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Sammanfattning 

Tidig ekonomisk teori fokuserar på produkten istället för på producenten. I ekonomisk 

sociologiska studier och forskning om marknaden menas ofta i motsättning till detta att 

vem som gör är viktigare än vad som görs. Marknaden anses inom den ekonomiska 

sociologin vara en social konstruktion som skapas utan avsikt och självreproducerar sig. 

Aspers centrala ordningsprinciper för marknaden gör skillnad på marknader ordnade 

enligt status och marknader ordnade enligt standard. Målet med denna studie är att 

förstå och förklara vilken typ av marknad marknaden för äkta smycken i Stockholms 

innerstad är. För att ta reda på det analyseras kulturen bland guldsmeder, som driver 

eget företag i Stockholms innerstad, utifrån Patrik Aspers teori om marknaden. 

Huvudfrågan är därav; vad är det för typ av marknad. För att kunna besvara detta, måste 

vi först besvara hur kulturen på marknaden skapas. Det vill säga, hur konstrueras 

mening på marknaden. Metoden som används är etnografisk och empirin består av totalt 

sex djupintervjuer, fem kortare intervjuer samt deltagande observation. Mening 

konstrueras genom att guldsmeder skapar en kollektiv identitet och nischar sig på 

marknaden. Studien föreslår en utveckling av Aspers statusbegrepp vilken är 

distinktionen mellan intern och extern status. Marknaden för äkta smycken är en 

estetisk marknad som befinner sig i gränslandet mellan status och standardmarknad. 

Guldsmeder är tvungna att förhålla sig till det standardiserade guldpriset, men är 

samtidigt aktörer på statusmarknaden för äkta smycken. Undersökningens slutsats är att 

marknaden för äkta smycken är en estetisk marknad ordnad enligt status.  
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1. Inledning 

Denna undersökning är en ekonomisk sociologisk etnografi om hur kultur för en särskild 

grupp skapas på marknaden. Undersökningen utgår främst från Patrik Aspers marknadsteori, 

men även annan teori relevant för att förklara hur kulturen skapas bland guldsmeder på 

marknaden för äkta smycken i Stockholms innerstad. Vissa delar ur det teoretiska urvalet 

presenteras här, men i sin helhet i teori-avsnittet.  

Polanyi, som skulle kunna ses som en föregångare till det som kallas ekonomisk sociologi 

(Aspers 2011a: 63), menar att människan i motsats till vad som hävdas inom ekonomin inte 

handlar i vinstsyfte. Detta är grunden för antagandet om aktören inom ekonomisk sociologi. 

Ett exempel på en studie av ett ekonomiskt system utan vinstintresse är Malinowskijs studie 

om Kula-ringen i Malineiska Nya Guinea. Studien visar hur nätverksrelationer utgör en 

central koordinationsform (Aspers 2011: 22) och ger en djup inblick i de ekonomiska 

relationer som främst består av utbytet av ceremoniella gåvor (Malinowskij 1922: 95).  

Patrik Aspers teori om marknaden utgår främst från Whites (2002a: 2002b) tidigare 

forskning. I sin studie om kulturen bland modefotografer beskriver Aspers (2010) hur 

estetiska värden spelar en central roll för hur kulturen på marknaden skapas. En relevant 

sociologisk uppdelning är den mellan begrepp som används i en kultur. För förståelsen av 

kulturen bland guldsmeder är därför uppdelningen mellan hantverk och konst relevant. Becker 

(1978) menar att hantverk är den kunskap och teknik som producerar användbara objekt och 

vars handlande implicerar både en estetisk och organisatorisk form. Ur detta får standarden 

för värdering sitt ursprung och berättigande (Becker 1978: 864).  

Ett centralt begrepp för att förstå hur mening konstrueras är identitet som vi menar är 

”uppfattad likhet”, vilken är bunden av en berättelse som är fäst vid en ”sakhändelse” 

(Goffman 1968: 74ff). I definitionen ingår människor, organisationer och saker. Aktörer 

skapar sin identitet på en statusmarknad som ett resultat av interaktionen mellan producenter 

och konsumenter (Aspers 2010). Prissättningen på marknaden påverkas enligt Aspers (2011a) 

av statusen hos den som står bakom produkten och inte produktens materiella värde. Status 

beskrivs av Aspers utifrån Podolny (1993) som ”den upplevda kvaliteten på producentens 

produkt i förhållande till den upplevda kvaliteten på den produkt som producentens 
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konkurrenter erbjuder”. Status förstås alltså i relationen mellan aktörer, eftersom kvalitet inte 

kan förklaras innan ”en transaktion konsumeras” (Podolny 1993: 830). 

Gruppen som är föremål för denna undersökning består av guldsmeder som driver eget 

företag i Stockholms innerstad. Inom gruppen finns outtalade överenskommelser, som alla 

aktörer socialiserats in i att följa och reproducera. För att förstå vilken typ av marknad 

guldsmederna verkar på, måste vi först förklara hur mening konstrueras på marknaden. En 

aktivitet eller ett fenomen äger mening, men mening existerar inte utan att någon menar 

(Aspers 2011b: 42). Så hur konstruerar guldsmederna mening på marknaden, och vad är det 

för kultur de skapar? 

1.1 Syfte 

Målet med denna studie är att förstå och förklara vilken typ av marknad marknaden för äkta 

smycken i Stockholms innerstad är. För att ta reda på det analyseras marknadens kultur 

utifrån Patrik Aspers teori. Huvudfrågan är därav; vad är det för typ av marknad?  

För att kunna besvara vad det är för typ av marknad måste vi först besvara hur kulturen på 

marknaden skapas. Det vill säga, hur konstrueras mening på marknaden? Mening bör enligt 

Aspers (2011b: 42ff) förstås som det som skapas då aktörer gör aktiviteter, vilken förstås 

utifrån en förståelse av helheten som utgörs av aktörernas livsvärld. En aktivitet eller ett 

fenomen äger mening, men mening existerar inte utan att någon menar. 

