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Abstract 

 

The purpose of the study is to seek understanding of what art can contribute to marketing, but 

also to examine the perceived risks a collaboration may entail. The study is done with a 

qualitative approach. Empiricism was collected through 10 semi structured interviews with 10 

people active in the Swedish marketing industry and the arts industry. Five of the respondents 

are active within marketing and the remaining five within art. Among the respondents there 

are marketers who work for some of the largest players in the Swedish market and of the five 

artists all have worked commercially with their art. A review of previous research was carried 

out with a goal to designing a theoretical reference framework as the basis for the analysis. 

The theoretical reference framework includes: Bourdieu and Magic Capital, Attention 

Economy, Art infusion, Arts and Economics and the Communication Process. The study 

shows that marketers have a very positive view of art and the values it can convey to 

marketing. However, the risk of using art is seen as one of relatively large proportion in 

comparison with other approaches. The artists relied more restrictively on the use of art for 

marketing purposes. Based on the cultural context, they saw a significant risk in commercial 

cooperation. Common to both occupational groups were that they both saw that art had a lot 

to contribute to marketing, but the more there was to lose if errors occurred. 
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Sammanfattning 

 

Studiens syfte ämnar söka förståelse i vad konsten bidrar med i marknadsföringsväg, men 

även undersöka de upplevda riskerna ett samarbete kan medföra. Studien är utförd med en 

kvalitativ ansats. Empiri är insamlad genom 10 semistrukturerade intervjuer med 10 personer 

som är aktiva inom den svenska marknadsföringsbranschen och konstbranschen. Fem av 

respondenterna är verksamma inom marknadsföring och de resterande fem är verksamma 

inom konst. Bland respondenterna finns marknadsförare som arbetar för några av de största 

aktörerna på den svenska marknaden och av de fem konstnärerna har samtliga arbetat 

kommersiellt med sin konst. Det genomfördes en granskning av tidigare forskning i syfte att 

utforma en teoretisk referensram som utgångspunkt för analysen. Den teoretiska 

referensramen innefattar: Bourdieu och magiskt kapital, Attention economy, Art infusion, 

Konst och ekonomi samt kommunikationsprocessen. Studien visar att marknadsförare har en 

väldigt positiv syn på konst och de värden den kan förmedla till marknadsföringen. Dock ses 

risken i att använda sig av konst vara av relativt stor proportion i jämförelse med andra 

tillvägagångssätt. Konstnärerna förhöll sig mer restriktivt till användandet av konst i 

marknadsföringssyfte. Utifrån den kulturella kontexten såg de en betydande risk i ett 

kommersiellt samarbete. Gemensamt för båda yrkesgrupperna var att de båda såg att konsten 

hade mycket att bidra med till marknadsföringen men att desto mer fanns att förlora om fel 

uppstod.  

 

 

Nyckelord: marknadsföring, konst, kapital, risk 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras studiens ämnesval genom en introduktion till dess 

problembakgrund, samt en redogörelse för uppsatsens frågeställning, syfte och dess 

avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

I en tid då företag och institutioner slåss om att nå fram i mediebruset har uppmärksamhet 

blivit en valuta (Beck & Davenport, 2002). Ett överflöd av budskap och information 

konkurrerar med en begränsad mängd mänsklig uppmärksamhet. Det handlar om att förstå 

värdet av att fånga människors uppmärksamhet, och behålla den. Detta kalkylerande är 

någonting som marknadsförare konstant måste slita med. Marknadsföringsstrategierna måste 

ständigt utvecklas och förnyas för att uppfattas som intressanta och aktuella i marknadens 

ögon (Bengtsson & Östberg, 2011). 

 

I detta sammanhang finns det anledning att parallellt blicka mot konstvärlden. Även här finns 

ett intresse för att fånga människors uppmärksamhet och beröra med det man skapar. God 

konst kan få betraktaren att känna, samt att tänka och tänka om (Danchev & Lisle, 2009). En 

annan vanlig uppfattning är att konst har en förmåga att kommunicera (Beck-Friis, 2005). Sett 

ur denna synvinkel kan man urskönja diverse likheter mellan konsten och marknadsföringens 

fundamentala strävan; att beröra, påverka och kommunicera.  

  

1.2 Problembakgrund 

2017 års “Arts and Business award” gick till ett projekt skapat av reklambyrån Reflection 

Company som arbetar med konst som marknadsföring (Kultur & Näringsliv, 2017). 

Reflection company understryker att fokus inte ligger på att använda konsten för konstens 

skull utan “för dess kraft att förundra, engagera, överraska och fånga.” (Reflection Company, 

2017). Det finns indikationer på att provokativa och utmanande konstverk väcker starka 

känslor i form av ilska, äckel och förakt i dagens samhälle (Silvia & Brown, 2007) vilket kan 

kopplas till att en trend som är rådande (och så varit de senaste åren) är att som 

marknadsförare tala till det emotionella istället för att tala till det rationella (Söderlund, 2003).  
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Enligt sociologen Pierre Bourdieu (1986) bygger kulturutövarens kulturella kapital på 

förnekandet av det ekonomiska kapitalet. Detta går tillbaka till en tradition av att inom 

kulturteori se konst och ekonomi som två kontrasterande fält, vilket ställer till det i samarbetet 

mellan dem båda. Vad man kan göra är dock att som nykomling ”gå igenom” ett erkänt och 

dominerande företag eller institution, innan man gör egna projekt, för att skaffa ett slags 

begynnelsekapital eller auktoritetskapital (Bourdieu, 1986).  

 

Konstbaserade marknadsföringsinitiativ ger många fördelar för organisationer, anställda och 

chefer. Teoretiska insikter som förklarar fördelarna med konstnärliga initiativ för 

affärsprocesser och resultat har dessutom nyligen uppstått i organisations- och 

ledningsforskning. Lite är dock känt angående hur marknadsföring kan innehålla konst för att 

öka värdet för konsumenterna (Estes et al, 2018). Eftersom konst talar till det emotionella hos 

människor kan exakt samma produkt utvärderas betydligt mer positivt när den annonseras 

med konst än utan konst. Om konstverket i sig värderas som bra eller mindre bra konst har 

ingen påverkan på utfallet bara det uppfattas som konst (Hagtvedt & Patrick 2008).  

 

Omsättningen på medieinvesteringar uppsteg 2017 till rekordsiffran 37,7 miljarder (IRM, 

2017). Marknaden blommar, samtidigt som marknadsföringslagen skärpts i många länder 

under de senaste åren. Israel och Frankrike är två av de länder som gått i täten för förändring 

och i oktober 2017 infördes en ny hård lag i Frankrike som innebär att alla reklambilder som 

blivit retuscherade måste ha en varningstext (TT, 2017). I Sverige har diverse fall med 

sponsrade blogginlägg som dömts som smygreklam gjort att folk lättare identifierar 

marknadsföringen och blivit mer uppmärksamma kring vad som är reklam och inte (kntnt, 

2016). Marknadsföringens arena är i förändring och när gamla taktiker rensas bort finns det 

möjlighet för nya uttryck att ta plats.  

 

Fördelarna som står att finna i ett samarbete mellan marknadsförare och konstnärer framstår, 

som diskuterats ovan, som många men kanske även riskerna? Från konstnärernas sida är det 

inte helt problemfritt att göra kommersiella uppdrag (Bourdieu, 1986) och för marknadsförare 

finns en positiv korrelation mellan risk och kreativitet att förhålla sig till (Belch & Belch, 

2001). Man kan dock fråga sig om marknadsförare har råd att “play it safe” i det hårdnande 

marknadsföringsklimat som råder, eller om de måste våga tänka nytt (El-Murad & West, 

2003)? Vad gäller egentligen? Forskningen kring dessa ämnen är fåtalig och i många fall 
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daterad. Finns det en vilja att samarbeta mellan de båda yrkesgrupperna, eller tycks riskerna 

för överhängande för att ett samarbete ska vara lönsamt? 

 

1.3 Frågeställning 

Hur förhåller sig marknadsförare kontra konstnärer till användandet av konst i 

marknadsföringssyfte? 

 

1.4 Syfte 

Söka förståelse i vad konsten bidrar med i marknadsföringsväg, men även undersöka hur 

konstnärer och marknadsförare upplever riskerna ett samarbete kan medföra. 

 

1.5 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att undersöka uppfattningar hos konstnärer och marknadsförare som 

agerar på den svenska marknaden. Beträffande konst är studien avgränsad till att endast 

studera bildkonst, dvs måleri, teckning, grafik, skulptur, fotografi samt film (NE, 2018). 

Studien är även begränsad till att endast studera konst som, till skillnad från marknadsföring, 

är verk som är skapade av en person med yrkestitel konstnär. Vad gäller användandet av konst 

i marknadsföring berör studien både fall där redan existerande konstverk används samt fall 

där en konstnär skapar ett verk avsett specifikt för kampanjen i fråga. 
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2. Teori 

Nedan redogörs för studiens teoretiska ramverk. Ramverket är valt med avsikt att besvara 

studiens frågeställning och syfte.  

 

2.1 Bourdieu och magiska kapital 

Den franske sociologen och kulturantropologen Pierre Bourdieu talar om korta och långa 

produktionscykler. Korta produktionscykler tillhör den mer kommersiella polen, där man 

vänder sig till redan existerande efterfrågan och där man minimerar förlustrisker genom att ge 

publiken just vad de söker. Långa produktionscykler däremot tillhör den mer kulturella polen, 

där man ligger steget före och producerar utan att ha en existerande publik eller marknad. Den 

långa produktionscykeln är inriktad på framtiden. Det är en vågad investering då man inte vet 

om produkten kommer att sjunka i värde eller få ett ekonomiskt värde långt över kostnaderna 

för tillverkning genom att gå över i ett tillstånd av ett kulturellt föremål (Bourdieu, 1986). 

