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Abstract 
Within Service Management, there is a discussion of problems regarding the pricing of 

services. The same problem is seen in the graphics and arts industry, an industry that all 

too often is forgotten in this context. The creators work can be seen everywhere around 

us and their work is important in today's society where Design Management has become 

increasingly significant.  

 

In the industry of graphic design there is no clear link as in the traditional pricing where 

the cost of production and price interact. It is much more difficult to put a price on a 

creators work when it involves far more than the final product. It has been the aim of this 

study to find out how the problem can be solved for the creators.  

 

Syskonen Brogren is an agency within the graphic design business and the biggest 

problem they recognize is the pricing. It is difficult for them to justify the time they put 

into the planning, research and ideawork of an illustration. The customer may have little 

insight into what a creative process means and therefore complicate the pricing.  

 

The study addresses the problem by investigating other firms in Syskonen Brogrens 

business. The companies have been hand-picked to get a wide variety regarding 

educational background, experience, turnover and size. The interviews combined with 

existing literature provided the basis for a model of what the creator must count into their 

pricing. This model includes: materials and production costs, brainstorming and 

analysis, service and customer relations, copy and use rights, "the extra mile" and 

customer satisfaction. 

 

 

 

Keywords: Copyright, creative process, creator, Design Management, graphic design, 

intangible, pricing, Service Management, small businesses. 

 



 

III 

Sammanfattning 
Inom Service Management, dyker problematisering kring prissättning av tjänster upp. 

Likväl ses den problematiken inom den grafiska- och konstnärliga branschen, en bransch 

som allt för ofta glöms bort i det sammanhanget. Kreatörers arbeten syns överallt 

runtomkring oss och deras arbete är av stor betydelse i dagens samhälle där Design 

Management har kommit att bli allt viktigare. 

 

I den grafiska branschen finns ingen tydlig koppling som i den traditionella prissättningen 

där produktionskostnad och pris samspelar. Det är betydligt besvärligare att sätta ett pris 

på en kreatörs arbete då det innefattar långt mer än slutprodukten. Syftet med den här 

studien att ta reda på hur den problematiken ska kunna lösas för kreatörerna.  

 

Syskonen Brogren är en byrå inom grafisk designverksamhet och det allra största 

problemet de upplever är prissättningen. Det är svårt för dem att motivera den tid de lagt 

ned på en illustration med planering, research och idéer. Kunder kan ha dålig insikt i vad 

en kreativ process innebär och därför försvåra prissättningen.  

 

Studien tar upp problematiseringen genom att undersöka företag i Syskonen Brogrens 

bransch. Företagen har handplockats för att få ett så brett spektrum av 

utbildningsbakgrund, erfarenhet, omsättning och storlek som möjligt. Intervjuerna har 

tillsammans med befintlig litteratur utgjort grunden för en modell om vad kreatören bör 

räkna med i sin prissättning. Modellen innefattar: Material- och produktionskostnad, 

Idéarbete och analys, service och kundbemötande, användningsrättigheter, ”det lilla 

extra” samt kundnytta.  
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1. Inledning 

Avsikten med studien är att förklara problematiken med att prissätta kreativa arbeten samt hur 

den problematiken ska kunna lösas då det är mycket mer än bara en slutprodukt som 

bestämmer priset.  

 

Det finns många studier, böcker, undersökningar och även strategier för hur prissättning inom 

tjänste- och servicesektorn kan gå till, där mycket av det man betalar för är en immateriell 

produkt, medan det är svårt att hitta litteratur och forskning kring den konstnärliga branschen. 

Det finns grafiska designarbeten överallt runtomkring oss men hur ofta reflekterar man över 

tiden som ligger bakom det? Grafisk design innebär de olika tekniker som finns ”för att 

arrangera bilder och text få fram ett budskap eller underlätta mottagarens förståelse”.
1
 Finns 

det förståelse kring det arbete som ligger bakom den färdiga slutprodukten, som oftast är en 

betydligt längre process än det praktiska skapandet och det som egentligen ska motivera dess 

pris?   

 

1.1. Problembakgrund 
Inom tjänstesektorn, det som i managementämnen kallas Service Management, dyker 

problematisering kring prissättning av tjänster upp. Likväl ses den problematiken inom den 

grafiska- och konstnärliga branschen. Hur prissätter man en tjänst, där ingen konkret produkt 

finns eller den kreativa processen fram till en färdig produkt? En av de största 

managementteoretikerna
2
 Richard Normann (2000) beskriver att det inom tjänstesektorn inte 

finns ett tydligt förhållande mellan produktionskostnad och pris som det finns inom de 

verksamheter som säljer en faktisk produkt. Prissättning på tjänster påverkas av hur kunden 

uppfattar värdet av den. Det kan liknas med en tavla av en välkänd konstnär föreställande ett 

svart streck värd tiotusentals kronor. För en person utan konstintresse kan priset verka helt 

galet. Hur kan någon betala så mycket för ett ynka svart streck? Vad många inte tänker på är 

processen fram till just det strecket. Konstnären i sig har säkerligen gjort många fler tavlor 

som kasserats för att komma fram till just det strecket. Slutprodukten, i det här exemplet 

tavlan, är egentligen en väldigt liten del i hela den kreativa processen som sträcker sig från 

idéer, tankar och research som slutligen blir till otaliga försök på målarduken att få fram just 

den rätta bilden. Priset blir svårmotiverat av den allmänna uppfattningen
3
 
4
 kring att konst är 

onödigt dyrt och att förståelsen för ”förarbetet” inte är vedertaget hos en vanlig ”svensson”.  

 

Problematiseringen försvåras ytterligare av en skepticism gentemot vikten av den grafiska 

profilen, det vill säga; ett inom företaget gemensamt uttryck av bild och text. Enligt Olle 

Eksell (1999), som var en känd svensk grafisk formgivare och författare
5
, är kraften av en 

                                                 
1 sv.wikipedia.org/wiki/Grafisk_formgivning (2011-04-14)  
2 www.normannpartners.com/website/prize/about_richard_normann.htm  (2011-05-11) 
3 http://ricky.nu/skrev/varfor-ar-dyr-konst-sa-ful/ (2011-05-16) 
4 http://www.akvarell.se/forum/9-allt-moejligt-om-akvarell-och-akvarellmalning/184-maste-konst-vara-dyrt (2011-05-16) 
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/Olle_Eksell (2011-04-01) 
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grafisk profil som genomsyrar företaget viktig och han skriver att den svenska marknaden bör 

bli bättre på att uppskatta detta medan Linda Skugge, känd krönikör, författare, företagare och 

provokatör, skriver i en krönika från 2008 att den grafiska profilen är överreklamerad. Hon 

menar att det fungerar lika bra utan fina visitkort och att hon inte använder sig av det utan 

kladdar ner sitt nummer på vilket papper som helst och hennes två aktiebolag går riktigt bra 

även ”utan en grafisk profil från Stureplan”. Vad som egentligen är mest intressant i hennes 

utlägg om att grafisk profil inte är viktigt är att hon är VD för boksajten Vulkan.nu och 

Skugge&Co som är en PR- och kommunikationsbyrå
6
. Frågan är om hon sätter sig emot 

vikten av en grafisk profil för att förstärka sin position som provokatör? Det kan även finnas 

en viss förståelse för att det inte är viktigt med en grafisk profil för just henne då hon redan på 

något vis är erkänd som författare och nästan alla vet vem hon är ändå, men samtidigt har hon 

ändå utvecklat någon form av grafisk profil ändå på sina hemsidor – det kommer hon inte 

ifrån. 

 

Olle Eksell och Linda Skugge verkar till viss del hålla med varandra i att grafisk design inte 

ska vara styrd av pengar och vinstintresse men i övrigt så motarbetar Linda Skugge allt det 

som Olle Eksell arbetat för sedan 60-talet. Olle Eksell kritiserade att det inte fanns tillräckligt 

bra utbildningar inom ekonomi, management och design för att de olika elementen ska kunna 

kopplas samman, medan Linda Skugge skriver att ”Alla stora byråer har all anledning att vara 

rädda. Snart behövs inte deras löjligt dyra kreativitet.” Proffsen idag, är enligt henne, ”en 

massa självlärda begåvade 19-åringar inte 35-plussare som gått rätt utbildning.” Det är 

mycket möjligt att Linda Skugge har rätt, men hur mycket är då de ”självlärda begåvade 19-

åringarna” värda? Linda Skugge personifierar det Sverige som Olle Eksell önskade vore 

öppnare för just estetiken och skaparglädjen. Om samhället istället utvecklas åt det hållet och 

blir mer funktionalistiskt, går inte då utvecklingen tillbaka 30-40 eller till och med 100 år? 

Bort från Design Management, image och företagskultur-tänk tillbaka till Scientific 

Management (Taylor, 1911), rationalisering och det funktionsinriktade Sverige som Olle 

Eksell redan under 60-talet ifrågasatte. Olle Eksell anser att den grafiska profilen är 

livsavgörande för företag som har konkurrenter, han menar att det egentligen är den enda 

möjligheten att särskilja sig från massan samtidigt som man skapar en enhetlighet inom 

företaget. Han tycker att det är sorgligt att den grafiska designen ska bestämmas av i ämnet 

outbildade företagsledare och att mer tilltro ska erhållas kreatören. Olle Eksells bok är 

visserligen skriven 1964 (uppdaterad 1999) och svensk design har fått ett uppsving men den 

svenska funktionalismen verkar finnas kvar i Linda Skugges skadeglädje över att finanskrisen 

kan komma att skörda många av de mest framgångsrika reklambyråerna. 

 

Varför då detta utlägg om Olle Eksell och Linda Skugge? De pekar båda på en 

problematisering som de kommersiella kreatörerna brottas med. Linda Skugge får medhåll 

                                                 
6 http://sv.wikipedia.org/wiki/Linda_Skugge (2011-04-01) 
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från bekanta i branschen som tycker att reklambyråerna ”bara är bra på en sak – att fakturera”. 

Hur lätt är det då för de unga och begåvade att motivera och sätta pris på sin kreativitet? Olle 

Eksell och andra sidan pekar på vikten av grafikernas arbete och deras rätt till att vara 

experter på sitt område.  

 

Det är svårt att motivera och prissätta den kreativa processen och det kan innebära att många 

inom service- och tjänsteyrken och konstnärliga yrken får mindre betalt än vad de egentligen 

borde få för sina tjänster och slutprodukter. En arbetare som är verksam inom exempelvis 

industrin eller inom butik får en timlön för de timmar hon eller han jobbar för företaget och de 

timmar som läggs ned i fabriken eller butiken medan en konstnär får betalt för tavlan. Är 

konstnären erkänd blir tavlorna dyrare för att det anses som status att ha just denne konstnärs 

verk hemma. En vanlig ”Svensson” som inte har råd med dyr konst är däremot inte ett dugg 

intresserad av värdet eller ens har förståelse för dess höga pris. Hur ska då de konstnärliga och 

kreativa yrkesutövarna motivera sin prissättning och arbetet med hela processen så att kunden 

har förståelse för priset när det är svårt att standardisera kreativitet? 

 

1.2. Problemdiskussion 

Prissättning är en komplex fråga i de flesta yrken men för att konkretisera problematiken 

ytterligare får företaget Syskonen Brogren representera sin bransch. Syskonen Brogren är en 

mindre byrå inom grafisk designverksamhet och det allra största problemet för dem är just 

prissättningen. Hur kan de sätta pris på den kreativa processen? Det är svårt för dem att 

motivera den tid de lagt ned på exempelvis en illustration med planering, research och idéer. 

En del kunder vill oftast bara betala för själva slutprodukten då de har dålig insikt i vad en 

kreativ process innebär.  

 

Ett annat problem i relation till prissättningen gäller tydlighet mellan dem och kunderna. Det 

blir ofta missförstånd vid beställningar och konsultation kring eventuella designjobb. 