1.2 Disposition 

Efter en kort överblick av studiens avgränsningar ges en genomgång av det teoretiska 

ramverk där aktuell forskning samt den utvalda teorin relevant för studien presenteras. Efter 

detta följer metodavsnittet som inleds med en kort förklaring av etnografisk metod för att 

följas av en förklaring av studiens tillvägagångssätt, därefter följer etiska överväganden varpå 

avsnittet avslutas med en metoddiskussion. Efter analysen och resultatet av studien kommer 

därpå en sammanfattning av slutsatser samt en diskussion. Avslutningsvis ges förslag till 

vidare forskning.  
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1.3 Avgränsningar 

De främsta avgränsningar som gjorts i denna undersökning rör urvalet, då vi valt att 

undersöka en specifik yrkesgrupp vilka är guldsmeder som driver egen verksamhet på 

marknaden för äkta smycken i Stockholms innerstad. Denna yrkesgrupp uppges enligt 

Guldsmedsmästarföreningen (130520) bestå av drygt 60 aktörer i Stockholm och drygt 200 i 

hela Sverige. Utav de i Stockholms innerstad har ett representativt urval gjort, som tagit 

hänsyn till variationen inom gruppen. Den geografiska platsen har begränsats till Stockholms 

innerstad eftersom många aktörer inom detta område är aktiva på samma marknad och känner 

till varandra. Marknaden i Stockholms innerstad är även den där yrkesgruppen är som störst 

inom ett begränsat område. Under förstudien visade sig marknaden för butikskedjor inte vara 

ordnad som vi tidigare antog, guldsmedskedjorna anställer personal som inte har 

guldsmedsutbildning utan främst är att betrakta som butikssäljare. Guldsmederna som 

tillverkar smycken till de stora kedjorna är på grund av företagsstrukturen svåråtkomliga och 

finns inte med i det dagliga butiksarbetet. Denna upptäckt ledde till att inriktningen blev 

yrkesgruppen verksamma guldsmeder som driver en egen verksamhet i Stockholms innerstad. 

Antalet intervjuer med huvudrespondenter har begränsats till totalt sex stycken. Utöver detta 

har ytterligare fem kompletterande intervjuer genomförts med aktörer som anses röra sig på 

samma marknad men inte driver eget företag som guldsmeder. Antalet intervjuer bedömdes 

som tillräckligt många för att kunna besvara forskningsfrågorna.  

2. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt ges en överblick av tidigare forskning relevant för studiens frågeställning. Efter 

en generell genomgång av det aktuella forskningsläget presenteras den tidigare forskning som 

utgör studiens teori.  

För att ge en överblick av det aktuella forskningsläget inom ekonomisk-sociologisk 

marknadsteori har vi granskat ett antal vetenskapliga studier med relevans för att besvara 

studiens forskningsfrågor. Tidigare forskning om guld och smyckessmeder går framför allt 

annat att finna inom ekonomisk (Jamal 2006) och historisk forskning (Munthe 1957). Denna 

uppsats bör ses som ett bidrag till den ekonomisk-sociologiska marknadsorienterade 
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forskningen. Därför utgår denna undersökning från ett ekonomisk-sociologiskt perspektiv 

vilket bland annat representeras av Patrik Aspers marknadsteorier (2010: 2011a). Här prövas 

Patrik Aspers teorier mot ett för denna marknadsteori nytt fält, nämligen marknaden för äkta 

smycken i Stockholms innerstad.  

Det ekonomisk-sociologiska perspektivet skiljer sig till stor del från ekonomisk teori. Inom 

ekonomisk teori används termen homo economicus för att beskriva aktören på marknaden. 

Det står för den ekonomiska mannen, den som har tillgång till perfekt information och 

därefter fattar rationella beslut för att uppnå sina mål (Aspers 2011a: 121). Aktörerna 

förutsätts ha ett begränsat inflytande och har därför ingen makt att påverka marknaden. Homo 

economicus är generellt ifrågasatt inom ekonomisk sociologi. Stark (2009) menar till exempel 

att mänskliga handlingar måste förstås i relation till osäkerhet och bristen på information som 

existerar på en marknad, till följd av en dynamisk ekonomi. Osäkerhet menar han inte är en 

negativ aspekt utan en nödvändig ingrediens för att skapa handling på marknaden och i 

ekonomin. Aspers (2011b: 31) hävdar att ekonomisk sociologi innebär att ekonomin är social 

och att aktörers förhållningssätt till andra är av central betydelse, också när det handlar om 

ekonomiska frågor.  

Polanyi, som skulle kunna ses som en föregångare till det som kallas ekonomisk sociologi 

(Aspers 2011a: 63), menar att människan i motsats till vad som hävdas inom ekonomin inte 

handlar i vinstsyfte. Ett exempel på en studie av ett ekonomiskt system utan vinstintresse är 

Malinowskijs studie om Kula-ringen i Malineiska Nya Guinea. Studien visar hur 

nätverksrelationer utgör en central koordinationsform (Aspers 2011: 22). Malinowskij (1922) 

ger en djup inblick i de ekonomiska relationer som främst består av utbytet av ceremoniella 

gåvor (Malinowskij 1922: 95). Systemet går ut på att människorna i Kula-ringen, per kanot 

lämnar gåvor i form av snäcksmycken till varandra i syfte att behålla dem ett tag. Därefter ges 

de vidare till en annan stam som Kula-befolkningen har någon form av band till (Aspers 

2011: 24). Amerikanska sociologer dominerar studier om marknaden där särskilt sociologen 

White (2002a: 2002b) leder diskussionen. Under denna undersökning används främst Aspers 

teori om marknaden, vilken bland annat utgår från Whites tidigare forskning om marknad 

(Aspers 2011a).  

En relevant sociologisk uppdelning är den mellan begrepp som används i en kultur. För 

förståelsen av kulturen bland guldsmeder är därför uppdelningen mellan hantverk och konst 

relevant. För att definiera vad som menas med hantverk vänder vi oss därför till Becker 

(1978), som teoretiserar skillnaden mellan hantverk och konst. Hantverk är den kunskap och 
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teknik som producerar användbara objekt och vars handlande implicerar både en estetisk och 

organisatorisk form. Ur detta får standarden för värdering sitt ursprung och berättigande 

(Becker 1978: 864). Becker menar att hantverksmässig skicklighet värderas av hantverkare, 

eftersom en stor del av hantverkskonsten är avancerad och tar flera år att lära sig bemästra. En 

expert kan ofta bemästra en hantverkskunskaplig bredd och är ofta stolt över sin kunskap, 

som blir uppskattad inom gruppen och av andra utanför den (Becker 1978: 865). Vad som 

menas med konst är enligt Becker (1978) socialt konstruerat. Becker anser att en skillnad 

mellan konst-hantverkare och hantverkare rör vilken grupp aktörerna anser sig tillhöra. 

Aktörer som gör mer konstnärliga hantverksföremål tenderar att anse sig närmare 

konstvärlden än vanliga hantverkare (Becker 1978: 867).  

Patrik Aspers (2010) beskriver hur vi kan förstå marknader generellt utifrån hans studie om 

svenska modefotografer, där estetiska värden spelar en central roll för hur kulturen på 

marknaden skapas. Denna typ av marknad kallas för en estetisk marknad. Modefotograferna i 

studien skapar sin identitet på en statusmarknad som ett resultat av interaktionen mellan 

producenter och konsumenter (Aspers 2010). Status är den ordningen på marknaden som 

enligt Aspers (2011a) inte bygger på vad som erbjuds, utan kan härledas till dem som agerar 

på marknaden. På så sätt omsätts status på en marknad till pengar på en annan marknad 

(Aspers 2011a: 144) Studiens resultat visar att estetiska marknader ofta är statusmarknader. 

Aspers (2011a) nämner även juvelmarknaden som exempel på en estetisk marknad där 

guldsmedens status avgör en varas värde, det vill säga en statusmarknad. Statusmarknader 

förklaras mer ingående i avsnitt 2.1.3.  