Bourdieu menar också att det är konsumenten som bidrar till att skapa den produkt hen 

konsumerar, dvs; värdet är inte givet på förhand eller självklart utan marknaden och 

konsumenterna är de som värderar en vara till dess “sanna värde”. Inom varje fält pågår 

inbördes strider mellan olika “kännare” med symboliskt- och auktoritärt kapital om 

monopolet på konsekrationsmakten, dvs makten att avgöra vad som är eftertraktansvärt, bra 

och dåligt. Det är i dessa strider som verk får sina värden uppskattade och som tron på detta 

värde gror (Bourdieu, 1986). 

 

Här kan man parallellt titta på Bourdieus olika kapital med värderingsgrunder bortom det 

ekonomiska. Tillgångar i alla dess former kan vara symboliska kapital, i de sammanhang då 

de erkänns ha ett värde. Berömda och erkända konstnärsvänner blir t.ex. ett symboliskt socialt 

kapital, men enbart om du befinner dig i ett sammanhang där detta anses imponerande, 

användbart eller värdefullt. Det kulturella kapitalet, som är ett av Bourdieus mest omskrivna 

kapital, bygger på bildning och kulturella vanor men kan även återspeglas i områden som 

yrkesval, språkbruk och vänskapskretsar. Genom att frånsäga sig vikten av det ekonomiska 

kapitalet kan man stärka sitt kulturella kapital och framstå som mer trovärdig och autentisk i 

den kulturella sfären. Detta bygger på en tradition av att, inom kulturteori, kontrastera konst 

och ekonomi (Bourdieu, 1986). 
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Nanna Gillberg har i “Magiskt kapital - värdeskapande i kulturell kontext” fortsatt i 

Bourdieus fotspår, och tagit hans tankar vidare. Gillberg fokuserar på Bourdieus tankar om 

kapital och värdeskapande och använder sig av begreppet “magiskt kapital” för att beskriva 

”...värdeskapande processer genom vilka objekt, företeelser eller individer genom att laddas 

med ett visst innehåll görs legitima och beundrade på ett sätt som i regel låter sig växlas in i 

ekonomiskt kapital.” (Gillberg, 2007, s. 99). I detta begrepp är legitimitet, autenticitet och 

karisma centrala byggstenar. Gillberg beskriver att legitimitet och kapital har ett symbiotiskt 

förhållande där mottagarens upplevelse av legitimitet är en förutsättning för att ett objekt ska 

nå ekonomisk effektivitet. Vidare kan man utläsa att det i dagens medialiserade klimat ofta 

används enkla budskap, som är lätta för mottagaren att ta till sig och få känslor kring, för att 

på detta sätt nå ekonomisk vinning. Dessa budskap utformas med de kapital som den tänkta 

målgruppen själva uppfattar som kapital, och därför lätt tar till sig och anser vara legitima. 

 

2.2 Attention Economy  

I dagens samhälle där information, varor och kapital finns i överflöd är det uppmärksamhet 

som är den knappa resursen. Detta menar John C Beck och Thomas H Davenport i boken The 

Attention Economy - Understanding the New Currency of Business (2002). Att göra reklam, 

hemsidor och nya produkter är på många sätt en mer lättillgänglig process idag än för tidigare 

generationer, men att fånga folks uppmärksamhet i ett överflöd av stimuli är däremot svårare. 

Beck och Davenport kallar uppmärksamhet för “the real currency of business and 

individuals” (Beck & Davenport, 2002 s.3), och menar på att den har egenskaper som 

kvalificerar för att göra anspråk på att vara en riktig valuta. Det starkaste argumentet för detta 

är att en ekonomi bygger på att valutan ska vara en knapp resurs, vilken uppmärksamhet är 

och spås vara lång tid framöver. Nobelpristagaren i ekonomi 1978, Herbert Simon, uttrycker 

det: “A wealth of information creates a poverty of attention” (Simon, 1971, s.40). 

 

Att lyckas som företag kräver att du kan fånga folks uppmärksamhet, och behålla den. Vad 

man gör för att lyckas med detta är att investera höga summor i marknadsföring. Här gäller 

det för företag att kunna skilja mellan att enbart nå folks medvetande och att fånga folks 

uppmärksamhet. Beck och Davenport menar att det är vanligt att dessa två begrepp blandas 

ihop och misstas för varandra, men att medvetande enbart är ett förstadium till själva 

uppmärksamheten. Som konsument är man ständigt vagt medveten om hundratals saker som 

sker runt omkring och som pockar på uppmärksamheten, men det är enbart en bråkdel av allt 

stimuli som lyckas fånga den. Lyckas man inte fånga en konsuments uppmärksamhet har man 
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ingen möjlighet att komma till det slutliga stadiet där beslut att handla eller inte tas. Detta är 

anledningen till att uppmärksamhet värderas så högt som valuta. Nedan visas en modell av 

uppmärksamhetsprocessen som illustrerar Beck och Davenports tankar och visar hur 

medvetande kan leda till beslut genom ett uppfångande av uppmärksamhet. 

 

 

Fig 1. Attention processes (Beck & Davenport, 2002, s. 21) 

 

 

Överskottet av information i relation till den tillgängliga uppmärksamheten kan ofta leda till 

vad författarna kallar info-stress. Att känna sig överväldigad eller stressad av den mängd 

information som riktas ens väg är alltså inte ovanligt. Människor arbetar och fungerar bäst när 

de får tid för reflektion innan ett agerande men denna tid för uppmärksamt reflekterande är 

sparsam om inte, i vissa fall, obefintlig i dagens informationsspäckade samhälle.  

 

2.3 Art Infusion 

I artikeln “Art infusion: The influence of visual art on the perception and evaluation of 

consumer products” beskriver Hagtvedt och Particks (2008) det övergripande, eller allmänna, 

inflytandet av konstens närvaro på konsumenters uppfattande och utvärderande av produkter 

med vilka konsten är associerad. Mer bestämt menar de att den upplevda känslan av lyx som 

är förknippad med visuell konst “spiller över” från konstverket till de produkter som den är 

associerad med, vilket leder till mer gynnsamma och positiva värderingar för dessa produkter. 

Utöver detta hävdar de att konstens inflytande på konsumentens uppmärksamhet inte är 

beroende eller påverkat av det specifika konstverkets innehåll, dvs vad som är avbildat i 

konstverket, utan snarare den allmänna konnotationen av lyx associerad med visuell 

konst.  Om däremot konstverket uppfattas mer som en illustration än ett konstverk gäller inte 
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det ovanstående, och utvärderingarnas positivitet sjunker. Tre studier utfördes där konst 

visades på paket, i reklam och på själva produkten. Alla tre studier visade samma resultat.  

 

2.4 Konst och ekonomi 

Ett vanligt förekommande synsätt är att konst och företagande är varandras motsatser 

(Stenström, 2008). Denna föreställning håller dock på att luckras upp och de båda fälten tycks 

sakta röra sig mot varandra. Konsten tycks bli mer ekonomiserad samtidigt som företagen blir 

mer estetiserade. Detta skeende kan man tolka på olika sätt, där Stenström väljer att kalla de 

två kategorierna för De Pessimistiska och De Optimistiska. De Pessimistiska menar på att 

företagen slukar konsten och att kapitalismen breder ut sig även i de fält som tidigare varit 

relativt fredade från ekonomitänk. De Optimistiska å andra sidan pekar på att denna 

utveckling kan tolkas som en positiv utveckling där de ekonomiska värdena tar ett steg 

tillbaka till förmån för de humanistiska och estetiska. 

 

Vidare tar Stenström upp att det inom konsten finns en tradition av mångtydighet och 

komplexitet medan det bland företag finns en strävan efter att minimera tolkandet och 

premiera tydliga och klara tankegångar. Mångtydighet bidrar med att samma budskap kan ses 

ur olika perspektiv och genom det få diskurser att mötas. Vidare öppnar mångtydiga budskap 

även upp för fantasi. Entydiga budskap däremot är tydliga och lättförstådda samt innebär en 

mindre risk. Stenström lyfter fram ett möjligt tredje perspektiv där man kan, genom att låta 

båda arbetsmetoderna samvariera, uttrycka sig tydligt men “tydligt ur olika perspektiv” 

(Stenström, 2008, s. 180). Detta menar hon skulle kunna vara en fortsättning på ett 

tvärvetenskapligt arbetssätt, där konst och ekonomiskt tänkande kan ta draghjälp av varandra.  

 

2.5 Kommunikationsprocessen 

Kommunikation kan enkelt förklaras som en process där en avsändare överför information 

genom en vald kanal till en mottagare, som i sin tur har tillfälle att ge återkoppling/feedback 

till avsändaren (Kaufmann & Kaufmann, 2016). Kommunikation består dock inte enbart av 

överföring av information. Även förmedling av attityder, idéer och känslor innefattas i 

processen (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Det är från omvärlden, genom den externa 

kommunikationen, som organisationer skaffar sig resurser och legitimitet. Genom traditionell 

eller organisatorisk marknadsföring kommunicerar organisationer med denna omvärld i hopp 

om att bygga upp sitt anseende (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Det finns flera olika 
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kommunikationsmodeller att finna som beskriver hur de huvudsakliga beståndsdelarna är 

sammankopplade i kommunikationsprocessen och som pekar på vart hinder kan uppstå.  