Företaget har svårt att motivera prissättningen på olika moment då det ofta finns en nära och 

personlig relation till kunderna. Att samtal kring uppdrag ofta övergår till ”kompissnack” är 

något som försvårar fakturering. Det är ett problem som finns i de flesta kreativa skapande 

yrkena, exempelvis ser man inte allt underarbete som en snickare gjort innan denne satt köket, 

man ser inte de timmar som den inhyrda komikern lagt ner på att skriva och lära sig sin akt 

eller de timmar som konstnären lagt ner på att dra en linje perfekt.  

 

Det immateriella arbetet i processen förringas eftersom det uppfattas för abstrakt och 

ogripbart. Det är dessutom inte svårt att föreställa sig att det kan finnas en viss skepsis 

gentemot hur lång tid det egentligen tar att exempelvis komma på hur en bild ska se ut. Om 

man dessutom härleder prissättningen till vilken image företaget har så kompliceras frågan 

ytterligare. Ett företag med bra image kan med den logiken således ta ut mer i pris än ett okänt 

litet bolag.  



 

- 6 - 

 

Problemet med missförstånd står i relation till prissättningen på så vis att timmar som 

egentligen skulle ha lagts på nya uppdrag läggs på obetalt extra arbete vid till exempel 

offertarbete. Missförstånd leder inte bara till extra obetalda timmar för företaget utan kan även 

leda till förhöjda kostnader för kunden eller till och med brutna avtal och förlorade intäkter. 

Det finns en uppfattning av att de flesta kreatörer generellt upplever själva prissättningen som 

pinsamt. Pinsamheten är i sin tur bland annat grundad i att man som kreatör arbetar med 

någonting som är så roligt att man lika gärna själv hade kunnat betala för att får göra det. Det 

kan bero på att man själv anser att man inte tillräckligt duktig och att branschen i sig ser ner 

på de kollegor som tar mer betalt (Österåker, 2010). Att reklam, som en del av branschen, 

dessutom länge har ansätts vara lite ful och till och med skadlig hjälper inte kreatören att 

känna sig mer tillfreds med sin prissättning. Detta var framför allt ett problem på 60-, 70- och 

80-talet men tankesättet finns fortfarande kvar (Alvesson, 1993). Det finns en oskriven regel 

bland kreatörer och konstnärer som säger att det är fult att ta betalt och man brottas hela tiden 

med van Gogh-dilemmat (Österåker, 2010). Van Gogh-dilemmat är uppkallat efter 1800-tals 

expressionisten och konstnären Vincent van Gogh. Han är en av konsthistoriens stora genier 

men levde missförstådd i ett liv av fattigdom och mental ohälsa.
7
 Van Gogh har blivit 

synonymt med den kollektiva bilden av att en äkta konstnär lever och dör ensam, fattig och 

olycklig.  

 

1.3. Problemformulering 

Genom bakgrunden och problemdiskussionen har vi fått en förståelse för problematiken och 

utifrån det formulerat en forskningsfråga som lyder:  

 

Hur motiveras prissättningen för den kreativa processen fram till slutprodukten inom 

grafiskdesign? 

 

1.4. Syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse för och beskriva komplexiteten i att prissätta det 

immateriella arbetet som knyts till den kreativa processen, samt utveckla en 

prissättningsmodell inom grafisk design främst för att underlätta arbetet och minska 

missförstånd mellan kreatören och kunden. 

 

1.5.  Disposition  
Följande upplägg har används när studien disponerats. Under andra kapitel beskrivs 

tillvägagångssättet för studien genom en förklaring av hur undersökningsmetoden gått till och 

vilka olika data som använts. Vi går igenom urvalet av informanterna och hur vi ställer oss till 

tillförlitligheten i studien. I kapitel tre beskrivs vilka informanterna är och historik kring 

företagen de jobbar på. I det fjärde kapitlet tar vi upp ämnen och litteratur som är relevanta för 

                                                 
7 http://sv.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh (2011-05-05) 
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vår problematik. Här beskrivs hur traditionell prissättning fungerar och även vilka strategier 

det finns för att prissätta tjänster och service. Vi skildrar andra aspekter som är viktiga för 

problematiken, exempelvis vad upphovsrätten innebär och hur synen på konstnärer påverkar 

priset. I kapitel fem behandlar vi analytiskt intervjumaterialet med utgångspunkt från det 

fjärde kapitlets litteratur. Vidare har vi utvecklat en prissättningsmodell som presenteras i 

kapitel sex. I det avslutande kapitlet utvärderas studien och förslag ges på vidare forskning 

inom ämnet. 
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2. Studiens metod och genomförande 

I följande kapitel går vi igenom tillvägagångsättet under studiens utformande, samt förklarar 

studiens design, strategi, urval och analysmetod. Avslutningsvis diskuteras studiens 

tillförlitlighet. 

 

2.1. Studiens design  
Studien är i första hand en fallstudie på företaget Syskonen Brogren, som är ett företag 

verksamt i branschen för grafisk design. Vi har gjort en explorativ undersökning där vi 

intervjuat vårt fallföretag för att kunna sätta ord på problematiken kring prissättning i deras 

verksamhet och bransch. Det explorativa undersökningssyftet innebär att vi från början har 

haft liten kunskap kring problemområdet och ville undersöka detta närmre. Efter fallstudien 

har studien övergått till en komparativ design
8
 då vi undersökt ytterligare tre företag i samma 

bransch samt ett kundföretag i syfte att undersöka om Syskonen Brogrens problematik är 

allmän eller unik. Avslutningsvis har vi gjort en normativ, problemlösande, undersökning 

(Andersen, 1998, s 21) där vi vill försöka komma med förslag och lösningar till Syskonen 

Brogren och andra företag i deras situation på hur de kan lösa sin prissättningsproblematik.  

 

2.1.1. Kvalitativ studie 

Att sätta pris är en strategisk process som vi upplevde var svår att studera på ett annat sätt än 

genom en kvalitativ studie. Vi använde oss av den strategin för att få en djupare förståelse för 

området och för hur informanterna resonerar kring sin prissättning. I en kvalitativ studie 

ligger tyngdpunkten på ord och det narrativa och kännetecknas av att forskaren använder sig 

av ett tolkande och induktivt sätt (Bryman, 2002). Den kvalitativa infallsvinkeln bidrar till en 

ökad flexibilitet i informanternas svar, vilket i sin tur har lett till att vi kunnat utveckla våra 

frågor och resonemang under arbetets gång. 

 

2.1.2. Intervjumetoder 

Vi har under studien utgått från ostrukturerade intervjuer med exempelföretaget Syskonen 

Brogren där vi kartlagt och tagit del av deras problematik kring prissättning. Under besöken 

har vi endast använt oss av stödord och istället låtit de båda ägarna styra samtalet. Vi har 

besökt företaget tre gånger och fått ta del av beställningsmail, offerter, fakturor och 

årsredovisning. Som ett andra steg har vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer i 

samband med de övriga informanterna samt vid ett av tillfällena med Syskonen Brogren. Ett 

frågeschema användes då som, utan inbördes ordning, var uppbyggt på ett antal allmänna 

frågor samt några specifika för just den informanten.  

 

                                                 
8 Gustafsson, Eva, Inför planrapp del II och om kval. intervjuer - Forskningsmetoder i företagsekonomi. Föreläsning på Högskolan i Borås. 
(2011-03-08)   
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Fördelen med en semi-strukturerad intervju är möjligheten att kunna ställa följdfrågor och 

dessutom anpassa frågeformuleringen utifrån vad vi talat om tidigare. Intervjuerna har ägt 

rum i slutna miljöer öga mot öga, utan risk för yttre påverkningar från andra medarbetare eller 

likande. Informanterna har inte haft tillgång till frågorna i förhand med undantag för Meckas 

reklambyrå. Vi har dokumenterat samtliga semi-strukturerade intervjuer med hjälp av 

ljudupptagning, både för vårt eget minnes skull och för att minska risken för feltolkningar av 

informanterna. Delar av intervjumaterialet har används till att göra företagspresentationer och 

resterande material har presenterats i hur prissättning kan gå till i branschen.   

 

2.1.3. Relationen mellan litteratur och praktik 

Med utgångspunkt i våra inledande samtal med Syskonen Brogren skapades en grund för vårt 

litteraturbehov, vilket i sin tur resulterade i de semi-strukturerade intervjuerna. Att arbeta på 

detta sätt kallas för induktion, det vill säga att empirin styr teorin (Johannessen, 2003). I och 

med att den teoretiska referensramen har styrt arbetet med de semi-strukturerade intervjuerna 

studien även inslag av deduktion. Den induktiva ansatsen innebar att vi i de inledande mötena 

har haft en relativt lite kunskap om problematiken. Trots att vi är nybörjare på området har vi 

ändå i grund och botten genom vår utbildning goda kunskaper i prissättning när det kommer 

till produkter och tjänster. 

 

2.1.4. Datainsamling 

Studien är uppbyggd uteslutande på primärdata, vilket innebär den data vi själva samlar på oss 

genom intervjuerna. Enligt Ib Andersen (1998, s 151) innefattar även primärdata 

datainsamlingstekniken stimulidata. Det innebär de delvis strukturerade och personliga 

intervjuer med öppna, ej ledande frågor som utförts (Johannessen, 2003). Vi använde oss av 

det arbetssättet eftersom vi kunde ha en frågemall att gå efter samtidigt som att intervjun blev 

mer öppen och mer beroende av intervjuobjektet och dennes svar. Vi har varit noga med att 

utgå från vår problemformulering vid formuleringen av frågeschemat. Stimulidatan innefattar 

även de studiebesök vi utfört hos vårt fallföretag Syskonen Brogren. Studiebesöken bestod av 

besök på Syskonen Brogrens kontor där vi öppet och direkt observerade deras arbetssätt under 

tre till fyra timmar. 

 

2.2. Val av informanter 
Informanterna valdes utifrån de förutsättningar som fanns gällande tid och resurser. Det 

innebär att vi handplockade företag inom liknande branscher som Syskonen Brogren, det vill 

säga i området design med fokus på grafisk formgivning och reklam. De informanter som 

kontaktades har haft stora variationer i fråga om omsättning, utbildning, erfarenhet och antal 

anställda. Informanterna är verksamma i Västragötalandsregionen, för att alla ska befinna sig 

på samma marknad som fallföretaget.  
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2.3. Analysmetod 

Vi har kontinuerligt under studiens gång analyserat det material som samlats in, efter varje 

intervjutillfälle har vi exempelvis suttit oss ner och gått i genom den utförda intervjun. Den 

teoretiska referensramen har utvecklats utifrån den nya informationen vi fått, det vill säga en 

empiribaserad teoriutveckling även kallad grounded theory (Johannessen, 2003). Vidare har 

vi utvecklat en förståelse för branschen och tankesättet i samband med att datainsamlingen 

utökats med ytterligare intervjuer av de övriga respondenterna.  

 

I och med att några av informanterna inte har någon ekonomisk utbildning i grunden så har vi 

haft ett övertag i frågan om att kunna se det ekonomiska värdet, samtidigt har vi fått ett 

givande utbyte av informanterna som har kunskap i en arbetsprocess som vi saknar. Det 

informationsutbytet har lagt grunden för att svara på vår forskningsfråga och har resulterat i 

en samanställning av vår empiriska studie och teoretiska referensram, samt en allmän modell 

för hur man kan lägga upp arbetet med prissättning i en kreativ bransch med fallföretaget som 

exempel.  

 

2.4. Undersökningens tillförlitlighet 

Problemet med vårt metodval är att det finns risk för att vi påverkat informanterna och ställt 

ledande frågor. Vi har försökt undvika att lägga in egna värderingar och åsikter i mötet med 

informanterna. Att Mecka fick tillgång till frågeschemat innan vårt möte kan ha påverkat 

resultatet. Till informanten på Mecka ställdes en del följdfrågor som han svarade på lika 

utförligt som de han redan fått, om än med mindre säkerhet, vilket gör att vi upplever alla 

hans svar som uppriktiga. Vi har blivit bemötta med uppriktighet och öppenhet av alla 

informanter och utan att ha blivit misstänkliggjorda. Allt intervjumaterial finns dessutom 

dokumenterat i både text och ljudinspelning, vilket vi anser öka vår trovärdighet. Studiens 

validitet anser vi även den vara god, eftersom vi utgått från våra empiriska undersökningar har 

vi kunnat konkretisera den teoretiska referensramen och bara ta med den informationen som 

är relevant för studien. Vi har inkluderat olika sidor av den kreativa processen för att få en 

mer mångfacetterad bild av problematiseringen.  