Aspers använder i sin teori om marknaden begreppet idealbilder för att teoretisera empiri. 

Människor använder sig ofta av kategoriseringar som kan ses som idealtyper på första 

ordningens nivå, det vill säga indelningar av föreställningar och värderingar på fältet. Då man 

konstruerar idealtyper på andra ordningens nivå görs en systematisk sammansatt samling 

kriterier kring en central fråga. Idealtyperna bör enligt Friedsson (1994: 32) vara tillräckligt 

abstrakta för att kunna tillämpas inom forskningen.  

2.1 Teori 

I detta avsnitt presenteras de valda delar av tidigare forskning som utgör studiens teori. 

Avsnittets struktur följer Patrik Aspers (2011a) grundförutsättningar på marknaden. För att 
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underlätta förståelsen av grundförutsättningarna ges inledningsvis en definition av begreppet 

marknad, och därefter definitionen av status- och standardmarknad. 

2.1.1 Marknad 

Enligt White är marknaden en social konstruktion som skapas utan avsikt och 

självreproducerar sig. Alla aktörer på marknaden delar samma föreställning om vad den 

innebär och hjälper varandra i att reproducera marknadens “sociala fakta” (White 1988: 

227ff). Aspers (2011a) beskriver marknad som något ”offentligt” där konkurrens kan vara 

antigen hemlig eller offentlig. Han definierar också marknaden som en social konstruktion, 

för utbyte av rättigheter i vilka erbjudanden är värderade och i och med detta får ett pris. På 

marknaden konkurrerar olika aktörer, personer och firmor, med varandra genom erbjudanden. 

Denna definition inkluderar marknaden både som plats och som institution. Det behövs enligt 

Aspers (2011a) åtminstone tre aktörer för att en marknad ska kunna existera. Med detta menas 

minst en aktör på ena sidan marknaden som är medveten om åtminstone två aktörer på andra 

sidan marknaden vars erbjudanden kan värderas i relation till varandra. Denna 

marknadsdefinition implicerar att det finns två roller, en säljare och en köpare. De två rollerna 

menar Aspers (2011a) har olika målsättningar, att sälja till högt pris respektive att köpa till 

lågt pris (Geertz 1992: 226 ur Aspers 2011a). Vissa producenter erbjuder varor av hög 

kvalitet och säljer dem för ett högre pris, men i mindre upplaga. De som producerar i lägre 

kvalitet säljer generellt i större upplaga (Aspers 2011: 135).  

Marknader är inbäddade i varandra, vilket betyder att aktörer på en marknad är beroende av 

vad aktörer på en annan marknad gör (White 2002b). Detta kan exemplifieras med marknaden 

för smycken där de stora kedjorna
1
 agerar som köpare, då de behöver få tag i material till sina 

smycken (Aspers 2010). De är då en del av marknaden för guld som ädelmetall. En marknad 

är relaterad till en annan marknad och det är möjligt att företag går samman i en 

metaorganisation för att till exempel bevara sina kollektiva intressen (Ahrne och Brunsson 

2008). En marknads omgivning är alltså andra marknader. 

Nätverk och marknader är svåra att separera och bör enligt Aspers (2011a: 29) ses som 

sammanflätade. Nätverk och personliga relationer är ofta förutsättningar för att kunna göra 

affärer men kan också bidra till konkurrens. Det råder enligt Aspers (2011a) delade meningar 

om vad som menas med nätverk. Aspers definition av nätverk kommer från och med nu att 

                                                 

1 Till exempel; Guldfynd, Hallbergs, Allbrekts, Olle Lynggaard, Tiffany, Cartier och Efva Attling 
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användas i denna undersökning. Denna definition är att ett nätverk består av flera 

sammanlänkade, dyadiska, pågående interaktioner mellan aktörer. En dyad är en interaktion 

mellan två människor och till definitionen hör även att nätverk karaktäriseras av reciprocitet, 

det vill säga ömsesidighet. Alla i ett nätverk står i relation till varandra och det finns ingen 

central kontroll (Aspers 2011a: 20). Det Aspers kallar förtroendebaserade nätverksrelationer 

gör det möjligt för företag att handla snabbare, eftersom de inte behöver förhandla med 

varandra. Det gör det också enklare att förmedla information och underlättar att företag löser 

problem tillsammans (Aspers 2011a: 31).   

2.1.2 Marknadisering  

Hur kan vi förklara marknaders uppkomst? Durkheims (1984) studie om solidaritet och 

ekonomisk utveckling är enligt Aspers (2011a) ett bra exempel på hur sociala relationer 

förändras, med utvecklingen av ett mer marknadsorienterat samhälle. Marknadisering handlar 

om hur marknader uppstår. Marknadisering, eller marknadsanpassning, är den process som får 

statligt ägda företag att agera som marknadsorienterade företag. På den ursprungliga 

marknaden där “producenten var säljare till konsumenten” framväxte en kapitalistisk logik 

som bidrog till specialisering och funktionell differentiering på marknaden. Detta innebar att 

det blev en mer detaljerad marknad, där aktörerna försökte kontrollera miljön genom att 

beställa och sälja det som låg i deras intresse. Den första principen för utvärdering var 

kvalitet, då bara producenter bakom varor av bästa kvalitet klarade sig i konkurrensen. 

Marknadiseringen kan inte ge hela förklaringen till marknaders expansion (Swedberg 2005). 

Expansion sker enligt Swedberg (2005) på grund av pågående aktiviteter genomförda av 

människor som ser framåt, som en affärsman som investerar lånade pengar för att kunna 

öppna en liten butik, i hopp om att gå med vinst.  

2.1.3 Status- och standardmarknad 

Aspers (2011a: 140) analyserar marknader där status är centralt, utifrån Whites ramverk 

(2002a: 2002b). White fokuserar enligt Aspers (2011a) på producenterna istället för på varan. 

Tidig ekonomisk teori fokuserade på produkten, inte på producenten (Aspers 2011: 139). Det 

är ingen tillfällighet att tidigare studier, menar Aspers (2011a), främst görs på kreativa 

marknader där vem som gör är viktigare än vad som görs. Tre grundtankar från Whites teori 

vänder sig Aspers emot. Han hävdar i motsättning till White att konsumenter inte är anonyma 

för producenten, att medvetenheten om kvalitet inte är särskilt användbart på en marknad med 
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estetiska värderingar och slutligen att producenterna inte är så få som White påstår (Aspers 

2010: 18).  

Aspers centrala ordningsprinciper för marknaden gör skillnad på marknader ordnade enligt 

status och marknader ordnade enligt standard. Denna distinktion kommer att spela en stor roll 

för analysen i denna studie. Distinktionen är idealtypisk och hänvisar till två ömsesidigt 

uteslutande kategorier (Aspers 2011a: 88). Enligt Aspers (2013: 109) räcker det inte att titta 

på social struktur för att förstå ordning. Ordning definieras enligt Aspers som motsatsen till 

kaos och ökar förutsägbarheten. Ordning syftar på en stabilitet i samspelet mellan olika 

sociala beståndsdelar, som hänger samman med förutsägbarheten i människors aktiviteter 

(Aspers 2013: 33). Aktörerna i en ekonomi försöker dessutom kontrollera sin omgivning, 

vilket är ett sätt att skapa ordning (White 2008).   

