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Sammanfattning  
Syftet med studien är att ge en bild av, och skapa förståelse för hur etablerade konsthantverkare i Östergötland prissätter sina 

produkter och på så sätt skapa en diskussion kring prissättningssituationen bland konsthantverkare i Östergötland. Utifrån syftet 

har två frågeställningar formulerats.  

 
• Hur prissätter etablerade konsthantverkare i Östergötland sina produkter? 
• Vad finns det för skillnader vid prissättning av bruksföremål och konstföremål?  
• Hur prissätter de sina produkter om de använder sig av återförsäljare eller medverkar på en utställning?  

 
Som metod har en fallstudie med en kvalitativ inriktning använts. Det gör det möjligt att gå på djupet och skapa förståelse för ett 

fenomen. Med fallstudier samlas data av olika karaktär in såsom litteratur och intervjuer. Fallstudien som används kallas för den 

egentliga fallstudien och används för att få bättre förståelse i ett särskilt fall. I studien har fem konsthantverkare ifrån Östergötland, 

som varit verksamma i minst fem år intervjuats. Urvalet har skett från skriften Form Träff där verksamma konsthantverkare ifrån 

Östergötland finns registrerade under områdena trä, metall, keramik, textil och glas. En informant ifrån varje materialområde 

valdes ut.  

   I resultatet presenteras och behandlas alla intervjusvar samt en sammanfattning av svaren och litteraturen. En del av slutsatsen 
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om vad det innebär att driva ett eget företag och dels kan det bero på avsaknaden av självförtroende som kan vara en följd av låga 

kunskaper inom området. Det kan även bero på vilket arbetssätt som konsthantverkarna använder sig av. Beroende på om de 

utgår från vad som efterfrågas på marknaden eller om de enbart utgår ifrån egna förutfattade meningar.  

   Under diskussionen utvecklas tankarna kring komplexiteten i konsthantverkares prissättning. Det är viktigt för 

konsthantverkare att synas och marknadsföra sig om de ska ha möjlighet att konkurrera om kunderna. 
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1. INLEDNING 

Under min tid på utbildningen har jag kommit underfund med hur svårt det är att 

sätta ett pris på den tid jag lägger ner på att framställa en produkt. Speciellt om det 

handlar om att beräkna hur mycket tid jag lagt ner på formgivningen av produkten. 

Om produkten tillverkas igen ser processen annorlunda ut eftersom jag har en 

erfarenhet av hur problem ska lösas. Mallar kan tillverkas som effektiviserar och 

kortar ner tillverkningstiden på nästa exemplar. Det kan jämföras med det sätt som 

Jan Sjögren (2009) beskriver tolkningsprocessen i en uppsats på, som illustreras 

med en spiral i Handen och vännen. När jag arbetar pågår en process som tar mig 

framåt. Jag återvänder till moment men med förnyad erfarenhet och nya berikade 

kunskaper, vilket innebär att förutsättningarna inte är samma när jag ställs inför 

liknande problem som tidigare (Sjögren, 2009). Om jag däremot inte ska tillverka 

mer än ett exemplar av en produkt finns ingen tidigare erfarenhet av 

arbetsprocessen eller några färdiga mallar. Det gör att produkten blir mycket dyrare 

eftersom det bara finns en produkt att fördela den totala tiden på.  

   Under den första perioden i min skapandeprocess handlar det mer om formgivning 

och visualisering än effektiv praktisk arbetstid. Hur prissätts den tiden? Jag har valt 

att skriva ett arbete om prissättning för att jag själv stått inför detta problem under 

hösten 2009. Det var när jag skulle prissätta mitt fördjupningsarbete, två 

kundbeställda linneskåp. Materialmässigt var kostnaderna inte något stort 

bekymmer. Det handlade mer om hur jag skulle prissätta all den tid jag lagt ner 

under mitt arbete, som till exempel förberedelser, konstruktionsarbete och 

formgivning. Det rörde sig om runt 300 timmar totalt, vilket skulle innebära ett för 

högt pris för kunden om jag använde mig av ett normalpris per timme. Eftersom jag 

var under utbildning och hade uppdraget från kunden som en del av min utbildning 

fick jag nöja mig med att få betalt överhuvudtaget. Det blev till slut kunden som 

avgjorde vad skåpen var värda. Hur skulle jag beräkna priset om jag försörjde mig på 

mitt arbete?  

   Jag har under utbildningen arbetat med att tillverka enstaka unika produkter och 

inte serietillverkat eller massproducerat, vilket har lett till att jag ständigt har ställts 

inför problemet med prissättning. Det första exemplaret av en produkt tar alltid 

längre tid än de efterföljande. Ett företag som arbetar med massproduktion slår ut 

tiden som går åt till formgivning och konstruktion på hela tillverkningen (Lundén, 

1990). Medan jag som kanske endast har ett fåtal produkter inte kan dra fördel av att 

slå ut kostnaderna. Enligt Björn Lundén (1990) ställs slöjdare och konsthantverkare 
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inför en annan problematik vid prissättning än industrier och större företag gör. När 

en industri kan använda sig av färdiga modeller och kalkyler vid prissättningen har 

inte en slöjdare eller konsthantverkare samma möjligheter. Anledningen är enligt 

Lundén (1990) att det inom slöjd och konsthantverk finns för många irrationella 

faktorer, som till exempel trender, område och omvänd priselasticitet. Vanligtvis 

lockar ett lägre pris kunden att köpa medan det vid omvänd priselasticitet, som 

ibland inträffar inom konsthantverk, kan bli större efterfrågan på en produkt om den 

har ett högre pris (Lundén, 1990).  

   Om jag ska prissätta en produkt är det inte bara materialkostnader och arbetstid 

som ska tas med i beräkningen. Det tillkommer lokalkostnader, moms, sociala- och 

egenavgifter och försäkringar. Jag måste även kalkylera så att jag kan få ut en lön. 

Roffen Engström och Ulf Odencrants menar att om en egenföretagare vill ha ut 100 

kr i fickan ska han eller hon begära det dubbla eftersom skatt och sociala avgifter är 

cirka 50 procent (Engström & Odencrants, 2003). Företagare, eller näringsidkare 

som på något sätt producerar och tillhanda håller varor eller tjänster, är skyldiga att 

betala moms till staten. Moms eller mervärdesskatt är en så kallad indirekt skatt. Det 

är konsumenten som står för den medan producenten är skyldig att betala in den 

(Gyland, 2009). Sociala- och egenavgifter är avgifter som betalas in av arbetsgivare 

och enskilda näringsidkare. För arbetsgivare dras de för utbetalda löner och arvoden 

medan de för en enskild företagare dras för verksamhetens överskott. Syftet med 

avgifterna är att ge rätt till pension och sjukvård (Gyland, 2009).  

   Under andra året på utbildningen, i samband med kursen Entreprenörskap och 

marknadsföring hade vi vid två tillfällen en gästföreläsning med Ann Elmdahl. 

Elmdahl är hemslöjdskonsulent och ekonomiansvarig vid Östgöta hemslöjd i 

Linköping och föreläste om säljbarhet och hur en konsthantverkare och slöjdare bör 

tänka när de ska använda sig av återförsäljare. Eftersom återförsäljaren vill tjäna på 

att sälja deras produkter bör konsthantverkaren ge minsta pris till återförsäljaren. 

Med det menas att konsthantverkaren bör räkna ut vad återförsäljaren kommer att 

sälja för. Hon eller han bör ge ett pris till återförsäljaren som inte konkurrerar med 

de egna priserna eftersom återförsäljaren i sin tur lägger på avgifter och moms. För 

om konsthantverkaren tar lika mycket betalt för sina produkter hemma som till 

återförsäljaren blir utgångspriset hos återförsäljaren mycket högre. Då försvinner 

meningen med återförsäljare eftersom kunden kan köpa samma produkt till ett lägre 

pris hemma hos konsthantverkaren (Elmdahl, 2009-01-21). Ann-Katrin Witt (2004) 

skriver i sin doktorsavhandling Konsthantverkare, genus och omvänd ekonomi att 

en återförsäljare lägger på minst 100 procent plus moms på priset för att deras 
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verksamhet ska vara lönsam. Risken med återförsäljare är att konsthantverkarnas 

produkter får ett för högt pris, vilket gör att produkterna blir svårsålda (Witt, 2004).  

För att attrahera kunden till att köpa menar Elmdahl att så kallade ”snygga priser” 

bör användas. Priser som slutar på siffran fem eller nio. Först räknas tid och 

materialkostnader ut, momsen läggs på samt 50 procent påslag. Efter det justeras 

priset så det blir attraktivt för kunden (Elmdahl, 2009-03-11).  

   Jag känner ibland att ekonomi inte är intressant för mig, att jag hellre vill lägga all 

fokus och tid på att formge och tillverka mina produkter och inte åt att göra 

ekonomiska kalkyler, deklarationer eller bokslut. Enligt Eva-Britt Hult (2002) kan 

det i det fallet vara idé att fundera på om det verkligen är värt att vara egenföretagare 

eller istället ha en hobbyverksamhet. Om hobbyverksamhet inte är ett alternativ kan 

ett annat alternativ vara att anlita en manager, revisor eller en försäljare som 

hanterar den ekonomiska delen åt mig (Hult, 2002). Lundén (1990) menar att 

slöjdare och konsthantverkare anser att den skapande verksamheten, hantverket och 

det konstnärliga arbetet är det viktiga i sammanhanget. Det ska inte störas av 

ekonomiska överväganden. Lundén (1990) menar att de är företagare mot sin vilja 

men att de måste vara realister och se verkligheten som den är. Samma regler som 

gäller för en mekanisk verkstad gäller även för en konsthantverkare (Lundén, 1990).  

   Prissättning av produkter behöver inte enbart handla om ekonomi och de regler 

som gäller om en person har svårt för att ta betalt. Enligt Britt-Marie Ahrnell och 

Rolf Edman (2002) är den största anledningen till varför en person inte tar 

tillräckligt betalt för sina produkter avsaknaden av självförtroende. I Att sälja och ta 

betalt för kunskap skriver de främst om personer som arbetar med att skapa och ta 

betalt för kunskap. Det innebär att priset på tjänsten är direkt kopplat till vad 

personen i fråga presterar. Det kan relateras till arbetssättet hos konsthantverkare, 

som till exempel kan arbeta med att förmedla en känsla, de blottar sig själva i sina 

produkter. En diskussion om pris med kund kan vid det sammanhanget bli känsligt 

och en rädsla för att kunden inte kommer att bli nöjd med produkten eller priset kan 

uppstå (Ahrnell & Edman, 2002). I Konsten att ta betalt, få betalt och betala menar 

Hult (2002) att det tar tid att arbeta upp ett bra självförtroende. I arbetet med ett 

självförtroende anser Hult bland annat att personen ska sträcka på ryggen och vara 

stolt över att ha vågat ta steget som egenföretagare, tro på sin produkt. Om inte 

tillverkaren tror på sin produkt blir det svårt att få andra att tro på den. Det är 

nödvändigt att tro på sig själv och sina kunskaper. Hult (2002) vänder sig till 

företagskvinnor och behandlar skillnader mellan företagande män och kvinnor. 
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Enligt Hult är bristen på självförtroende större hos kvinnor än hos män när det 

kommer till att sälja produkter som är egentillverkade (Hult, 2002).  

   Alla dessa funderingar har lett till att jag intresserat mig för hur konsthantverkare i 

Östergötland ser på problemet med prissättning. Hur går de tillväga när de prissätter 

sina produkter? 

 

1.1. Syfte och frågeställningar  

Mitt syfte är att ge en bild av, och skapa förståelse för hur etablerade 

konsthantverkare i Östergötland prissätter sina produkter och på så sätt skapa en 

diskussion kring prissättningssituationen bland konsthantverkare i Östergötland. 

Texten vänder sig till personer som är intresserade av konsthantverk eller som precis 

har börjat arbeta med konsthantverk. Det vänder sig även till personer som har 

arbetat med konsthantverk under en längre tid.  

 

Utifrån detta syfte har jag formulerat följande frågeställningar: 

 

• Hur prissätter etablerade konsthantverkare i Östergötland sina produkter när de 

säljer själva? 

• Vad finns det för skillnader vid prissättning av bruksföremål och konstföremål?  

• Hur prissätter de sina produkter om de använder sig av återförsäljare eller 

medverkar på en utställning?  

 

1.2. Begreppsförklaring 

För att underlätta för läsaren har jag valt att göra en begreppsförklaring på 

väsentliga begrepp jag använder mig av i arbetet.  

 

Produkt 

Nationalencyklopedin förklarar ordet produkt som ett konkret resultat av en 

tillverkningsprocess, vanligtvis kontrollerad av människan (NE, 2010). Med produkt 

avser jag i studien de föremål som konsthantverkare tillverkar, vilka är avsedda att 

erbjudas på marknaden. Produkten är enligt mig inte bara konsthantverkarens 

levebröd utan samtidigt ett resultat av konsthantverkarens hantverksskicklighet och 

kärlek till sitt hantverk. 
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Konsthantverkare/konsthantverk 

Enligt Ann-Katrin Witt är det ett samlingsbegrepp för keramiker, textilkonstnärer, 

metallkonstnärer, glaskonstnärer och slöjdare. Det är personer som har både 

estetiska och tekniska ambitioner i en hantverksmässig yrkesutövning. De använder 

sin hantverksskicklighet och skapar föremål där funktion och konstnärlig 

uttrycksvilja förenas (Witt, 2004). Nationalencyklopedin menar att 

konsthantverkare är de som tillverkar föremål som är konstnärligt formgivna och 

hantverksmässigt framställda (NE, 2010). Med konsthantverkare avser jag personer 

som arbetar med ett hantverk inom materialområdena trä, textil, keramik, glas och 

metall och som formger produkter som är estetiska eller estetiska kombinerat med 

en praktisk funktion. För mig kan ett konsthantverk förmedla eller skapa känslor 

som glädje, sorg, smärta och skönhet genom en form eller i ett uttryck.     

 

Värde 

Ett begrepp som jag använder som har två olika betydelser. Enligt 

Nationalencyklopedin är det en benämning för åtråvärdhet hos varor eller tjänster, 

en benämning på det belopp som en vara eller vara kan bytas, köpas eller säljas för. 

Värde är även ett filosofiskt begrepp som inte innebär ett ekonomiskt värde för ett 

föremål utan ett affektionsvärde, känslomässigt kopplat till individen (NE, 2010-03-

22). Jag har valt att använda båda begreppen i studien parallellt med varandra 

eftersom jag anser att de förs samman när det handlar om konsthantverk. Samtidigt 

som en produkt har ett kostnadsvärde ger det ett intryck till betraktaren som 

därigenom kan skapa ett känslomässigt värde.        

 

1.3. Disposition 

Här följer en översikt över arbetet för att läsaren ska få en bild av vad som kan 

förväntas av de olika avsnitten.  

 

Metod  

I detta kapitel presenterar jag mitt val av metod och hur jag har planerat mina 

intervjuer. Hur mitt val av informanter gick till och hur jag har förhållit mig till 

etiska frågor samt hur jag har bearbetat det insamlade materialet.   
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Litteraturgenomgång 

I detta kapitel behandlas den litteratur som relaterar till min frågeställning om 

prissättning. När jag bearbetade litteratur som behandlade prissättning användes 

återkommande begrepp som värde, marknadsföring, konkurrens, strategier samt 

utbud och efterfrågan. Eftersom de var centrala begrepp inom den litteratur som 

behandlade prissättning valde jag att göra en övergripande litteraturgenomgång om 

hur begreppen behandlas i litteraturen.  