 

Kommunikationsprocessen kan uppfattas som en simpel process men i verkligheten måste 

man däremot alltid räkna med störningar, som avbrott och brister, i processen. Dessa 

störningar, som även ofta benämns som brus, kan beskrivas som allt som kan förvränga ett 

budskap gällande överföringen och förståelsen av det (Kaufmann & Kaufmann, 2016).  

 

Jacobsen och Thorsvik (2014) framför tre steg i kommunikationsprocessen som de ser som de 

mest kritiska gällande uppkomsten av brus. Det första steget är när avsändaren ska utforma 

budskapet. Det kan hända att denna använder sig av till exempel uttryck, ord eller jargong 

som helt enkelt inte uttrycker det man avsåg. Avsändaren kan även uttrycka sig på ett sätt som 

för mottagaren inte väcker samma associationer, som för avsändaren, och därigenom inte 

tolkas på “rätt” sätt. Utöver detta kan utformningen av budskapet ställa mottagaren skeptisk 

till avsändaren om detta formulerats på ett sätt som inte väcker tillit hos mottagaren. Det 

andra steget är när meddelandet förmedlas genom själva kommunikationskanalen. Valet av 

kanal kan påverka både budskapets utformning från avsändaren och mottagarens tolkning av 

det. Det tredje kritiska steget är när mottagaren avkodar budskapet. Faktorer som påverkar 

avkodandet har att göra med mottagarens selektiva uppfattning samt mottagarens inställning 

till avsändaren. En bedömning av avsändaren görs genom drag som status, trovärdighet och 

tillit som alla påverkar hur budskapet tolkas.  

 

Kaufmann och Kaufmann (2016) beskriver det brus eller störningar som är av psykologisk 

karaktär, till skillnad från de tekniska, som olika barriärer (se figur 2). Med filtrering av 

information menas det att avsändaren avstår från att kommunicera vissa delar av ett budskap 

då de bedömer informationen som onödig för mottagaren. Selektiv perception kan resultera i 

brus då det innebär att mottagaren tolkar budskapet ifrån sin egen synvinkel. Det vill säga 

känslor, behov, motiv, erfarenheter och så vidare påverkar mottagarens uppfattning av 

budskapet i kombination med uppfattningen av avsändaren. Val av språk och uttryck kan även 

det utgöra hinder i kommunicerandet av budskap, liksom icke-verbala signaler. Tidspress kan 

medföra att budskapet tolkas eller uppfattas annorlunda. Det kan vara tidspress i 

utformningen, förmedlandet eller i mottagandet och tolkandet.  
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Fig 2. Barriärer i kommunikationsprocessen (Kaufmann & Kaufmann, 2016, s. 258) 
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3. Metod 

Den studie som gjorts och som beskrivs nedan är av kvalitativ karaktär. Insamlingen av data 

har gjorts genom tio semistrukturerade intervjuer, med respondenter som innehar stor 

kännedom om antingen marknadsföring eller konst.  

 

3.1 Forskningsstrategi  

För att besvara studiens forskningsfråga har en kvalitativ forskningsstrategi valts, med 

intervjuer som metodval för att kunna utföra en mer djupgående och subjektivt tolkande 

studie, vilket forskningsfrågan i detta fall kräver. 

 

Den kvalitativa forskningsstrategin, till skillnad från den kvantitativa, är tolkningsinriktad och 

fokus ligger på insikt i den sociala verkligheten utifrån hur aktörerna tolkar denna (Bryman & 

Bell, 2017). En kvantitativ ansats i metod hade inte resulterat i lika djupgående analys eller 

reflektion, vare sig från deltagarnas eller forskarnas perspektiv. För att kunna “läsa av” 

deltagarna på flera plan än bara det textuella ansåg forskarna det nödvändigt att avstå från de 

kvantitativa metoderna så som enkätstudier eller insamling av sekundärdata. Vidare finns 

begränsad forskning om marknadsförares och konstnärers ställningstagande till konst i 

marknadsföringssyfte varför denna strategi blev än mer relevant. 

 

Metodvalet för insamling av data är i denna studie semistrukturerade intervjuer. Intervjuer är 

valt då dessa, i linje med studien, är mest lämpade för att undersöka komplexa och subtila 

fenomen där uppfattningar, åsikter, känslor och åsikter ska förstås på djupet (Denscombe, 

2016). För kvalitativ forskning som denna är intervjuer även valt för att stor tyngd ligger på 

respondenternas egna uppfattningar och synsätt och där deras ståndpunkter är av intresse till 

skillnad från kvantitativa undersökningar där en intervju speglar forskarnas intressen (Bryman 

& Bell, 2013). Då den kvalitativa forskningen inte i lika stor utsträckning styrs, eller kan 

styras, av begrepp som reliabilitet och validitet, som den kvantitativa, tillåts forskarna i 

relativt stor omfattning avvika från de frågeschema eller intervjuguide som skapats. Detta 

medför att intervjuerna kan komma röra sig i olika riktningar vilket är eftersträvansvärt då det 

ger lärdom om vad respondenterna upplever vara viktigt och relevant. Studiens forskare hade 

även möjligheten att tala med personer inom respektive fält, marknadsföring och konst, med 

“särskilt värdefulla insikter och kunskaper baserat på deras erfarenhet och position” 

(Denscombe, 2016, s. 265). Semi-strukturerade intervjuer är valt då forskarna hade ett 
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tämligen klart fokus i inledandet av studien och ämnade låta intervjupersonerna styra samtalet 

till den mån som ansågs ligga inom ramen för temat. Temat har varit detsamma för alla 

intervjuer men ordning på frågor, situation med mera har kommit att variera. Då det är de 

medverkandes subjektiva uppfattningar som står i fokus har även, då det bedömts givande för 

studien, följdfrågor ställts. 

 

3.2 Urval 

De personer som blivit tillfrågade att medverka i studien är personer som har stor kunskap 

inom antingen konst eller marknadsföring och ansågs kunna tillföra information för att kunna 

besvara studiens forskningsfråga. Valet av respondenter är därmed baserat på ett subjektivt 

urval, då det gjorts med hänsyn till respondenternas relevans och handplockats efter den 

kännedom studiens forskare redan har om forskningsområdet (Denscombe, 2016). För att få 

en bred vinkel på svaren och chans att se trovärdiga tendenser och likheter valdes tio experter 

ut, med chans till fler intervjuer om detta hade behövts. Åldersspannet för respondenterna 

sträcker sig från 32 till 62 år vilket medförde ett bredare spektrum i den insamlade empirin. 

De äldre respondenterna är valda för sin position och erfarenhet och kan utifrån detta bidra 

med upplevelser och synsätt som de genom åren samlat på sig. De yngre respondenterna är 

valda för att få en så nutida blick på ämnet som möjligt, detta med tanke på att 

marknadsföring ofta uppfattas som en ”ung” disciplin som fortfarande genomgår stor 

utveckling och som måste hålla jämna steg med samtiden. Även de yngre konstnärerna har 

valts med hänsyn till att vara familjära med populärkultur och samtid. Även om användandet 

av populärkultur för konstnärer är ett val, till skillnad från marknadsföring där det många 

gånger ter sig som ett måste, ser forskarna att kunskap om denna bidrar till intressant 

diskussion i den insamlade empirin. Marknadsförarna som ingår i studien är alla utvalda då de 

antingen arbetar på de ledande byråerna riktade mot reklam och marknadsföring eller jobbar 

kreativt med en tydlig koppling till konst och kultur. Alla de konstnärer som tillfrågats har 

någon gång tackat ja till att använda sin konst för ett kommersiellt syfte eller i 

marknadsföring. Detta urval har gjorts för att konstnärerna sett konsekvenserna av detta 

handlande vilket bidragit till mer informerade svar samt förhoppningsvis ytterligare 

trovärdighet till studien. Respondenterna är sammanställda nedan: 

 

Marknadsförare 1 (M1): Har arbetat i branschen drygt 5 år. Rådgivare och projektledare på 

en av Stockholms största oberoende Public Relations-byråer* med över 45+ anställda. Byrån 
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är en av Europas mest prisbelönta och har mottagit priser på bland annat Sabre Awards, 

European Excellence Awards, 100-Wattaren, Guldägget, Spinn och Stora PR-priset.  

 

Marknadsförare 2 (M2): Strategic Creative Director, tar fram strategier för kreativ 

produktion som ämnas resultera i affärsresultat men överser även utförandet och utvecklingen 

av dessa strategier samt det som kreativt verkställs utifrån dem. Har arbetat med 

marknadsföring i 35 år och har under den tiden jobbat som marknadschef för två retailföretag, 

startat upp tre reklambyråer och bedriver idag egen konsultverksamhet inom marknadsföring.  

 

Marknadsförare 3 (M3): Key Account Manager och projektledare, arbetar med att lång- och 

kortsiktigt tillgodose de, för byrån, viktigaste kundernas behov. Arbetar på Sverigekontoret 

till en av de globalt största kommunikationsbyråerna*. Har vunnit det eftertraktansvärda 

marknadsföringspriset silverägget 3 gånger samt guldägget 1 gång för sina kreativa 

marknadsföringsidéer.  