För att kunna förklara ordning på olika marknader gör Aspers en distinktion mellan status och 

standardmarknader. Standardmarknader är vanliga och observeras vanligen på 

aktiemarknaden, marknaden för guld, olja och många andra marknader (Aspers 2011a: 112). 

På standardmarknaden finns en värdeskala som bestämmer priset, detta kallas ofta för kvalitet 

som kan vara “bra” eller “dålig”. För att förstå skillnaden mellan status och 

standardmarknader måste vi enligt Aspers (2011a: 116) se till förnimmelse och världslighet. 

Så länge det finns en standard finns ingen gräns för hur många erbjudanden det kan finnas, 

eftersom de är enkla att överblicka och bedöma.  

Statusmarknaden kan i motsättning inte existera om det finns för många företag att hålla reda 

på. Statusmarknaden fungerar inte heller om köparna inte är införstådda med statusordningen, 

som är socialt konstruerad. Status beskrivs av Aspers utifrån Podolny (1993) som ”den 

upplevda kvaliteten på producentens produkt i förhållande till den upplevda kvaliteten på den 

produkt som producentens konkurrenter erbjuder”. Status förstås alltså i relationen mellan 

aktörer, eftersom kvalitet inte kan förklaras innan ”en transaktion konsumeras” (Podolny 

1993: 830). Som ett exempel på en statusmarknad nämner Aspers marknaden för äkta juveler 

(Aspers 2011a). Om en välkänd juveldesigner använder det guld hon köpt på guldmarknaden 

för att tillverka ett konstföremål, bör detta föremål värderas i relation till designerns status.  

Aspers hävdar att det inte är timmarna som juveldesignern lagt ner på arbetet med objektet 

som räknas eftersom “alla kan spendera tid på att göra smycken” men konstnärens status är 

det som gör att värdet förändras på slutprodukten (Aspers 2011a). Trots att värdet på guld 

beror på det standardiserade guldpriset på guldmarknaden blir föremålet värderat på 
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marknaden för konst eller i detta fall, hantverk, av konsumenter som är införstådda med 

hantverkarens status. Det är alltså på statusmarknaden, menar Aspers (2011a) som ett extra 

värde läggs till utöver metallens värde. Det är i denna process som vissa aktörer får mer status 

än andra. 

Podolny (1993) anser att priser kommer ur status. Med detta menas att producenter med högre 

status är mer benägna att få mer uppmärksamhet utan att behöva betala för det. Eftersom 

producenten med hög status inte ständigt behöver övertyga konsumenten så kan de dra ner 

sina produktionskostnader. Om arbetsplatsen i sin tur blir attraktiv och anses vara en plattform 

för nya talanger slipper aktören med hög status betala ut höga löner. Podolnys modell är enligt 

Aspers (2011a: 143) baserad på tre antaganden; att kvalitet inte är centralt, att status anses 

vara en indikation på kvalitet och slutligen att uppfattningen om en producents status beror på 

identiteten hos de som producenten är bunden till, dvs. har omkring sig. Ytterligare en grund 

för att en marknad ska vara en statusmarknad är att både producenten och köparen måste vara 

“kända” eftersom status inte kan distribueras anonymt (Aspers, 2011a: 147). En aktör som 

ingen känner till kan inte heller få status.  

Statusordningar är enligt Aspers (2013: 171) de rangordningar av olika identiteter som är en 

del av marknaden bestående av producenter och konsumenter. Det är samspelet mellan köpare 

och säljare som definierar värdet av ett erbjudande på marknaden. Priser blir på 

statusmarknaden det som styr det statusrelaterade värdet av en vara, eftersom det saknas en 

oberoende värdeskala.    

2.2 Aspers grundförutsättningar för marknaden 

Aspers (2011a) definierar tre grundförutsättningar för att en ordnad marknad ska kunna 

fungera och bli en marknad som kan påverka andra marknader. Den första förutsättning är att 

se vad marknaden är, närmare bestämt vad som handlas på marknaden. Den andra har med 

kulturen på marknaden att göra. Kultur definierar Aspers (2013: 25) som övertygelser, 

normer, regler och beteenden. Det betyder att den institutionella ramen kan variera även om 

marknader ”handlar om” samma sak. Den tredje är de erbjudanden om vad handlas och om 

kan erhålla en ekonomisk värde på marknaden. I detta stycke presenteras innebörden av dessa 

tre grundförutsättningar som en del i studiens teoretiska utgångspunkt. 
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2.2.1 Vad marknaden ”handlar om” 

På standardmarknaden, till exempel marknaden för guld, är det klart vad det är som erbjuds 

och utbyts (Aspers 2011a). Även på statusmarknaden är det relativt klart vad som utbyts, i 

detta fall erbjudanden. Ett erbjudande kan vara ett materiellt objekt till exempel en guldring 

eller en guldtand, men det kan även röra sig om tjänster som till exempel rådgivning. Aspers 

(2011a: 92) förklarar att ordning uppnås så länge de som verkar på marknaden vet vad som 

gäller, även om det som på modemarknaden kan vara ständig förändring.  

Resurser är ett villkor för att en enskild aktör eller organisation i varierad grad ska kunna 

kontrollera sin omgivning. Resurser är inte tillräckligt då aktörer inte kan kontrollera 

omgivningens reaktioner. Människor har försökt ta kontroll över sin omgivning med hjälp av 

teknik, till exempel inom hantverket där lasermaskiner och 3D-teknik vilket kan underlättar 

försäljningen. ”Behovet av att skapa ordning i syfte att överleva, med hjälp av saker och 

teorier om saker, är det centrala problemet i ekonomin.” (Aspers 2013: 34) Förståelsen för hur 

marknader konstrueras får vi genom att se till psykologiska aspekter, eftersom det är 

människor som socialt konstruerar var gränsen mellan marknader går. 

Råvaror, som guld, blir genom standardisering differentierat in i olika marknader, till exempel 

den för tandguld och den för smycken. Utöver detta finns en kvalitetsstandard som måste 

uppfyllas samt en rad andra kategorier som differentierar vad som är vad på olika marknader 

(Aspers 2011a: 93). Det är vanligen det som säljs på marknaden som ger den dess namn, även 

om vissa marknader kan förbli odöpta. Aspers (2011a) hävdar det vara en central sociologisk 

poäng att det inte är de materiella förutsättningarna som bestämmer vad marknaden handlar 

om, utan socialt konstruerade indelningar. 