 

Resultat 

Resultatkapitlet består av tre delar, sammanfattning av intervjusvar 1 och 2, 

sammanfattning och sammanfattade slutsatser.  

   Under sammanfattning av intervjusvar 1 och 2 presenteras informanternas svar på 

intervjufrågorna. Här får läsaren en bild av hur de olika informanterna reflekterar 

över och resonerar kring prissättning. Under sammanfattning presenteras en 

sammanfattande del där intervjusvaren ställs i relation till den litteratur som 

presenterats under litteraturgenomgång. Avsnittet är uppdelat under begrepp som 

både litteraturen och intervjusvaren behandlat. Under sammanfattade slutsatser 

presenteras det som jag kommit fram till utifrån det insamlade materialet som ger 

svar på mina frågeställningar.  

 

Diskussion 

I detta kapitel reflekterar jag över och diskuterar arbetets alla delar. Här finns även 

en fortsatt diskussion kring ämnet under rubriken resultat.  

    Som avslutning presenteras förlag till fortsatta studier inom ämnet.   
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2. METOD 

2.1. Metodval 

Uppsatsen bygger på en fallstudie, vilket innebär en undersökning på en mindre 

avgränsad grupp. Fallstudier används när processer och förändringar ska studeras. 

Då är det vanligt att data av olika karaktär samlas in, som till exempel intervjuer och 

litteratur. Jag har valt en fallstudie med inriktning mot kvalitativ forskning. Syftet 

med en kvalitativ forskning är att skaffa en djupare kunskap (Patel & Davidsson, 

2003) och samla material som ger mig en bild av hur konsthantverkare tänker när de 

prissätter sina produkter. Inte bara det praktiska tillvägagångssättet utan även 

tankarna bakom deras beslut och vad det är som påverkar dem. Jag valde att 

intervjua fem konsthantverkare som arbetar med olika material och tekniker samt 

kommer från olika orter i Östergötland. Intervjuerna gör det möjligt att få en bild av 

hur informanterna tänker när de ska prissätta och därigenom skapa en förståelse för 

fenomenet. Det hade inte varit möjligt om jag använt mig av en kvantitativ 

undersökning som genererar data i form av siffror. Kvantitativa undersökningar 

bygger på att information kategoriseras innan den samlas in, att jag som undersöker 

har frågor med fasta svarsalternativ. Det leder till att jag får ett resultat som 

behandlar storlek och frekvens men inte förståelsen om vad de intervjuade gör och 

varför de gör det (Jacobsen, 2002).   

   Steinar Kvale (2009) beskriver att den formen av fallstudie som jag har använt mig 

av kallas enligt författaren Robert E. Stake för den ”egentliga fallstudien”. Den 

formen används för att få bättre förståelse för ett särskilt fall. Fallstudier bygger 

traditionellt sett på generaliserbarhet, vilket innebär att de data som samlas in ska 

kunna generaliseras, jämföras med den stora massan. Stake menar att den ”egentliga 

fallstudien" har ett värde i sig och bortser ifrån generaliserbarhetskrav dock inte 

utan kontroverser med den vetenskapliga traditionen (Kvale, 2009).  

 

2.2. Intervju 

För att få fram material som innefattar resonemang, åsikter och mönster i hur 

konsthantverkarna prissätter har jag använt en kvalitativ intervjuform. Enligt Jan 

Trost (2005) utmärks en kvalitativ intervju av att intervjuaren ställer enkla och raka 

frågor på vilka informanten ger komplexa svar. Intervjun gå ut på att förstå den 

intervjuades tankar och känslor och vilka erfarenheter den har (Trost, 2005). Enligt 

Patel och Davidsson (2003) är syftet med en kvalitativ intervju att upptäcka och 

identifiera egenskaper om den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om ett 
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fenomen.  Intervjuerna är utformade med en låg grad av standardisering och med en 

hög grad av strukturering. Låg grad av standardisering innebär att frågorna som 

ställs ger informanten utrymme att svara med sina egna ord, vilket innebär att 

variationsmöjligheterna är många (Patel & Davidsson, 2003). En hög grad av 

strukturering betyder att jag som intervjuar vet vad jag vill fråga och att alla frågor 

handlar om det ämnet och inte om någonting annat (Trost, 2005). Intervjuformen 

kallas enligt Annika Lantz (2007) för den riktade öppna. Frågornas följd kan variera 

och intervjuerna lämnar större eller mindre utrymme för improvisation beroende på 

vilken struktureringsgrad intervjun har. Variationen på intervjuerna beror främst på 

att informanten svarar spontant och då kan komma in på ett ämne som var tänkt att 

tas upp senare. Intervjuerna har utgått från två grundläggande frågor (Bilaga 1) som 

därefter, beroende på vad informanten svarade, lett vidare till följdfrågor. Enligt 

Lantz gäller det att jag som intervjuar är tydlig när jag presenterar ämnet och har 

formulerat frågorna så att informanten tolkar dem på rätt sätt, eftersom det är 

utifrån mina frågor som informanten ska ge ett innehåll till min intervju (Lantz, 

2007).  

 

2.3. Urval 

Mitt val av informanter förutsatte konsthantverkare som varit verksamma i minst 

fem år och som har sitt konsthantverk som inkomstkälla. Urvalet har skett ur 

skriften Form Träff som finns med som länk via Östgötakulturs hemsida under 

rubriken Konst och form (Östgöta kultur, 2010-02-03). I Form Träff förtecknas 

verksamma konsthantverkare från Östergötland under områdena trä, metall, textil, 

keramik och glas. Informanter från varje materialområde valdes ut för att varje 

område skulle bli representerat. Min tanke var att intervjua tio stycken informanter, 

två konsthantverkare från varje materialområde men på grund av arbetets 

omfattning intervjuades endast en informant från varje materialområde. Urvalet 

utfördes genom lottning (Jacobsen, 2002). Lottningen fördelades så att 

informanterna som arbetar med glas och keramik idag inte är aktiva med sitt 

hantverk. Mitt val blev ändå att intervjua dem eftersom de fortfarande hade 

relevanta erfarenheter att delge gällande prissättning. 

    I Form Träff finns även kategorin andra material och tekniker. Jag valde att inte 

använda mig av den kategorin eftersom de för mig i min studie är mer mångsysslare 

än konsthantverkare.  
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2.4. Etik 

Den första kontakten gjordes via telefon och då presenterade jag mig, mitt arbete och 

min anknytning till Linköpings universitet samt anledningen till varför just de 

kontaktades. Efter det skickades ett e-brev till informanterna med fördjupad 

information. I e-brevet presenterades hur intervjun skulle gå till och vad intervjun 

skulle innehålla för att ge en tydlig ram till informanterna (Bilaga 2). Det skapar 

enligt Lantz (2007) förtroende oss emellan eftersom informanten kan förlita sig på 

att jag tar ansvar för intervjuns genomförande och arbeta inom ramen som 

beskrivits. Anspänningarna blev mindre eftersom informanten kunde förutsäga 

intervjun och förutsägbarhet minskar enligt Lantz anspänning (Lantz, 2007). Efter 

att de läst e-brevet kontaktades de igen och blev tillfrågade om de ville delta och efter 

deras samtycke kom vi överens om en tid för intervjun. Alla fem intervjuer har skett 

via telefon och jag har fått tillåtelse att spela in intervjuerna, vilket innebär att alla 

intervjuer finns förvarade hos mig. En fördel med att spela in via telefon är att 

informanten inte blir distraherad av att se en diktafon eller bandspelare, vilket 

kunde ha skett om jag hade intervjuat öga mot öga (Trost, 2005). När jag skrev 

brevet till informanten utgick jag ifrån de riktlinjer som enligt Lantz bör vara med 

när intervjuaren och informanten kommer överens om intervjuns ramar: 

  

- Syftet med intervjun och intervjuns frågeställning 

- Intervjuns innehåll, uppläggning och genomförande 

- Förväntade slutsatser och resultat 

- Återkoppling till respondenten 

- Vad som karaktäriserar relationen mellan intervjuare och intervjuperson 

- Ömsesidiga förväntningar (Lantz, 2007. s.70) 

 

Eftersom jag skickade ett e-brev med de frågor som skulle ställas under intervjun gav 

det informanten god tid att tänka igenom sina svar. Intervjuerna har börjat med 

frågor angående informantens bakgrund och vad som är aktuellt för informanten 

just nu. Enkla frågor som är lätta för informanten att svara på. Meningen är att de 

inledande frågorna eller samtalet, gör att informanten känner sig trygg innan de 

svårare intervjufrågorna ska ställas, som en sorts uppmjukning (Lantz, 2007).  
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2.5. Bearbetning av intervjuer 

När intervjuerna var genomförda har de först skrivits ut i sin helhet och sedan 

analyserats och tolkats. Textmaterialet är ofta omfattande vilket gör att kvalitativa 

undersökningar är tids- och arbetskrävande (Patel & Davidsson, 2003). Vid 

kvalitativa intervjuer finns inga på förhand fastställda tillvägagångssätt kring hur 

analysen och bearbetningen ska gå till. Redan när själva intervjun äger rum sker 

automatiskt en del analyser och tolkningar. Jan Trost (2003) menar att forskaren 

måste använda sin fantasi och kreativitet som hjälpmedel vid kvalitativa studier 

(Trost, 2005). När det slutgiltiga resultatet framställs är det viktigt att texten 

författas så att den är tillgänglig för läsaren att förstå (Patel & Davidsson, 2003). När 

presentationen av materialet ska göras menar Trost (2003) att det är en smaksak om 

materialet ska citeras ordagrant eller om framställningen mera ska likna skriftspråk. 

Trots (2003) menar att om talspråk citeras ordagrant kan det uppfattas som oetiskt 

av intervjuaren att utsätta informanten för det. Det gäller även om informanten inte 

får läsa uppsatsen (Trots, 2005).    
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3. LITTERATURGENOMGÅNG 

3.1. Värde ur ett ekonomiskt perspektiv 

När Gunnar Schäder (2006) beskriver ett pris i sin bok Prissättning; rätt pris till 

rätt kund menar han att många ser priset som den viktigaste egenskapen för 

produkten. Att med rätt pris kan man sälja produkten och annars inte. Han 

ifrågasätter om egenskapsslutsatsen stämmer och menar att många anser att högt 

pris är lika med hög kvalitet och ett lågt pris låg kvalitet. Schäder (2006) menar att 

på samma sätt som hög kvalitet vanligtvis kostar mer än låg kvalitet, är värdet för 

köparen normalt sett större när det är högre kvalitet och ett högre pris. Utifrån det 

menar han att pris inte är en egenskap utan att ett pris är ett uttryck för värde. 

Produkten har ett värde för företaget som innefattar deras insats och kostnader och 

ett annat värde för kunden, vilket är det förväntade värdet produkten ska utgöra för 

det priset (Schäder, 2006).  

    Paul Weinberger och Henrik Ekelund (1981) skriver i Prissättning av nya 

produkter om vikten i att produkten har ett värde hos kunden. De menar att vid 

prissättningen av en produkt måste producenten utgå ifrån det värde som kunden 

uppfattar att produkten har. Eftersom det enligt Weinberger och Ekelund är en 

förutsättning för att en produkt ska ha en lönsam försäljning att den har ett värde för 

den potentiella kunden (Weinberger & Ekelund, 1981). Företaget får räkna med att 

kunderna prutar men om värdet stämmer överens med det värde som kunden 

förväntar sig kan företaget stå fast vid sitt pris. Om säljaren däremot börjar sänka 

sitt pris i en prisdiskussion signalerar det till kunden att han eller hon inte kan leva 

upp till kundens förväntningar och att produkten inte har det förväntade värdet 

(Schäder, 2006). Björn Lundén (1990) menar att de flesta konsthantverkare anser 

att det tar emot att ta betalt för sina produkter. Lundén menar att det beror på att 

samhällets attityd går ut på att konstnärliga alster inte är värda något i jämförelse 

med nyttosaker och statussymboler. Samhällets attityd smittar av sig på 

konsthantverkaren som skäms för att säga vad produkterna kostar och då hellre 

prutar på sina egna produkter än att säga det egentliga priset. Lundén kallar det för 

talfel och menar att det kan undvikas genom att använda prislappar eller att träna 

upp självförtroendet så att konsthantverkaren kan stå för sina priser (Lundén, 1990).  

  

3.2. Marknadsföring 

Marknadsföringen avgör till viss del vilket pris ett företag sätter på sina produkter. 

Med marknadsföring påverkar företag nuvarande och potentiella kunder genom att 
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kommunicera det fördelaktiga i produktens värde (Schäder, 2006). Ulf Bernitz 

(1993) beskriver i Svensk marknadsrätt olika typer av marknadsföring. Reklam är 

en variant av marknadsföring där kommersiella budskap sprids av olika typer av 

medier. Reklam kan till exempel spridas med hjälp av annonseringar, direktreklam 

och även på försäljningsplatsen med skyltning och varuexponering. Andra sätt att 

sprida reklam är med hjälp av mässor och utställningar, via utomhusreklam, 

flygbladsutdelning eller TV- och filmreklam (Bernitz, 1993).  

    Andra sätt att marknadsföra sig kan vara genom en muntlig säljarargumentering, 

då marknadsföringen sker direkt till kunden i till exempel butiken. Det kan även ske 

med hjälp av olika säljmetoder, promotions, där erbjudanden kombineras vid 

försäljning och pristävlingar är vanliga (Bernitz, 1993).  

    Lundén (1990) menar att marknadsföring är allt som en konsthantverkare gör för 

att öka efterfrågan på sina produkter. Det vanligaste är att marknadsföra sina 

produkter men Lundén anser att konsthantverkaren även kan marknadsföra sig 

själv, antingen som en yrkesmässigt skickig eller som en intressant personlighet. Då 

menar Lundén att konsthantverkaren ska granska sin personlighet och se om det 

finns egenskaper han eller hon kan dra nytta av. Att vara pratglad eller så tystlåten 

att det endast går att kommunicera med lappar. Det kan också handla om 

utmanande klädsel eller en uppseendeväckande frisyr. Då kommer turister och 

kunder att vilja besöka konsthantverkaren för att få träffa den speciella personen och 

Lundén menar att när de ändå är där kommer de troligtvis att handla (Lundén, 

1990).  

 

3.3. Konkurrens 

Enligt Bernitz (1993) är förutsättningar för konkurrens att konsumenterna måste 

uppfatta de olika producenternas produkter som likvärdiga. Konsument och 

producent måste ha full förståelse för sina inköps- och säljmöjligheter. Antalet 

producenter och konsumenter måste vara så pass många att en förändring i den 

enskildes efterfrågan inte märkbart påverkar marknadspriset. Det får inte finnas 

några regleringar eller avtal beträffande beteendet på marknaden (Bernitz, 1993).  

Enligt Schäder (2006) är det ur kundens perspektiv i första hand bara de företag 

som har direkta alternativ till varandras erbjudanden som ses som konkurrenter. 

Schäder menar att priset på en produkt är ett konkurrensmedel som används på den 

marknad som företaget agerar på. Det är en del av marknadsföringen eftersom 

konkurrensmedel används i kampen om kunderna. Enligt Schäder har 
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undersökningar visat att kunderna inte har någon exakt kunskap när det gäller de 

priser som finns på marknaden. Istället ser kunderna till ett genomsnittspris, det 

pris som de upplever är det aktuella marknadspriset (Schäder, 2006). 