 

Det finns en problematik i att vi haft begränsat med tid vilket påverkat hur stort urval vi 

kunnat ha. I ett litet urval finns alltid risken för felkällor och ett vinklat resultat, vilket kan 

leda till felslut. Fördelen för oss är att vi haft möjligheten att arbeta nära exempelföretaget 

vilket gör att vi kunnat få feedback på vårt resultat direkt från branschen. Vi har gjort 

generaliseringar utifrån fallstudieresultatet (Andersen, 1998, s 133) då studien inte kommer att 

kunna göras om eftersom företagen vi arbetat med kommer att förändras. Redan sedan det 

första mötet med Syskonen Brogren har de strukturerat om sin verksamhet och sina rutiner.  
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3. Studiens kreatörer 

I följande kapitel presenteras de kreatörer, projektledare och för vår studie intressanta 

personer som vi utfört intervjuer med. Först introduceras fallföretaget Syskonen Brogren och 

dess ägare Oskar och Ida Brogren. Sedan presenteras Skönnegård Industridesign, Brogren Art 

Company, Mecka och Segers Fabriker.  

 

3.1. Syskonen Brogren 
Syskonen Brogren är ett företag inom grafisk formgivning och design som är verksamma i 

Borås. Företaget drivs av syskonen Ida och Oskar Brogren. De har varit verksamma sedan 

augusti 2008. Verksamheten omsatte 2010 ca 274 tkr. Oskar är vanligtvis den som sköter 

arbeten genom datorn medan Ida är den som ritar. I deras kundklientel återfinner vi bland 

annat Onyx, Knalleland, Bokia och Högskolan i Borås. 

 

Syskonen Brogren arbetar med bland annat bildproduktion i form av illustrationer, teckningar 

och foton. De utformar även grafiska produktionen så som broschyrer, annonser och annan 

slags formgivning.   

 

Oskar Brogren har ingen utbildning i grunden inom grafisk design utöver gymnasiet men har 

sedan barnsben funnits med och hjälpt till i föräldrarnas byrå. Praktik på olika ställen och 

intresset fick Oskar att vilja fortsätta och utveckla sitt eget och underhålla sin talang. Oskar 

började göra uppdrag åt Mecka och fick senare jobb på S.O.L reklambyrå som Art Director. 

Utöver det frilansade han en hel del under ett par år vilket fick honom att vilja starta eget. Det 

blev senare starten för Syskonen Brogren som han tillsammans med Ida startade 2008 i 

Göteborg, men som de ganska snart flyttade över till Borås.  

 

Ida Brogrens karriär tog fart under tiden på Bäckängsgymnasiet där hon läste estetisk 

verksamhet med inriktning mot bild och form. Hon startade sedan upp Galleri F.U.K.K 

(Föreningen Ung Kultur och Kreativitet) i centrala Borås tillsammans med en vän. 

Bakgrunden är i princip samma som Oskars med att de har fått med sig mycket av sin 

erfarenhet och sitt intresse från föräldrarna genom att hjälpa dem med sina arbeten och att de 

hade sin verksamhet hemifrån.  

 

Tack vare deras bakgrund har ingen av dem ansett att utbildning inom området är något att 

lägga sin vikt i. Istället var Ida till en början helt emot att gå i samma fotspår som sina 

föräldrar och försökte få utlopp för sin kreativitet på andra sätt. Exempelvis genom att flytta 

till Island och Reykjavik där hon jobbade med barn. Ida började senare inse att det var svårt 

att värja sig från att faktiskt gå i föräldrarnas fotspår när det ändå var där intresset och även 

talangen låg och det var då de drog igång Syskonen Brogren. Utöver företaget försöker Ida 

hålla sitt konstintresse uppe och har hela tiden olika konstprojekt på gång. Hon läser dessutom 

distansprogrammet Digital design på Högskolan Kristianstad. 
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3.2. Skönnegård Industridesign 
Skönnegård Industridesign är ett litet företag drivet vid sidan av studierna sedan 2008 av 

Pierre Skönnegård. För oss var Pierre intressant för studien för att han inte direkt är beroende 

av sitt företag i nuläget då han driver det vid sidan av sin utbildning. Hans bakgrund från 

skolan gör att vi kan se ifall det finns några skillnader mellan honom och de som inte har en 

officiell utbildning som grund. 

 

Skönnegård Industridesign sysslar i nuläget främst med visualiseringar och formgivning.  

Pierre själv har en kandidatexamen i industridesign och läser nu en master i Fine arts på den 

tvärvetenskapliga utbildningen Business och design på HDK och Handelshögskolan i 

Göteborg. Han har dessutom varit en del av SVID:as designsatsning Sommardesignkontoret 

2009, ett årligt återkommande projekt där SVID betalar olika typer av designstudenter eller 

studenter med en designrelaterad utbildning för att åka till en mindre ort där de sätter upp ett 

designkontor dit olika företag kan komma och prova på olika tjänster till ett rabatterat pris.
9
  

Pierre har under hösten 2010 genom sin utbildning rest till Kenyas tredje största stad Kisumu 

för att hjälpa organisationen Mistra Urban Futures med etableringen av en 

interaktionsplattform där företag, akademi och samhälle kan mötas och bidra till en bättre 

hållbar stadsutveckling
10

 

 

Till kundkretsen hör Gotlands whiskey, Gotländska Almi och Fagersta Hygien och just nu 

skriver han sin D-uppsats om B2B (Business to business eller handel mellan företag) och om 

hur man i ett B2B företag kan påverka sin slutkund. Examensarbetet är ett samarbete med 

ASSA Abloy. 

 

3.3. Brogren Art Company AB 

Brogren Art Company är ett enmansföretag som ägs och drivs av Eva Brogren som grundade 

företaget 1987. Hon har funnits i branschen länge och därför har hon en lång erfarenhet av 

branschen. Likheten med Skönnegård Industridesign är att det drivs och ägs av en enda 

person men skillnaden är att Eva Brogren inte har någon utbildning inom området. 

 

Eva har arbetat med reklam sedan 1975 då hon fick en 3 årig lärlingsplats som resulterade i 

att hon blev orginalare och AD assistent. Hon stannade på företaget i tolv år med uppehåll för 

föräldraledighet innan hon startade Brogren Art Company i hemmet. Hon hade då redan en 

kund och upptäckte hur roligt det var att arbeta med egen kund. Hon gick sedan runt på olika 

företag och presenterade sig vilket resulterade i att hon fick napp på hos flera kunder, och 

sedan dess har verksamheten rullat på. Företaget omsätter 1 132 tkr och bland företagets 

kunder finns i dag Vinga of Sweden, Lysingsbadet -Västervik Resort och Matt-Tema.  

                                                 
9 www.svid.se/sv/For-studenter/Sommardesignkontoret/ (2011-04-21) 
10 www.mistraurbanfutures.se/nyheter/nyhetsarkiv2010/reportagefrankisumukenya.5.79cc091012c369366d9800015162.html (2011-04-21) 
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3.4. Mecka reklambyrå AB 
Mecka är en åtta år gammal byrå som är sprungen ur tidigare konstellationer av byråer. På 

företaget jobbar i nuläget 22 personer och de omsätter ca 20 035 tkr. För oss var det en 

självklarhet att få intervjua en större byrå som har mer utstuderade prisstrategier än de mindre 

för att kunna ställa dem mot de mindre byråernas strategier. 

 

Mecka jobbar med strategiska varumärkesfrågor, vilket innebär att de hjälper företag med 

varumärkesplattformar. De jobbar även med taktiska kampanjer i alla medier, med alla olika 

typer av material och enheter. De jobbar mestadels med konsumentinriktad marknadsföring 

och kommunikation, huvudsakligen i Sverige. Till kundkretsen hör bland annat Borås stad, 

Elfsborg, Friskis och svettis, Leklust och Sängjätten.  
 

På Mecka fick vi träffa Anders Kåpe som har jobbat som projektledare där i dryga fem år. 

Han har en magisterexamen från Karlstads Universitet i internationell ekonomi och har även 

läst några år i Tyskland och USA inom reklam, PR och management.  

 

3.5. Segers Fabriker AB 
För att få en annan syn på reklambyråer och strategier tog vi kontakt med Segers Fabriker 

som tidigare varit en kund till reklambyråer men som istället ändrade bana och startade en 

byrå inom verksamheten. Det intressanta för oss är just varför de valde att göra det.  

 

Segers Fabriker är ett familjeägt företag i tredje generationen inom konfektionsbranschen 

med en omsättning på 65 350 tkr. Företaget grundades 1942 och tillverkar lättare arbetskläder 

framför allt inom kök och vård. Företaget har filialer i Estland och Ukraina där produktion 

och lagerhanteringen ligger. De är intressanta för oss på grund av att de nyligen har öppnat en 

inhouse-byrå vilket är en intern reklambyrå. Ansvariga är Annelie Jansson och Mia Kinn, 

som utbildats och rekryterats internt.  

 

Benny Karlsson som vi träffade har varit VD på Segers Fabriker i tre år, men har varit 

verksam i företaget i tio. Innan han fick posten som VD var han marknadschef. Benny har en 

tidigare bakgrund som egenföretagare.  
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4. Prissättningsstrategier i olika typer av branscher 

Här presenteras de strategier för prissättning och motivering av pris som redan finns i olika 

branscher, som kan hjälpa oss vid förståelsen av problematiken kring prissättning i kreativa 

yrken. Litteraturen är baserad på den information som kommit fram under den inledande 

fallstudien. Vi tar först upp Design Management och ”den goda smaken” för att peka på 

vikten av dem för kunden och att det är en del av produkten. Mer konkreta strategier som tas 

upp är prissättning på traditionellt vis och den i service- och tjänstesektorn. Vi tar dessutom 

upp aspekter som är intressant ur en designsynvinkel, exempelvis upphovsrätten som är av 

stor betydelse för kreatören och kunden. 

 

4.1. Design Management 
Design Management-rörelsen startade redan på 1930-talet med det italienska 

kontorsmaskinsföretaget Olivetti, men kom inte i gång globalt förrän på 1950-talet. 

Organisationsteorins idé är att underlätta styrningen av företaget med hjälp av design. Det 

handlar om att god design ska genomsyra hela verksamheten från arkitektur, 

inredningsdesign, industridesign och grafisk design (Eksell, 1999). Curt Dahlén (1992) 

trycker på att begreppet Design Management är så mycket mer än bara en tjusig term, det 

innefattar saker som strategi, filosofi, kommunikation, design/formgivning och ekonomi.  

 

Tanken är att grafisk design ska fånga företagets själ och identitet och dessutom spegla de 

värden som företaget har. Halldén och Beijbom (1992, s 9) skriver: ”Att satsa på design är att 

bli ihågkommen. Att satsa på design är att förstärka sin konkurrenskraft och skapa nya 

affärsmöjligheter”. De skriver även att design inte längre är en lyx som är få förunnat utan en 

nödvändighet för den stora massan. Roger Martin (Jones, 2008), dekanus på Rotman school of 

management på Torontos universitet, talar om att man gjort ett paradigmskifte när det 

kommer till design. Tidigare har man traditionellt sett design som en begränsad del av 

företaget men under tid så har design blivit allt mer integrerat i verksamheten. Martin pekar 

på att företag som Apple, Google och Microsoft inte hade kunnat komma dit de är i dag utan 

ett integrerat designtänk. Även Olle Eksell (1999) talar om hur företag som exempelvis IBM 

har använt sig sin grafiska profil för att skapa en enhetlighet inom företaget men även utåt 

mot kunder och leverantörer, vilket visade sig vara mycket framgångsrikt.  