2.2.2 Hur saker och ting går till på marknaden 

Den andra grundförutsättningen Aspers (2011a: 9) framhåller, har att göra med kulturen på 

marknaden. Med kultur menas seder, beteendemönster, trossystem och normer lämpliga för 

omgivningen. Så kallad generell marknadskultur är inte specifik för separata marknader utan 

berör generella normer och förordningar. Detta styrs delvis av lagar, som bestämmer vad som 

är accepterat på marknader. Det finns även särskilda marknadskulturer som skiljer sig från 

marknad till marknad, så kallad partiell marknadskultur (Aspers 2011a: 93). En marknad kan i 

varierad utsträckning ha en unik kultur vilka aktörer socialiseras in i genom att verka på den. 

Detta rör allt mellan vem som köper fikabröd till regler för utbyte (White 2002b: 2), det vill 

säga hur marknadsaktörer är förväntade att samarbeta och konkurrera på marknaden (Aspers 
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2011a: 94). Hur stor roll kulturen spelar för ordningen på marknaden beror bland annat på hur 

strukturen på marknaden ser ut. Det är, enligt Aspers, inte varan utan snarare marknadsplatsen 

som ordnar marknaden. I Markets (2011) hänvisar Aspers till Geertz studie om mindre 

formellt organiserade marknader där formell central ledning saknas. Geertz (1963: 47 ur 

Aspers 2011a) menar att ordning uppstår på grund av vanor som efter lång tid blivit regler. 

2.2.3 Nischning 

Säljare på marknaden nischar sig och genom att etablera sig skapar de sig sin identitet. En 

nisch är ett begränsat verksamhetsområde som ett företag specialiserat sig inom 

(Nationalencyklopedin 2013-05-18). I denna studie används Aspers (2011a) definition av 

identitet som främst inbegriper företags identitet och den kollektiva identiteten. Företag 

försöker kontrollera sina identiteter men det kan bara göras i relation till deras miljö och i 

synnerhet andra producenter, som i sin tur försöker kontrollera sina identiteter och nischer. 

Det är genom denna process som producenternas sociala rollstruktur konstrueras (White 

2002a). Detta innefattar att ett ”vi” kan ha en intention, till exempel styrelsen i ett företag kan 

ha en intention om vad ”vi” gör eller vill göra (Schmid 2005 ur Aspers 2013: 98). 

Producentmarknadernas kollektiva identitet, som kan ses som molekyler uppbyggda av 

atomer (företag), innebär att de är inbäddade i en miljö av andra marknader. I marknaden 

skyddar sig företagen inom marknadsproduktionens konkurrens (White 2002b: 13) främst 

genom att nischa sig med hjälp av marknadsföring. På grundvalar av detta kan man även 

enligt Aspers tala om reflexiv identitet vilket betyder att aktörer positionerar sig, eller nischar 

sig, på grund av vad andra aktörer gör. Produktionen på en marknad är en oavsiktlig 

konsekvens av denna interna orientering bland producenter. Vi kan alltså dra slutsatsen att 

producenter är högst fokuserade på varandra (Aspers 2013: 99). 

2.2.4 Erbjudandets värde 

Den sista och tredje av Aspers (2011a: 95) grundförutsättningar är det ekonomiska värdet av 

erbjudandet. Denna grundförutsättning har inte bara med marknaden att göra, som de första 

två grundförutsättningarna, utan även med organiseringen av produktion, konsumtion och 

distribution. Som tidigare nämnt är värdering på statusmarknaden mer knutet till 

statusordningar, samt säljare och köpares identiteter. Aktörers status är av större vikt än 

värdet av varan eller tjänsten som säljs på marknaden. På en marknad ordnad enligt standard 

är situationen den motsatta, värdeskalan är av större vikt för värderingen än statusordningen 

på marknaden (Aspers 2009). På statusmarknaden måste därför aktörerna känna till andra 
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aktörer eftersom det inte finns något annat sätt att värdera varor förutom i relation till 

marknadens säljare och köpare. I relation till detta frågar sig Aspers vad pris är (Aspers 

2011a: 97). Ekonomer ser marknaden som mekanismen som genererar priser, pris är med 

detta synsätt ett resultat av marknadsinteraktion. På statusmarknaden är priset en del av vad 

som konstituerar deltagarnas identitet på marknaden. Det den ekonomiska teorin och teorin 

om statusmarknaden har gemensamt är dock att efterfrågan av vissa produkter blir mindre när 

priset höjs och att producenternas status kan höjas i och med höjningen av priset (Veblen 

1953; Aspers 2011a: 98). 

3. Metod 

3.1 Etnografisk metod 

Studien utgår från en kvalitativ metod som innebär att information samlats in utifrån en 

fältstudie och transkribering av intervjuer (Aspers 2011b). Kvalitativa studier syftar till att 

skapa en fördjupad förståelse för idéer och inställningar som orsak till människors handlingar. 

Kvalitativ metod är ett samlingsbegrepp som innefattar många olika metoder som i varierande 

grad är induktiva eller deduktiva
2
. “Inom de kvalitativa ansatserna är bilden av teorins roll 

inte entydig” (Aspers 2011b: 32). Etnografisk metod är strikt kvalitativ och skapar möjlighet 

att komma nära inpå det man studerar och på så vis uppnå bättre förståelse för ämnet (Aspers 

2011b: 14). Etnografisk metod innebär att den utgår från primärdata. I denna undersökning 

har förutom intervjuer med guldsmeder även observationer av guldsmeders arbetsplatser, 

studier av webbsidor, insamling av texter från tryckt material (till exempel säljkataloger) och 

fotografering på fältet genomförts (se bilaga 2). Allt insamlat material ligger till grund för 

analysen och skapar den helhet som utgör studiens empiri.  

Etnografen försöker göra explicit det som är implicit, det vill säga det vi inte först lägger 

märke till. Genom öppna intervjufrågor och med en så neutral ingång som möjligt har 

intervjuerna fått formas efter respondenternas föreställningar och idéer under insamlingen av 

                                                 

2 Ett deduktivt arbetssätt kan kort förklaras som att forskaren utifrån vad den vet om fältet deducerar en 

eller flera hypoteser som därefter underkastas empirisk granskning. Ett induktivt arbetssätt går åt 

motsatt håll då observationer och resultat kopplas tillbaka till teoriförrådet (Bryman 2011: 26). 
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empirin. En av de öppna frågorna löd ”Vad vill du identifiera dig som?” Studien har genom 

detta anpassats efter fältets föreställningar, ordval och idéer, det vill säga första ordningens 

konstruktioner (Aspers, 2011b: 46). Även studiens frågeställningar har tagit form i och med 

insamlingen av empiri vilket innebär att studiens första frågeställning var avsiktligt öppen. 

Därefter smalnades den av för att slutligen utifrån empiri och teori ta sin sista form. Inom 

etnografisk metod bör inte teorin styra arbetet fullt ut, det kan enligt Aspers (2011b) vara 

mycket förödande. Istället för att styrka eller förkasta en teori bör man fokusera på hur väl 

anpassad teorin är för det empiriska materialet. Detta förhållningssätt har kommit att betyda 

mycket för studiens analys.  