 

Marknadsförare 4 (M4): Art director, utformar reklam samt den kreativa idén i form av 

bilder och formgivning. Arbetar på en av Sveriges största reklambyråer* som även räknas 

som en av världens mest prisbelönta. Föreläst på handelshögskolan i Stockholm med M5 om 

hur konst inkorporeras i marknadsföring. 

 

Marknadsförare 5 (M5): Planner, brainstormar samt lägger fram inspiration och underlag 

till kommande kampanjer. Arbetar på en av Sveriges största reklambyråer* som även räknas 

som en av världens mest prisbelönta. Föreläst på handelshögskolan i Stockholm med M4 om 

hur konst inkorporeras i marknadsföring.  

 

Konstnär 1 (K1): Bildkonstnär, fokuserad på teckning och måleri. Har med sina teckningar 

bland annat samarbetat med exklusiv designbutik i Stockholm, som tryckt produkter med K1s 

motiv. 

 

Konstnär2 (K2): Fotokonstnär. Har länge arbetat både kommersiellt och konstnärligt, 

parallellt, med sina fotografier.  

 

Konstnär 3 (K3): Bildkonstnär. Använder sig mycket av varumärken och reklam i sitt 

konstnärskap och har även samarbetat med globalt välkänt varumärke. 
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Konstnär 4 (K4): Bild- och formkonstnär samt grafisk designer. Har tidigare jobbar med 

reklam men övergav det för att fullt ut jobba med sin konst. Har med sin konst gjort 

samarbeten med bland annat en stor svensk musiker och ett välkänt ölmärke.  

 

Konstnär 5 (K5): Bild- och formkonstnär samt entreprenör. Har startat en egen 

konst/reklambyrå men jobbar sedan ett år tillbaka med en svensk medlemsförening som 

verkar för samarbeten mellan näringslivet, konsten och det offentliga i en affärsmässig anda.  

 

*= Alla marknadsförings-respondenter arbetar på olika reklambyråer förutom M4 och M5 som jobbar på samma. 

 

3.3 Datainsamling  

Respondenterna kontaktades genom mejl eller via telefon där de förfrågades om deltagande 

samt informerades om att studien gäller en kandidatuppsats. Två olika intervjuguider togs 

fram, en avsedd för marknadsförare samt en för konstnärer (se bilaga 1 och 2), vilka låg till 

grund för samtalen men som inte styrde dem helt. Frågorna för de båda intervjuguiderna var i 

hög grad lika varandra för att de båda yrkesgruppernas svar skulle kunna gå att jämföra. Alla 

intervjuer utfördes efter respektive respondents önskemål och på den plats respondenten själv 

valde eftersom fokus låg på att skapa en trygg och lugn atmosfär där respondenten kunde 

svara utan att känna sig trängd eller censurerad. Av de tio intervjuerna som genomfördes 

skedde nio “ansikte mot ansikte” och en via telefon. Telefonintervjun gjordes på grund av 

praktiska omständigheter, då forskarna egentligen, i den mån det gick, strävade efter att utföra 

direkta intervjuer (ansikte mot ansikte). En tydlig fördel med direkta intervjuer är att man kan 

läsa av respondentens ansiktsuttryck och minspel, samt att det lättare går att bygga upp ett 

förtroende (Bryman & Bell, 2017). Telefonintervjun däremot har den fördelen att forskarens 

identitet har mindre påverkan på respondenten, eftersom respondenten inte kan utläsa av 

forskarens reaktion om svaren är av belåtenhet eller inte (Denscombe, 2016). För studien i 

fråga var det primära dock att läsa av respondenterna och få ut så mycket information som 

möjligt, i vilken mån forskarnas identitet påverkade blev därför av sekundär prioritet. En 

aspekt av intervjuerna som kan vara värd att nämna är det faktum att merparten av 

respondenterna antingen frågade om en definition av, eller diskuterade, hur man definierar 

konst. Då studiens forskare själva diskuterat svårigheten i att definiera vad konst är 

presenterades respondenterna för den avgränsning som valt att användas i studien, dvs 

bildkonst skapad av en yrkesverksam konstnär. Allt material från intervjuerna har sedan 
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transkriberats samt sammanställts för att ge en överblick av den insamlade empirin och för att 

lättare kunna användas i analysen.  

 

Insamlandet av empiri följde de övergripande etiska principerna, sammanfattat i de fem 

punkterna angående informationskrav, samtyckeskrav, anonymitetskrav, nyttjandekrav samt 

principen angående falska förespeglingar (Bryman & Bell, 2015). Varje respondent 

informerades därmed innan utförd intervju att informationen enbart skulle komma att 

användas inom studien samt tillfrågades angående anonymitetsönskemål. Att uppsatsen blir 

en offentlig handling framfördes i samband med frågan om anonymitet så att respondenterna 

var fullt medvetna om detta. Möjlighet till anonymitet bidrog till, utifrån vad forskarna 

uppfattade, att respondenterna kunde ge mer utförlig information i känsliga frågor samt känna 

sig tryggare både under och efter intervjun. Samtliga respondenternas identitet valdes att 

hållas anonyma efter att ett antal av respondenterna bett om detta.  

 

3.4 Trovärdighet och Pålitlighet 

Då studiens metod och tillvägagångssätt är noga dokumenterat är den i hög grad replikerbar. 

Procedurer och beslut som forskarna genomgått har dokumenterats och diskuterats genom 

hela studien, allt för att det ska vara möjligt för andra forskare att följa studien och själva 

kunna avgöra pålitligheten (Denscombe, 2016). Dessvärre, gällande all kvalitativ forskning, 

är det inte möjligt att verifiera forskningskvaliteten eller fyndkvaliteten på detta sätt, likt 

naturvetenskapen där man kan upprepa ett experiment (Denscombe, 2016). Anledningen till 

detta är att saker och ting, oundvikligen, förändras med tiden och att det därför i princip är 

omöjligt att efterbilda en social inramning i en miljö som ska förblivit oförändrad. Det fält 

som är studerat i studien är influerat av tidsanda och trender, och kommer med all sannolikhet 

vara förändrat inom rimlig framtid. Forskarnas involvering gällande insamling och analys har 

också en inverkan på studiens resultat då forskarna själva kan ses som instrument, varför det 

ter sig praktiskt taget omöjligt för andra forskare att frambringa sammanfallande data och 

komma fram till identiska slutsatser. Vill man ändå titta på empirins trovärdighet kan påpekas 

att osäkra delar av empirin skickades tillbaka till de respondenter det gällde, för att försäkra 

forskarna om att de uppfattat respondenternas svar på rätt sätt. Det kan även tilläggas att 

forskarna spenderat lång tid på det fält studien avser och har granskat fenomen och data noga. 

Vad gäller studiens triangulering har två forskare samlat in och tolkat data 

(forskartriangulering) och flertalet respondenter har använts för att få större bredd och säkrare 

slutsatser (informanttriangulering) (Denscombe, 2016). 
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Då studiens forskare har ett stort konstintresse och har personlig anknytning till konstvärlden, 

har risk funnits för att en vinkling åt detta håll skulle förekomma. Forskarna har dock varit 

mycket uppmärksamma på denna risk och lagt stor vikt vid att visa båda ämnena lika stort 

intresse samt att ha ett öppet sinne vid intervjuer. Vid varje intervjutillfälle anpassades språket 

och ordval till den aktuella respondenten. Detta för att inte denna skulle känna sig under- eller 

överkvalificerad och därmed ge svar av svagt intresse eller känna oro över att prestera eller 

svara “rätt”. Extra stor vikt lades även på att förtydliga att det är en undersökande studie och 

att inga “rätta” svar finns. Allt detta för att få ut så trovärdig empiri som möjligt genom att 

förebygga att respondenterna svarade som de trodde att forskarna ville eller förväntade sig 

(Denscombe, 2016). 
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4. Empiri & analys 

I detta kapitel presenteras en sammanfattning av respondenterna, de intervjuer som gjorts, 

samt en jämförelse mellan de två olika yrkeskategoriernas svar. Kapitlet avslutas med en 

analys baserad på studiens teoretiska ramverk. 

 

4.1 Intervjuer 

För studien har det genomförts tio semistrukturerade intervjuer med fem marknadsförare 

respektive fem konstnärer. Nedan följer en översikt över samtliga intervjuer. 

 

4.1.1 Översikt av respondenterna:  

 

Tabell 1. Respondenter 

Yrkestitel Plats Intervjudatum Längd 

M1: Rådgivare & projektledare, 32 år Offentlig plats 2018.04.17 45 min 

M2: Strategic Creative Director,  

58 år 

Respondentens kontor 2018.04.19 40 min 

M3: Key Account Manager, 32 år Offentlig plats 2018.04.19 30 min 

M4: Art Director, 27 år Respondentens kontor 2018.04.18 30 min 

M5: Planner, 31 år Respondentens kontor 2018.04.18 30 min 

K1: Konstnär inom måleri, 62 år. Konstnärens ateljé 2018.04.16 30 min 

K2: Fotokonstnär, 42 år Offentlig plats 2018.04.19 30 min 

K3: Bild- och formkonstnär, 34 år Offentlig plats 2018.05.04 30 min 

K4: Bild- och formkonstnär, 34 år Offentlig plats 2018.04.25 35 min 

K5: Bild- och formkonstnär, 42 år Telefonintervju 2018.04.26 45 min 
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4.1.2 Sammanfattning av intervjuer med marknadsförare 

Nedan följer en sammanfattning av de fem intervjuer som gjordes med marknadsförare. 

