier, där hon tittar på framtiden och försöker tolka ner vad 

företag och organisationer ska göra för att möta den. Den andra delen består av att hon 

utvecklar koncept, till exempel butikskoncept. Senaste året har hon gjort butikskoncept 

till två butiker åt Svenssons i Lammhult, samt utvecklat nya strategier och riktning för 

vad IKEA ska göra med trä. Lotta undervisar även i design och trender, bland annat på 

Linnéuniversitet på Programmet för Inredning- och Butikskommunikation.  

 

Karin Horisaki driver företaget “Horisaki Design” tillsammans med sin man Makoto 

Horisaki sedan 2013. Företaget designar, tillverkar och säljer unisex hattar. Karin 

berättar att hon har flera roller i företaget, bland annat VD, modist, hantverkare, 

administratör och creative director. Allt som har att göra med att driva ett eget företag 

egentligen. Företaget är beläget i Kåremo, utanför Kalmar och de har 4 anställda. De 

omsätter cirka två miljoner kronor om året.  



  
 

VI 

 

Pernilla Roos är vice VD och marknadsansvarig på Klippan Yllefabrik. Företaget 

grundades 1879 av Pernillas farfars far Jöns Petter Magnusson, vilket innebär att hon är 

femte generationen som driver företaget. Hon beskriver att företaget är ett nischat 

textilföretag med inriktning på att sälja hemtextil tillverkat i deras egna fabrik av 

naturmaterial, framförallt ull. Pernilla berättar att hon är “spindeln i nätet” och sköter 

kontakten mellan formgivarna, fabriken och återförsäljarna. Vidare är det hon som 

väljer ut vad som ska vara med i kollektionerna och tar fram 

marknadkommunikationsmaterialet. Hon förklarar att hon även har en del direkt kontakt 

med företagets kunder. Företaget ligger i Klippan i Skåne och har 21 anställda. De har 

en årsomsättning på cirka 81 miljoner kronor.  

 

Andreaa Toca är t.f Creative Director och Sustainability Manager på Swedish 

Stockings. Företaget grundades 2013 av Nadja Forsberg och Linn Frisinger. Swedish 

Stockings är det enda hållbara strump och strumpbyxe-varumärket i världen. De 

producerar strumpor och tights från återvunna och naturliga fiber. Andreaa beskriver sin 

roll på företaget som bred. Som Creative Director har hon uppsikt över alla kreativa 

händelser inom företaget. Detta berör marknadskommunikation, reklam, hemsidan, 

bildspråk och sociala medier bland annat. Vidare är hon också Sustainability Manager, 

där hon arbetar med att forska, läsa och skriva om hur de som företag kan bli mer 

hållbara. Detta innebär bland annat att hon också söker efter nya partners som delar 

deras vision att samarbeta med, och letar efter nya innovativa material att använda. 

Företaget utgår från Stockholm och har i dagsläget tre anställda. De omsätter cirka 4,5 

miljoner kronor per år.  

 

Hillevi Magnell är formgivare och grundare av SSM Smålands Skinnmanufaktur. 

Företaget ligger i Jönköping och grundades av Hillevi och sambo Johan 2012, det var 

dock inte förrän 2015 som namnet SSM fick liv och växte fram. Företagets verksamhet 

är fördelat på flera olika ben. De jobbar dels med att ta fram ett eget produktsortiment i 

form av möbler, inredning och läderaccessoarer. Vidare driver de även en läderfabrik, 

där de arbetar som en manufaktur, det vill säga att de formger och tillverkar produkter åt 

andra företag och återförsäljare. Hillevi beskriver sin roll i företaget som formgivare 

och projektledare i allt de gör. Företager är en enskild firma.  

 



  
 

VII 

Eva Ossiansson är doktor i marknadsföring och universitetslektor i ämnet vid 

Göteborgs Universitet. 

 

Nicole Modigh är ägare, grundare, designer och marknadsansvarig på Free Spirit 

Shaking Soul. Företaget grundades av Nicole och Anna Karling 2012 och är beläget i 

Åre. Företaget designar och tillverkar främst smycken, men också andra 

livsstilsprodukter med ett fokus på hållbarhet och en bättre värld. Företaget är en 

enskild firma.  

 

Företag nr. 1 

Företaget grundades 2007 och säljer egendesignade heminredningsprodukter såsom 

brickor, skärbrädor, textilier, prints men även inslag av andra noggrant utvalda 

produkter. Företaget är beläget Lindome utanför Göteborg. Följare på Instagram: 44 800 

st, Facebook: 12 142 st. 

 

Företag nr. 2 

Företaget grundades 2010 och säljer egendesignade regnjackor, skor och accessoarer 

som regnhattar, plånböcker och väskor. Företaget är beläget i Stockholm. Följare på 

Instagram: 63 900 st, Facebook: 34 409 st. 