Människor använder sig ofta av kategoriseringar som kan ses som idealtyper på första 

ordningens nivå, det vill säga indelningar av föreställningar och värderingar på fältet (Aspers 

2011b). Under analysen av empirin konstrueras ofta idealtyper, vilket till viss del görs i denna 

studie. Då man konstruerar idealtyper på andra ordningens nivå görs systematisk en 

sammansatt samling kriterier kring en central fråga. Idealtyperna bör vara tillräckligt abstrakta 

för att kunna tillämpas inom forskningen (Freidsson 1994: 32). 

3.2 Metodval och tillvägagångssätt  

Under ett tidigt skede gjordes en förstudie på olika varuhus. Förstudien bestod främst av 

samtal med anställda i guldsmedsbutiker, utifrån teman som var centrala vid en generell 

läsning av tidigare forskning. Syfte med detta var att få förståelse för hur kulturen på 

guldmarknaden i Stockholms innerstad skapas. Förstudien gav möjlighet till överblick av 

fältet och bidrog till avgränsningar som var av stor nytta för studien. Efter detta genomfördes 

den första intervjun med en nyckelperson som är vice direktör i ett grossistföretag. Denna 

respondent förmedlade kontakter med guldsmeder. 

Samtliga intervjuer har genomförts på respondenternas respektive arbetsplatser. Detta har 

spelat en central roll för analysen och har ökat förståelsen för hur guldsmedernas vardag ser 

ut. Under besöken har fältanteckningar förts, som fungerat som underlag för minnet och gjort 

det möjligt att analysera det flöde av intryck, känslor och händelser vi fått på fältet (Aspers 

2011b: 119). Valet av miljö har spelat stor roll för vilken typ av berättelser som delgivits. 

Under samtal om olika tillverkningstekniker har det varit berikande för oss att se verktyg och 

maskiner kopplade till tillverkningen. Men även små detaljer, som respondenternas kläder vid 

tillfället för besöket, har ökat vår förståelse för guldsmedernas kollektiva identitet. Då någon 
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pratar om sitt hantverk och samtidigt visar sina smutsiga händer, eller håller i det verktyg som 

de ofta arbetar med, uttrycks mer än vad som bara kan förmedlas genom ord.  

Känsliga ämnen som lönesättning eller arbetsplatsvillkor har ibland blivit svåra att prata om i 

närvaron av anställda som kunnat höra samtalet från sin arbetsbänk. Vi har valt att se detta 

som en intressant del i vår observation. De känsliga ämnena har lett till frågor om varför de är 

känsliga. Abstrakta iakttagelser kan vara svåra att först se betydelsen av för analysen. Detta 

beträffar i högsta grad de gånger då vi fått se hur guldsmederna handlar i relation till hur de 

anser att de handlar. En spänning vi aldrig kunnat få insyn i om vi inte genomfört observation 

och analyserat våra fältanteckningar, i kombination med det transkriberade materialet. En 

guldsmed bedyrar till exempel att hen inte är rädd för modern utveckling “Det finns en enorm 

rädsla för det nya, jag är inte rädd för det”. Intressant nog är detta en person som i sitt sätt att 

uttrycka sig och genom sin klädsel snarare ger intryck av att vara traditionell. 

Deltagande observation är vanligt inom etnografisk metod, och är optimalt för att förstå 

deltagarnas livsvärld (Bryman 2011). Då alla intervjuer genomförts på guldsmedernas 

respektive arbetsplatser har intervjuer och observation kombinerats. Vi har under alla 

intervjuer varit två som ställt frågor, varav en varit mer aktiv och den andra kunnat observera 

och ställa frågor som inte kommit upp naturligt i samtalet. Varje intervju har tagit upp mot 3,5 

timmar och har ofta inneburit en inledande rundtur på arbetsplatsen där anställda presenteras 

och de olika delarna av arbetsplatsen förklaras. Detta har bidragit till att vi fått god insyn i hur 

arbetet i butikerna går till.  

3.2.1 Urval 

Studien syftar till att beskriva marknaden för ädla smycken i Stockholms innerstad.  Till 

grund för intervjuerna ligger tidigare forskning samt intervjumetodik, detta för att 

intervjuguiden skulle utvecklas med utgångspunkt i uppsatsen syfte. Efter den åttonde 

intervjun upplevdes att respondenterna definierade samma mönster och en viss mättnad 

uppstod. 

Urvalet innefattar huvudsakligen respondenter som är egenföretagare som driver 

guldsmedsfirma i Stockholms innerstad. Entreprenörer har på grund av sin roll på marknaden 

insikt i vilka risker som finns, samt vilka beslut som måste tas för att gå med vinst (Aspers 

2011a: 18) i jämförelse med anställda. I tre av intervjuerna var en anställd med i samtalet. De 

har under studien betraktats som extra respondenter som genom att de arbetar tätt med 

huvudrespondenten har insyn i marknaden från en annan vinkel. Vi ansåg inte detta vara ett 



 

 15 

problem utan snarare en tillgång. (Creswell 2013). De intervjuade har fått frågan om det finns 

någon guldsmed i deras bekantskapskrets de kan tänka sig rekommendera för intervju. Genom 

denna snöbollsselektion har genomtänkta tips från de olika guldsmederna bidragit till djupare 

förståelse för hur guldsmedernas nätverk ser ut (Aspers 2011b: 95).  

Urvalet bedömdes som representativt då sammanlagt fem kvinnor och sex män intervjuats. 

Av dessa elva personer var en nyckelperson, en antikexpert, tre anställda och de resterande 

sex personerna huvudrespondenter. Det är viktigt att påpeka att kvinnliga guldsmeder 

generellt är underrepresenterade på marknaden för äkta smycken i Stockholm, särskilt bland 

egenföretagarna. De kvinnliga guldsmederna är därför en viktig röst för att förstå hur kulturen 

skapas. Ett mindre urval hade minskats undersökningens validitet och möjligtvis inte gett 

tillräckligt med material för att kunna besvara forskningsfrågan.  

3.2.2 Intervjuer 

En intervjumall utformades utifrån allmänna frågeställningar om hur marknaden fungerade. 

Utöver huvudfrågorna ställdes inledningsvis bakgrundsfrågor om respondenterna. 

Intervjuformuläret har förändrats under studiens gång och formats i och med en djupare 

förståelse för första ordningens konstruktioner (Aspers 2011b: 46). Detta har lämnat ledigt 

utrymme för förtydliganden av nya vinklar (Aspers 2011b: 143) Under intervjuerna har 

anteckningar förts vid sidan av ljudinspelningar. Samtliga respondenter har informerats om att 

studien är anonym och har fått godkänna att samtalet skulle komma att spelas in för att 

underlätta analysen. Intervjuerna har genomförts semi-strukturerat, vilket innebär att dessa 

utgick från bestämda frågor och teman. 