 

4.2. Den goda smaken 
Ett av de svåraste elementen i prissättningen av det konstnärliga arbetet är estetiken eller den 

goda smaken. Hans Ingvar Hanson (1992, s 30) skriver väldigt talande att ”Den goda smaken 

är sällan ett säljargument. Den är snarare en extrakostnad.” Att motivera det estetiska och 

kreativa i produkten verkar vara ett genomgående problem (Hanson 1992, Eksell 1999) 

samtidigt som Design Management verkligen är en managementteori som fått mer fotfäste i 

en värld där företagens image och identitet blir allt viktigare (Dahlén 1992, Eksell 1999, 

Normann 2000). God smak ska inte heller förväxlas med trend utan handlar om att kunna 
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balansera kundföretagets identitet och önskan med estetik och nyskapande, eller som 

Syskonen Brogren uttryckte sig ”det är vår uppgift att göra den där lite töntiga idén till 

någonting spännande och bra”.  

 

4.3. Traditionell prissättning 

Traditionell prissättning tillämpas vanligtvis på materiella produkter, det vill säga, produkter 

som inte är tjänster eller immateriella. Följande är en sammanfattning av 

marknadsundersökaren och omvärldsanalytikern Gunnar Schäders (2006) bok om hur olika 

prissättningsstrategier går till.  

 

4.3.1. Kostnadsbaserad prissättning 

Gunnar Schäder (2006) tar upp att det vanligaste sättet att bestämma pris på är att kontrollera 

att ens inkomster täcker utgifterna, då de flesta företag har för avsikt att inte gå med förlust 

utan snarare med vinst. För att kunna få ut en vinst krävs det att man lägger på en viss 

påläggssats på produkterna som överstiger ens utgifter, det är det som kallas kostnadsbaserad 

prissättning. Det kan dock vara en risk med att inte kontrollera marknaden och kundernas 

värde i produkten innan man bestämmer hur stort pålägget bör vara. Antingen kan det hända 

att företaget sätter ett överpris som kunden inte är villig att betala eller att kunden till och med 

är beredd att betala mer för produkten än vad det beräknats. Det är med andra ord en ganska 

enkel prissättningsprocess samtidigt som den kräver lite tid, tid som i slutändan kommer att 

vara värt det. Det finns ett antal olika typer av kalkyler, exempelvis ABC-kalkyler och 

kostnadsdrivarkalkyler, där företaget kan räkna ut vilket pålägg de bör ha. Vi kommer inte att 

gå närmre in på dem då de inte är aktuella för vårt problemområde.  

 

Det går att tillämpa kostnadsbaserad prissättning på olika typer av marknader exempelvis 

konsument-, B2B- och service- och tjänstemarknader. På konsumentmarknaderna finns större 

bolag som inte är lika konkurrenskänsliga som de mindre, exempelvis bensinbolagen och den 

stora möbelkedjan IKEA. Det kan liknas vid en oligopolmarknad där det bara finns ett fåtal 

aktörer. Det innebär att kunderna är ganska beroende av dem och därför behöver de inte vara 

lika känsliga vad det gäller prisjusteringar. Bensinmarknaden är beroende av att ha 

kostnadsbaserad prissättning dels för att kunderna inte alltid är beredda att betala hur mycket 

som helst för bensinen samtidigt som de måste hänga med i tempot och valutakursändringar 

när världsmarknadspriset ändras för att inte gå med förlust. 

 

B2B, business-to-business, innefattar transaktioner företag emellan, de säljer inte produkter ut 

mot slutkund utan till andra företag. Inom den här marknaden är den kostnadsbaserade 

prissättningen nästan en förutsättning för att kunna fortleva på marknaden. Det är inte vanligt 

att marginalerna är stora inom den här marknaden utan snarare är det så att marginalerna är 

mycket små samtidigt som att inkomsterna måste täcka utgifterna. Det går att tillämpa 

kostnadsbaserad prissättning även inom service- och tjänstesektorn där det förekommer mer 
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immateriella produkter. Gunnar Schäder (2006) tar upp flygbranschen och där Ryan Air som 

ett bra exempel på kostnadsbaserad prissättning. Ryan Air har låga priser genom att de flyger 

på tider som för dem är kostnadseffektiva, vilket oftast betyder obekväma flygtider för deras 

kunder. Grunden i den typen av prissättning är att kunden betalar för att förflytta sig från plats 

A till plats B och får sällan mer än vad denne betalar för när det kommer till kringtjänster och 

service. 

 

4.3.2. Konkurrent- och marknadsbaserad prissättning 

Att sätta pris efter sina konkurrenter är inte helt ovanligt när det kommer till produkter som 

funnits på marknaden en längre tid och som inte skiljer sig speciellt mycket från andra 

liknande produkter. Det gäller dock inte de stora företaget som har störst marknadsandelar 

utan främst de mindre som känner av konkurrensen mer. Det är ett vanligt sätt vid prissättning 

av en ny produkt som ska lanseras – man skummar marknaden för att sätta sitt pris (Gezelius, 

2007). Det förtaget gör när de sätter ett marknadspris är att de tittar på prissättningen på 

likartade produkter hos sina konkurrenter. Det som ofta inte tas med i beräkningen är 

värdeuppfattningen från kunderna genom att det konkurrerande företaget kan ha erbjudanden 

som ökar värdet men som inte syns i priset (Schäder, 2006). 

 

Tydligaste exemplet på konkurrentbaserad prissättning på konsumentvarumarknader står 

hemelektronikföretagen för. Många har erbjudanden där kunden får mellanskillnaden tillbaka 

ifall de hittar samma produkt för ett lägre pris hos en konkurrent. En annan strategi som är 

vanligt förekommande är den psykologiska prissättningen med att ha ett pris som exempelvis 

49.90, det låter billigare än 50 kronor men eftersom inte ören existerar kostar varan ändå 50. 

Av någon anledning väljer kunden för det mesta hellre priset 49.90 än 50 kronor jämnt.  

 

Internet har öppnat upp portarna för den mest konkurrentbaserade prissättningen, det ger 

möjligheter att lätt kunna jämföra pris olika företag emellan och lämnar egentligen ganska lite 

åt slumpen. Det kan vara svårt att skilja på produkter och dess kringtjänster över internet och 

därför blir det priset som oftast blir den avgörande faktorn för ett köp. Det gäller om kunden 

inte redan innan har stor och god kännedom om den aktuella varan och vet att det ena 

företagets produkt är bättre än den som är billigare.  

 

Störst på att ha konkurrentbaserad prissättning inom service- och tjänstesektorn är 

teleoperatörerna. Det är ett ständigt argumenterande för vem som har lägst pris och bästa 

abonnemang utan att kunderna egentligen kan göra en rättvis bedömning och jämförelse. Det 

är oftast svårt att veta vad som ingår i erbjudandet och vad det är kunden egentligen betalar 

för. 

  

4.3.3. Kundbaserad prissättning 

Att ha en kundbaserad prissättning kräver att företaget har en god kännedom om sin marknad, 

sina produkter, kunder och deras behov till skillnad mot den kostnadsbaserade som främst 
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fokuserar på det egna företaget. Framförallt ligger vikten i att kunna motivera priset ut till 

kunderna och även förstå sig på värdeuppfattningen från varje kund. Det är viktigt att förstå 

att det kan finnas andra kostnader än själva priset på produkten för kunden. Exempelvis kan 

det handla om kostnader i samband med inköpet om butiken ligger svåråtkomligt, 

fraktavgifter eller hyra för en släpvagn ifall produkten är för stor för att gå in i bilen. Den här 

typen av prissättningsstrategi är ganska ovanlig och om den används ligger det oftast en annan 

strategi i botten. Det beror mest på att det är svårt för stora företag att ha den nära 

kundkontakten som strategin innebär och det är svårt att anpassa priset efter varje kunds 

individuella förutsättningar och behov samtidigt som det för förtaget krävs andra resurser och 

mer tid vilket är kostsamt för dem ur en annan synvinkel. 

 

4.4. Kundnytta 
Kundnytta är ett ord som passar bra in i problematiken. Det bör läggas ned stor vikt från 

företagets sida att ta reda på sin kundnytta och veta hur kunden uppfattar det som säljs vare 

sig det handlar om konkreta produkter, eller i vårt fall, produkter där en stor del av priset 

innefattar det immateriella arbetet (Schäder, 2006). Även här bör man ha i åtanke att det kan 

finnas andra kostnader kopplade till köpet för kunden och som bör räknas in. I den grafiska 

branschen finns det även den aspekten att värdet för kunden kan vara ganska högt, speciellt 

om det kan generera uppmärksamhet för kunden då många kunder är andra företag som vill ha 

hjälp att synas genom reklam, broschyrer och liknande. 

 

 
Figur 1 Vad är en produkt - den totala produktionen 

 

Gunnar Schäders (2006) modell förklarar tydligt hur många komponenter är kopplade till den 

slutliga produkten och är till stor hjälp för att förstå hur priset ska kunna motiveras. Här ses 

tydligt att det är mycket som spelar in vid prissättningen och även att den slutliga produkten 
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egentligen är en ganska liten del oavsett vilken bransch eller slags produkt det handlar om. En 

liknande modell skulle enkelt kunna tas fram och anpassas till den grafiska branschen. 

 

4.5. Prissättning inom service- och tjänstesektorn 
Precis som i prissättning av en kreativ process som är vår problematik i den här studien, är det 

inte helt enkelt att sätta pris på en service eller en tjänst som även den är en produkt som är 

immateriell och egentligen inte helt och fullt ut går att ta på. Richard Normann (2000) tar upp 

en del av den problematiken inom just service- och tjänstesektorn. Inom den sektorn kan 

konsumenten i många fall utgöra en del av tjänsten eller servicen, exempelvis genom 

självbetjäning och liknande tjänster. Han tar upp begrepp som kärnservice och kringservice 

och förklarar det med ett flertal exempel ur flygbolagsbranschen. Kärnan i en tjänst kan vara 

både materiell och immateriell och har vanligtvis en kringservice kopplad till sig. Alla 

flygbolag tar dig från plats A till plats B – det är själva kärnservicen. Avgörande för vilket 

flygbolag kunden väljer är kringservicen. Det är alltså där flygbolaget bör lägga ned mest 

resurser för att få sina kunder nöjda och det kan handla om allt från maten på planet till hur 

flygvärdinnorna tar hand om passagerarna. Det kan också vara sådant som exempelvis ta 

kontakt med passageraren efter resan för att se om denna var nöjd med sin upplevelse från 

flygbolaget. Här kan man säga att produkten, som är själva flygningen från A till B, 

egentligen inte är det som motiverar priset utan att det är kringservicen som gör det. Det hela 

handlar om att ge sin kund det bästa erbjudandet och få denne att känna sig nöjd med tjänsten 

och för det krävs det där lilla extra. Har ett flygbolag ett gott rykte om sig om att ha god 

service betalar kunden oftast gärna en slant extra för att vara säker på att det blir en behaglig 

tur.  

 

4.5.1. Prissättning av tjänster och service 

I bakgrunden för vår problematisering är det hur kunden uppfattar värdet på tjänsten eller 

servicen som är det som är avgörande för hur priset ska sättas (Richard Normann, 2000). Det 

är inte fullt så enkelt att prissätta erbjudandet som det är att sätta pris på en faktisk produkt där 

du tydligt kan bevisa produktionskostnad och liknande som motiverar det satta priset. Det är 

svårt att standardisera tjänster på samma sätt som det går att göra inom produktion, därför är 

det i stor utsträckning kundens värdeuppfattning på tjänsten som egentligen är det som 

motiverar priset. Richard Normann (2000) beskriver att prissättning kan användas som 

konkurrensmedel inom Service Management. Han tar upp ett antal aspekter som 

tjänsteföretaget måste tas hänsyn till vid prissättning. Det är exempelvis aspekter som 

behandlar företagets kostnadsstruktur och att prissättning är ett instrument där du kan påverka 

kundens beteende. Återigen tas exempel upp från flygbranschen, där flygbolag utvecklat olika 

erbjudanden för låginkomstkunder för att fylla planen de tidpunkter då det är lågsäsong eller 

de har få platser bokade. Allt för att minska kostnaderna för resurser som annars skulle vara 

oanvända under den perioden. Vad som egentligen är ett ännu bättre exempel på att hålla 

kostnader nere är exemplet om banker. Att göra uttagsbankomaterna tillgängliga dygnet runt 
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när bankkontoren är stängda ökar tillgängligheten för kunderna utan att banken behöver ha 

personal. Kostnaderna för underhåll av bankomater är betydligt mindre än kostnaden för 

personal som ska bemöta kundernas uttag på kontoren. Samtidigt som kunden känner sig 

tillfredsställd med lättillgängligheten utan att för den sakens skull känna sig berövad på 

personlig service. 