 

3.4. Strategier 

Weinberger och Eklund (1981) skriver om skumning och penetrering som är två 

prissättningsstrategier att använda på marknaden. Med skumning menas att 

producenten sätter höga priser som skummar den del av efterfrågan som är villig att 

betala högst priser. Med penetrering menas att producenten sätter låga priser för att 

snabbt öka volymen och erövra så stor del av marknaden som möjligt och på så sätt 

försvåra för potentiella konkurrenter (Weinberger & Eklund, 1981).  

    Eric G Mitchell (1990) behandlar i Strategier för lönsamprissättning olika 

strategier vid prissättning. En strategi som är en av de mest använda och enligt 

Mitchell den minst effektiva är prissättningen som går ut på att lägga ihop 

kostnaderna med den vinst som önskas, kostnad plus vinst (Mitchell, 1990). 

Strategin liknar den som Schäder (2006) kallar för kostnadsbaserad prissättning. 

Den strategin lämpar sig bäst för företag som säljer produkter på stagnerade 

marknader där likartade produkter säljs i stora volymer. Även om den strategin 

borde vara till hjälp vid prissättningen, så att inkomsterna i alla fall täcker utgifterna, 

är det en svårighet att få med alla kostnader och få en lönsam verksamhet (Schäder, 

2006).  

     Lage och Kristian Rosvall (2000) skriver i Prissättning efter kundvärde att det 

finns två håll att närma sig sin prissättning. Den ena är att räkna ut vad som måste in 

och den andra är att ta reda på vad som kan komma in. Att bara räkna ut vad som 

måste in är vad som kallas kostnadsbaserad prissättning. Enligt Rosvall (2000) 

behövs en kombination av de båda. Först bör man räkna ut vad som måste in för att 

sedan se om det är en bra affär. Annars är risken att försäljaren hamnar över eller 

under det priset som marknaden är villig att betala. Rosvall kallar det för 

prissättning efter kundvärde och menar att det ska användas när kunder vill ha det 

bästa snarare än det billigaste. Då gäller det att betona att försäljaren har lite högre 

pris för att kunna finansiera verksamhetens utveckling för att bli snabbare och bättre 

i att betjäna sina kunder. Det är viktigt att bli bättre på att förklara produktens värde 

för kunden (Rosvall, 2000). 

    Mitchell (1990) beskriver en strategi som han kallar för piltavlan. Den används 

oftast av en ledningsgrupp som kastar fram förslag på pris och den som lyckas 
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övertala de andra med det pris som är mest mitt i prick vinner. En annan variant av 

piltavlan är att företaget går ut och frågar potentiella kunder vad de skulle kunna 

tänka sig betala för produkten. Nackdelen är att kunderna tenderar att säga ett för 

högt pris. Vanligtvis används denna metod av större företag som en allmän 

fingervisning och hjälp i deras prissättning (Mitchell, 1990).  

   Ytterligare en strategi är att gå ut med ett så lågt pris som möjligt för att sedan höja 

det. Det svåra är att inte fastna i den prisnivån då kunderna då förväntar sig låga 

priser, eftersom det alltid är svårare att höja priserna än att sänka dem (Mitchell, 

1990). 

 

3.5. Utbud och efterfrågan 

Utbud innebär: 

 

Den mängd av en vara eller en tjänst som erbjuds på en 

marknad under en viss tid. Utbud kan även användas allmänt 

om varor och tjänster som är till salu (NE, 2010-03-11). 

 

På hemsidan förklaras att efterfrågan är en mängd ”varor eller tjänster som köpare 

är villiga att köpa vid ett visst pris” (NE, 2010-03-11). Schäder (2006) skriver om 

efterfrågan och efterfrågans elasticitet. Schäder menar att beroende på om en 

produkts pris förändras påverkas efterfrågan på produkten och beroende på vad det 

är för produkt reagerar kunder olika på höjningar och sänkningar. En del produkter 

har kunder svårare att avstå ifrån medan andra produkter kan bytas ut mot 

likvärdiga. Det finns varor som ersätter varandra, som till exempel smör och 

margarin och det finns varor som kompletterar varandra, som till exempel däck och 

bilar. Beroende på vad produkten har för karaktär påverkas efterfrågans elasticitet. 

Efterfrågeelasticitet eller priskänslighet som det även kallas, speglar hur efterfrågan 

på en produkt förändras vid en prisförändring (Schäder, 2006). Schäder (2006) 

menar att utbud och efterfrågan i teorin strävar efter att finna en balans. Det finns en 

strävan efter att finna balans som uttrycker sig med ett jämviktspris, då det erbjudna 

värdet från företaget och den förväntade värdet för kunden är i balans i förhållande 

till varandra. När det finns ett jämviktspris efterfrågar kunden produkten i samma 

utsträckning som producentens tillverkning (Schäder, 1996). 
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4. RESULTAT 

I den första delen behandlas intervjusvaren som jag valt att dela in i längre citat som 

följs av mina sammanfattningar. Citaten är en återgivning av intervjun, vilket 

innebär att det är informanternas egna ord framställt mer likt skrivspråk (Trost, 

2005). Jag har valt att inte använda mig av informanternas riktiga namn utan istället 

låta dem vara anonyma och ersätta deras namn med pseudonymer. Dels för att 

skydda deras integritet men i huvudsak för att personerna i sig inte är det viktiga 

utan deras tillvägagångssätt berörande prissättning. Konsthantverkarna kommer att 

benämnas med det genus som de har och behandlas områdesvis i följande ordning: 

Textilkonstnär, Träsnidare, Keramiker, Glasblåsare och Guldsmed.    

 

4.1. Sammanfattning av Intervjusvar 1 

• Hur går du tillväga när du prissätter dina produkter? 

 
4.1.1. Textilkonstnär 

 

Jag tycker det är väldigt svårt att berätta för någon annan hur jag gör, för det är 

väldigt mycket magkänsla när jag prissätter. Jag kontrollerar naturligtvis vad 

materialet kostar, och det textila materialet är ganska dyrt, det kostar en bra slant. 

Jag tittar också på ungefärlig tid, vad det tar från det att jag sätter mig i vävstolen 

tills produkten är klar. Men sedan finns det en massa annan tid som är svårt att 

prissätta, och svårt att ta tiden på. För att i arbetet så finns hela tiden processen 

med mig, så den faktiska tiden när jag sitter i vävstolen den kan vara väldigt kort 

jämfört med hela processen. Jag skissar och jag kanske måste provväva för att hitta 

en ny kvalité. Så därför är det väldigt svårt tycker jag att prissätta. Någonstans 

försöker jag ändå hamna där det är rimligt för kunden att betala och då går jag bara 

på min egen känsla. Jag har kunder som kanske skulle kunna betala dubbelt mot 

vad jag prissätter men om jag ska ha lite omsättning på mina produkter så tittar jag 

ändå lite grann på det (Intervju, Textilkonstnär, 2010-02-24). 

 

Informanten tillverkar i första hand vävda bruksföremål såsom handdukar, mattor 

och dukar och när hon prissätter utgår hon från materialkostnaderna och tiden för 

tillverkningen. Hon utgår ifrån kostnaderna för materialet eftersom hon anser att det 

textila materialet är dyrt. Det kan betyda att det är dyrt i jämförelse med andra 

material eller att det är dyrt för att vara textil. Hon tillverkar produkten och sedan i 

efterhand räknar hon ut vad produkten kommer att få för pris. Min tolkning är att 

hon inte har en strategi för sin prissättning utan prissätter efter sina egna 
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värderingar. Eftersom hon tillverkar produkter som är unika kan hon inte förutse 

tiden för sitt arbete, vilket i sin tur försvårar prissättningen ytterligare. Det är även 

svårt för henne att prissätta eftersom processen finns med henne dygnet runt. Idéer, 

tankar och funderingar kring produkter stängs inte av bara för att klockan har slagit 

16.00 och det är dags att gå hem. Därför prissätter hon sina produkter utifrån sin 

egen känsla och efter vad hon tror kunden rimligtvis kan betala. Utifrån sig själv 

värderar hon sina produkter som hon tror att hennes kunder värderar dem. Som om 

hon försöker gissa sig till vad kunderna anser om hennes produkter. Känsla är ett 

ord som är ett diffust begrepp som kan ha olika betydelser för olika individer. Det 

som kan vara svårt att förstå när hon prissätter efter sin egen känsla är hur hon kan 

veta vad kunderna rimligtvis vill och kan betala. Hon säger själv att hon har kunder 

som kan betala det dubbla priset men ändå väljer hon ett lägre pris för att kunna 

sälja fler produkter och öka försäljningen.  

 

Om jag vänder på det och ser på vad jag har för pris och tittar på hur många 

timmar det har tagit så har jag ingen vidare timpenning. Så åt det hållet brukar jag 

sällan räkna. För jag kan inte säga att det tar tjugo timmar och säg att jag ska ha 

600 kr i timmen för att täcka sociala avgifter och att jag får en rimlig lön, då 

kommer jag inte kunna sälja mina produkter. (Intervju, Textilkonstnär, 2010-02-

24).  

 

Hon anser att hon inte kan använda sig av en timkostnad för att få ut en rimlig lön 

eftersom hon inte kan förutse den arbetstid som hon kommer att lägga ner. En 

rimlig lön kan innebära så mycket att hennes verksamhet går runt eller att hon går 

med vinst. Det beror helt på vad hon har för ambitioner och vad hon prioriterar och 

vill få ut av sin verksamhet.  

 

Jag har till exempel vänner som är guldsmeder där materialet också är väldigt dyrt 

men som kan sätta det där priset. För att ett guldsmycke är mera beständigt i värde 

och det kan öka i värde. Guldet kan stiga i värde och det kan också sjunka 

naturligtvis men det har ett beständigt värde, man sliter inte ut det. Det är en 

skillnad på det textila för att det textila, om du har en handduk och även om den 

håller väldigt länge, så småningom är den slut. Du kan inte pantsätta den eller du 

kan inte få ett värde på det sättet. Det är knepigt med prissättning på textil tycker 

jag. Sedan gör jag en del utsmyckning, textila föremål som ska hänga på väggen. 

Där känner jag väl att jag kanske tar till lite grann istället. För där finns det oftast 

en summa man ska använda för den där utsmyckningen och där kan man också ta 
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lite bättre betalt jämfört med de här föremålen som jag säljer, handdukar, dukar 

och mattor.  

    Jag gör ganska mycket trasmattor på privata beställningar, jag får mått och färg 

som kunden själv vill ha. Jag samarbetar med kunden lite grann och jag skissar 

fram och tillbaka. Om du jämför en trasmatta som jag säljer med en trasmatta som 

du köper på Ikea eller Åhléns så är de kostsamma. Då kostar de ganska mycket 

mer, men att sedan räkna tillbaka på det och använda timpenning, det är väldigt 

svårt! (Intervju, Textilkonstnär, 2010-02-24)         

 

Informanten jämför sig med en guldsmed och menar att hennes textila bruksföremål 

inte har ett lika beständigt värde som ett guldsmycke. Att det i sin tur kan ha med 

materialutslitning att göra då en handduk slits ut medan ett guldsmycke är mer 

hållbart. Beständigt värde kan vara utifrån ett samhällsperspektiv, att guld har högre 

status än textil då guld kan omvandlas till kontanter. Det kan även vara skillnaden på 

produkt. Ett smycke kan bäras dagligen. En handduk kan också vara en sorts 

utsmyckning men det är inget som en person bär med sig. Bruksföremål är svårare 

att ta betalt för medan konstföremål kan kosta mer för att kunderna är mer villiga att 

betala för konstföremål än för bruksföremål. ”För där finns det oftast en summa man 

ska använda för den där utsmyckningen och där kan man också ta lite bättre betalt 

jämfört med de här föremålen som jag säljer.” Antingen betyder det att det är 

kunden som har en större summa att köpa konstföremål för eller att det är hon själv 

som använder en större summa när hon ska tillverka konstföremål. De trasmattor 

hon tillverkar är kostsamma om hon jämför dem med de Ikea och Åhléns säljer. 

Deras trasmattor tillverkas i större volymer under kortare tid, vilket i sin tur gör att 

deras priser kan vara lägre än informantens. Syftet med till exempel Ikeas mattor är 

inte att de ska vara unika utan att de ska vara billiga. Det beskrivs tydligt i Ikeas 

affärsidé som delvis är att erbjuda ”så låga priser att så många som möjligt ska ha 

råd att köpa dem” (Ikea, 2010-04-24), vilket i princip är motsatsen till informantens 

arbetssätt.  

 

När jag har tittat tillbaka på när jag prissätter och vad priset hamnat på så har jag 

oftast hamnat på att det som blir om jag tar materialkostnaden och multiplicerar 

dem med siffran sex.  Då är jag ganska nära det jag sedan sätter priset på, på det 

mesta jag gör. Jag har ingen aning om varför det är så men jag hamnar någonstans 

lite rimligt där när jag multiplicerar på det sättet. Sedan tittar jag ändå på tiden, det 

är klart, det är ju olika på vad jag gör och hur lång tid det tar och göra det. Det där 

är verkligen en förenkling att multiplicera med siffran sex men ibland kan det vara 
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skönt att ha den där lilla kollen på prissättningen på något sätt (Intervju, 

Textilkonstnär, 2010-02-24).          

 

Hon avslutar med att säga att hon multiplicerar materialkostnaden med siffran sex. 

Sättet hon räknar på gör att det blir som en sorts struktur i hennes prissättning. Som 

om att hon vill ha struktur men att hon inte klarar ut det och därför använder sitt 

eget tillvägagångssätt med siffran sex.    

 

4.1.2. Träsnidare 

 

Nu pratar vi sen tid, ett eller två år tillbaks. Då har jag försökt att sätta mig ner och 

fundera på vad jag vill tjäna på det här och vad jag vill ha för lön ut i månaden. Jag 

startade redan 1986 och inkomsterna har varierat från väldigt lite till skapligt 

tycker jag idag. Jag har aldrig haft någon ambition, eller det har aldrig varit min 

drivkraft egentligen att tjäna pengar. Det är en nackdel som många 

konsthantverkare och slöjdare lever med. Man värdesätter sin egen tid och glädjen 

i att få göra det man tycker är riktigt kul att göra eller det man alltid har längtat 

efter att få göra. Så därför så ser man inte till inkomsterna så mycket från början. 

Men idag har jag gjort så i alla fall att jag har satt mig ner och funderat på hur 

mycket ska jag ha i månaden för att klara ekonomin och se till att barnen har hela 

och rena kläder. Att de inte tycker att livet är påvert på något sätt egentligen och att 

även jag tycker att det är helt okej. Så då har jag försökt räkna ut en månadslön och 

sedan har jag försökt att lära mig hur jag ska räkna, alltså hur mycket som måste in 

för att det tillslut ska bli den där lönen kvar i slutändan. Jag har fått lära mig själv 

av erfarenhet att det inte räcker med 400 kr även om det ser bra ut när man sitter 

och räknar på det. Det går åt mycket tid till administration, man får försöka lära sig 

vad som är produktionstid och vad som är annan tid runt om kring. Jag räknar 

med att fyra dagar i veckan kan jag producera och en dag i veckan går åt till sådant 

runt om kring. Skaffa material, sköta bokföring och hålla kontakt med kunder. Då 

får jag ett mycket mindre antal timmar som jag ska dela min inkomst på för att få 

ihop det, så det blir en högre timpenning. Jag försöker räkna ut hur många timmar 

jag hinner arbeta på ett år. Hur mycket jag ska ha in i lön, hur mycket som går åt 

till material och hur mycket som blir kvar av det jag får in som jag kan ta ut som 

lön. I stort sett halva inkomsten brutto kan jag ta ut som lön före skatt har jag lärt 

mig av erfarenhet. Ska jag få in en lön på 200’000 – 250’000 kr så måste jag få in 

400’000 – 500’000 kr plus moms per år. Det ska delas på de timmar som jag 

hinner arbeta, fyra gånger åtta timmar i veckan. Sedan ska jag ha semester och det 

börjar jag kunna ta ut nu och då går det bort en massa timmar där under 
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sommaren. Den produktionstid som blir tillgänglig är årets alla dagar minus helger 

och en dag i veckan som går åt till annat och sedan fem till sex veckor semester per 

år. Så försöker jag räkna (Intervju, Träsnidare, 2010-02-26).  