Intervjuerna är presenterade utifrån centrala teman som framkom i och med samanställningen 

av samtliga respondenters svar på de frågor som ställdes under intervjuerna. Diskussionerna 

som lyfts är fokuserade på respondenternas mest framträdande åsikter.  

 

Likheter mellan konst och marknadsföring 

För att få en känsla av hur marknadsförare förhåller sig till konst och sitt eget yrke inledde 

forskarna intervjuerna med att be respondenterna diskutera likheterna mellan konst och 

marknadsföring. Samtliga respondenter kunde se att det fanns likheter mellan de båda 

uttrycken och fokuserade på viljan att beröra, påverka och vara kreativa. M1 och M4 hade 

olika sätt att se på likheterna, där M1 tryckte på att marknadsföringen eventuellt har ett 

underläge i relation till konsten fokuserade M4 på att det är en fråga om kvalitet. Är konsten 

och marknadsföringen välgjord har de gemensamt att de båda har förmågan att få betraktaren 

att tänka. M4 menar även på att när marknadsföring är välgjord så känns det inte som reklam.  

M1: Marknadsföring och reklam vill vara konst men konst vill aldrig vara reklam. 

M4: Konsten vill ju få en att känna saker, precis samma sak är det med reklam. Och tänka. 

Bra konst får en att tänka och bra reklam får en att tänka. 

 

Påverkan på känslor 

Samtliga marknadsförare var överens om att de trodde att konsten hade en annan effekt på 

folks känslor än reklam, i traditionell mening. Styrkan i konsten, ansåg samtliga 

marknadsförare, ligger i att mottagaren tar emot det på ett öppnare sätt än vad man tar emot 

marknadsföring. M1 menar på att konstverk bjuder in till självreflektion på ett annat sätt än 

vad marknadsföring gör. Här fanns dock en tanke om att bra reklam närmar sig konsten i detta 

avseende, att om man som marknadsförare har “lyxen” att vara mer vag i budskapet närmar 

man sig konsten men att detta sällan är önskvärt från kundens håll eller hållbart ekonomiskt. 

M1 förklarar: “det investeras så mycket pengar både i framtagandet och i annonseringen och 

då vill man att alla som ser det här ska förstå.”. 

M3: Konst har högre legitimitet och tillit hos människor. Det är lättare att ta det till sig. 

M2: Antagligen beror det på att man tillåts tolka mer i konst och det ger ett utrymme för 

starkare påverkan. 
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Användandet av konst i marknadsföring 

Vid frågor som berörde marknadsförarnas tankar om användande av konst i 

marknadsföringssyfte fanns olika ingångar till ämnet. Stort fokus låg på att konsten hade 

värden som kunde vara värdefulla vid marknadsföring som t.ex. legitimitet, själ, relevans och 

samtidskänsla. Vid ett lyckat användande av konst i marknadsföring uppfattades dessa värden 

kunna spilla över på hur man uppfattar produkten. M3 fortsatte detta resonemang genom att 

påpeka att det även öppnar upp för nya perspektiv, dvs att konstnärer kan bidra genom sitt sätt 

att angripa en produkt. M2 och M5 hade olika ingång till hur konsten påverkar en produkt, där 

båda erkänner att konsten adderar någonting men där M5 förhöll sig mer skeptisk och 

problematiserande i sitt resonemang.  

M2: Konsten skapade en själ och en personlighet till produkten. Det tycker jag är det 

starkaste som konsten medför. 

M5: Det skapar ju en ton till varumärket så på så sätt måste man ju tänka efter innan man 

väljer vilka referenser man vill använda. 

 

Risker 

Vid ett misslyckat användande av konst befarade marknadsförarna att budskapet kunde gå 

förlorat. Detta faktum var någonting som samtliga marknadsförare diskuterade parallellt med 

de förtjänster konsten kunde bidra med, som ett “antingen eller”-risktagande. Främst handlade 

riskerna om att det konstnärliga uttrycket inte skulle knyta ann rätt till produkten eller 

uppfattas fel. En annan aspekt som lyftes upp var att om konstnären inte var känd nog, eller 

allt för ny och trendig, kunde referensen gå mottagaren förbi.  

M2: Det måste finnas en viss igenkänning i konsten om den ska användas kommersiellt. 

Annars får marknadsföringen dubbelt jobb, marknadsföra produkten och marknadsföra 

konsten. Man vill att konsten ska vara ”loket” som drar det andra. 

M5: Ibland är det inte bra att vara först. Det kan inte vara det mest trendiga, för det 

viktigaste för oss är ju att målgruppen uppfattar referensen och kan koda av den. 

 

4.1.3 Sammanfattning av intervjuer med konstnärer 

Nedan följer en sammanfattning av de fem intervjuer som gjordes med konstnärer. 

Intervjuerna är presenterade på samma sätt som för marknadsförarna, dvs utifrån intervjuernas 

mest centrala teman och fokuserade på respondenternas mest framträdande åsikter.  
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Likheter mellan konst och marknadsföring 

Samtliga konstnärer kunde se att det fanns likheter mellan konst och marknadsföring, även 

om de i samma mening också pekade på stora skillnader. Konstnärerna lade stort fokus vid att 

marknadsföring har ett annat syfte än konsten vilket många av dem återkom till flera gånger 

under intervjun. Vad gäller likheterna fanns ett liknande fokus som hos marknadsförarna; att 

de båda jobbar med uppmärksamhet samt att de båda jobbar med att beröra och väcka känslor 

hos en betraktare. 

K4: Båda vill ju beröra, lämna avtryck men på olika sätt och med olika syfte. 

K5: Asså, olikheterna är nästan fler än likheterna. Men om man ska prata om likheter så 

ibland så sammanfaller det i att man leker med uppmärksamheten som kraft. 

 

Påverkan på känslor 

På frågan hur konst kontra marknadsföring berör betraktarens känslor var samtliga konstnärer 

inne på att konst går djupare och att marknadsföring har ett sätt att förenkla budskapet vilket 

gör att den inte berör på samma sätt. Respondenterna uppfattar marknadsföringen som mer 

enkel samt beräknande i vilka känslor som ska uppstå. K4 utvecklar resonemanget genom att 

förklara att konsten är så mycket mer abstrakt och öppen för att människor kan få olika 

känslor för den. K2 är inne på samma bana och pekar återigen på skillnaden i att konsten inte 

har ett syfte, vilket gör att den fångar betraktaren på ett mer subtilt sätt.  

K5: Båda arbetar med känslor men känslorna som marknadskommunikation generellt jobbar 

med är enklare känslor. Inte enklare som i simpla utan enklare som i mindre komplexa. 

Eftersom marknadskommunikationen har ett syfte och en riktning så finns det ett behov av att 

förenkla det känslospektra som vi människor går runt med. Marknadskommunikation vill inte 

skapa förvirring eller tvivel eller obehag. 

 

Användandet av konst i marknadsföring 

På frågan kring hur respondenterna ser på användandet av sin egen konst i 

marknadsföringssyfte spretade svaren i högre grad än på resterande frågor. Samtliga 

respondenter har gjort samarbeten av kommersiell natur men de hade olika tankar kring att se 

sitt verk i en annan kontext än vad det var avsett för. K1 ansåg att det fanns någonting 

intressant i att uppfatta sitt verk i en ny kontext, medan K2 uttryckte en viss oro för att “solka 

ner” verket genom att ge det ett nytt syfte. K5 tar en helt annan riktning och förklarar att hens 

konstnärskap kretsar kring att ifrågasätta det “antingen eller scenario” som finns; dvs att 

konsten ska vara “fri” och därför inte ha något annat användningsområde. En gemensam 
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nämnare var att samtliga konstnärer la stor vikt vid vilket företag som låg bakom 

marknadsföringen samt vilket syfte och sammanhang det gällde.  

K3: De vet ju med att rekryterar de bra folk, i branschen, så kan de driva det som ett separat 

program för att främja konstnärlig tillväxt men självklart så handlar det ju om att främja 

varumärket också. Det är ett fett mervärde liksom. 

 

Riskerna  

Samtliga respondenter såg att det fanns risker förknippat med att som konstnär skapa verk 

alternativt godkänna användande av verk i marknadsföringssyfte. K3 talar om den 

konstnärliga kvaliteten och originaliteten som en avgörande faktor för om ett samarbete är bra 

eller inte. Störst fokus låg dock på den egna integriteten, omgivningens dömande samt den 

ekonomiska ersättningen.  

K2: Blir det fel kan det skada ens eget varumärke som konstnär. 

K4: Reklamvärlden är inte så status inom konstvärlden om man säger så, på det sättet. En 

konstnär som säljer ut sig får ju en stämpel som en ”sell out”. 

 

4.1.4 Jämförelse mellan marknadsförare och konstnärer 

Nedan följer en kort jämförelse mellan de åsikter som marknadsförarna uttryckte i förhållande 

till konstnärernas. Detta avsnitt kan ses som en inledande analys att ha med sig in i 

kommande analyskapitel. 

 

Överlag kan sägas att respondenternas åsikter ofta låg nära varandra, även om de två 

respondentgrupperna var olika positiva till varandras arbete. Marknadsförarna talade i högre 

grad om konstens positiva sidor samt om likheter, medan konstnärerna la större vikt vid 

olikheterna och riktade en del kritik mot reklamvärlden.  