 

För att underlätta prissättning tar Richard Normann (2000) upp några viktiga element som; 

mera exakta specifikationer kring servicekonceptet, utbuntning, framgångsrelaterad 

prissättning och prestationsinriktad prissättning. Att ha mera exakta specifikationer innebär att 

det för kunden enklare går att motivera prissättningen av tjänsten. Det blir således någon slags 

trygghet för kunden att veta att den får det den betalar för eller att kunden faktiskt vet vad 

denne betalar för. Utbuntning är någonting som banker och försäkringsbolag i stor 

utsträckning använder sig av idag. Alla delar av en tjänst prissätts och sedan får kunden själv 

bunta ihop sig eget erbjudande vilket gör det både bättre för kunden och företaget att genom 

att kunna specificera varje kunds behov utifrån dess egna förutsättningar och behov. Att 

minska osäkerheten och öka tryggheten för kunden är ett sätt att skapa konkurrensfördelar. 

Genom att ha en framgångsrelaterad prissättning innebär då att företaget ger kunden större 

kontroll genom att kunna bevisa att ens tjänster tidigare lett till framgång. Genom 

prestationsinriktad prissättning minskas osäkerheten genom att priset sätts ihop med kundens 

prestation, exempelvis genom olika slags bonussystem. 

 

4.6. Att sälja sitt öra 

Maria Österåker (2010) skriver om det hon kallar van Gogh-dilemmat. Att konstnären hela 

tiden står mellan valet att fullt leva ut sitt konstnärskap och eventuellt, om hon eller han har 

tur, efter sin död bli betraktad som ett geni eller vara mer serviceminded och möta kunden och 

på så vis sälja mer under sin livstid. Att möta kunden innebär inte för den sakens skull att man 

förtränger den konstnärliga integriteten utan bara att man har kunden någonstans i bakhuvudet 

under skapande processen. Hon skriver ”att skapa med syfte att sälja måste inte vara tråkigt 

eller själlöst” (s 98). Processen med att skapa med själen är bra men man ska vara lite 

försiktig med hur mycket engagemang man lägger i sin skapelse. Skapar man utifrån sina 

djupaste känslor får produkten ett annorlunda värde för kreatören än för kunden och kreatören 

kan ha svårt att skiljas från produkten. Det är bättre att försöka hålla isär det arbete man gör 

får sig själv och det man gör i kommersiellt syfte.  

 

4.7. Kundens investering 
Kenneth Österlin (1992) tar upp vad designköparen ska tänka på vid inköp av design 

produkter eller tjänster. Vi sammanfattar här hur processen kan se ut från kundens perspektiv. 

 

Först bör man tänka igenom om man ska anställa någon eller skaffa en konsult, det beror helt 

på behovet av långtidssamarbete. I andra hand bör man fundera på vem man ska anställa. Man 
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kan söka i kataloger eller facktidskrifter, i yrkesföreningar eller organisationer eller helt enkelt 

gå på rekommendationer. Det Kenneth Österlin (1992) i slutet poängterar som en viktig 

egenskap är personkemin, man ska kunna samarbeta. Det gäller att tänka igenom vad det är 

man ska göra innan man påbörjar samarbetet för att undvika missförstånd och en onödigt lång 

uppstartsprocess. Börjar man för sent kan det kreativa utrymmet bli för trångt för kreatören 

och mycket av arbetet kommer att behöva göras om. Det är bra att i vissa fall sätta upp 

riktlinjer för att arbetet ska flyta på så bra som möjligt. Kreatören behöver få friheten att lösa 

uppgiften på sitt sätt utifrån de förutsättningar som finns. Kenneth Österlin (1992) skriver att 

man i genomförandet kan använda sig av en klassisk projektform med analys, utvärdering och 

uppföljning. Det är en bra idé att sätta upp samarbetsvillkor om exempelvis rättigheterna till 

materialet och hur, var och när de kan användas. Det kan antingen bestämmas gemensamt 

eller så kan man använda de standardavtal som finns i vissa branscher.  

 

När det är dags att ta betalt så kan upplägget se ut på olika sätt antingen genom fast pris på 

hela uppdraget, etappindelning med separata offerter eller löpande fakturor med 

kontrollpunkter. Kenneth Österlin (1992) delar in ersättningsformerna i fem olika fack, här är 

fyra av dem (då vi valt att ta bort Procentuella arvoden som används i inrednings- och 

byggbranschen): Fast ersättning används när det är tydligt hur mycket projektet kommer 

kosta. Tidsarvode kan bero på att man har löneskillnader eller resultatets värde. På normala 

uppdrag tar de höga arvodena ut de låga och bildar ett medelpris. Incitament kommer vanligen 

i formen av royaltys det vill säga den ersättningen man får när man överlåter exploaterings-

rättigheterna av exempelvis mönster eller patent. Denna form används oftast vid 

konsumentvaror som är försäljningsframgångar. Långtidskontrakt är en kombination av en 

anställning och en konsulttjänst. Det innebär att kreatören är tillgänglig för beställaren ett 

bestämt antal timmar om året. Kreatören har ett kontinuerligt ansvar för designprocessen och 

att ge exklusivitet gentemot beställaren. 

 

Det är bra att komma överens om vad uppdraget går ut på, pris och betalningsformen i förväg 

för att undvika missförstånd och att kostnaden drar i väg. Sist men inte minst är det viktigt att 

följa upp det arbetet som gjorts både för kreatören och för beställaren. 

 

4.8. Upphovsrätten 
Något man som kreatör bör räkna med i priset är upphovsrätten. Man kan skriva med, i till 

exempel offerten, att priset gäller för användning av det litterära eller konstnärliga verket en 

eller fler gånger.  

 

I Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729) omfattar begreppet 

litterära och konstnärliga verk: skönlitterära eller annan beskrivande framställning i skrift eller 

tal, datorprogram, musikaliskt eller sceniskt verk, filmverk, fotografi eller annan bildkonst, 

byggnadskonst eller brukskonst och andra verk som har kommit till på övriga sätt. Teckning 
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och grafik räknas tillsammans med kartor och andra verk av beskrivande form till litterära 

verk och till datorprogram hör även förberedande designmaterial till datorprogram (1 kap. 

1§), även verk som registrerats som mönster innefattas av lagen (1 kap. 10§).  

 

Den som har upphovsrätten är oftast upphovsmannen (det vill säga skaparen av verket) eller 

om det inte finns någon känd upphovsman så räknas utgivaren som detta (1 kap. 7§). Om 

verket har två eller fler upphovsmän delar dessa på upphovsrätten. (1 kap. 6§). Enligt lagen 

har upphovsmannen rätt att styra över hur hennes eller hans verk ska hanteras, ändras och 

distribueras (kap 1. 3, 8 §§). Detta innebär till exempel i praktiken att kunden eller någon 

annan inte får ändra färg eller retuschera en illustration utan kreatörens godkännande, kunden 

får inte heller använda en illustration eller text till annat än det kreatören och denne har 

kommit överens om. Detta gäller dock inte byggnad eller bruksföremål där ägaren får ändra 

egendomen utan upphovsmannens samtycke (2 kap. 26 c§) Enligt 2 kap. 11§ så ska källan 

anges i den omfattning och på det sätt som är brukligt när man offentliggör ett verk, man får 

inte heller ändra verket i större grad än vad som krävs för användningen. Man kan även som 

upphovsman överlåta upphovsrätten, så länge det inte handlar om en beställd porträttbild då 

beställaren och dennes arvingar äger upphovsrätten (2 kap. 27 § 1:a stycke). Den som 

upphovsrätten överlåts till får dock inte ändra verket eller överlåta den vidare i sin tur (2 kap. 

28 §).   

 

Giltighetstiden på upphovsrätten gäller sjuttio år efter det året då upphovsmannen avled (4 

kap. 43 §), om det inte finns någon känd upphovsman upphör upphovsrätten sjuttio år efter att 

verket blev offentliggjort och om verket inte offentliggjort eller någon upphovsman är känd 

går tiden för upphovsrätten ut sjuttio år efter att det skapades (4 kap. 44 §).  

 

Från och med 1 april 2011 så ändras paragrafen om upphovsrätten till kataloger, tabeller eller 

liknande arbete där flera olika uppgifter sammanställts. Upphovsrätten för denna typ av arbete 

gäller i femton år från det att arbetet framställdes eller från det att det gjordes tillgängligt för 

allmänheten (förutsatt att detta gjordes inom de första femton åren) (5 kap. 49 §). Den som 

enligt lagen medvetet eller omedvetet inskränker på upphovsrätten kan dömas till böter eller 

fängelse i högst två år (7 kap. 53 §). 

4.9. Sammanfattning 

Genomgången av litteraturen ovan har som syfte att ge en förståelse för de olika delarna som 

ingår i prissättning. Traditionell prissättningen ligger alltid i grunden för priset men fler 

aspekter måste tas i beräkning. En närliggande problematik till prissättning inom konstnärliga 

yrken finns i service- och tjänstesektorn, där produkten bara är en liten del av helheten. Det är 

dessutom bra att uppmärksamma de delar av produkten som kunden uppfattar som prisvärda. 

Vikten av kreatörernas arbete förstärks av Design Management-tänket som i dag genomsyrar 

företagsvärlden. Det estetiska i den konstnärliga processen är i sig ogripbar men den goda 

smaken ligger till grund för kreatörens yrkesskicklighet. Kundens investering ger en överblick 
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av hur beställningsprocessen kan se ut ur kundens perspektiv. Förståelsen för lagen om 

upphovsrätt blir ett stöd för både säljare och köpare gällande användarrättigheterna. 

 

Som kreatör är det lätt att påverkas av den traditionella synen på konstnärskapet, det som 

Österåker kallar van Gogh-dilemmat, det tillsammans med den allmänna synen på konst som 

överreklamerad och pretentiös försvårar motiveringen av priset.    
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5. Hur går prissättning till i den grafiska branschen?  

Med föregående kapitel som bas utformades grunden för den komparativa delen av studien. 

Vi intervjuade personer från branschen grafisk design som jobbar på eller med företag i olika 

storlekar och med olika utbildning och erfarenhetsbakgrund. Undantag för intervjuerna är 

Segers Fabriker där vi är mer intresserade av varför de som designkonsumenter valt att starta 

en inhouse-byrå. Tanken var att kunna se om problematiken Syskonen Brogren upplever är 

något som finns i andra typer av företag i samma bransch eller om det hänger ihop med deras 

storlek och bakgrund. Vi finner det intressant att se om problematiken kan härledas ur 

professionella meriter, bakgrunder och utbildning. Det är en syn som är hämtad från de första 

mötena med Syskonen Brogren och som sedan utvecklats över tid med de andra intervjuerna.  

 

5.1. Prissättningsstrategier 
De prissättningsstrategier som framstår som vanligast inom kreativa branscher är kundbaserad 

och konkurrensbaserad prissättning. I grunden är dock, egentligen inom alla branscher, basen 

alltid kostnadsbaserad eftersom företag generellt har för avsikt att gå med vinst och inte med 

förlust. Det innebär att man har tillräckligt med intäkter för att täcka alla kostnader. Precis 

som hos serviceföretag innehåller våra informanters pris kringservice och kundnytta.    

 

Brogren Art Company baserar sitt pris på erfarenhet och den summan på 50-60 tkr som 

företaget behöver få in varje månad för att täcka bland annat hyran, datorer och lönekostnader 

samt generera en mindre vinst. Richard Normann (2000) skriver att man inom servicesektorn 

lätt kan använda prissättningen som konkurrensmedel och framför allt de mindre företagen vi 

intervjuat har sagt att kunden väljer dem av prisskäl. De mindre företagen kan hålla priserna 

nere eftersom de arbetar i mindre skala.   