 

Informanten specialiserar sig på att tillverka en serie produkter som är 

återkommande i form av snidade djur, framförallt fåglar. När informanten beskriver 

sin prissättning uttrycker han sig självsäkert med ett tydligt strukturerat 

tillvägagångssätt som bygger på de erfarenheter han har utvecklat genom att 

successivt bygga upp sin verksamhet från grunden. Han har inte strävat efter att bli 

rik utan prioriterat sitt hantverk före en karriär. Idag utgår han ifrån vad han vill ha 

för månadslön och försöker få ut en lön som han anser är okej, vilket innebär en 

månadslön som han och hans familj klarar sig på. Han sätter upp mål för sig själv 

hur mycket han måste tjäna och arbeta för att få en specifik årsinkomst och 

månadslön. Hans utgångsläge liknar en tjänst på 80 procent och utifrån den försöker 

han räkna ut en timlön som kommer att resultera i den månadslön han eftersträvar. 

Informanten arbetar troligtvis mer än 100 procent per vecka men han räknar bara 

med den praktiska arbetstiden och inte den tiden som går åt till administration som 

en normal arbetsplats räknar in som en del av arbetstiden. Det innebär att han måste 

vara effektiv i sitt arbete eftersom han har mindre antal timmar att röra sig med.  

 

Sedan är det alltid en kamp för mig och jag tror att det är för många andra också 

som håller på med slöjd och konsthantverk, att värdesätta sitt eget arbete. Det finns 

många problem som man stöter på givetvis. Antingen att man har ett 

produktområde som är svårt och kräver alldeles för mycket arbetstid och därför 

blir svårt att sälja och svårt att prissätta rätt. Men mycket tycker jag när jag träffar 

andra konsthantverkare att det är en kombination av inneboende, dåligt 

självförtroende. Trots att man gör det man tycker man är bäst på så kan man inte 

själv värdesätta det inför andra, så att man sätter ett pris som är värdigt egentligen. 

Det i kombination med produkter som man själv tycker bättre om än vad som 

säljer på marknaden. Sedan finns det ytterligare problem som att hitta vägar ut 

(Intervju, Träsnidare, 2010-02-26). 

 

Han menar att det är en kamp att värdesätta produkter som är egentillverkade, att 

han brottas med sina egna förutfattade meningar om samhällets syn på hans 

produkter. Han menar att svårigheten i att sätta ett pris beror på olika problem som 

konsthantverkare ställs inför. Som att produkten inte passar in på marknaden, det 

vill säga att det inte finns en efterfrågan på produkten samt ett bristande 
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självförtroende. Enligt informanten kan det vara svårt att prissätta rätt när det är 

produkter som tar lång tid att tillverka. Det kan vara svårt att räkna ut den precisa 

arbetstiden när en produkt tar lång tid, vilken kan innebära att priset stiger och 

hamnar över vad marknaden är villig att betala. Rätt pris kan innebära att använda 

sig av en prissättningsstrategi som är mest lämpad för produkten så att priset inte 

hamnar över marknadspriset. Han anser att det är svårt att sätta ett pris som är 

värdigt för det arbete som lagts ner. Att det är svårt att värdesätta sina kunskaper 

och sin yrkesskicklighet objektivt och opartiskt. Det blir ofta att han tänker att han 

inte har den kompetensen som krävs och har svårt att tro på sig själv och därför 

sätter lägre priser.  

 

Hade jag från början bestämt mig för att jag skulle göra det här på 

marknadsmässiga grunder, det vill säga att jag hade gått en ekonomikurs och visste 

precis vilka regler som gällde med sjukpenning och grundande inkomster. Hur 

mycket jag måste tjäna för att det ska vara möjligt att bli sjuk och ha barn hemma, 

så hade jag aldrig fortsatt. De många år i början, när jag levde på ur hand i mun, 

det var ett sätt att överleva en period, hitta sin nisch, sitt skapande och sin 

produktion. Hitta det jag var bra på, och då fick det vara lite påvert. Nu tycker jag 

att det går strålande bra så att det kanske det var värt att tjäna lite pensionspoäng 

under den fösta halvan av livet. Jag kanske ångrar mig när jag blir gammal men 

just nu känns det helt rätt. Men mitt problem är just nu inte att jag har för höga 

priser, utan det är nästan tvärt om att kunder tycker att jag tar för lite betalt och det 

är både positivt och negativt. Det är väldigt positivt för då finns det en mån att öka 

inkomsterna samtidigt som det sätter fingret på en öm punkt just det där med 

självförtroende och att värdesätta sitt arbete. Det är väldigt lätt att tycka att ”ja men 

så här mycket skulle jag aldrig kunna betala för en sån här grej, nej jag måste nog 

ta lite mindre betalt”. Medan kunden kanske egentligen tycker att ”kostar det inte 

mer än så där då är det inte riktigt exklusivt och inte riktigt värt pengarna”. Det 

lockar inte på samma sätt. Jag upplever många gånger att kunder tycker att det ska 

vara lite dyrare för då kan de skryta inför andra på något sätt. Det ska vara 

exklusivt och dyrt. Sedan lever man inte i den verklighet som andra lever i på något 

sätt. Man lever i sin egen ekonomi och sin egen värld som har gjort att man inte har 

hängt med riktigt i löneutvecklingen, man anser att man har det bra helt enkelt 

(Intervju, Träsnidare, 2010-02-26).  

 

Ju mer han har arbetat desto mer insatt har han blivit. Istället för att gå en 

ekonomikurs från början har kunskaperna om eget företagande växt i takt med 

verksamheten. Han anser att det var bättre att utveckla sina kunskaper på det sättet 
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istället för att gå en kurs eftersom det hade blivit för mycket att ta in och då hade han 

troligtvis inte fortsatt. Den första perioden som mest gick ut på att överleva var 

nödvändig för att han skulle utveckla sin hantverksskicklighet och finna sitt 

formspråk, ett speciellt uttryck och en teknik som representerar honom. Eftersom 

han prioriterade och värdesatte sitt hantverk har han kunnat utveckla sin 

verksamhet så pass att han idag kan leva på sitt hantverk. 

    Vid två tillfällen nämner han att bristande självförtroende är en orsak till att en 

konsthantverkare sätter för låga priser och inte vågar ta mer betalt. Det kan bottna i 

att produkten är kopplad till konsthantverkaren på ett personligt plan, vilket gör det 

känsligt att sätta ett pris eftersom det blir som att prissätta en del av sig själv. De 

förutfattade meningarna om kundernas åsikter i kombination med bristande 

självförtroende resulterar i att konsthantverkarna tar för lite betalt. Han menar att 

vissa kunder hellre vill se ett högre pris för att produkten ska anses som exklusivt så 

att de kan skryta om sitt inköp. Det kan betyda att de vill ha dyra produkter som de 

kan visa upp och på så sätt förbättra sin status i vänskapskretsen genom att visa att 

de har råd med exklusiva konsthantverk. 

 

4.1.3. Keramiker 

 

Det är många faktorer som jag får tänka på. Dels är det inköp av material och den 

biten. Sedan tillkommer el, hyra, försäkringar, pension som ska betalas in och 

moms som ska lägga på. Det blir många bitar som jag får lägga in i beräkningen och 

då hamnar jag någonstans på cirka 400 kr i timman inklusive moms som jag 

räknar på. Med 400 kr per timme får jag försöka bli så effektiv som möjligt i mitt 

arbete, att en kopp kanske bara får ta ett par minuter att göra. Det var det som var 

det svåraste tyckte jag, för det ska vara kul också. Sedan är det mycket dötid, allt 

ifrån att städa, plocka bort efter sig och att prata med kunder. Allt sådant som 

bromsar produktionen. Ungefär så brukar jag försöka räkna och det är oftast 

väldigt grovhugget.  

    Många gånger blir det ingen vinst på det jag gör men verksamheten går runt, så 

att säga. Jag kan inte alla gånger lyfta en ren lön, men det blir i alla fall inga skulder 

på det sättet jag räknar. Just när det gäller bruksföremål för då är det mycket 

snävare. De Tekannor som jag tillverkar tar ungefär två timmar att tillverka, vilket 

innebär ett pris på 800 kr. Tekannorna tillverkar jag även i olika storlekar men tid 

och materialkostnaderna mellan dem varierar marginellt. Därför handlar det mer 

om att värdesätta sitt eget hantverk och det är svårt. Ibland anser kunder att jag är 

för dyr, men ringer de till en dataexpert till exempel som kanske tar 1200 kr i 
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timman anser de att det inte är kostsamt utan att det är värt det priset, medan en 

tekanna inte ska kosta så mycket (Intervju, Keramiker, 2010-03-02).  

 

Keramikerns specialitet är unika tekannor som är en produkt som kännetecknar den 

verksamhet han driver tillsammans med sin fru. Informanten menar att han måste 

vara så effektiv som möjligt utan att glädjen i hans skapande försvinner. Effektiv 

tolkar jag som produktiv i sin tillverkning genom att försöka tillverka ett antal eller 

en serie produkter på kort tid. På så sätt öka omsättningen och få en högre inkomst. 

Glädjen han ser i att arbeta med sitt hantverk gör att tillverkningen inte får ta 

överhanden utan det är hantverket som ska vara i det centrala i hans arbete. Även 

om verksamheten precis går runt värdesätter han glädjen i skapandet mer än 

inkomsten. Han menar att kunder accepterar att det är dyrt att anlita en dataexpert i 

två timmar medan de anser att en tekanna som tagit två timmar att tillverka och har 

samma pris är för dyr. Det kan bero på att kunderna respekterar andra yrkesgrupper 

mer eller att konsthantverk inte är tillräckligt etablerat för att jämföras med andra 

yrkesgrupper. 

 

Det jag säljer måste jag betala 25 procent på så när jag säljer en mugg för 100 kr 

måste momsen betalas in och då återstår 75 kr. Efter det tillkommer avgifter så 

totalt kanske jag får ut 30 kr för en mugg. I det är det lera för några kronor och el 

och förbränning. Det jag själv kan få ut i handen hamnar någonstans runt 20 kr och 

det är inte mycket, därför försöker jag göra ett gäng så att det lönar sig (Intervju, 

Keramiker, 2010-03-02). 

 

Egentligen återstår 80 kr eftersom 25 procent av 100 kr är 20 kr medan informanten 

menar att det återstår 75 kr. Min tolkning är att han i sitt försök att ge ett exempel 

inte räknade efter ordentligt. Det kan bero på att han inte är helt insatt i hur det går 

till även om han ger intrycket av att ha en relativt bra uppfattning om vad det 

handlar om att driva eget företag. 

 

När det gäller konstföremål, det är där jag lyckas att få in lite pengar. Förmodligen 

är det mycket timmar jag lägger ner men oftast är det glädjepengar. Det blir seriöst 

det här med att vara hantverkare. För mig när det gäller konstföremål vill jag gärna 

lämna någon form av budskap. Den tankeverksamhet och emotionella del jag 

lägger ner i föremålen och även arbetstiden vill jag gärna få betalt för, det unika. 

Konstföremålet ska nå fram till någon okänd som betraktar det och känner att ”den 
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vill jag ha”. Den tysta kommunikation och känslor som finns hoppas man kunna få 

betalt för. En mugg är däremot ganska självklar. 

    Det är olika men jag själv vill att det ska kännas genuint när någon kommer och 

handlar och kommer ner till oss. Att de kunder som vill köpa min tekanna inte 

säger tekanna utan istället kallar den vid mitt firmanamn som också är mitt 

efternamn. Det är dit jag strävar. Det är oftast efter tio år som det brukar bli som 

bäst med mun till mun, jag behövde inte göra så mycket reklam (Intervju, 

Keramiker, 2010-03-02).  

 

Han förklarar att det finns en skillnad mellan bruksföremål och konstföremål. 

Bruksföremålen är mer självklara eftersom de har ett tydligt syfte och en tydlig 

funktion. Bruksföremålen har syftet att tillgodose en kunds funktionella behov 

medan konstföremålen tillgodoser kundens sinnen på ett annat sätt. Konstföremålen 

tar han mer betalt för eftersom han dels lagt ner mer tid på att tillverka dem men 

även för att han vill förmedla ett budskap med dem som skapar känslor hos kunden. 

Det i sin tur gör att produkten får ett emotionellt värde för kunden som gör att 

produkten är värd mer än ett bruksföremål. Informanten menar att den inkomst han 

får på konstföremål vanligtvis är ”glädjepengar”. Det kan innebära att den arbetstid 

han lägger ner på sina konstföremål inte är lönsam i längden men att han ser den 

inkomsten som en bonus eftersom han fått arbeta med det han brinner för. Min 

tolkning är att informanten lever för sitt hantverk och den enligt honom genuina 

kontakten mellan honom och kunden. Han vill att kunderna köper hans produkter 

för att de är unika och för att det är han som har tillverkat dem. Han berättar att 

hans tekanna blivit uppkallad efter hans namn och att det är dit han strävar. 

Etablera produkter som kännetecknar hans hantverk och som kunder associerar till 

hans namn. Han menar att det är efter tio år som ryktet om verksamheten har 

spridit sig i sån utsträckning att han inte behöver göra reklam eller marknadsföra sig 

själv. Min tolkning är att det är så lång tid det har tagit honom att etablera sig och bli 

igenkänd av kunderna.  

 

4.1.4. Glasblåsare 

 

Om jag ska sätta ett pris så börjar jag med att besluta mig för vad det är för 

timersättning som jag vill ha. Sedan försöker jag hålla koll på hur lång tid det har 

tagit och göra produkten. När jag tillverkar en produkt börjar jag först med att 

blåsa och då kostar det att hyra hytta och sedan måste jag iväg och slipa och borra 

och det tar tid att köra dit och det tar tid att borra. Det lägger jag på som arbetstid. 
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Efter det får jag då se hur mycket tid som gått åt och hur mycket jag vill ha ut i 

timersättning. I beräkningen tillkommer även moms och sociala avgifter. Det är det 

optimala, jag har ett rimligt önskemål om timersättning men i början gick det inte. 

Jag gick plus minus noll när jag skulle delta på min första stora utställning i 

Stockholm. Det var på ett etablerat galleri där galleristen menade att jag fick sätta 

vilka priser jag ville men om jag ville få mina produkter sålda rekommenderade 

han mig att sänka dem till de priserna som han föreslog. Så var det till en början 

och vartefter så har jag försökt ändra och höja priserna. I början får man vara 

försiktig och så vill man sälja och då kan man backa lite och ibland kanske man till 

och med prutar själv på sina produkter. Jag ligger lite billigare än vad jag skulle 

vilja och skulle kunna. Men det beror på vad man har för produkter också. Med 

unika föremål så är det svårare att få in en fot och etablera sig på marknaden, det 

blir ströförsäljningar. Så man får ligga lågt till en början sedan får man ta mer och 

mer betalt (Intervju, Glasblåsare, 2010-03-04). 