 

Likheter mellan konst och marknadsföring 

Kring frågor som berörde konstens och marknadsföringens likheter var skillnaderna mellan de 

två yrkesgruppernas åsikter som störst. Medan marknadsföringsrespondenterna uttryckte att 

det fanns tydliga likheter valde konstnärerna att främst framhålla olikheterna. De likheter som 

samtliga respondenter ändå stod bakom var att de båda arbetade med kommunikation och att 

förmedla en känsla eller budskap. 
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Påverkan på känslor 

Stort fokus hos marknadsförarna var att “bra” reklam närmar sig konsten, dvs att den i högre 

utsträckning får betraktaren att tänka samt att den inte har samma säljaspekt som traditionell 

reklam. Detta var någonting som få av konstnärerna fokuserade på men en åsikt som stack ut 

var från K3, som påpekade att dagens reklam ofta är väldigt välgjord och har ett högt 

konstnärligt värde för att marknadsförarna förstått att det går hem.  

 

Användandet av konst i marknadsföring 

Vid frågor som berörde användandet av konst i marknadsföringssyfte hade de båda 

yrkesgrupperna olika ingång till ämnet. Marknadsförarna underströk de värden man kunde 

vinna på ett lyckat samarbete, medan konstnärerna i hög grad uttryckte oro för att verken 

skulle byta kontext eller för att varumärkets syfte skulle vara fel.  

 

Risker 

En tydlig likhet mellan de båda yrkesgruppernas svar var att båda kunde se att det fanns 

möjliga risker inblandade i ett samarbete. Marknadsförarna å sin sida såg att det fanns risk att 

budskapet gick förlorat medan konstnärerna såg en risk i att deras konstnärliga integritet 

skulle tummas på. Vad de båda grupperna hade gemensamt var att de talade om den 

ekonomiska aspekten, där marknadsförarna talade om hur mycket pengar som stod på spel 

medan konstnärerna talade om ekonomin i termer av att de sällan fick den ersättning de själva 

tyckte kändes rimlig. 

 

4.1.5 Sammanfattning av respondenternas egna exempel 

Under intervjuerna refererade en del av respondenterna till diverse reklamkampanjer och 

konstverk som de av en eller anledning ansåg ha anknytning till studien. Studiens forskare 

ansåg exemplen, presenterade nedan i tabell 2, givande att presentera i studien för att 

förtydliga vad konst i marknadsföring kan syfta till. Samtliga exemplen bör, om man är 

intresserad, googlas för att få en heltäckande och uppdaterad bild av dem. 
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Tabell 2. Respondenternas exempel 

Avsändare: Verk: 

Dan Wolgers & Rififi “Rififiutställningen” 

 

Svenska Freds & Åkestam & 

Holst 

“The Singing Sailor” 

Lexus “The art of movement” 

Frank Sinatras “My Way” & 

Adidas 

“My Way” 

HM & Jeff Koons Limiterad väskkollektion designad av konstnären Jeff 

Koons, under parollen “Fashion loves Art” 

Cecilia Edefalk & Foto av 

Eamonn J. McCabe för CliC 

“En Annan Rörelse” 

Absolut Vodka & Andy Warhol “Absolut Warhol” 

 

4.2 Analys 

Resterande del av detta kapitel består av en analyserande diskussion av empirin i relation till 

den teoretiska referensramen. Samtliga teorier är analyserade i ett eget stycke förutom “Art 

infusion”-teorin som diskuteras under rubrikerna Attention economy och 

Kommunikationsprocessen. Detta upplägg är valt då forskarna ansåg “Art infusion”-teorin 

tillföra mer till analysen som en kompletterande teori än som en ensamstående. 

 

4.2.1 Bourdieu och magiskt kapital 

Då studiens respondenter talar om användandet av konst i marknadsföringssyfte lyfter två av 

dem upp konstens egenvärde, i motsats till marknadsföringens målstyrning, som ett exempel 

på hur konsten skiljer sig från marknadsföring. K1 säger “Det finns liksom inget egenvärde i 

reklamen. Den är bara betydelsefull om den slagit. Konsten däremot funkar inte så, den har 

ett egenvärde.”. Definitionen av egenvärde, eller intrinsikalt värde, lyder att någonting har ett 

inneboende värde oberoende dess nytta. Konstens egenvärde innebär med andra ord att ett 
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konstverk är ett slutmål i sig, oberoende dess nytta och värde. I ljuset av detta kan man 

påpeka att samtliga respondenter lyfter fram konstens framtoning av äkthet, legitimitet eller 

själ som någonting positivt. Enligt Gillberg (2007) är mottagarens upplevelse av autenticitet 

och legitimitet en förutsättning för att ett objekt ska nå ekonomisk effektivitet. Här kan man 

tänka sig att det finns en vinning i att använda sig av konst i marknadsföringssyfte, men 

enbart om man vet att den tilltänkta målgruppen kan utläsa budskapet och ta till sig av 

konstens “värden”. Detta är någonting som flertalet respondenter reflekterar över, dvs vikten 

av att målgruppen förstår referenserna. M5 förtydligar “Det kan inte vara det mest trendiga, 

för det viktigaste för oss är ju att målgruppen uppfattar referensen och kan koda av den.”. Ur 

denna synvinkel kan även Bourdieus tankar om konsekrationsmakten och innebörden av 

denna diskuteras. Även om de konstnärer som ingår i större kommersiella samarbeten oftast 

har blivit erkända av konstfältests härskande konsekrationsmakt så är det inte den som är 

avgörande gällande vilken konst eller konstnär som är bra och eftertraktansvärd att använda i 

marknadsföringssyfte. Flertalet respondenter påpekar, som tidigare nämnts, vikten av att tolka 

och förstå budskapet rätt gällande marknadsföring. För att detta ska ske gällande användandet 

av konst måste konsumenten kunna ta till sig konsten, och som en del av respondenterna 

antyder är den lättaste vägen för det genom igenkänning. M2 tar upp problematiken med att 

konsumenten inte känner igen konsten eller konstnären och menar att marknadsföringen då 

får ett dubbelt jobb i de fall den även måste marknadsföra konsten utöver marknadsförandet 

av produkten eller tjänsten. Både M2 och K5 talar även i klartext om att konstnären och dess 

namn i sig kan addera ett värde. Detta förutsätter dock, vilket M2 och K5 tar upp, att hen är 

väldigt känd. Så även om konstfältets konsekrationsmakt skulle se till en ny konstnär och 

dennes verk som åtråvärda talar inte detta för att den stora massan känner till hen eller att ett 

samarbete i marknadsföringssyfte kommer vara gynnsamt. Konstens avantgarde har ännu inte 

smittat av sig på marknadsföringen, något som både marknadsförare och konstnärer vittnar 

om. 

 

När Bourdieu (1986) talar om långa respektive korta produktionscykler finns även där en 

parallell att dra till marknadsföring. För att förtydliga kan man vrida begreppen till; långa och 

korta ”marknadsföringscykler”. Två av respondenterna inom kategorin marknadsförare (M1 

och M2) tog upp Absolut Vodkas kampanj från 1986 som ett exempel på en lyckad, 

långsiktig, kampanj. Absolut Vodka använde sig i kampanjen av konst från Andy Warhol som 

man kopplade till själva produkten och varumärket. Det fanns ingen redan existerande 

efterfrågan på mervärde kopplat till produkten och ingen sökte specifikt efter samtidskonst 
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kopplat till vodka. Genom att låta unga konstnärer tolka deras vodkaflaska adderade de ett 

mervärde, produkten var inte längre bara en för konsumtion utan även en för kontemplation, 

vilket var nytt för den marknaden och då speciellt i marknadsföringsväg. Även två av de 

intervjuade konstnärerna nämnde Absolut Vodkas användning av konst i positiv anda. K5 

påpekar hur deras kampanjer med konst innehåller ett egenvärde som ligger utanför det 

kommersiella och att själva produkten inte alltid, för alla, står i centrum. Gällande dessa 

kampanjer säger K5 ”Den affischen kan ju folk ha på väggen för sitt egenvärde, inte för att 

man ska göra en grogg.” K3 har själv arbetet med företaget och framför lättheten att arbeta 

konstnärligt jämte dem. Så utan att ha en existerande marknad för denna sortens 

marknadsföring har Absolut Vodka i marknadsförarnas och konstnärernas ögon lyckats 

frambringa en framgångsrik lång produktionscykel, eller marknadsföringscykel, då de än idag 

förknippas med och använder sig av konst. M1 säger ”…när vi pratar långsiktigt så finns ju 

Absolut vodka som sedan länge använt konst och nästan associerat sig med konst. Det har ju 

bidragit till att deras reklamkampanjer numera nästan ses som konst även fast det egentligen 

bara är kampanjer.” Istället för att hävda produktens värde, som den korta produktionscykeln 

utmärks av, har de lyckats adderat ett nytt värde genom tillämpningen av konst.  

 

De konstnärer som blev intervjuade för studien fick frågan hur de ser på kommersiella 

samarbeten i förhållande till det kulturella kapitalet. Samtliga respondenter vittnade i sina svar 

att detta var någonting de reflekterat kring. K5 beskriver: Det finns ett hårt, internt dömande i 

kulturvärlden, vad man gör och varför man gör det. Detta var någonting flera av 

respondenterna tog upp, att det främst handlade om vad resten av konstvärlden ansåg var ett 

accepterat samarbete eller förhållningssätt till sin konst. K1 lyfter upp frågan om kapital i 

frågan om ersättning för det jobb hen gör, att om hen får “ett kapital mot ett annat” (dvs 

ekonomiskt mot kulturellt kapital) hade det förmodligen känts mer okej men att man sällan får 

en skälig summa för det avkall man gör på det kulturella kapitalet. 