 

Jag kan inte ta 1200 kr i timmen som en stor byrå kan eftersom jag inte har 

uppbådet av personal med olika kvalifikationer, det är ju bara jag. 

– Eva Brogren, Brogren Art Company 

 

I och med att Brogren Art Company är en enmansfirma är det en person som tar hand om hela 

processen från första mötet till den färdiga produkten, vilket resulterar i att företaget kan 

pressa ner priset eftersom man inte är beroende av en buffert på samma sätt som en stor firma 

är. Fördelen med en småskaligfirma är att man kan anpassa kostnader efter intäkterna och på 

så vis undviker finansiella problem då man helt enkelt bara kan ta ut mindre i lön en månad 

om det skulle vara en svacka. Ett företag i Meckas storlek har däremot ett tjugotal anställda att 

ansvara för vilket gör det viktigare med ett stabilt pengaflöde.   

 

Det handlar absolut inte om att sätta överpris på någonting men däremot att ta 

betalt för det man gör och framför allt för bra idéer. 

– Anders Kåpe, Mecka 

 



 

- 24 - 

En vanlig prisstrategi i den grafiska branschen kundbaserad prissättning. De kunder som 

företagen av erfarenhet vet kommer att begära flera korrigeringar av produkten får detta 

medskrivet redan i offerten. Syskonen Brogren har sedan tiden efter vårt första möte börjat 

skriva med en till två korrigeringar i sina offerter och lägger på kostnaden för ytterligare 

korrigering. Detta på grund av de extra arbetstimmarna som de får jobba gratis när kunder 

överutnyttjar möjligheten att göra förändringar. Även på Mecka märker man av kunder som 

överutnyttjar möjligheten till korrektur, men att de istället inkluderar korrigeringarna i priset. 

Skillnaden är att Mecka, innan de påbörjar själva reklamproduktionen, har gjort en 

företagsanalys och lagt fram en idé, det innebär att de redan har en tydlig bild av 

kundföretaget samt att kunden godkänt idén från början vilket minimerar risken för större 

ändringar. De flesta kunder vet om problematiken med korrigeringsarbetet från början och 

exempelvis Mecka är väldigt tydliga med att det kostar mer. Kundföretag med en dålig intern 

kommunikation får helt enkelt räkna med att priset blir högre än en organisation som har en 

gemensam front utåt mot leverantören. Detta påverkar egentligen kundens pris redan från 

beställningen då en strukturerad och genomtänkt idé blir en billigare process än en lösryckt 

och vag tanke.   

 

I Skönnegård Industridesign, som fortfarande är ett företag i uppstartsskedet är ägaren, i och 

med, sina studier inte beroende av inkomsten vilket gör att priset inte behöver ta hänsyn till 

relationen mellan kostnad och intäkt. Det innebär att företaget har möjligheten att använda sig 

av en annan strategi när det kommer till prissättning. Företaget fokuserar istället på att komma 

in på marknaden och anpassar sitt pris utifrån hur lönsamt projektet är i det långa loppet. En 

del av verksamhetens projekt har varit mycket lönsamma medan andra varit motsatsen men 

istället genererat uppmärksamhet som kan vara lönsam i framtiden. Möjligheten till 

utveckling och uppmärksamhet lockar även flera av de andra informanterna att gå ner i pris. 

Mecka exempelvis är villiga att sänka priset för att garantera spännande projekt som kan 

gynna Meckas varumärke och dessutom ge någonting intressant att visa andra kunder. Det är 

alltså inte bara arbetet med kundföretagens varumärkesprofil och image som spelar roll utan 

företaget måste dessutom själva arbeta på hur kunderna uppfattar dem.  

 

Hade jag haft ett fint kontor och fint brevpapper och många anställda så hade jag 

säkert kunnat ta mycket, mycket mer för samma sak. 

– Pierre Skönnegård, Skönnegård Industridesign 

 

Skönnegård Industridesign tillämpar även internfakturera i sin prissättning genom att ibland 

inkludera till exempel en 3D-rendering, som är en fotorealistisk 2D-bild tagen av en 3D-

modell, till en formgivningskund kostnadsfritt som företaget i vanliga fall som tjänst säljer för 

20 tkr. 3D-renderingen blir då ett sätt för företaget att stärka sin produkt och kan bidra till 

merförsäljning trots att formgivningskunden egentligen inte har någon användning för den. 

Även på Mecka försöker man alltid att inkludera någonting litet extra för kunden, utan att det 

för den sakens skull ska kosta för mycket tid. Att ha den här typen av kringservice höjer utan 
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tvekan tjänstens värde precis som kundbemötande och kundrelationer gör, något som alla våra 

informanter arbetar med. En fördel som ett större företag har till skillnad från ett 

enmansföretag är att de har en bredare specialkompetens som bidrar till att kunden får en mer 

komplett produkt med mer kringservice.  

 

5.1.1. Att prissätta en känsla 

Som kreatör kan man uppleva det som ett problem att värdera sina alster då det finns en 

motsättning mellan att vara konstnär och vinstdrivande företagare. Eva Brogren på Brogren 

Art Company upplever själva faktureringen som jobbig och säger att hon ibland till och med 

prutar med sig själv för att hon har svårt att motivera priset för sina illustrationer, något som 

hon tror är typiskt kvinnligt.  

 

Syskonen Brogrens Ida Brogren upplever processen liknande men säger att pinsamhetsfaktorn 

har minskat sedan hon blivit duktigare på att göra upp om priset på förhand, vilket gör att hon 

undviker missförstånd. Hon tror att den kreativa processen är baserad på kreatörens person 

och prestation vilket gör det hela väldigt personligt framför allt eftersom det är hon själv som 

har bestämt vad hennes tid är värd. Samtidigt som hon hela tiden ifrågasätter om hon 

verkligen är värd sin timpeng så ser hon det ändå som en morot för att bli bättre och kunna 

utvecklas. Ida säger att hon tror att svårigheten i att värdera sitt arbete ligger i att det är en 

smakfråga och en produkt som man måste uppleva med sinnena, hon tror att det som gör det 

så ogripbart är att det hela tiden handlar om känslor, som Hans Ingvar Hanson (1992) skrev 

”Den goda smaken är sällan ett säljargument. Den är snarare en extrakostnad.”.  

 

Problematiken med att ta betalt för sin kreativitet är grundat i en syn på att man som konstnär 

förlorar sin trovärdighet om man börjar tänka kommersiellt. Ida Brogren tror att det beror på 

att man i hennes bransch hamnar i ett mellanläge och att man inte har ett riktigt jobb men inte 

heller är en riktig konstnär. Ida håller med om van Gogh-dilemmat men säger att det hade 

varit lättare att ta betalt om man var erkänd som konstnär. Hon säger att det hade varit lättare 

att slänga sig med absurda siffror om man ansåg sina verk som riktig konst.   

 

Fördelen som kreatör med att arbeta i en större verksamhet är att det oftast inte är konstnären 

själv som sätter pris och tar betalt. På Mecka har de snarare en diskussion om vilken nivå 

kreatörerna ska lägga sig på i förhållande till kundens budget och att de snarare diskuterar ifall 

de ska ta mer betalt än vad som är sagt om det de kommer fram till en riktigt bra lösning. Inte 

heller Pierre Skönnegård känner igen sig i problematiken utan säger att det han snarare brottas 

med är att få kunderna att förstå att vissa saker som kan verka dyra är billiga och vice versa. 

Han säger att det är lätt för gemene man att tycka om design utan att ha någon direkt kunskap 

i det.  
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5.2. Strategisk prissättning  

Utöver den kostnadsbaserade prissättningen finns det oftast någon form av kundanpassad 

prissättning, vilket kan ha olika innebörd för olika företag. Hos Syskonen Brogren fann vi 

ganska snart att en stor del av deras problematik beror på att de har en för positiv syn på 

kompispriser, vilket enligt vårt material tycks vara ett problem som i större utsträckning finns 

hos de mindre byråerna. 

 

Våra informanter har egentligen samma grund i sin strategi kring vad vi kallar kompispriser. 

Det är ingen som använder sig av det rent konkret utan de tänker egentligen strategiskt vad 

gällande den frågan och det skiljer sig en del i hur informanterna tillämpar det. Generellt kan 

sägas att vissa mindre uppdrag kan göras gratis eller för ett rabatterat pris med utgångspunkt i 

vem kunden är eller om det kan generera något för dem som byrå.  Exempelvis är strategin på 

Mecka som sådan att de kan tänka sig att hjälpa sina större kunder med något mindre jobb för 

en mindre peng för att vårda relationen till dem, men att kompispriser egentligen inte existerar 

alls. De extra uppdrag de åtar sig att göra ska generera något för deras verksamhet. Det kan 

hända att de gör vissa jobb gratis eller för mindre pengar än vad de egentligen skulle ha tagit 

betalt för just för att uppdraget i sig är spännande och kan ge Mecka som varumärke ett lyft. 

Det handlar oftast då om olika typer av digitala lösningar, där utvecklingen går ganska snabbt 

framåt och där de kan lära sig något på vägen och som de sedan kan visa upp för andra 

kunder. För de flesta inom branschen handlar det även om när i tiden de kan göra dessa 

uppdrag, har de mycket att göra är det inte värt att ta på sig något extra för att det gör att de tar 

värdefull tid från deras ordinarie arbetsuppgifter och uppdrag. Det är alltid en noga och 

professionell avvägning hur det ska gå tillväga.  

 

Skönnegård Industridesign tillämpar något han vill kalla introduktionspris som sin strategi vid 

nya kunder, vilken är en intressant strategi. De ger gärna ett lite lägre pris till en början för att 

få in en fot i företaget och kunna få fler jobb där i framtiden. Viktigt att poängtera är dock att 

alltid vara tydlig i vilka rabatter som ges för att kunderna inte ska tro att det är den ordinarie 

prissättningen. Det skulle då bli svårt för byråerna att sedan höja priset och kunna motivera 

det då. Större byråer behöver inte använda sig av den här strategin då deras kunder väljer dem 

utefter deras kompetens och egentligen inte så mycket efter deras prissättning vilket kanske är 

vanligare hos mindre byråer. 

 

5.3. Skillnaden mellan ditt och mitt  

Vår studie har visat att många kunder har svårt att förstå och respektera lagen om upphovsrätt, 

något som vårt fallföretag Syskonen Brogren berättade om. Företaget har som exempel haft 

en kund till vilken de sammanställt en folder till, kunden återkom två år senare och bad att få 

ut originalen. I och med att företaget som upphovsmän äger rätten till det sammanställda 

materialet  fick kunden möjligheten att istället köpa originalen och användningsrättigheterna, 

kunden valde dock att istället kopiera texten från de gamla foldrarna rakt av. Detta är ett klart 
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brott mot lagen även om företaget den här gången valde att inte gå vidare med ärendet. 

Syskonen Brogren berättar att det inte är helt ovanligt att kunder inte förstår att de inte köper 

själva produkten utan användningsrättigheterna till den. De har även när det gäller detta börjat 

med att skriva med hur, var och när kunden får använda bilden i offerten. Enligt Mecka bör 

man absolut inkludera det men att det beror på vad det är. En del fotografer har exempelvis fri 

användning eller så köper man användningsrättigheterna, dessutom finns det en ytterligare 

problematik med till exempel modellarvoden och det är stora prisskillnader beroende på 

fotograf, modell, motiv och användningsområde.  

 

Upphovsrätten är något de allra flesta inom kreativa yrken kommer i kontakt med och där det 

ofta uppkommer problem. Användningsrättigheterna är något som alla kreatörer bör ha med i 

sin prissättning och det är viktigt att motivera hur bilder, text och annat liknande material får 

användas av kunden och hur ofta. Ett högre pris kan motiveras med en mer frekvent 

användning. Kunden lever ofta med tron att när denne väl betalat för arbetet får han eller hon 

fri användning av allt material, vilket inte är särskilt vanligt och kräver att det står ”fri 

användning” i offerten.  