 

Företag nr. 3 

Företaget grundades 1996 och säljer egendesignade grafiska prints och vykort ofta med 

inspirerande texter/ordspråk, målningar, köksporslin samt kuddar. Företaget är beläget i 

Leksand. Följare på Instagram: 20 000 st, Facebook: 3 884 st. 
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Företag nr. 4 

Företaget grundades 2007. De tillverkar och säljer egendesignade skor inspirerade av 

träskor i retrostil. De har även adderat byxor till sin kollektion. Företaget är beläget i 

Stockholm. Följare på Instagram: 64 800 st, Facebook: 67 000 st. 

 

Företag nr. 5 

Företaget grundades 2013 och säljer egendesignade kläder, accessoarer, smycken, prints 

och porslin. Företaget är beläget i Varberg. Följare på Instagram: 24 100 st, Facebook: 3 

519 st. 
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Fråga Tema Begrepp/Teori/Författare

1A: Hur skulle du vilja beskriva att 
globaliseringen och den tekniska 
utvecklingen påverkar lokala företags 
konkurrensförmåga?

Marknadstendenser Baseras på Kotler et al. (2016) teorier 
om att globalisering förändrar lokala 
företags konkurrensförmåga  och att 
marknaden går från mer 
“mainstream” och hög-volym 
varumärken till mer nischade och låg-
volym varumärken. 

1B: Hur skulle du beskriva att 
internet och sociala medier har 
förändrat situationen för lokala 
företag?

Marknadstendenser Byggs på att Consoli (2016) och  
Kotler et al. (2016) påvisar att 
teknologins snabba utveckling gör att 
marknaden blir mer inkluderande för 
lokala företag.

1C: Har du sett eller upplevt att 
marknaden har blivit mer 
inkluderande för lokala företag? - Om 
ja, hur?

Marknadstendenser Baseras på Kotler et. al (2016) teorier 
om att marknaden blir mer 
inkluderande på grund av 
globaliseringen. (Kotler et al. 2016). 

1D: Hur skulle du vilja beskriva att 
konnektivitet / mobil 
sammankoppling påverkar relationen 
kund och företag emellan? 

Marknadstendenser Baseras på teorier från Brown, Jones 
och Wangs (2016) om att vi 
människor spenderar alltmer tid på 
digitala medier via mobila enheter, 
och att detta främjar konnektivitet. 
Samt grundad i Kotler et al. (2016) 
teorier om att konnektivitet 
inkluderar kunden mer i 
marknadskommunikationen.   

2A: Hur tänker du kring 
marknadskommunikation? 
- Upplever du att traditionella medier 
används inom designbranschen? - I så 
fall vilka? 
- Hur tänker du kring vilka digitala 
kanaler lokala designföretag bör 
använda? 

Marknadskommunikation Baseras på problemdiskussionen och 
att det finns delade meningar hos 
författare (Kotler et al. 2016; Brown, 
Jones & Wang 2016; Godin ÅRTAL; 
Gardner & Lehnert 2016; Tang & 
Mahoney; Arhammar & Staunstrup 
2016; Phillips, Mcquarrie & Griffin  
2014)  om hur 
marknadskommunikationen bör se ut. 

2B: Hur tänker du kring att allt fler 
spenderar mer tid på mobila enheter? 
-Ser du att det har en relevans för 
lokala företags 
marknadskommunikation?

Marknadskommunikation Baseras på Internetstiftelsen i 
Sveriges rapport från 2016 om att 
användningen av medier online ökar. 

2C: Hur skulle du vilja beskriva att 
globaliseringen och den tekniska 
utvecklingen påverkar lokala 
designföretags 
marknadskommunikation?

Marknadskommunikation Grundad i Fills (2011) teorier om att 
digital marknadskommunikation 
möjliggör för lokala företag att nå 
nya marknader och kommunicera 
med kunder genom flera olika 
kanaler. 

2D: Har du lagt märke till att 
samarbeten mellan företag har ökat?  
- I allmänhet? 
- På sociala/digitala medier?

Marknadskommunikation Baseras på Tang och Mahoney’s 
(2016) teorier om att företag som är 
verksamma i samma bransch bör 
samarbeta istället för att se varandra 
som konkurrenter. 

2E: Hur tänker du kring att fler 
företag använder sig av sociala 
medier och innehållsmarknadsföring? 
- Hur ställer du dig till mer personligt 
anpassad marknadskommunikation? 

Marknadskommunikation Baseras på Chaffey’s (2016) teorier 
om att fler företag använder sig av 
innehållsmarknadsföring på sociala 
medier för att komplettera sin 
traditionella marknadsföring. 

Fråga
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