 

Glasblåsaren arbetar med att tillverka specialdesignade lampor i glas som hon har 

blåst själv. Hon har medverkat på utställningar och gallerier men specialtillverkar i 

huvudsak sina produkter på beställning.  

    Informanten räknar ut tid och kostnader men eftersom hon tillverkar unika 

produkter varierar priset mellan varje produkt. Det ger intrycket av att hon inte är 

helt insatt i hur hon ska prissätta eftersom hon inte har en struktur i sin tillverkning. 

Hon menar att det optimala för henne skulle vara att använda en timersättning för 

det ger henne en struktur i prissättningen. I början när hon medverkade på 

utställningar påverkades hennes prissättning av andra i hennes omgivning som 

arbetat inom området en längre tid. Eftersom hon själv inte hade erfarenheten fick 

hon delvis förlita sig på andras omdömen och utifrån dem sätta sina priser. I början 

när hon sålde själv gick hon ut med ett lågt pris för att successivt höja det i takt med 

att efterfrågan ökade. Efterfrågan består av att kunder är ute efter en och samma typ 

av produkt. En unik produkt finns det vanligtvis bara ett fåtal exemplar av eller 

kanske bara en. På en marknad agerar företag som erbjuder stora utbud av 

produkter medan informanten erbjuder kunder specialtillverkade produkter. Det 

kan göra att det är svårare att etablera sig på marknaden eftersom hon inte når ut till 

lika många kunder som hon hade gjort om hon hade en större omfattning på sin 

produktion. Med unika produkter blir marknaden smalare då hon bara kan 

tillgodose några kunder i taget. Hennes vilja att få sina produkter sålda gjorde att 

hon ibland backade och själv sänkte priset på sina produkter. Min tolkning är att hon 

tog förgivet att priserna var för höga även om hon prissatte efter vad arbetet har 
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kostat henne. I början hade hon det svårt att sätta priser och hon kunde inte sätta de 

priser hon ville.  

 

Emma: Vad tror du det beror på att du har svårt för att ta betalt? 

Glasblåsaren: Vad jag tror att det kan bero på är att jag tog steget från att tillverka 

små skålar och vinglas upp till föremål som kostar flera 10 000-tals kronor. Jag 

hade svårt att identifiera mig med det steget till en annan prisklass. Förstå att så 

här dyra produkter gör jag och folk vill köpa dem och jag skulle kunna ta betalt. Jag 

tror att så här efteråt så förstår jag att jag inte riktigt kunde hänga med, att jag 

kunde ha tagit mer betalt men tordes inte. Jag vill alltid ta så mycket betalt som 

möjligt förstås, men det kändes för mycket även om det inte var det. Det berodde 

nog på att jag inte riktigt visste. Jag hade inget självförtroende eller tänkte att 

föremålen inte var värda så mycket. Det fanns en viss prisnivå som jag hade svårt 

att ta mig över även om lamporna blev större. Det finns någon slags känslomässig 

relation till priset och produkten. Både att jag tycker om mina produkter och har 

svårt att sälja dem och då borde ta mer betalt. Samtidigt som jag måste sälja för att 

jag inte kan spara dem. Så har det varit för mig. Jag har stora problem med att 

sätta priser och ta betalt. Även om kunder som har beställt säger till mig att ta 

betalt och jag vet att de har råd så har jag ändå svårigheter att ta betalt. Vissa är 

väldigt duktiga på det där. En bekant som jag utbildade mig tillsammans med, han 

har inga barn så han har kunnat etablera sig väldigt bra och fått en rutin och 

kunnat höja sina priser ganska fort. Det är det att så länge kunder vill köpa och det 

finns en efterfrågan så finns det en annan känsla av att man kan ta betalt. För då 

får man en rutin i sättet man arbetar. Jag arbetade lite mer stötvis så det blev aldrig 

någon massproduktion (Intervju, Glasblåsare, 2010-03-04).  

 

Hon anser att hon har svårt att ta betalt och anledningen menar hon kan bero på att 

hon inte hängde med mentalt när hon började tillverka produkter i en annan 

prisklass än den hon var van vid. Dels det och dels för att hon inte hade 

självförtroendet att inse att hennes produkter var värda ett högre pris. Även om 

kunderna själva anser att hon kan höja sina priser har hon svårt för det. Antingen 

tror hon inte på sig själv och sina produkter eller så är hon rädd att efterfrågan ska 

minska om hon höjer sina priser eftersom marknaden styrs av konkurrens.  

Med det unika är det svårt att få in en rutin på tillverkningen, rutin gör att 

tillverkningstiden kortas ner, vilket i sin tur gör att priserna per produkt blir lägre. 

För att få upp en rutin liknade sin bekant måste tillverkningen ha en kontinuitet som 

gör att konsthantverkaren blir säker på sitt hantverk och på så sätt kan framställa 

sina produkter på ett effektivt sätt. Informanten tillverkar unika produkter som är 
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specialbeställda där kunder troligtvis önskar olika mått och detaljer som hon kanske 

inte tidigare tillverkat, det gör det svårt för henne att förutse arbetstiden. 

Informanten menar att efterfrågan påverkar konsthantverkares prissättning 

eftersom det finns en annan känsla vid prissättningen när det finns en efterfrågan på 

produkten. Det kan innebära att konsthantverkarens själförtroende stärks när det 

finns en efterfrågan och det i sin tur gör att det är lättare att höja sina priser.  

 

Jag tror att det beror på vilket förhållningssätt man har och hur känslomässig man 

blir med sina produkter. För vissa är det mer för andra är det mindre. Vissa gör 

mer serieproducerade produkter så då kan de distansera på ett annat sätt. När jag 

gör unika föremål så känner jag att det ibland blir svårare att prissätta och sälja och 

göra sig av med föremålen. Även om det ska vara mitt arbete och jag ska leva på 

det. Jag vet inte om det är något skillnad inom andra yrkesgrupper. Jag tänker på 

verkstadsindustrin där de gör produkter i plåt och har en egen mekaniskverkstad, 

då kanske förhållningssättet till det de tillverkar gör att det inte är lika känslosamt 

att prissätta. För mig kommer skapande processen med i prissättningen också. En 

väninna till mig hade en utställning med sina tavlor som var väldigt enkla med 

någon enstaka färg. När jag var där och besökte utställningen ansåg en annan 

besökare att hon hade för dyra priser eftersom besökaren ansåg att tavlorna inte 

var svåra att göra. Besökaren kanske tyckte att det var enkelt men processen och 

vägen dit för att komma fram tar sin tid. Bara att komma fram till sin idé även om 

den är fin och enkel så kan den ta tid och det måste vara med i beräkningen av 

priset (Intervju, Glasblåsare, 2010-03-04). 

 

Hon menar att tillvägagångssättet hon har i sin tillverkning skapar en känslomässig 

relation till produkten som gör att det är lätt att ta prissättningen personligt och det 

blir svårt att distansera. En produktion som informanten har med unika produkter 

innebär att hon arbetar med en produkt i taget och följer med i hela processen från 

skisser i början till sista justeringen i slutet. Serietillverkning är ett mer opersonligt 

förhållningssätt att framställa produkter medan ett konsthantverk som är handgjort 

har en del av konsthantverkarens personighet eftersom det under hela tillverkningen 

har kontrollerats omsorgsfullt. Informanten menar att prissättningen blir en del av 

skapande processen. Det innebär att prissättningen ingår i arbetet med att framställa 

produkten.  
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4.1.5. Guldsmed 

 

Jag måste naturligtvis räkna ut hur lång tid det tar att göra det, hur mycket 

material jag behöver, vad det väger och vad det kostar. Om jag behöver hyra in 

hjälp på något vis och fraktavgifter och sådana produkter. Hur lång tid det tar för 

mig att få komma fram till idén först och så vidare. Det är mycket som ska med, 

askar och allt sådant ska med också. Den tiden jag står och pratar med kunden tar 

jag inte betalt för. Sedan när jag sätter mig ner och måste räkna ut allting innan jag 

kan börja det praktiska arbetet, den tiden räknar jag med i arbetstiden. Det går åt 

tid till att räkna ut materialåtgången, skissa upp det färdiga förslaget och kolla av 

med materialtjocklekar, kan jag beställa hem några bitar och så vidare. Det tar ett 

tag och det måste jag räkna med. Efter det kommer själva arbetet med produkten, 

hands on, men innan jag kan börja med det så är det en del arbete.  

    Emma: Du har varit med på utställningar som jag har sett på din hemsida och då 

är det ditt eget skapande?  

    Guldsmeden: Ja, det är det. 

    Emma: Hur tänker du då när du prissätter? 

    Guldsmeden: Ja, det är en svår fråga. För de produkter som jag gör till sådana 

utställningar de är alltid unika och det är alltid sådant som jag aldrig har gjort 

förut. För att komma fram till de produkterna så ligger det en del provtid kan jag 

säga, alltså utvecklingstid i det. Det känns svårt att ta betalt för, det går inte att ta 

betalt för ska jag väl säga. Det unika som är med på utställningar, du får aldrig 

egentligen betalt för det arbete du har lagt ner. För sedan är det också så att 

utställningsstället oftast tar provision och borde en sak egentlighen kosta 100’000 

kr finns det ingen möjlighet att någon kommer att köpa den för det. Så det är 

egentligen en förlustverksamhet skulle jag säga att arbeta med unika produkter och 

ha utställningar. Det är få som kan få bra betalt för det. Jag tror att vissa 

konsthantverkare har mycket svårare än andra att kunna få betalt för det.  

    Emma: Vad tror du det beror på? Är det bara priset som det handlar om?  

    Guldsmeden: Nej, jag tror att det är väldigt mycket tradition. Måleri och skulptur 

det har alltid legat för sig. Konsthantverk tycker jag är en förhållandevis modern 

företeelse. Visst fanns det duktiga hantverkare förut men jag tror också det fanns 

en kundkrets för dem och då såg man det mer som fint hantverk och inte som 

konsthantverk. Man betalade för en duktig hantverkare. Jag kan tänka mig som 

idag, du skulle ha jättesvårt för att få betalt för en otroligt fin handduk även om det 

kanske är jätte mycket arbete nerlagt på den. Textil tror jag har allra svårast att få 

betalt (Intervju, Guldsmed, 2010-03-15).  
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Guldsmeden tillverkar smycken och arbetar mestadels med kundbeställningar men 

medverkar även på utställningar då hon tillverkar mer konstföremål. 

    Informanten ger intrycket av en tydlig struktur och rutin när hon prissätter sina 

produkter. När hon prissätter räknar hon med den tiden det tar för henne att komma 

fram till idéerna. Eftersom det är kundbeställt tolkar jag det som att varje produkt är 

på ett sätt är unik eftersom olika kunder troligtvis beställer olika produkter, men hon 

ser dem inte som unika. Det är när informanten medverkar på en utställning och 

tillverkar en produkt som hon aldrig tidigare tillverkat som den blir unik. Det 

betyder att när hon tillverkar en produkt till kund utgår hon från de tekniker som 

hon är trygg med och har använt sig av ofta. Det för att hon inte ska behöva lägga ner 

mycket tid på att utveckla nya tekniker. När hon medverkar på utställningar däremot 

tolkar jag det som att hon försöker utmana sig själv och utveckla idéer och tekniker 

som hon inte har haft tid till att utveckla. Att hon ser det som ett tillfälle att prova på 

tekniker och uttryck som bara är hennes egna och inte en kunds idéer och önskemål. 

Det kan vara anledningen till att hon ser utställningar som en förlustverksamhet. Det 

får ta längre tid och det finns inga gränser medan det vid en kundbeställning är mer 

strukturerat. Det tar för lång tid när hon tillverkar unika föremål för att det ska 

generera en vinst. Priset blir högt och oattraktivt för kunden, vilket gör föremålet 

svårsålt. 

    Informanten menar att vissa materialområden har svårare än andra att få betalt 

och att det beror på tradition. En tradition inom konsthantverk som enligt henne är 

en förhållandevis modern företeelse. Min tolkning är att skulptur och måleri är 

genrer som funnits längre än konsthantverkgenren och därför är mer accepterade 

som konstnäring. Att det är en modern företeelse kan innebära att konsthantverket 

inte har den respekten från kunder som det borde eller att kunderna inte är insatta i 

och har förståelse för hur mycket arbete som är nerlagt på produkten. 

 

Det jag vill tillägga är väl det att många som håller på eller som börjar med 

hantverk tar på tok för dåligt betalt. Många tycker det är kul att få sälja. Man måste 

fundera på hur lång tid det har tagit att göra det här. Vad tar en elektriker till 

exempel betalt för det här arbetet eller vad tar en datakonsult betalt för den här 

tiden. Man måste sätta det i paritet med andra yrkesgrupper för annars kommer vi 

aldrig få något vättigt betalt för det vi gör. Det handlar också om att informera 

kunden att det faktiskt krävs både kunskap och yrkesskicklighet för att göra det vi 

gör. Det tycker jag är jätte viktigt. Sedan är det också viktigt att man betecknar sig 

på rätt sätt. Man ska inte säga att man är konsthantverkare om man köper delar på 
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Panduro och limmar ihop. För då håller man på med någon hobby grej. Det är 

viktigt att man tar ställning till vad det är man sysslar med tycker jag och det kan 

man också fråga andra om råd och hjälp. Om man har svårt själv och se är jag 

hantverkare eller är jag konsthantverkare och det kanske är så att man är 

hantverkare ibland och konsthantverkare i andra lägen. Mina kundbeställningar 

kan vara mer eller mindre rent av guldsmedsarbeten och då är jag hantverkare 

även om jag har utvecklat min konstnärliga del. När jag arbetar på utställningarna 

är det konsthantverk för då arbetar jag på ett helt annat sätt. Då är det uttrycket 

som är viktigt medan det vid en kundbeställning är kunden som styr, och hur 

kunden ska använda produkten som styr utformningen. Jag kan tycka att man kan 

vara olika saker men man ska vara medveten om vad man håller på med och när 

man är vad.  

Jag tror väldigt många är dåligt insatta i vad det innebär att driva ett eget företag. 

En del gör det vid sidan av ett annat arbete och då tycker de att det här bara är 

extra pengar. Ska du kunna arbeta med det då är det jätte mycket avgifter och 

annat som du aldrig kommer ifrån. Du måste vara realist om du ska klara dig. Det 

är en tradition på något vis att du inte tar så himla mycket betalt. Jag kan väl tycka 

att bemötandet ifrån företag och kommuner och andra många gånger är ”ja men du 

kan väl vara med för du får marknadsföring och det är kul”. Man ska vara grädden 

på moset men man ska inte ha något betalt och det gäller hela kultursektorn. Att 

man på något sätt har sett det som att vi ska vara där och se till att andra har det 

mysigt. Men att betala har varit väldigt svårt så därför är det jätteviktigt att alla 

verkligen trycker på att ska du vara med och delta i någonting och blir ombedd att 

göra det, ska du ha betalt. Jag vill verkligen att du trycker på, att det tycker jag är 

urviktigt. För inte förrän vi kan säga att vi vill ha så här mycket betalt för vårt 

arbete, för vårt kunnande, så kan vi få respekt för det. Man ska inte behöva stå och 

prata varenda gång om hur lång tid det tar och hur mycket arbete det innebär att 

kunna göra föremålen. Tar du en datakonsult som ska laga din dator till företaget, 

inte kräver du att han ska rabbla upp vad han har för utbildning utan du betalar det 

som det kostar. Likadant måste det bli i kulturbranschen (Intervju, Guldsmed, 

2010-03-15).  