 

5.4. Att motivera den kreativa processen 

Problematiken de flesta inom grafisk design har är hur priset ska kunna motiveras då den 

kreativa processen fram till den verkliga slutprodukten oftast är mer oklar och otydlig än 

själva produktionen är. Att ha någon form av Design Management blir viktigare och viktigare 

för företag idag, vilket förstärker informanternas positioner på marknaden då det är just det de 

hjälper företagen med.  

 

Vi kan se att det skiljer sig beroende på storleken på företag hur motivering för olika typer av 

prissättning kan gå till. Mecka som är en av de större reklambyråerna i Borås har ofta större 

företagskunder som de arbetar under en längre tid med, vilket också kan anses vara normalt 

för den storleken av byrå. De lägger mycket tid på att lära känna sina kunder, deras 

varumärken, hur de ska kännas för att på ett aktningsvärt sätt kunna spegla företagets 

värderingar och själ i den reklam som slutligen blir produkten. Det medför att de får en högre 

nota på arbetet. Motiveringen på att lägga ned tid på förarbetet är att risken för 

missuppfattningar minimeras och kunden får en större trygghet och ett bättre resultat. De 

större byråerna har dessutom vanligtvis arbetsteam som arbetar med en kund medan de 

mindre byråerna arbetar enskilt vilket också resulterar till att en större kompetens innefattas.  

 

Stommen i motivationen är den erfarenhet byråerna har från tidigare jobb. De vet på ett 

ungefär hur lång tid vissa jobb tar och det gör att de enklare kan förklara för kunden varför 

offerten är på en viss summa och även vad den innefattar. Svårigheten är dock att vissa 

kunder inte har förståelse för att de måste gå igenom vissa steg innan de vet vad slutprodukten 

blir för att faktiskt i slutändan kunna sätta ett totalpris på arbetet. Där kommer tydligheten in 
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som ett nyckelord vad gällande motiverandet. Allt som sker ska finnas väl dokumenterat i 

offerten för att på så vis minska risken för missförstånd angående prissättningen.  

 

Utbildning i bagaget kan styrka motiveringen även den, då det faktiskt finns nedpräntat på 

papper att de klarar av arbetet. Även om det kanske i många fall inte är något som företagen 

skyltar med så är det nog ändå så att de flesta antar att de som jobbar inom grafisk design har 

någon form av officiell utbildning inom området. Sedan kan det vara så att det är beroende av 

vilket jobb som ska utföras, en del är enklare än andra och blir då svårare att ta ett högre pris 

för oavsett vilken bakgrund som finns. 

 

Om vi kommer på en lösning på tio minuter som sparar vår kund tio miljoner, är 

det då bara värt tio minuters jobb för oss? 

– Anders Kåpe, Mecka 

 

Något som är intressant i motivationen är inte endast hur priset ska kunna motiveras för 

kunden, men även hur priset motiveras inom företaget. Det är inte ur en lönsamhetssynvinkel 

försvarbart att bara ta betalt för de tio minuterna det tar för dem att komma upp med den här 

lösningen. Det gäller att kunna ha en uppfattning om av värdet i det som görs och vilken nytta 

kunden har av det, även om prissättningen i grund och botten baseras på någon typ av 

kostnadsbaserad timprissättning. Det kan sägas att det är i sådana här fall som motiveringen 

av förarbetet blir gångbart. 

 

5.4.1. Vi har blivit med inhouse! 

Ett bra exempel på en kund som är svår att motivera viss typ av modell som reklambyråer ofta 

använder sig av är Segers Fabriker i Borås som har valt att gå mot strömmen och startat en 

inhouse-byrå. Det finner vi intressant då trenden idag pekar mot det motsatta, att det är 

vanligare att man avvecklar den här typen av avdelningar eftersom man upplever att företaget 

saknar den kompentensen som behövs.  

 

Segers Fabriker har internrekryterat och utbildat två medarbetare till att ta hand om 

kommunikationen gentemot kunderna. De är ett grossistföretag och behovet av den löpande 

reklamen har gjort att de tagit beslutet att starta den här inhouse-byrån. Det svårt att motivera 

varför man ska betala mycket pengar till en extern byrå när mycket att jobbet kan utföras 

inom verksamheten. Segers inhouse-byrå har i uppgift att ta hand om enklare material och 

deras katalog, det vill säga sådana uppgifter som blir för dyra att lägga ut på en byrå. Det kan 

istället vara bra att fokusera på ett samarbete med en kommunikationsbyrå, istället för en ren 

PR-byrå, för att stärka varumärket och imagen gentemot nuvarande och framtida kunder, 

leverantörer och medarbetare. Det är dessutom någonting som forskningen på området Design 

Management pekar på. Varumärke och grafisk profil blir allt mer viktigt och är 

nyckelingrediensen i flera av den senare tidens framgångsföretag. 
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Fördelen med att lägga den här typen av jobb inom sitt eget företag är att bättre enhetlighet 

kan skapas. Företaget behöver heller inte gå igenom exempelvis den typen av analys som en 

reklambyrå utför för att sätta sig in i profilen på företag och som kan kosta upp mot 150- 250 

tkr för att göra en enkel katalog eftersom den redan finns i verksamheten. Nackdelen är att 

företaget blir mer låst vid den interna byrån, hade man fortsatt lägga ut den verksamheten så 

hade man kunnat byta byrå enklare ifall det inte fungerar. Det finns även en svårighet i att se 

utfallet av den reklam som skapas och Benny Karlsson, VD för Segers, sammanfattar det på 

ett bra sätt; 

 

En gammal regel är att hälften av all marknadsföring är bortkastad, men man vet inte vilken hälft. 

 

5.5. Är mitt pris rättvist? 
Under intervjuerna har det kommit fram att många byråer jobbar med B2B vilket gör att 

kunderna för det mesta har förståelse för arbetet och dess värde, dock kan regionala skillnader 

såklart förekomma. Kunder från större städer, exempelvis Stockholm, upplever prissättningen 

som skälig och eventuellt till och med billig, medan lokala företag i Boråsområdet gärna vill 

få ut så mycket som möjligt av priset. De mindre företagen har sällan varit med om att någon 

kund motsatt sig priset. Det kan bero på att många just jobbar med B2B där kunderna redan 

har en uppfattning om priset. De byråerna man jobbar mot vet exempelvis redan vad en 

fotografering kostar och det är ofta dubbelt så mycket som en illustration, vilket gör att vissa 

produkter kan klassas som billiga i en jämförelse. I de mindre förtagen finns en upplevd 

problematik i att privatpersoner oftare har svårt att förstå en timlön på en viss summa, men att 

de inte tänker på att strömmen av projekt inte är konstant och att de oftast arbetar mer än vad 

de faktiskt tar ut i timmar. Det grundar sig oftast i att kreatören själv vill bli nöjd men även att 

det är svårt att fakturerar den ineffektiva tiden av idéarbete och research.  

 

För de större företagen inom reklambranschen är det viktigt att motivera varför man satt det 

priset man har gjort. Kunderna har svårt att förstå det arbete som inte syns, med färgval och 

placeringar. En del företag löser den typen av arbete med en inhouse-byrå men sällan blir det 

arbetet lika bra. Kunden märker inte av själva idéprocessen eller vet om att det ibland kan 

vara fler arbetsgrupper involverade för att komma fram till den idén som gör kampanjen 

lysande. På Mecka är analysarbetet de gör i första fasen essentiellt för det praktiska arbetet, 

utan det hade de bara chansat och risken för att det hade gått helt fel hade varit större. 

 

5.6. Hej kunden! 
Inom Service Management är det inte själva produkten i sig som är det viktiga. Produkten är 

vanligtvis uppdelad i två delar, en kärnservice som både kan vara materiell och immateriell 

och den omges av kringservice. Detsamma ingår i en grafisk produkt, där kringservicen i det 

här fallet kan liknas med allt förarbete kreatörerna gör, det som sker runt kundmöten och även 

det som ingår efter att produkten är klar. 
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Vanligtvis börjar första mötet med en kund av en inledande kontakt från kund, företagen får 

presentera sig och sina tidigare jobb, det gäller då att sälja in sig själv som byrå och även få 

kunden attraherad av det de har att erbjuda. Ofta innebär kontakten något slags skissförslag 

mot kunden när det gäller mindre uppdrag. Större uppdrag och byråer däremot kommer inte 

med förslag förrän de gått igenom några av deras första steg som bland annat innebär en 

analys för att lära känna kunden och deras varumärke. Det är först i ett senare skede som de 

börjar ge förslag på hur exempelvis kampanjer kan komma att se ut.  

 

Alla vi intervjuade anser att professionalism och sinne för service är en självklarhet när de 

jobbar i den branschen de gör. För Mecka som är en stor byrå med en hårdare konkurrens är 

det framförallt viktigt att hålla sig i överkant med det senaste för att kunna erbjuda kunderna 

det lilla extra och det oförväntade, det blir således ett konkurrensmedel. De mindre företagen 

som Brogren Art Company, Syskonen Brogren och Skönnegård Industridesign har en ganska 

fast kundklientel och det de gör kan skilja sig en del emot det de större byråerna gör vilket 

också gör att vikten av personliga och nära relationer ökar. I hårda drag kan det sägas att de 

mindre företagens kunder oftast vill ha en typ av service och produkt av dem utefter en given 

budget, medan de större byråerna har större kunder med mer budget och som kan kräva lite 

mer av byrån.  

 

5.7. Varför just jag? 
När det gäller varför kunder väljer en byrå framför en annan övergår prissättningsstrategin 

från att vara kostnadsbaserad till att istället bli konkurrent- och marknadsbaserad. De mindre 

företagen är mer känsliga mot konkurrenter än vad de större är. Det innebär att de måste 

sticka ut genom att erbjuda antingen lägre priser eller något annat som gör dem attraktiva 

medan de större mer kan koncentrera sig på att serva kunderna utefter deras behov på en 

bredare och djupare nivå. 

 

De mindre byråerna är attraktiva för kunderna för att de erbjuder en nära relation och att 

kunderna oftast vet vad de får just av den anledningen. De arbetar mycket tillsammans med 

kunder de tidigare arbetat för och har ett relativt lågt pris eftersom de ofta arbetar ensamma. 

De får på så vis en känsla av trygghet. I och med att de är små företag och har låga priser 

attraherar de mindre kunder som annars inte hade haft möjlighet att få hjälp. De har ingen 

kapacitet att lägga sig på ett högre pris som konkurrenterna utan de har ett pris som gör att de 

går runt med sin verksamhet. En stor fördel i att välja en mindre byrå kan vara tillgänglighet, 

att de ofta gör jobb med kort varsel men som ändå ger en bra produkt. Många kreatörer 

släpper aldrig ifrån sig något de själva inte är nöjda med eller kan stå för, för det skulle skada 

deras anseende och rykte. 
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Mecka har stora konkurrensfördelar genom att de först och främst är så pass stora som de är 

men även för att de jobbar med både strategisk- och taktisk varumärkesutveckling. I Borås är 

Mecka en av de största byråerna vilket innebär att de inte behöver anpassa sig direkt efter 

marknaden. De är professionella, kan vad de gör och vet om vilken kapacitet de har och det 

ger kunderna en garanti för att arbetet blir gjort. Deras prissättning har en liknande strategi 

som kan liknas med utbuntning som inom prissättning av service och tjänster. I och med att de 

är stora kan de istället för att koncentrera sig på konkurrenter vända sig mot att agera mot 

kund. De kan kundanpassa sina priser och tjänster i ett vidare perspektiv än de mindre 

företagen kan göra, de går även ner längre in på djupet på varje kund för att inte missa en 

endaste känsla för varumärket. 
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6. Prissättningsmodell för kreatörer 

Genom att sammanställa en prissättningsmodell, sammanfattar vi i det här kapitlet de 

viktigaste aspekterna som kommit fram under studiens gång. Modellen ger en tydlig bild av 

att kreatörens produkt är så mycket mer än material och tillverkningskostnad.  Den ska kunna 

vara till hjälp för kreatörer att våga ta betalt för alla steg i den kreativa processen. Nedan 

följer en mer genomgående förklaring av modellens olika delar. 