3.2.3 Kodning och analys 

Efter transkribering har intervjuerna kodats för att underlätta analysen. Koderna har till största 

delen kommit ur empirin, för att efter hand kompletteras med teori. Inledningsvis kodades 

empirin utifrån marginalmetoden, som innebär att materialet kodas enligt färg- och 

sifferkoder. Senare kodades materialet enligt en kodningsmetod vi själva utvecklat (se bilaga 

1). Detta kallas ofokuserad kodning, vilket innebär att koder växer fram under processen 

(Aspers 2011b: 247).  

Genom att låta det empiriska materialet och teorin parallellt styra koderna har en urskiljning 

gjorts av vad som är relevant för att besvara forskningsfrågan. Den egenkonstruerade 

kodningstabellen (se bilaga 1), har underlättat jämförelse samt översikt av empirin och analys. 
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Tabellen har varit till hjälp under det praktiska arbetet med kodningen och underlättar även 

den grafiska presentationen (Aspers 2011b: 210). Kodningen har analyserats jämförande, 

vilket betyder att de olika respondenternas uttalanden ställts upp och jämförts inom olika 

kategorier genererade ur empirin (Aspers 2011b).  

3.3 Tillförlitlighet 

Creswell (2013: 262) menar att det viktigaste i en etnografi är att forskaren förklarar 

beteenden utifrån “the natives point of view”, alltså utifrån forskningsobjektet, eller objektens, 

synvinkel. Creswells egna kriterier för en god etnografi är att man identifierat och detaljerat 

kan beskriva en grupp som delar en gemensam kultur. Därefter kan teman identifieras, som 

grundas i förståelsen för gruppen. I bedömningen av kvalitativa studier går det inte att prata 

om validitet, på samma sätt som i bedömningen av kvantitativa studier. Detta eftersom frågan 

Mäter vi det vi avser mäta? inte stämmer överens med ett induktivt arbetssätt, vilket 

kvalitativa studier ofta är (då deduktivt och induktivt arbetssätt bör ses som idealbilder). 

Istället bör man ställa sig frågan Har vi besvarat frågeställningen?, men eftersom 

forskningsfrågan kan ändras flera gånger under arbetets gång är inte heller denna fråga helt 

användbar. Det kan istället vara användbart att tänka på potentiella problem med kvalitativ 

metod. Ett sådant problem kan vara urvalet, där en bedömning om huruvida maximal 

variation har uppnåtts bör göras. Under studien har därför variation eftersträvats, med tanke 

på ålder, kön och bakgrund.  

Studiens urval styr givetvis vilken typ av resultat vi får i analysen. Det finns därför anledning 

att vara medveten om studiens externa validitet, eller överförbarhet, under urvalsprocessen 

samt analysen (Bryman 2011: 352). Överförbarhet kan ses som etnografins svaga sidor, då det 

är svårt att säkerställa generaliserbarheten i resultatet. Det kan dock ifrågasättas om detta är 

den etnografiska studiens syfte. Det begränsade urvalet gör att vi har svårt att uttala oss om 

huruvida resultatet går att applicera på andra populationer än guldsmeder som driver eget 

företag i Stockholms innerstad. Det finns till och med anledning att tro att resultatet sett 

annorlunda ut om urvalet istället för egenföretagare innefattat anställda guldsmeder. 

Överförbarhet kan hanteras genom det Geertz (1973) kallar thick descriptions. I denna studie 

har detta utgjort stora delar av de anteckningar som förts under, och framför allt efter, 

intervjutillfällena. Thick descriptions (täta beskrivningar) utgör den grund varpå läsaren, och 

andra inom akademin, kan avgöra om resultatet är överförbart till en annan miljö.  



 

 17 

Intern validitet, det vill säga den validitet som rör i hur stor utsträckning forskaren och den 

studerade sociala gruppens idéer och begrepp överensstämmer. Detta är enligt Bryman (2011: 

352ff) en av etnografins styrkor, då lång tid på fältet ofta gör att den som genomför studien 

får god förståelse för det. Detta har vi under vår insamling och analys aktivt arbetat för att 

eftersträva, bland annat genom att i möjligaste mån använda begrepp som guldsmederna 

själva använder. Vanligt inom kvalitativ metod är att återkoppla till fältet, det vill säga 

kontrollera att det som framkommit i analysen stämmer enligt de som varit föremål för 

studien. I denna undersökning har intervjuprocessen pågått från start till slut och därför som 

tidigare nämnt fått ta form allt eftersom vi nått ökad förståelse för första ordningens 

konstruktioner. Under de sista intervjuerna, varav en med gemologen på en antikfirma, 

ställdes frågor om begrepp och föreställningar från tidigare respondenter. Viss återkoppling 

angående faktauppgifter, till exempel priset på varor, har skett via telefon. Genom att använda 

denna typ av ”kontrolleringsteknik” har många begrepp blivit bekräftade och vissa 

bortsorterade då de inte ansetts lika centrala.  

Det är i kvalitativ metod deltagarnas uppfattning som styr resultatet (Bryman 2011: 371), 

vilket är centralt för insamlingen av empirin till denna studie. Detta har bland annat påverkat 

det sätt vi informerat respondenter innan, under och efter intervjuerna. Det har varit viktigt att 

klargöra för de intervjuade att vi inte känner någon av guldsmederna i studien. Eftersom en på 

fältet känd person förmedlade kontakten till andra guldsmeder, lade vi märkte till en viss 

tvekan inför vad vårt “egentliga” syfte med studien var. I en bransch där alla är privata aktörer 

kan det finnas en motsättning mellan att vilja stödja varandra, skapa ett nätverk och att man 

faktiskt konkurrerar med andra aktörer. Det har därför varit viktigt att påminna respondenter, 

utöver den första informationen, om att inget de säger kommer kunna spåras tillbaka till dem. 

Detta även för att underlätta en fri samtalston där respondenterna känner att de kan vara öppna 

och ärliga (Bryman 2011).  

3.4 Etiska överväganden 

Enligt god forskningssed ska individskyddskravet vara den självklara utgångspunkten för 

forskningsetiska överväganden (Vetenskapsrådet 2002). Under insamlingen av empirin till 

denna undersökning har därför olika val gjorts för att se till att respondenter inte utsätts för 

förödmjukelse eller kränkningar. Vi har därför lagt vikt vid att klargöra för respondenterna 

vad det är som kan utlovas när det gäller skydd av deras integritet. Det kan vara svårt att 

försäkra individer om total sekretessbeläggning, till exempel att ingen obehörig får tillgång 
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till studien då den kommer publiceras offentligt. Något som å andra sidan kan utlovas är 

anonymitet, i denna studie har det inneburit att individerna och verksamheter som deltar i 

studien får fiktiva namn (Vetenskapsrådet 2011). Avvägningar där det förväntade 

forskningstillskottet och sekretess vägts mot varandra har fått ta stor del under hela analysen 

och författandet av denna undersökning. Konsekvenser för deltagarnas anonymitet har aktivt 

diskuterats och värderats (Vetenskapsrådet 2002).   