 

4.2.2 Attention Economy  

Flera av respondenterna talar i termer av medvetande och, framförallt, uppmärksamhet vilket 

enligt Beck och Davenport (2002) kan anses vara samhällets viktigaste valuta. M1 menar att 

konst kan lura folk att uppmärksamma reklam och säger att “Det skulle hjälpa till att öka 

uppmärksamheten just i det att ens ”reklamfilter” inte funkar eftersom de uppfattar det på ett 

annat sätt, som ett konstverk.”. Här skulle man kunna titta på risken att det med tiden även 

uppstår ett “konstfilter”, som komplement, om konsten i allt för hög utsträckning används i 
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reklamsammanhang. M2 och K2 är inne på samma spår vad gäller positiv och negativ 

uppmärksamhet, där M2 resonerar kring att konsten har en större och bättre plats i folks 

medvetande än vad marknadsföring har. K2 anser att man i marknadsföring betalar med sin 

uppmärksamhet, vilket inte är fallet när det kommer till konst.  

 

Tittar man på modellen “Attention processes” (se Fig.1) som Davenport och Beck målar upp, 

finns en tydlig tanke om att uppmärksamheten ska leda till handling, dvs att i detta 

sammanhang leda till köp. K2 menar på att marknadsföringens syfte att sälja ger den en 

negativ stämpel i relation till konsten. Man kan möjligen relatera detta påstående till M1:s 

resonemang om ett “reklamfilter”, där konsumenten avskärmar sig från meddelanden som 

enbart handlar om att sälja. K2 utvecklar: “Konsten fångar en på ett mer subtilt och snällt sätt 

än marknadsföringen.”.  

 

När uppmärksamhet ses som en valuta blir som sagt fokus på att fånga denna stort. Att 

använda sig av provocerande material i sin marknadsföring är ett sätt för uppfångande av 

uppmärksamhet, men ett som i vissa fall kan slå fel. Här beskriver M1 tankar om att kunna 

gömma kommersiella budskap bakom konst som är provokativ och att detta skulle kunna ses 

som en mer accepterad användning av provokation. M2 förtydligar och menar att konsten 

“...har en rätt och borde vara mer provocerande”. Med denna rätt till att vara provocerande 

ses eventuellt att konsumenten blir mer välsinnad gentemot marknadsföring som framförs 

med hjälp av provokativ konst. Det finns en uppfattning om att marknadsföraren eller 

avsändaren av budskapet samtidigt kan använda sig av och gömma sig bakom den 

provocerande konsten när det handlar om att fånga konsumentens uppmärksamhet. 

 

K2 förde ett resonemang kring att marknadsföring med konst i sig kan påverka konsumentens 

uppfattande genom att “man kanske uppfattar marknadsföringen som mer genomarbetad, inte 

bara snabb reklam utan att det ligger lite mer tid bakom”. Här kan man dra en parallell till 

hur Hagtvedt och Particks (2008) lyfter fram konstens positiva betydelse för uppfattandet av 

en produkt och samtidigt fråga sig om det eventuellt finns en traditionell bild kvar kring konst 

som påverkar uppfattandet, baserad på äldre oljemåleri och noggrant utfört hantverk? 

 

Alla respondenter resonerar kring att de anser att konsten når in djupare, har ett eget rum, 

bjuder in till kontemplation och så vidare. Att kunna erbjuda sådan slags självreflektion är 

kanske just vad människan behöver i ett informationsspäckat samhälle där knapp 
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uppmärksamhet går att finna för detta. Då människor fungerar bäst när de kan reflektera innan 

ett agerande (Beck & Davenport, 2002) finns eventuellt utrymme för konsten att erbjuda 

detta. M1 resonerar att dagens värld är otroligt komplex i och med att den ständig är i 

förändring och att det sker saker hela tiden. Här menar hen att konsten kan hjälpa till att 

förenkla för människor. Konst i marknadsföring kanske inte förenklar vad konsumenter 

känner för varumärke eller produkt men kan eventuellt erbjuda en förenkling genom minskad 

info-stress då den bjuder in till reflektion och ett andrum bland det ständiga 

informationsflödet som präglar dagens samhälle.  

 

4.2.3 Konst och ekonomi 

Bland respondenterna finns olika åsikter och tankar representerade angående användandet av 

konst i marknadsföringssyfte. Samtliga respondenter har diskuterat både för- och nackdelar 

och i stor utsträckning hållit sig från att tala i svartvita termer. Emma Stenström (2008) talar 

om De pessimistiska och De optimistiska, de olika sidorna som är varandras motsatser. Vad 

man kan skönja hos respondenterna är dock inte två läger av pessimister och optimister, utan 

snarare individer med åsikter av både det pessimistiska och det optimistiska slaget. 

Respondenterna vittnar i sina svar om att frågan om konst i marknadsföringssyfte är ett 

komplext ämne, där för- och nackdelar är i konstant förhandling med varandra. Å ena sidan 

en känsla av att företagen kapitaliserar på konsten, å andra sidan det positiva i att företagen 

öppnar upp för konstnärliga värden. K3 resonerar om att det är givet att det för företagen 

handlar om att konsten ska främja varumärket, men att det är bättre att de använder sig av en 

konstnär än att de “bara rippar konstnärliga uttryck rakt av”, dvs exploaterar konstnärliga 

värden utan att konsten eller konstnärerna har någon vinning av det. K1 resonerar på samma 

diskuterande vis då hen å ena sidan talar om risken att konsten blir ett verktyg för att lura folk 

till att konsumera samtidigt som hen också ser ett värde i att konsten blir tillgänglig för en 

bredare massa.  

 

Vad gäller Stenströms (2008) resonemang om konstens mångtydiga och ekonomins 

enkelspåriga tankegångar finns klara paralleller att dra till respondenternas svar. Att det skulle 

finnas en strävan hos företagen att minimera tolkandet och premiera tydliga och klara 

tankegångar är något som främst marknadsförarna vittnar om även om konstnärerna också 

resonerar kring detta. M1 förklarar hur bra reklam lämnar utrymme till självreflektion men att 

det sällan finns utrymme för detta, av ekonomiska skäl. Man har inte råd att låta kunderna 

tänka själva utan budskapet måste fram på ett tydligt sätt. Man skulle här kunna tolka det som 
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att det finns en ekonomisk fråga kopplat till hur långt man vågar närma sig det konstnärliga 

arbetet. Ett företag med god ekonomi och mycket resurser kan eventuellt kosta på sig att göra 

en kampanj där deras budskap inte går fram precis som planerat utan att en del av 

konsumenterna gör egna tolkningar, just för att de har råd att göra ytterligare kampanjer. Med 

samma tankegång skulle det vara svårare för resurssvaga företag att satsa på en kampanj med 

mångtydigt (dvs konstnärligt) utformat budskap, då de måste vara säkra på att investeringen 

de gör i kampanjer når fram till målgruppen i största möjliga mån. Värt att tillägga här är att 

flera av respondenterna uttryckte att de bra reklamkampanjerna är de som inte är för 

övertydliga i sitt budskap utan lämnar mer åt åskådaren/konsumenten att reflektera över. 

 

4.2.4 Kommunikationsprocessen  

Det som nästan alla respondenter belyser i form av både positivt och negativt är den 

subjektivt individuella tolkningen, uppfattandet och förståelsen av konst. K5 (marknadsförare 

och konstnär) menar att detta kan vara en stark fördel, som marknadsförare, om man lyckas 

inkorporera känslan av en personlig upplevelse för konsumenten och säger att ”...du som 

konsument ska känna att det är en unik känsla, en unik reaktion som har att göra med dig för 

då får du en individuell reaktion och kontakt med det som marknadsförs. Den 

marknadskommunikation som lyckas med detta är framgångsrik, när de som utsätts för 

kommunikationen känner sig utvalda av den.” Även om den individuella upplevelsen är 

lättillgänglig gällande användandet av konst så är det just detta som flertalet respondenter ser 

som den största risken, att den individuella upplevelsen kan resultera i en ”feltolkning” av 

marknadsföringen. M1 poängterar de enorma summor som investeras i både framtagandet och 

annonsering och att man inte vill ”… slösa bort pengar i en chansning att folk själva ska 

’förstå rätt’.” Kaufmann och Kaufmann (2016) beskriver detta som en av de barriärer vilka 

kan uppstå i kommunikationsprocessen, den selektiva perceptionen, som då uppstår i det 

tredje kritiska steget, när mottagaren avkodar budskapet (Jacobsen och Thorsvik, 2014). Om 

uppfattandet av produkter kan påverkas positivt enbart genom att associeras med konst vilket 

Hagtvedt och Particks (2008) föreslår, så kan den selektiva perceptionen i avkodandet 

möjligen uppfattas som en risk vid användandet av konst i marknadsföringssyfte. Hagtvedt 

och Particks (2008) poängterar att konsumenten måste se konstverket just som ett konstverk 

och inte en illustration för att de positiva effekterna ska uppstå. I och med den selektiva 

perceptionen upplever eventuellt marknadsförare en större risk att konsten kan komma 

uppfattas som illustration än vad man är villig att chansa på. Här kan man eventuellt titta på 

hur man gärna använder sig av kända namn inom konst vid större och mer påkostade 
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kampanjer. M2 berättar: Igenkännande konst är viktig för att ha en relation till det. 