 

 
Figur 2 Kreatörens prissättningsmodell 

 

6.1. Material- och tillverkningskostnad 
Inga företag har som mål att verksamheten ska gå med förlust och någonstans i bakhuvudet 

bör företaget ha ett vinstintresse. Som mindre bolag har man möjligheten att anpassa sina 

kostnader efter intäkter. Det kan ses som en stor fördel då nedgångar på marknaden inte 

påverkar verksamheten i lika stor utsträckning som ett större företag som betalar ut lön på 

månadsbasis till fler anställda. För små företag kan det vara bra att ha i åtanke att strömmen 

av uppdrag kanske inte alltid är konstant, framförallt inte under de första åren. 

 

Vad alla företag först och främst bör göra är att ta reda på vilka kostnader som finns för 

verksamheten. När det gäller mindre byråer är de kostnaderna oftast svårare att identifiera då 

det inte finns någon direkt produktion kopplat till produkten.  

 

När kreatörer ska ta reda på sina kostnader för verksamheten bör de ha i åtanke att sådana 

poster innefattar exempelvis hyra ifall de jobbar hemifrån, telefon- och internetabonnemang, 
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datorprogram och licenser, inventarier som datorer med mera. Dessutom kan det vara bra att 

som mindre företag anställa en redovisningskonsult då många kreatörer generellt inte har tid 

eller intresse för ekonomibiten. Vanligtvis är själva materialkostnaderna vid ren produktion 

inom grafisk design det som är den lägsta kostnaden, alltså tvärtemot inom exempelvis en 

industriproduktion.  

 

När företaget vet sina kostnader kan de räkna ut ett timpris som är tillräckligt för att få 

verksamheten att gå runt. Det baseras även på hur mycket uppdrag de räknar med att dra in. 

 

6.2. Idéarbete och analys 
En kreativ process är individuell både i det hänseendet att den är unik för kunden men även 

för att ingen kreatör arbetar eller uttrycker sig på samma sätt som den nästa, vilket gör 

prissättningen mer komplex. För att undvika missförstånd senare i processen bör kreatören 

upprätta en tydlig offert och vad som ingår tidigt i förhandlingen, gärna redan kring tiden av 

det första mötet med kund.  

 

Aspekten med kundens arbetssätt påverkar prissättningen då kommunikationen med en 

strukturerad kund är mer smidig och går snabbare. Vid ett inledande stadie är det svårt att 

förutspå om kunden är otydlig och inte riktigt har någon idé kring vad det är de vill ha. Vi har 

lagt märke till att det är svårt att motivera och ta betalt för exempelvis korrigeringar i 

efterhand. Då kan det vara lämpligt att ha ett medeltal av korrigeringar som ingår redan i 

upprättandet av offerten. En mall för det skulle exempelvis kunna se ut såhär: 

 

Tydlig kund Ny kund Otydlig kund 

Två korrigeringar ingår Tre till fyra korrigeringar ingår Fem korrigeringar ingår 

 

6.3. Service och kundbemötande 

Det är viktigt för alla verksamheter att vårda sina relationer till kunderna men vi vill påstå att 

det är extra viktigt för de mindre företagen, just för att de är mer beroende av dem då de har 

en mindre marknadsandel. Samtidigt anser vi att det bästa konkurrensmedlet alltid är bra 

kundservice oavsett om du är liten eller stor. En del av kundrelationen är att förstå värdet i att 

kunden ska känna sig trygg. Det kan verka självklart men många av de mindre företagen 

saknar en förståelse för hur det påverkar arbetsprocessen och värdet för kunden.  

 

En närmre kundrelation ger bättre förutsättningar för att kunna sätta sig in i kundens 

företagskultur och varumärke. Varumärkesförståelsen, vill vi påstå, är den viktigaste 

komponenten för att lyckas med uppdraget och fånga den känsla företaget vill förmedla 

gentemot sina kunder. I en större byrå ingår det i en analys som ligger till grund för fortsatt 

arbete. Vi har fått uppfattningen om att det inte är lika vanligt förekommande i mindre byråer 
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som inte har tid och resurser för det. Här blir den nära relationen istället grunden för 

varumärkesförståelsen och även om det inte är en uttalad process så finns den ändå och bör 

därför räknas med i prissättningen. Är det svårt att sätta timmar på den processen då den är 

löpande under hela arbetet är det bättre att göra ett pålägg på en viss summa i offerten. 

 

För att undvika onödiga missförstånd är det viktigt att utforma en tydlig portfolio och sedan 

hålla den uppdaterad. Det är en bra idé att ha anpassade portfolios och referenser för olika 

typer av uppdrag för att enkelt ta fram rätt material till rätt kund. Det kan underlätta framför 

allt om företaget har en ny kund som inte riktigt vet vad den vill ha eller inte känner till 

kreatören. 

 

6.4. Användningsrättigheter 
Studien visar att upphovsrättens innebörd tenderar att glömmas bort. Det är alltid 

upphovsmannen, i det här fallet kreatören, som äger sitt verk. Det innebär att kunden köper 

rättigheter till exempelvis bilden och därför bör det finnas en tydlig överenskommelse i 

offerten där det framgår hur, när och var den får användas. Vi upplever att det är viktigt som 

kreatör att faktiskt reagera ifall bilden skulle dyka upp i ett annat sammanhang än det som är 

överenskommet. Antingen får hon eller han göra upp med ansvarig utgivare om ersättning 

eller gå vidare rättsligt med det, då det faktiskt är ett lagbrott. 

 

6.5. ”Det lilla extra” 

För att stå ut från konkurrenterna, vilket är ännu viktigare när det handlar om mindre företag, 

kan det vara bra att ha känslan och kunna erbjuda sin kund något extra och oförväntat. Det 

innebär egentligen att det som kunden godkänner i offerten blir snäppet bättre i slutresultatet, 

fast att det egentligen redan från början är det som är medräknat. 

 

Vi har kommit fram till att man som kreatör måste vara noga med att faktiskt ta betalt för alla 

timmar man lägger ned på ett uppdrag, annars blir man inte lönsam. Det innefattar bland annat 

hur företaget ska kunna motivera den svårdefinierade tiden, retuschering och det sista finliret 

innan uppdraget är klart. 

 

Den svårdefinierade tiden kan bestå av det arbete som oftast måste utföras innan företaget ens 

vet vad uppdraget ska resultera i, exempelvis idéarbete, förstudier, research med mera. Det 

kan vara en svår process att få kunden att förstå vikten av det arbetet och det kan även vara 

därför många ser det som svårt att ta betalt för. Här gäller det att vara tydlig och öppen med 

vad idéarbetet har innefattat och vad det betyder för slutresultatet. Samma sak gäller när det 

kommer till det avslutande arbetet med exempelvis färgställningar, placering av bilder och 

retuschering. Så länge man är tydlig och kan visa vad som gjorts bör det inte vara svårt att ta 

betalt för det. Kunden bryr sig inte om du lagt ned fyra eller tio timmar på produkten och har 

kanske inte heller förståelse för hur det kan ta tio timmar. Kunden vill att resultatet blir det de 
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önskade och därför är tydlighet ett nyckelord. Ingen tjänar egentligen på att kreatören arbetar 

gratis. 

 

6.6. Kundnytta 
Det man skapar för kunden är en del av kundens image, det vill säga en känsla som 

uppdragsgivaren förmedlar vidare till sina kunder. Att ha en enhetlig grafisk profil har blivit 

allt viktigare för företag och som kreatör är man i en unik position att bidra till den profilen. 

Imagen är ett hjälpmedel för att föra kundens varumärke framåt. Svårigheten ligger i att ta 

betalt för en bra idé, framförallt då det i förväg kan vara svårt att veta utfallet. Kreatören 

måste vara tillräcklig insatt i kundföretaget för att ha förståelse för vad en idé är värd och vad 

den kan generera för dem.  

 

6.7. Våga ta betalt! 

Vi har upplevt att många av de kreatörer som har hand om sin egen prissättning anser att det 

både är svårt och fult att ta betalt. Det kan bero på att de anser att det de gör är så roligt och att 

de tror att andra inte vill betala mycket på grund av det. Vi vågar påstå att grunden för det 

tankesättet ligger i kreatörens bakgrund. Att ha en formell utbildning skapar en illusion av en 

större kompetens än hos den som inte har någon. Den ger också en självkänsla och trygghet 

vid prissättning. Det är en inställning kreatörerna måste släppa. I grund och botten spelar inte 

utbildning någon roll. Det handlar snarare om talang som inte går att läsa sig till, att man 

måste ha en känsla för det. Finns känslan kan man alltid vidareutbilda sig för att få 

kompetensen på papper men vi ser det inte som någonting grundläggande för prissättningen. 

Vi bedömer att det är en inställning som endast finns i huvudet på kreatören och att det är 

något som kunderna sällan reflekterar över. 

 

Många byråer använder sig av reducerade priser i mötet med ett intressant och givande 

uppdrag. Att ta sig an spännande projekt till en lägre kostnad är en enkel strategi för att öka 

sin kompetens och portfolio. Ett lägre pris vid en ny kundkontakt bedömer vi kan vara en 

funktionell strategi om man har svårt att få nya kunder eller är ny inom branschen. Priset blir 

således ett konkurrensmedel. Vi vill trycka på vikten av att vara tydlig med att det är ett 

reducerat pris och vad det innebär och att den ordinarie prissättningen är en annan.  

 

Småföretagens tendens att sätta kompispriser är något man bör vara försiktig med. Risken är 

stor att man blir utnyttjad och att det är svårt att återgå till ordinarie prissättning utan att 

förlora kunden. 
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7. Utvärdering 

Att man som kreatör ska få betalt för det arbete man gör är något som vi redan innan studien 

var övertygade om, det är en uppfattning som under studiens gång stärkts. Vi är nöjda med 

resultat av studien som är vår modell. Den är genomförbar och vi har stora förhoppningar om 

att den kommer vara ett stöd för de kreatörer som upplever prissättningen som något svårt.  

 

Tilltron till de informanter som kontaktats är stor och det har varit ett ömsesidigt samarbete. 

Informanterna har representerat en stor del av marknaden och därför har vi kunnat dra 

realistiska slutsatser av deras svar. Det grundas på att de svar som kommit fram har varit 

likartade och att den större byrån vi pratade med kände igen problematiken även om det inte 

förekom hos dem. Hade studien gjorts idag hade vi gärna träffat fler företag för att få mer 

styrka i resultatet, men med tanke på den tidsfrist som förekommit är utfallet ändå 

tillfredsställande.  

 

7.1. Förslag till vidare forskning 
Det finns en del intressanta aspekter som vi inte haft tid eller möjlighet att ta upp under 

studiens genomförande. Det vore intressant att se på problematiken ur ett större perspektiv, 

exempelvis hur det ser ut på nationell nivå och även göra en djupare studie av hur kunden 

resonerar kring och uppfattar priset. 

 

Något som intresserade oss i början av studien var den psykologiska bakgrunden till hur man 

värdesätter sig själv och sina verk som kreatör. Om det kan härledas ur annat än utbildning, 

exempelvis den svenska ödmjukheten – Jantelagen – som på något vis ligger rotat hos oss i 

Skandinavien och som säger att man inte får sticka upp och tro att man är bättre än någon 

annan. Man skulle även kunna titta på problematiken ur ett genusperspektiv, om det är typiskt 

för könet hur bilden av sig själv är.  
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Bilaga 1 - Frågeschema 
 

Allmänt: 

Bakgrund, professionella meriter, utbildning?  

Hur ser prissättningen ut? 

Mötet med kunden? 

Hur ser beställningsprocessen ut? 

 

Eva, Pierre och Mecka: 

Varför tror du kunden väljer er/dig? 

Pinsamhetsfaktorn? Jante? 

Hur upplever du att andra ser på din prissättning? 

Hur sätter du och motiverar priset? 

Använder ni er av ”kompispris”? 

 

Segers: 

Varför en egen byrå? 

Hur gör ni med internprissättningen? 

Hur motiveras priset? 

Hur var det innan? 



 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 

informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 

lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 

 

På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 

behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 

helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 

studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 

 

Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 

förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 

samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 

sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 

administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 

designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 

organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 

affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 

programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 

utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 

tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 

utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 

affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 

uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 

offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 

professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 

enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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