 

Anledningen till varför konsthantverkare tar för lite betalt kan enligt informanten 

bero på att konsthantverkarna inte är tillräckligt insatta i vad som krävs för att driva 

ett eget företag. De saknar kunskaper för att de ska kunna beräkna vad deras 

produkter kostar dem och vad de ska sätta för pris för att deras verksamhet ska 

generera vinst. Hon säger att de måste vara realister för att klara sig, vilket kan 

innebära att de måste förstå verkligheten och vara medvetna om hur mycket avgifter 
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och skatter som ska betalas och hur mycket som måste in för att verksamheten ska 

vara lönsam. Hon är angelägen om att det sker en förändring. En konsthantverkare 

ska inte behöva hävda sig och förklara sina kunskaper och sin yrkeskicklighet för 

kunden. Det måste bli mer självklart men inte förrän konsthantverkare tar mer 

betalt kan det ske en förändring. Hon menar att konsthantverkare bör jämföra sig 

med andra yrkesgrupper i sin prissättning om de någonsin ska få betalt för den tid 

och det arbete de lagt ner på sina produkter. Så länge konsthantverkarna själva ser 

sin verksamhet som något som inte kan jämföras med andra yrkesgrupper kommer 

även kunderna göra det. Det är upp till konsthantverkarna att själva ändra sin 

situation genom att höja sina priser. Enligt informanten handlar det om att 

informera kunden, att göra kunden införstådd med hur mycket kunskap och 

yrkesskicklighet som ligger bakom tillverkningen av produkterna. Min tolkning är att 

det inte räcker med att visa produkten och tro att kunden förstår att det är ett fint 

hantverk utan konsthantverkaren behöver poängtera ytterligare för kunderna genom 

att informera dem.  

 

4.2. Sammanfattning av intervjusvar 2 

• Hur skiljer sig din prissättning om du använder dig av en återförsäljare eller 

medverkar på en utställning? 

 

4.2.1. Textilkonstnär 

 

Egentligen inget alls. Jag har en återförsäljare, Hemslöjden i Linköping och där har 

jag ett avtal med dem. Om jag säljer min trasmatta här hemma eller säljer den hos 

dem så är priset till kund det samma, för att jag inte ska konkurrera med mig själv 

på något sätt och för att jag ska kunna behålla dem som återförsäljare. Jag kan inte 

säga till kunderna att de ska gå in och titta på Hemslöjden för att sedan komma till 

mig och köpa den mycket billigare. För att jag behöver återförsäljarna som jag har. 

Jag måste också se det som en slags marknadsföring att de finns där och kunden 

hittar deras butik och då kostar det en slant. Marknadsföring kostar och jag ser det 

som en marknadsföringskostnad helt enkelt. För jag tror inte på att annonsera utan 

jag tror att kunden måste se och känna och förstå kvalitén i det jag gör och det kan 

man inte sätta ut i en annons. Det kan stå att jag säljer trasmattor men då kan de se 

ut precis hur som helst. Därför tycker jag att det är viktigt att ha återförsäljare. Då 

som sagt har jag ett avtal och då har jag samma pris när jag säljer här hemma. Det 

är lite samma sak när jag har utställning, för att vara på ett galleri eller en 

utställningshall ensam eller tillsammans med andra är även det en slags 
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marknadsföring. De procenten som ett galleri tar, eller som Hemslöjden som tar, 

en slags kommission, det är min marknadsföring helt enkelt och då får den kosta 

(Intervju, Textilkonstnär, 2010-02-24).  

 

Informantens prissättning blir lägre för att hon inte ska konkurrera med sig själv. 

Det innebär att hon får en lägre inkomst genom att använda sig av återförsäljare men 

istället ser hon det som en marknadsförningskostnad, ett sätt att synas. Fördelen 

med en återförsäljare är att kunden kan se och känna på hennes produkter något 

som hon anser är nödvändigt för att kunderna ska förstå vilken kvalité hennes 

produkter har. Hon vill att kunden ska förstå att det är ett fint hantverk som ligger 

bakom och att det är en bra produkt, vilket inte kan skildras på bild i en annons.  

 

4.2.2. Träsnidare 

 

Idag skiljer sig det inte. Jag har mindre och mindre tid och göra produkter till 

butiker och återförsäljare även om jag tycker att det är kul att synas i skyltfönster. 

Samtidigt kostar det ganska mycket, jag vill inte ha allt för stor skillnad. Om jag tar 

samma pris som jag tar ut hemma som jag tar ut från återförsäljaren så blir deras 

utpris väldigt mycket högre än mitt utpris. Så på något sätt försöker jag balansera 

det där så jag höjer priserna här hemma också i samma takt som jag höjer 

utpriserna till återförsäljare så att det ska bli någorlunda balans, men det blir aldrig 

riktigt det. Som konsthantverkare har jag inte riktigt de marginalerna i 

produktionen. Även om jag gör en serie av fåglar som jag säljer via återförsäljare så 

går det aldrig att få ner produktionstiden, utan de tar lika lång tid som de 

produkterna som kunder specialbeställer. Lite back går jag fortfarande till butiker 

tyvärr men det ser jag som marknadsföring. Man får en del direktkunder den vägen 

som har köpt fåglar hos återförsäljare. Eftersom jag inte hinner producera till 

återförsäljare i den utsträckning som de vill så vänder sig kunder direkt till mig. 

Lite billigare pris till återförsäljare, men jag försöker hålla upp det priset. Jag har 

fortfarande inte nått någon gräns där de slutar att beställa, så jag höjer snart igen. 

Jag måste se det så att jag inte konkurrerar med mig själv. Om jag gör produkter 

för 1000 kr till en kund så kan jag inte sälja samma produkt till en återförsäljare för 

400 kr. Allra helst inte om jag har så mycket arbete att jag inte hinner göra 

produkterna till återförsäljarna för 400 kr. Då måste jag kanske gå upp till 700-

800 kr för att huvudtaget ha möjlighet att konkurrera med tiden som jag har till de 

andra produkterna (Intervju, Träsnidare, 2010-02-26).  
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Enligt informanten är det inte lönsamt och tar upp för mycket tid att använda sig av 

återförsäljare. Han anser att det är trevlig att bli uppmärksammad i skyltfönster men 

att det är en av få fördelar med att använda sig av återförsäljare. Hans prissättning 

skiljer sig inte speciellt mycket men återförsäljarna får ett lägre pris för att de ska 

kunna använda samma utgångspris. Eftersom han arbetar utifrån en timersättning 

och får mindre betalt från återförsäljare måste han arbeta i ett högre tempo och vara 

mer effektiv i sin tillverkning för att det ska vara lika lönsamt som när han säljer 

själv. Han utgår från vad som måste in i verksamheten, vilket gör att han i första 

hand väljer att tillverka och sälja de produkter som är beställda direkt av honom 

eftersom han får en bättre inkomst på det sättet.     

 

4.2.3. Keramiker  

 

Det är inte så stor skillnad. När jag sålde till återförsäljare som Hemslöjden till 

exempel köpte de in allt för halva priset. Så om jag exempelvis tar en mugg för 100 

kr så var jag tvungen att sälja den för 50 kr inklusive moms och då tar momsen en 

fjärdedel på det. I sin tur sålde Hemslöjden min mugg för mitt utgångspris som jag 

hade i min egen affär för att inte jag skulle börja konkurrera med mig själv. Det var 

inte en lönsam affär och sälja i andra hand, då måste man ha en sjukligt hög 

arbetsinsats för att man ska kunna tjäna på det. Är det på annan ort så har jag 

kunnat lägga på lite till, men det blir ändå för halva priset de vill köpa in det. Om 

man inte kan förhandla till sig att 70-30 basis exempelvis att de köper för 70 

procent istället för 50 procent. Det är sådant man kan förhandla sig till men oftast 

är det 50-50. De vill kunna lägga på 100 procent för att själva kunna tjäna på det. 

När det gäller konstföremål vill museerna ha en vinst och en inkomst. Jag kommer 

inte ihåg hur mycket de tog, om det var 10 eller 20 procent, men det var inga 

problem när man sålde sådana produkter, det blir lite reklam och PR när jag har 

varit på museer. Det var ingen sådan vinst att jag kunde få en inkomst och leva ett 

helt år på den men man kunde slappna av lite med just den där produktionen som 

man ska leva utav (Intervju, Keramiker, 2010-03-02).  

 

Informanten menar att hans prissättning inte skiljer sig när han använder sig av 

återförsäljare, ändå han får endast 50 procent utav det han själv säljer för eftersom 

återförsäljaren ska ha möjligheten att kunna sälja till samma utgångspris. När han 

medverkar på museer och utställningar vill de få provision för det han säljer. Den 

kostnaden och sin medverkan ser han som ett sätt att få marknadsföring eftersom 

han inte marknadsför sig på andra sätt.  
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4.2.4. Glasblåsare 

 

Att sälja till gallerier har varit mer som en marknadsföring för mig eftersom kunder 

som har besökt gallerierna i efterhand har kommit och köpt av mig direkt. De har 

sett ett pris där och jag har inte försökt att lägga något lägre pris när jag har sålt 

sedan själv. Därför skiljer sig inte min prissättning speciellt mycket (Intervju, 

Glasblåsare, 2010-03-04). 

 

Eftersom hon ser sin medverkan på utställningar som en sorts marknadsföring 

använder hon sig av samma priser när hon säljer till kunder själv som hon har på 

utställningarna. Det innebär att hon ser den provision som galleristerna tar som en 

marknadsföringskostnad.  

 

4.2.5. Guldsmed 

 

Jag använder mig inte av återförsäljare för att jag inte tycker att det finns någon 

möjlighet att få betalt på den fronten. Som guldsmed kan du arbeta med 

reparationer och få hyfsat betalt. Ska du göra egna kollektioner och driva det själv 

och sälja till andra jag tycker inte det finns några marginaler där, det är inget för 

mig.  

Jag marknadsför mig genom att jag ser till att det händer saker runt i kring mig, 

utställningar och sådana saker så att jag hamnar i tidningen med jämna mellan 

rum. Det är min marknadsföring, jag annonserar aldrig. Sedan har jag byggt upp 

ett kundregister så att jag har utskick någon gång ibland. Vi har något som heter 

kultur natten här i stan och då har jag alltid öppet och i höstas hade jag 940 

personer inne på 6 timmar och det är väldigt bra marknadsföring i kombination 

med nöjda kunder. Det är det som sprider och det sprider bra på ett bra sätt och jag 

har även en hemsida, en presentations sida som jag har haft i många år. Den är bra 

internationellt, där kan jag få kontakter lite här och där ibland. Det gäller att hela 

tiden var aktiv och inte sitta hemma på kammaren, för det går inte. Förbättra 

statusen för konsthantverket, ta mer betalt. Kommunicera med näringslivet och 

förbättra situationen och få lika villkor. Visa sig, ett bra sätt är att delta i ett 

nätverk. Att skaffa sig kontakter som materialkontakter och kundkontakter samt 

att vara social är A och O (Intervju Guldsmed, 2010-03-15).  

 

Informanten använder sig inte av återförsäljare eftersom hon inte får tillräckligt med 

inkomst på det för att det ska vara lönsamt för henne. Eftersom hon i huvudsak gör 

produkter på beställning anser hon att det är för kostsamt att tillverka egna 
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kollektioner och sälja till återförsäljare. Istället för att använda sig av återförsäljare 

är hon aktiv på andra sätt för att synas, som till exempel att medverka på olika 

kulturevents och ha en aktiv hemsida. Som konsthantverkare går det inte att isolera 

sig och enbart arbeta med sitt hantverk. Konsthantverkare måste synas och vara 

aktiva utåt, visa sig på marknaden och vara sociala. Inte enbart förlita sig på sina 

produkter utan samhället måste bli medvetet om att konsthantverkaren existerar och 

veta vem som har tillverkat produkten. Syns inte konsthantverkaren så finns han 

eller hon inte.   

 

4.3. Sammanfattning 

Här sammanfattas intervjusvar och ställs i relation till litteraturen.  
 
 

4.3.1. Konkurrens 

Konkurrens enligt Ulf Bernitz (1993) innefattar att antalet försäljare måste vara så 

pass stort att det inte påverkar marknaden om det sker en förändring i pris. Enligt 

Bernitz är konkurrens delvis att kunden ska uppfatta olika producenters produkter 

som likvärdiga. Bernitz menar att konkurrensen reglerar vilka priser som ska gälla 

för de produkter som verkar på marknaden (Bernitz, 1993). Textilkonstnären jämför 

sig med större företag som Ikea och Åhléns som använder ett annat tillvägagångssätt 

både när de tillverkar och när de prissätter sina produkter. Hon jämför sig med 

företag som massproducerar produkter som inte är handgjorda. Utifrån en marknad 

med konkurrensbaserad prissättning borde det vara näst intill omöjligt att 

konkurrera med stora företag eftersom de har möjlighet att producera större 

volymer under kortare tid.  

    Ingen av informanterna lägger någon större vikt vid att prissätta efter deras 

konkurrenters priser, vilket kan bero på att de själva inte ser vilka konkurrenter de 

ska jämföra sig med. Schäder (2006) menar att kunder upplever att de företag som 

har direkta alternativ till varandras erbjudanden är de som är konkurrenter. 

Kunderna ser till exempel en skål och vilket pris den har, inte till hur den är 

framställd. När glasblåsaren medverkade på sin första utställning fick hon 

rekommenderat av galleristen vilka som priser hon skulle använda om hon ville få 

sina produkter sålda. Det innebär att galleristen har en erfarenhet gällande 

informantens konkurrenter, eftersom han rekommenderade vilka priser som 

lämpade sig bäst för hennes produkter om hon skulle konkurrera om kunderna. 
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    Schäder (2006) menar att kunderna inte har en exakt kunskap om de priser som 

finns på marknaden utan de ser till ett genomsnittspris som de upplever är det 

aktuella marknadspriset. Det innebär att konsthantverkarna måste nå ut till 

kunderna och marknadsföra varför kunderna ska välja deras produkter framför 

konkurrenternas. Det kan vara en anledning till varför informanterna har svårt att 

prissätta. Att de agerar på en marknad byggd på konkurrens som gör att de måste 

konkurrera om kunderna.  

    Tre av informanterna nämner att de måste prissätta så att de inte konkurrerar 

med sig själva när de ska prissätta till återförsäljare. Ann Elmdahl som arbetar på 

Hemslöjden menar även hon att de måste prissätta så de inte konkurrerar med sig 

själva. Det handlar mer om att de inte ska konkurrera med Hemslöjden eftersom det 

är Hemslöjden som förlorar på det om kunderna får vetskapen om att de kan få 

produkten billigare hos konsthantverkaren.  