Saker/konst kan upplevas olika men igenkännandet är mer objektivt.” 
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5. Slutdiskussion 

I följande kapitel förs en sammanfattande slutdiskussion baserad på studiens syfte, teori, 

empiri samt analys. 

 

Trots att frågan kring hur konst används i marknadsföring är komplex och har många 

ingångar kan man tydligt konstatera att det är ett ämne som berör och som människor har 

åsikter kring. Studiens respondenter hade alla reflekterat kring dessa frågor tidigare, och 

många av respondenternas svar hade stora likheter med varandra.  

 

Det finns en grundtanke hos många att konsten ska vara fri och obunden, långt från 

målstyrning och syften. Man kan tänka sig att konstnärer, på uppdrag av marknadsförare, som 

ska kommunicera andras budskap och med tydligt uppsatta mål att “nå ut” förlorar mycket av 

den konstnärliga friheten. En risk med detta är att konsten som gemene man i samhället har 

tillgång till blir kommersialiserad och målstyrd konst och att, om det vill sig riktigt illa, konst 

överlag blir urvattnad och förlorar i styrka. En viss kunskap om den kreativa processen och 

konstnärers integritet tycks, enligt studiens forskare, som en viktig förutsättning för att 

konsten ska kunna hålla en bra nivå även inom marknadsföring. För när slutar det vara konst, 

och börjar bli ett verk skapat och formgett av en marknadsförare men utfört av en konstnär.  

 

Gemensamt för alla respondenter var att samtliga talade om konstens värde och att det kan 

komma att gynna marknadsföringen på ett eller annat sätt. Det uppfattade värdet diskuterades 

kunna ta form i till exempel den fria subjektiva tolkningen, att kunna nå känslor lättare och att 

förmedla känslor av legitimitet och äkthet. Dessa värden har samtliga påtalats som 

eftertraktade inom marknadsföring. Konsten innefattar alltså per automatik de värden som 

marknadsföringen så hårt måste jobba för. Eventuellt kan detta bero på att de värden som 

konst står för bildas i den subjektiva uppfattningen och tolkningen av konsten som helt är din 

egen och som därmed ingen kan säga är fel. Men det är även här, i värdet av det subjektiva, 

som marknadsförare måste handskas med en avgörande balansgång. Lämnas utrymme för en 

allt för fri tolkning finns risk att missa målet medans en allt för smal tolkningsram genererar 

att konsumenten känner sig styrd vilket de ofta ryggar för. 

 

Vad gäller samarbetet mellan konstnärer och marknadsförare kan man skönja en viss 

ojämlikhet mellan de båda parterna. Det framstår som att det i stor utsträckning är 
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marknadsföraren som håller i tyglarna för samarbetets förutsättningar samt i stor utsträckning 

utformar villkoren, och att konstnären sedan kan välja att godkänna eller avböja. I studiens 

empiri står klart att marknadsföringen har mycket att vinna på ett samarbete med konstnärer, 

samtidigt som flera av konstnärerna vittnar om att det inte alltid känts helt bra i dessa 

samarbeten. Kanske kan man se det som att det i många fall rör sig som en “anställning” av 

konstnärerna, där marknadsföraren är chef och konstnären arbetstagare, och att det egentligen 

är missvisande att kalla det ett samarbete. Vad man då kan fråga sig är om inte just ett 

samarbete dock hade kunnat underlätta arbetet, där båda parter tillåts dra nytta av den andras 

styrkor och resurser, utan att någon av parterna riskerar känna sig utnyttjad.  

 

Vad som kommit fram i studiens empiri är att det finns en tanke, både hos marknadsförare 

och konstnärer, om att det finns “bra” marknadsföring. Det tycktes nästan som att 

respondenterna talade om marknadsföring på ett sätt, men ibland la in ett resonemang 

angående bra marknadsföring, som förhöll sig på ett helt annat sätt. Vad man kan diskutera 

här är om det kan vara så att det finns en vedertagen bild av marknadsföring som egentligen 

inte är helt rättvisande? Att marknadsföring ofta blir diskuterad utifrån de “dåliga” exemplen 

istället för de “bra”? Då respondenterna talade om konst behövdes detta aldrig läggas till, 

underförstått stod skrivet att det var att bra konst det syftades på då man diskuterade konst. Så 

vad är då detta som kallas “bra marknadsföring”? Det är lätt att titta på vad som är bra 

marknadsföring genom att titta på stigande försäljningssiffror och liknande statistik som 

skvallrar om marknadsföringens mätbara framgång. I de resonemang som kom fram i empirin 

framkom dock att reklam som inte kändes som reklam, och reklam som närmade sig konstens 

sätt att arbeta var den marknadsföring som definierades som “bra”. Kan det helt enkelt vara så 

att marknadsföring, precis som konst, kan ha ett egenvärde som står utanför dess målstyrda 

intresse att sälja? Att en marknadsföringskampanj kan vara ett slutmål i sig, oberoende dess 

nyttovärden? 

 

Avslutningsvis kan man, återigen, påpeka det faktum att samtliga respondenter var tydliga 

med att det inte är helt riskfritt att använda konst i marknadsföringssyfte. Trots alla de 

positiva aspekter som står att finna, för både konstnärer och marknadsförare, i ett samarbete 

kan man inte ignorera det faktum att det kommer till ett visst pris. Möjligtvis är det den 

ekonomiska aspekten som bidrar med riskerna, vilket påpekats tidigare, eller de ojämlika 

samarbetspremisserna. Oavsett bakomliggande skäl kanske man kan dra den slutsatsen att, för 
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att kunna bedriva ett lyckat samarbete konstnärer och marknadsförare emellan, måste båda 

parter känna sig trygga i det gemensamma arbetet.  
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6. Slutsats 

Studien har undersökt hur marknadsförare kontra konstnärer ställer sig till användandet av 

konst i marknadsföringssyfte. Syftet var att söka förståelse i vad konsten bidrar med i 

marknadsföringsväg, men även undersöka de upplevda riskerna ett samarbete kan medföra. 

Vad som sammanfattningsvis framkom i studien vad gäller konstnärers syn på konst i 

marknadsföring var att en relativt reserverad inställning kunde utläsas. Denna hållning 

tolkades bero på de risker som konstnärerna kunde se i ett samarbete, främst vad gäller 

integritet, ersättning samt konstvärldens dömande gentemot kommersialism. Marknadsförare 

däremot hade överlag en mycket positiv inställning till konst och de värden den bidrar med 

till produkten den förknippas med. Dock framkom att användandet av konst i marknadsföring 

ökade risken för att kampanjens grundbudskap inte nådde fram, eftersom konsten överlag 

inbjuder till subjektiv tolkning i högre grad än vad marknadsföring gör. Det var tydligt att det 

fanns mycket att vinna genom inkorporerandet av konst men även allt att förlora om fel 

uppstod.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Studien har väckt många följdfrågor och uppslag till nya forskningsidéer hos studiens 

forskare. Ett förslag på nytt forskningsområde är att fördjupa sig i den upplevda risken 

angående användandet av konst i marknadsföring. Ett annat intressant område hade kunnat 

vara att analysera “lyckade” fall där konst använts i marknadsföring, för att se vad som låg till 

grund för detta resultat. Ett tredje och sista uppslag för vidare forskning gäller vad som 

utmärker “bra marknadsföring”, ett begrepp som resoneras kring i slutdiskussionens fjärde 

stycke. Vidare kan tilläggas att en kvantitativ studie rörande konst i marknadsföring, med ett 

mer generaliserbart resultat, skulle kunna vara intressant som komplement till denna studie. 

Här skulle man även kunna titta på konst i andra kontexter än marknadsföring, som en vidare 

utveckling. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjuguide Marknadsförare 

 

1. Vilka likheter tror du konst och marknadsföring har? 

2. Tror du konst har en annan effekt på känslor än marknadsföring? 

3. Vad bidrar konsten med till en produkt? Varför konst? 

4. Hur ser du på kopplingen mellan val av konst och fokuserad 

konsumentgrupp/målgrupp?  

5. Vilka slags produkter eller tjänster tror du passar bäst att marknadsföra med hjälp av 

konstverk? 

6. Vilka konstformer upplever ni är “hetast” inom marknadsföring? 

7. Tror du att en vara eller tjänst som marknadsförs med hjälp av konst uppfattas 

annorlunda? 

8. Upplever ni en växande efterfrågan på konst i marknadsföring? 
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Bilaga 2. Intervjuguide Konstnärer 

 

1. Vilka likheter tror du konst och marknadsföring har?  

2. Tror du konst har en annan effekt på känslor än marknadsföring? 

3. Skulle du som konstnär kunna tänka dig att låta ett av dina verk användas i 

marknadsföringssyfte? 

4. Vad finns det för risker/fördelar att som konstnär låta sin konst användas i 

marknadsföring? 

5. Tror du konstnärer riskerar att tappa i “kulturellt kapital” om de tillåter verk att 

användas i marknadsföringssyfte? 

6. Vilka slags produkter eller tjänster tror du passar bäst att marknadsföra med hjälp av 

konstverk?  

7. Skulle marknadsföring/marknadsföringskampanj kunna fungera som en slags 

språngbräda för en oetablerad konstnär? 

8. Kan du se att marknadsföring har påverkat konsten i någon nämnvärd utsträckning?  

9. Tror du att en vara eller tjänst som marknadsförs med hjälp av konst uppfattas 

annorlunda 
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