 

4.3.2. Självförtroende och värde för kunden 

Träsnidaren och glasblåsaren nämner att en anledning till varför konsthantverkare 

tar för dåligt betalt beror på ett bristande självförtroende. Att produkt och 

formgivare har en känslomässig relation och att sättet att arbeta gör att processen 

bakom produkten finns med vid prissättningen. Ahrnell och Edman (2002) menar 

även de att anledningen till varför företagare tar för dåligt betalt är beroende på 

avsaknaden av själförtroende. En anledning är enligt Ahrnell och Edman (2002) att 

priset är direkt kopplat till personen. Guldsmeden däremot menar att det beror på 

en tradition inom konsthantverket och att de inte är tillräckligt pålästa när det gäller 

eget företagande. Traditionen bygger även på att kunderna inte är tillräckligt 

informerade och insatta i konsthantverkarens kunskaper och yrkesskicklighet. Först 

när konsthantverkare börjar informera kunderna och tar mer betalt kan situationen 

för konsthantverk förbättras. Liknade guldsmeden menar Lundén (1990) att det är 

samhällets attityd som smittar av sig på konsthantverkarna när de ska prissätta. 

Samhällets okunskap gällande konsthantverk gör att konsthantverkare påverkas av 

samhällets negativa åsikter (Lundén, 1990). Guldsmeden menar att 

konsthantverkare måste ta mer betalt för att konsthantverket ska bli mer respekterat 

som yrkesgrupp. En kombination mellan högre priser och större kunskap hos 

kunderna kan innebära att konsthantverkare kan jämföras med andra yrkesgrupper 

och bli en mer etablerad yrkesgrupp. Informantens uttalande kan tolkas som att 

konsthantverkare måste ta för sig och agera för att inbringa respekt och tillit på 

marknaden. 
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    Schäder (2006) menar att om en företagare börjar sänka sina priser i en 

prisdiskussion signalerar det till kunden att produkten inte har det förutsatta värdet. 

Glasblåsaren beskrev att det ibland blev att hon sänkte sina priser och låg på ett lägre 

pris än vad hon egentligen ville. Om till och med företagaren tvivlar på priset och 

sänker det signalerar det till kunden att produkten inte är värd att köpa. Det gör att 

kunden tvivlar på företagarens kunskaper och yrkesskicklighet (Schäder,2006). 

Guldsmeden beskrev att konsthantverkare inte ska behöva hävda sig och berätta om 

sina kunskaper, utan det ska vara mer accepterat att det kostar med konsthantverk. 

Hult (2002) menar att tillverkaren måste tro på sin produkt för att en potentiell 

kund ska göra det. 

  

4.3.3. Bruks- och konstföremål 

Enligt textilkonstnären kan hon ta mer betalt för de konstföremål hon tillverkar än 

för bruksföremålen. En anledning är att bruksföremålen används på ett annat sätt 

och därför slits ut. Keramikern anser även han att han kan ta mer betalt för 

konstföremål och att kunderna inte vill att bruksföremål ska kosta för mycket. Med 

konstföremålen vill han förmedla ett budskap och han lägger tyngd vid det unika i ett 

konstföremål. Uttrycket i hans konstföremål ska skapa känslor som attraherar 

kunden. Han tror att skillnaden är att bruksföremålet tillgodoser ett praktiskt 

funktionellt behov hos kunden medan ett konstföremål tillgodoser kundens sinnen 

med en estetisk funktion och skapar ett emotionellt möte mellan kund och produkt. 

Träsnidaren arbetar i huvudsak med konstföremål och nämner därför inga 

skillnader mellan bruks- och konstföremål. Glasblåsaren arbetar med kombinerade 

bruks- och konstföremål, produkterna har både en estetisk och en praktisk funktion. 

Hon har gått ifrån att tillverka bruksföremål i form av glas och skålar till att tillverka 

mer konstföremålsinriktade produkter, vilket har lett till att hon har haft svårt att 

identifiera sig med det steget.  

    Guldsmeden har en annan inställning och menar att det är en förlustverksamhet 

att tillverka unika föremål och medverka på utställningar samt att tillverka egna 

kollektioner. Det som är lönsamt för henne är att sälja efter kundbeställningar och 

att utföra reparationer på smycken. Min tolkning är att det är arbetssättet som hon 

anser är avgörande om en produkt säljer bra eller inte och att det bästa är att utgå 

ifrån kundens önskemål.   
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4.3.4. Strategier 

Ingen av konsthantverkarna antyder att de använder en specifik strategi när de 

prissätter sina produkter. Ändå finns det likheter mellan deras handlingssätt och de 

strategier litteraturen behandlar. Textilkonstnärens sätt att prissätta liknar en 

omvänd version av strategin som Mitchell (1990) kallar för piltavlan. Istället för att 

använda en ledningsgrupp eller gå ut och fråga potentiella kunder vänder hon sig 

enbart till sig själv och sina egna föreställningar om vad kunden kan och vill betala. 

Istället för att övertala en ledningsgrupp övertalar hon sig själv om att produkterna 

ska ha ett visst pris (Mitchell, 1990). Däremot använder hon sig även av en egen 

strategi med att få fram ett pris med hjälp av att multiplicera materialkostnaderna 

med siffran sex. En strategi som hon utvecklat själv men inte riktigt vet vad den 

grundar sig på. 

    Den strategi som mest liknar det sätt som keramikern och guldsmeden använder 

sig av är den som Schäder (2006) kallar för kostnadsbaserad prissättning. Den går ut 

på att beräkna alla kostnader och sedan prissätta efter dem (Schäder, 2006). 

Prissättningen träsnidaren använder liknar även den en kostnadsbaserad 

prissättning men har tendenser att likna strategin som Rosvall (2002) behandlar i 

Prissättning efter kundvärde. Informanten räknar ut vad som måste in i 

verksamheten men inte efter vad som kan komma in. Rosvall menar att det är bra att 

använda en kombination av båda (Rosvall, 2000). Träsnidaren anser att han kan ta 

mer betalt, vilket innebär att han skulle kunna använda sig av Rosvalls strategi för 

att få fram ett optimalt pris på sina produkter.  

    Glasblåsarens sätt att prissätta liknar den strategi som går ut på att sätta ett lågt 

pris som möjligt för att sedan höja. Som Mitchell (1990) menar är det alltid svårare 

att höja ett pris än att sänka det. 

   

4.3.5. Arbetssätt 

Glasblåsaren menar att skapande processen i sig är med i prissättningen.  

Textilkonstnären menar att processen finns med henne hela tiden i hennes arbete att 

den praktiska arbetstiden är kortare i jämförelse med hela processen. Guldsmeden 

beskriver att prissättningen skiljer sig vid två olika arbetssätt. Dels när hon arbetar 

med kundbeställningar och dels när hon tillverkar mer unika produkter till 

utställningar. När hon tillverkar unika produkter menar hon att det är mycket 

svårare att prissätta eftersom det är produkter hon inte tillverkat tidigare. När 

informanten arbetar med sina kundbeställningar har hon ett mer strukturerat 

arbetssätt, hon vet mer exakt vad allting kostar och hur lång tid det handlar om. 
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Textilkonstnären och glasblåsaren har inte den strukturen i sitt arbetssätt. 

Glasblåsaren tillverkar även hon efter beställningar men hon har inte fått ut en 

kontinuitet i sitt arbetssätt. Det innebär att hon inte kan förutse tiden och 

kostnaderna för hennes arbete på samma sätt som guldsmeden gör vid sin 

prissättning.  

 

4.3.6. Marknadsföring 

Majoriteten av informanterna lägger inte någon större vikt vid marknadsföring mer 

än att de ser sina återförsäljare som ett sätt att marknadsföra sig. Guldsmeden 

däremot menar att det är bland det viktigaste som måste göras som egen företagare 

och anser att det inte går att isolera sig och enbart utföra sitt hantverk. 

Marknadsföring handlar enligt Ulf Bernitz (1991) delvis om reklam och att visa sig 

bättre än sina konkurrenter. Större företag utgår oftast ifrån marknadsföring för att 

överleva (Bernitz, 1991). Som konsthantverkare menar guldsmeden att hon måste 

visa sig, vara social och skaffa sig kontakter. Med marknadsföring kan 

konsthantverkaren påverka nuvarande och potentiella kunder genom att 

kommunicera det nyttiga i deras produkters värde (Schäder, 2006). De kan även 

marknadsföra sig själva och inte bara produkten som Lundén (1990) föreslår. När 

informanterna enbart använder sig av återförsäljare och utställningar som sin 

marknadsföring blir det svårare för dem att nå ut till kunderna eftersom de inte har 

samma möjlighet att kommunicera direkt till kunden.   

 

4.3.7. Unika produkter och hantverket  

Textilkonstnären och glasblåsaren arbetar i huvudsak med att tillverka unika 

produkter. Guldsmeden anser att det är en förlustverksamhet att arbeta med det 

unika eftersom all den tid som läggs ner aldrig kan prissättas till en nödvändig nivå. 

Enligt träsnidaren och keramikern kommer hantverket i första hand. Träsnidaren 

har aldrig strävat efter att tjäna pengar utan först och främst värnat om sitt hantverk. 

Lundén (1990) menar att det är utmärkande för konsthantverkare att de inte i första 

hand vill lägga energi på ekonomiska överväganden som prissättning utan istället 

fokusera på hantverket. Att de är företagare mot sin vilja (Lundén, 1990). Likt 

guldsmeden menar Lundén att de måste vara realister för att klara sig som egen 

företagare. Vara medvetna om vilka regler som gäller (Lundén, 1990).    

 

 

 



 43

4.3.8. Utbud och efterfrågan 

Träsnidaren beskriver att han uppmärksammat att efterfrågan på hans produkter 

ökar om han använder ett högre pris. Produkten blir mer attraktiv för kunden 

eftersom de anser att produkten blir mer exklusiv och mer värd pengarna om den 

har en högre pris. Lundén (1990) benämner fenomenet som omvänd priselastighet i 

Ekonomi för slöjdare, konsthantverkare och konstnärer. Principen innebär att 

efterfrågan ökar i takt med att priset höjs (Lundén, 1990). Glasblåsaren menar att 

beroende på vad det är för produkter är det mer eller mindre svårt att etablera sig på 

marknaden och att det är svårare att etablera på marknaden med unika produkter. 

Det kan även betyda att det är svårare att skapa en efterfrågan på unika produkter. 

Glasblåsaren menar att efterfrågan påverkar konsthantverkares prissättning 

eftersom det finns en annan känsla vid prissättningen när det finns en efterfrågan på 

produkten. Finns det en efterfrågan finns även självförtroendet och vetskapen att det 

är möjligt att höja priserna. Enligt Schäder (2006) handlar det om att finna balansen 

mellan utbud och efterfrågan med ett jämviktspris så att prishöjningen inte 

avskräcker kunderna. Jämviktspris innebär kunden efterfrågar produkten i samma 

utsträckning som konsthantverkaren tillverkar den (Schäder, 2006).  

 

4.3.9. Återförsäljare 

Textilkonstnären, keramikern och glasblåsaren ser återförsäljare som ett sätt att 

marknadsföra sig. De pengar som de förlorar på att använda sig av återförsäljare 

som en marknadsföringskostnad eftersom de inte marknadsför sig på andra sätt. 

Ann-Katrin Witt (2004) menar att risken med återförsäljare är att priserna på 

konsthantverkarens produkter blir för höga och i sin tur svårsålda. Textilkonstnären 

och keramikern menar likt Ann Elmdahl (2004), att för att inte konkurrera med sig 

själva måste de ge ett lägre pris till återförsäljaren. Keramikern menar att 

återförsäljaren betalar 50 procent av det priset han har till kund. Elmdahl anser att 

produkterna ska ha ett pris som attraherar kunden men ingen av informanterna 

nämner detta (Elmdahl, 2009-03-11).   

 

4.4. Sammanfattade slutsatser 

Det finns inget tydligt tillvägagångssätt som konsthantverkare i Östergötland 

använder sig av när de prissätter sina produkter. Majoriteten av informanterna har 

svårt att precisera hur de går tillväga eftersom de har svårt att värdesätta sina egna 

produkter och ta betalt för sitt arbete. Det framgår i stället att konsthantverkarna 
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brottas med problem som låg yrkesstatus, men det finns framför allt två 

huvudsakliga orsaker till varför konsthantverkare tar för dåligt betalt. Dels bristande 

kunskaper om vad det innebär att driva ett eget företag och dels på grund av 

avsaknaden av självförtroende som kan vara ett följd av okunskapen inom området.  

    När en konsthantverkare tillverkar unika produkter eller arbetar med att ta emot 

specialbeställningar blir marknaden smal. Det gäller att nå ut till de kunder som är 

intresserade och även till de som kanske i första hand köper massproducerat genom 

att visa och framhäva värdet i produkten. Få kunderna intresserade genom att 

kanske förklara tankar bakom och visa sitt engagemang, varför kunden ska köpa just 

deras produkter istället för det billigare alternativen som är massproducerade. Lyfta 

fram fördelarna och belysa hantverket och yrkesskickligheten, så att kunden får en 

relation till produkten. Det massproducerade kan vara opersonligt medan ett 

konsthantverk har en historia bakom sig. Om konsthantverkarna tar tillvara på det 

och belyser hantverket, tekniken och materialet de använder, får produkten en 

historia som kunder attraheras av mer än det opersonliga i det massproducerade. På 

så sätt kan de konkurrera på marknaden genom att erbjuda kunden kunskaper och 

historien bakom ett hantverk. En konsthantverkare kan inte enbart utgå ifrån sig 

själv och vad de attraheras av, de måste även se till vad som efterfrågas på 

marknaden. För om det inte finns en efterfrågan på produkten kommer den heller 

inte vara säljbar.     

    De konsthantverkare som tillverkar bruksföremål kan ha det svårare eftersom de 

konkurrerar med den industriella marknaden och det massproducerade. Industriellt 

tillverkade konstföremål däremot finns inte i lika stor utsträckning som för 

bruksföremål. När en person ska köpa konst ses det mer som en investering där olika 

faktorer kan spela in beroende på vem som är köpare. Enligt träsnidaren köper en 

del kunder konstföremål för att de tilltalas av dem, andra för att det är dyrt. Medan 

vissa ser till vem som har tillverkat dem. En så kallad omvänd priselastighet som 

Lundén (1990) beskriver. Med bruksföremål är funktionen mer given som 

keramikern menar. Det viktiga är inte alltid att bruksföremålet har ett tilltalande och 

attraktivt uttryck utan i första hand att den tillfredsställer den praktiska funktionen 

den är framtagen för att uppfylla.  

    När det handlar om återförsäljare eller informanternas medverkan på 

utställningar skiljer sig inte deras prissättning speciellt mycket åt. Skillnaden är att 

återförsäljarna köper in till ett lägre pris för att deras utgångspris ska bli detsamma 

som konsthantverkarens. Informanterna menar att det största problemet med 

återförsäljare är att det är kostsamt. Guldsmeden använder sig inte alls av 
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återförsäljare eftersom hon inte anser att det är lönsamt för henne. Även om de 

andra informanterna får en mindre inkomst när de använder sig av en återförsäljare 

ser de den kostnaden som en marknadsföringskostnad. Syftet med att vara med på 

en utställning skiljer sig mellan informanterna. Guldsmeden ser det som ett tillfälle 

att experimentera med sitt hantverk och göra unika konstföremål som hon aldrig 

gjort tidigare. Det gör att hennes produkter blir dyrare eftersom de tar längre tid att 

göra än de hon tillverkar till kund. Medan majoriteten av de andra tillverkar 

produkter liknade de som de säljer i övrigt. 
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5. DISKUSSION 

5.1. Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte var att ge en bild av, och skapa förståelse för hur konsthantverkare i 

Östergötland prissätter sina produkter. Utifrån syftet skapar arbetet en grund för en 

vidare diskussion angående prissättningssituationen för konsthantverk, hur den ser 

ut och hur den kan förbättras. Varför inte konsthantverkare är mer etablerade och 

erkända än vad de är och varför konsthantverk inte är accepterat som yrkesgrupp i 

samma utsträckning som andra mer etablerade yrkesgrupper.  

 

5.2. Metod 

5.2.1. Metodval 

En kvalitativ fallstudie lämpade sig bra till denna studie eftersom den gav mig 

möjligheten att gå in på djupet och skapa förståelse för varför konsthantverkarna 

prissätter som de gör. Med en kvantitativ undersökning hade jag inte kunnat få en 

förståelse för varför konsthantverkare prissätter som de gör och heller inte fått fram 

data som beskriver den komplexiteten som konsthantverkare ställs inför när de ska 

prissätta.  

 

5.2.2. Intervju 

Under intervjuerna var det ibland svårt att höra vad informanterna sa. Även om jag 

spelade in intervjun föll det ibland bort enstaka ord. Under intervjuerna kändes det 

som om jag förstod allt informanten berättade, men när jag sedan lyssnade igenom 

för att renskriva intervjun märktes det att mycket var avhugget. Meningar som inte 

var fullbordade och saknade slut, som om de lämnade självklara ord i luften.   

    En del informanter pratade på och kom in på egna ämnesområden medan andra 

svarade kortfattat på frågorna, vilket innebar att jag fick ställa följdfrågor för att de 

skulle utveckla sitt resonemang. När jag tackat för intervjun började vissa av dem 

ställa frågor om vad jag arbetade med och vad mina ambitioner är, vilket ledde till 

mer intressanta diskussioner och resoneringar kring till exempel prissättning och 

marknadsföring. Intressanta tankar som är svårare att återge eftersom det endast 

finns nedskrivna i stödord och inte inspelade. För att undvika liknade scenarion 

skulle inspelningen ha fortsatt även efter det att intervjun var slut.  

    På grund av arbetets omfång var det är svårt att begränsa hur mycket som jag 

skulle ta med från intervjuerna eftersom det mesta som sades var intressant för 

arbetet.   
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5.2.3. Urval   

Urvalet resulterade i fem etablerade konsthantverkare som har arbetat med sitt 

hantverk under en längre tid. Om jag i stället hade valt konsthantverkare som 

nyligen inlett sin verksamhet hade de inte haft lika stor erfarenhet angående 

prissättning. Att använda konsthantverkare som varit etablerade i minst fem år var 

ett medvetet val jag gjorde för att begränsa mig och gardera att de har erfarenhet när 

det gäller prissättning. De konsthantverkare som intervjuats hade alla svårigheter 

med att prissätta, vilket gör det mindre troligt att en oetablerad konsthantverkare 

har kunskaper som skulle tillföra något till arbetet. En konsthantverkare som arbetar 

med sitt hantverk vid sidan av en annan inkomstkälla eller på hobbynivå lägger 

troligtvis inte lika mycket vikt vid prissättning. Dels för att de inte är beroende av 

konsthantverket som deras enda inkomstkälla men även för att hobbyverksamhet 

inte i första hand genererar ekonomisk vinst, vilket även stöds av Lundén (Lundén, 

1990).  

    Antalet informanter var nödvändigt för att få de olika materialområdena 

representerade men arbetet hade kunnat utvecklas med ytterligare resonemang om 

fler ifrån varje område hade intervjuats. Ett urval med tio informanter gjordes, två 

ifrån varje materialområde, men på grund av tidsbrist och arbetets omfång valde jag 

att endast använda mig av en informant ifrån varje område. Trots detta ger studien 

ändå en bild av konsthantverkarnas problematik gällande prissättning. 

 

5.2.4. Intervjufrågor 

I studien använde jag mig av två intervjufrågor som var tillräckligt för att få fram 

relevant data. Den andra intervjufrågan kunde ha formulerats om då inte alla 

informanter använde sig av återförsäljare. Det var lättare att få ett användbart 

material med den första intervjufrågan, vilket troligtvis berodde på att den var mer 

öppen att tolka än den andra. Jag anser att den första frågan inte bara gav svar om 

det rent praktiska tillvägagångssättet utan att den även resulterade i intressanta 

resonemang kring informanternas prissättning. För denna studie kan det ha varit 

tillräckligt att använda den första intervjufrågan för att sedan rekommendera att 

utreda fenomenet vidare genom den andra frågeställningen under vidare studier.  

 

5.2.5. Litteratur 

Litteraturen vände sig i huvudsak till större företag, vilket gjorde det svårt att 

relatera till konsthantverk eftersom de har andra förutsättningar jämfört med 
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företag som massproducerar. Marknadsföring och konkurrens var centrala begrepp 

som bara en av de jag intervjuade nämnde något om mer än att det bara kostar 

pengar. Litteraturen var ändå relevant för att få en bild av konsthantverkarnas 

kunskaper om prissättning samt för att få en bild av komplexiteten i att vara egen 

företagare inom yrkesgruppen konsthantverk. Lundén menar att de regler som gäller 

för en mekanisk verkstad även gäller för en konsthantverkare (Lundén, 1990). Det 

betyder inte att de måste använda sig av samma strategier som större företag 

använder. Nackdelen är att det heller inte finns en strategi eller ett tillvägagångssätt 

redovisat för konsthantverkare om hur de ska agera vid en prissättnings situation 

som det finns för större företag. Antingen använder de sig inte av någon eller så 

försöker de omforma de strategier som finns så att de passar bättre med deras sätt 

att arbeta.  

    En del litteratur som använts är tryckt tidigare än 2000-talet, vilket kan innebära 

att det skett förändringar inom området konsthantverk och prissättning. Det i sin tur 

gör att litteraturen kan vara otidsenlig. Jag valde ändå att använda mig av den 

eftersom den berörde områden och begrepp som informanterna tog upp i sina 

intervjuer, som till exempel marknadsföring, värde och själförtroende.  

 

5.3. Resultat 

En anledning till varför jag hade svårt att prissätta mina produkter under mitt 

fördjupningsarbete var på grund av att jag inte hade kunskapen om hur detta går till. 

Informanterna menar att det är svårt att prissätta unika produkter men det unika 

har olika betydelser för informanterna. Textilkonstnären, träsnidaren, keramikern 

och glasblåsaren anser att de tillverkar unika produkter. Guldsmeden anser att hon 

endast gör unika produkter när hon tillverkar produkter som hon aldrig gjort 

tidigare och är med på utställningar. Hon är skolad på ett annat sätt. Hon utgår först 

och främst ifrån kundens önskemål medan de andra informanterna skapar sina 

produkter innan de försöker nå ut till kunderna. Det sättet att arbeta med 

kollektioner och helt egentillverkade produkter är ett arbetssätt som guldsmeden 

inte anser är lönsamt för henne. Även om det inte vore en omöjlighet för henne. Det 

finns kända och framgångsrika smyckestillverkare och konsthantverkare som Efva 

Attling och Ulrica Hydman-Vallien, vilket innebär att det finns en efterfrågan. Det 

handlar om att marknadsföra sig och synas samt om ambition och vision, vad 

konsthantverkarna har för mål och tanke med sitt hantverk. Det kan vara att driva en 

verksamhet för att få en inkomst med vinst eller att bara ha möjligheten att utföra 
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sitt hantverk. Det kan dock vara en fördel och underlätta, som i Attlings fall, att vara 

känd sedan tidigare när en konsthantverkare inleder sin verksamhet. Om Attling inte 

hade varit känd hade kanske hennes karriär inte varit lika framgångsrik som den är.  

    I dagens samhälle blir många konsthantverkare, som Lundén (1990) menar, 

företagare mot sin vilja. Konsthantverkare måste ha en inkomst och sälja sina 

produkter om de ska utöva sitt hantverk på en yrkesmässig nivå. Frågan som jag bör 

ställa mig själv är på vilken nivå jag vill utföra mitt hantverk. Om det är möjligt för 

mig att leva på mitt hantverk. För då går det inte bara att vara en skicklig 

konsthantverkare, jag måste även vara en driven företagare. Alla är inte det till sin 

natur, vilket kan vara en orsak till varför inte fler konsthantverkare lyckas etablera 

sig. Anledningen till varför jag inte visste hur jag skulle prissätta mina skåp berodde 

på att jag inte var tillräckligt insatt i vad det innebär att prissätta, eftersom jag i 

nuläget inte driver ett företag utan går en utbildning. Det gör att det är svårt att 

relatera det till en verklig situation. I en verklig situation hade jag varit tvungen att ta 

med olika faktorer i min beräkning, som till exempel skatt och lokalkostnader 

beroende på vad jag har för utgångsläge. En annan svårighet i min prissättning var 

att jag aldrig tidigare gjort en liknade produkt. Den var inte bara unik för min kund 

utan även för mig som tillverkade den. Arbetsförhållandena var inte optimala, vilket 

gjorde att arbetet drog ut på tiden. Träsnidaren menar att den tiden i början av hans 

verksamhet när han levde ”ur hand i mun” var nödvändig för att han skulle skapa sitt 

formspråk och finna sitt produktområde. När en sådan period är avklarad och jag 

har funnit en produkt gäller det att ha en bra affärsidé och marknadsföra sig 

ordentligt. Oavsett om det är bruksföremål eller konstföremål måste 

konsthantverkaren nå ut till kunderna genom att visa sig. Då är det bra att synas på 

olika sätt som med reklam, i annonser, i olika medier och hos återförsäljare. 

Problemet inom konsthantverksområden är att många produkter inte får en rättvis 

skildring i en annons. En produkt som ska upplevas i 3D har omvandlats till en platt 

2D bild, vilket kan ha betydelse för om kunden blir intresserad eller inte. För en del 

produkter, som textilkonstnärens handdukar, vore det bättre om kunden har 

möjlighet att ta och känna på materialet för att få en uppfattning om kvalité och 

värde. Många gånger är tanken med konsthantverk att det ska ha ett taktilt uttryck. 

Kunden ska vilja beröra och känna på produkten för att få en uppfattning av form 

och yta och det är svårt att överföra till en annons.  

    Beroende på vad konsthantverkaren har för syfte med sin produkt påverkar 

säljbarheten och svårigheten att prissätta. Konsthantverkare tillverkar produkter 

utifrån sig själva och vad de tilltalas av och inte alltid efter kundens behov eller vad 
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som efterfrågas på marknaden. Finns det inte en efterfrågan finns det heller ingen 

marknad för produkten, vilket innebär att konsthantverkaren inte kan driva en 

yrkesmässig verksamhet. Istället kanske han eller hon får driva en hobbyverksamhet.  

    Kunder kan uppfatta att konsthantverk är dyrt eftersom de inte är insatta i arbetet 

bakom och hur mycket kunskap och skicklighet som krävs. De ser kanske bara till 

priset hos större mer etablerade företag som har mycket lägre priser på liknade 

produkter. Konsthantverkarna känner på sig detta och prissätter lägre eftersom de 

konkurrerar om kunderna. Kunderna måste förstå varför de ska köpa det dyrare 

alternativet eller så måste konsthantverkaren rikta sig till och försöka nå ut till 

kunder som är intresserade av deras hantverk.  

    Personligen tror jag inte att det finns ett sätt att prissätta och marknadsföra sig 

som passar alla konsthantverkare. Det är upp till var och en att utreda vilken strategi 

som är optimal för den enskildes verksamhet. En väsentlig punkt är ändå att jag som 

konsthantverkare måste synas och kunderna måste veta att verksamheten existerar 

så att jag kan konkurrera med större företag. I min prissättning måste jag utgå ifrån 

vad jag måste ha för inkomst för att verksamheten ska vara lönsam. Sedan utifrån 

det utreda vad som krävs av mig för att det ska vara möjligt att genomföra. 

Nackdelen är att det kan minska skaparglädjen men om jag inte ens försöker arbeta 

med det som intresserar mig mest kommer jag troligtvis att ångra mig.  

 

5.4. Förslag till fortsatta studier 

Som en fortsatt studie finns möjligheten att gå vidare med en frågeställning om 

konsthantverkarnas självförtroende. Vad själförtroende egentligen är och vad det 

beror på. Utgångspunkten kan vara om konsthantverkare i Östergötland eller i 

övriga Sverige har problem med sitt självförtroende när de ska värdera sitt eget 

arbete.  

    Ytterligare en möjlighet är att undersöka hur efterfrågan på konsthantverk ser ut 

på marknaden. Vad det är som påverkar kunder till att köpa eller avstå ifrån det och 

om konsthantverkaren i sin tur kan påverka efterfrågan till sin fördel.  

    Ett annat förslag är att ge en bild av samhällets attityd till konsthantverk. Utreda 

om den har en negativ betoning som Lundén anser och i så fall hur det kan 

förändras. Eller om det mer handlar om att informera kunderna som guldsmeden 

menar. Utreda om konsthantverkarna kan förbättra sin status som yrkesgrupp 

genom att höja priserna eller om det finns andra metoder. En annan möjlighet är att 
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studera skillnader mellan bruks- och konstföremål om det finns en väsentlig skillnad 

eller om det mer handlar om sättet att marknadsföra sig på.  

 

5.4.1. Avslutande kommentar 

Jag har genom detta arbete skaffat mig kunskaper om och förståelse för hur 

konsthantverk kan prissättas, vilka svårigheter och fördomar som kan uppstå. Något 

som jag kommer att ta med mig när jag i framtiden ställs inför liknade utmaningar.   
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 

 

• Hur går du tillväga när du prissätter dina produkter? 

• Hur skiljer sig din prissättning om du använder dig av en återförsäljare eller 

medverkar på en utställning? 
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Bilaga 2 

Brev till informant 

Hej! 

Vi talades vid via telefon angående ditt deltagande som informant i min C-uppsats. 

Här följer lite mer fördjupad information om vad det handlar om.  

 

Just nu skriver jag som sagt en C-uppsats, som ska läggas fram v.18, vars syfte är att 

ge en bild och skapa förståelse för hur etablerade konsthantverkare prissätter sina 

produkter. För att få reda på detta har jag valt att intervjua tio konsthantverkare som 

arbetar inom olika områden, som till exempel trä, metall, glas, textil och keramik. 

Det är där du kommer in i bilden.  

 

För etiska skäl kommer du att få vara anonym och jag kommer att byta ut ditt namn 

mot en pseudonym. Eftersom du är en del av en grupp så är det ditt resonemang och 

inte person i sig som är viktig för uppsatsen. Intervjun kommer att ske via telefon 

eller på en plats som du finner lämplig. Om du ger samtycke kommer även intervjun 

att bandas. Materialet som då spelas in kommer endast att användas utav mig för att 

underlätta mitt arbete. Om intervjun inte bandas, kommer jag att anteckna för hand.  

 

Det är helt upp till dig, du får när som helst under intervjun säga att du inte vill 

delta. Intervjun beräknas ta max en timme. Det kan hända att jag kontaktar dig igen 

efter intervjun med följdfrågor om det är något jag inte förstår eller finner intressant 

att följa upp.    

 

Frågorna som kommer ställas är: 

• Hur går du tillväga när du prissätter dina produkter? 

• Hur skiljer sig din prissättning om du använder dig av en återförsäljare eller 

medverkar på en utställning? 

 

Tack på förhand!  

 

Vänliga hälsningar  

Emma Carlsson 
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