Etnografiska studier bygger på att forskaren spenderar lång tid på fältet. Under insamlingen 

av empirin kan det därför vara svårt att inte påverkas av fältet och personer som deltar i 

studien (Aspers 2011a: 33b). Vid en intervju  är det därför viktigt att vara medveten om denna 

problematik som kan uppstå, och att i så hög grad som möjligt försöka vara objektiv och inte 

låta sig influeras av personer och händelser på fältet (Vetenskapsrådet 2011). Under den här 

studiens intervjuer har därför objektiva frågor och följdfrågor ställts, som i största möjliga 

mån eftersträvat inte ska reflektera våra personliga åsikter. I de fall som åsikter hämtade ur 

empirin utgjort underlaget för nya frågor har detta klargjorts så intervjupersonen förstår var 

värderingar baseras på (Aspers 2011b). 

4. Resultat och analys 

Målet med denna studie har varit att förstå och förklara vilken typ av marknad marknaden för 

äkta smycken i Stockholms innerstad är. För att ta reda på det analyseras här marknadens 

kultur utifrån Patrik Aspers teori om marknad. Huvudfrågan är därav, vad är det för typ av 

marknad? För att kunna besvara vad det är för typ av marknad måste vi först besvara hur 

kulturen på marknaden skapas? Det vill säga, hur konstrueras mening på marknaden? 

I följande avsnitt presenteras studiens analys och resultatet redovisas. För att kunna förstå vad 

som gör denna marknad till en statusmarknad måste vi först förstå hur mening konstrueras på 

marknaden. För att visa på vilka sätt mening konstrueras har analysen och resultatet av 

studien delats in i följande delar; kollektiv identitet, nischer och statusmarknad. 
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4.1 Kollektiv identitet 

Guldsmederna som driver eget företag på marknaden för äkta smycken i Stockholm känner 

alla till varandra och beter sig ibland mer som kollegor än konkurrenter. Det finns outtalade 

överenskommelser, det vill säga oskrivna regler, som alla inom gruppen socialiserats in i att 

följa och reproducera. Värdet av tradition är ett sådan outtalad överenskommelse, som 

guldsmederna ibland har svårt att definiera. De delar en romantisk och ofta positiv bild av hur 

man gjorde förr i tiden. Traditionella tillverkningstekniker förklaras och beskrivs på ett sätt 

som visar att det är eftersträvansvärt att känna till och verka på gammaldags vis. I smedjorna 

hänger ofta gamla verktyg på väggarna eller står på golvet, trots att de inte längre används (se 

bilaga 2). Traditionen är en stolthet och påminner guldsmederna om yrkets ursprung. 

Guldsmeden Anna anser dock att traditionell form är begränsande då det hämmar hennes 

uttryck som formgivare. De positiva värdena av traditionen anser hon samtidigt vara 

kunskapen, utan kunskap om “själva görandet” är du inte duktig.  

Guldsmederna skapar sin kollektiva identitet, och med det skapas förutom ett vi också ett 

dem. Uppdelningen kan till exempel röra bra och dåliga guldsmeder där guldsmederna 

distanserar sig från de som de anser vara dåliga. Anna som är guldsmed på Södermalm önskar 

att kunden istället för att: “gå och köpa skit”, ska gå till de som gör bra grejer: “vilket material 

de än jobbar med”. Detta är en uppdelning mellan bra och dåliga guldsmeder som inte baseras 

på materiell standard utan på en hantverksmässig kunskap. Guldsmederna bygger sin 

kollektiva identitet genom att distansera sig mot andra aktörer på samma marknad. Markus 

säger: “Guldfynd och Hallbergs och det behöver inte ens vara dem, där det står tjejer oftast 

och säljer sina smycken, kan ingenting om nånting va. Det är inte det jag pysslar med, till 

exempel.” 

Att konstruera en kollektiv identitet kan betyda att välja vilken sorts kund man vill ha. 

Oönskade kunder kan vara de som vill sälja sitt guld utan att köpa något för det. Genom att 

undvika att annonsera att man köper guld, skapar man enligt många guldsmeder en identitet 

som seriös guldsmed. Vem som kommer in i butiken kontrolleras ofta genom att 

guldsmedsbutiker är utrustade med en säkerhetssluss. Detta gör att guldsmeden baserat på 

första intrycket av kunden, fattar beslutet om att släppa in den eller inte: “Sen om jag kommer 

bli dömd för att jag inte släpper in någon nån gång, jag hoppas vid gud att det inte händer mig 

för jag släpper inte in en zigenare. Jag gör inte det”, säger Markus, guldsmed på Östermalm. 

Han säger sig å andra sidan gärna släppa in män i: “kavaj och slips som ser jättetrevliga ut”. 
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Detta visar att Markus är selektiv och väljer ”rätt” sorts kund. Anna, är tydlig med att hon inte 

tar emot vilka beställningar som helst: “Om de kommer in och säger jag skulle vilja ha det så 

här och så här brukar jag fråga, varför kommer du hit?, du behöver en beställningssmed.” 

Anna är tydlig med att hon tillhör en grupp som inte viker sig efter kundens vilja. Hon är 

hantverkare som har sin egen stil och i den stilen ryms inte alla kunder. 

4.1.1 Efva Attling 

Guldsmederna identifierar en rad andra grupper på marknaden, som inte tillhör vi. Ett av de 

vanligaste namnen guldsmederna identifierar är smyckesdesignern Efva Attling. Attling har 

under drygt tjugo år drivit märket Efva Attling som idag är väletablerat både i Sverige och 

internationellt. Guldsmederna konstruerar sin egen kollektiva identitet genom att använda 

Efva Attling som exempel på vad de själva inte är. Attling nämns i samband med frågor om 

allt från kvalitet till försäljning och stil. Många uppger att hon är en duktig försäljare och 

marknadsförare: “Hon sticker ut och gör reklam och syns hela tiden, det är bra för branschen.” 

uppger Anders som själv tillverkar moderna smycken. Bland guldsmederna har dock Efva 

Attling låg status. Man känner till hur hon “fuskar” med tillverkningen genom att bland annat: 

“göra gjutningar i Bangladesh” och Jenny försäkrar att: “hon snor idéer helt vilt!”. Främst rör 

uppdelningen den massproduktion guldsmeder identifierar som typisk för Efva Attling och 

andra företag i samma storlek. Massproduktion kombineras enligt guldsmederna ofta med 

priser som ligger långt över vad man: “får för pengarna”. Jenny tar inte längre emot lagningar 

av Efva Attlings produkter från kunder eftersom de håller för låg kvalitet och då riskerar att 

gå sönder under lagningen: “De är inte speciellt roliga att laga, då vet man att det blir fel. Så 

då skickar man tillbaka det till hennes verkstad istället”. Samtidigt anses Attling ha hög status 

bland kunder, vilket många guldsmeder upplever som orättfärdigt: “Jag önskar att folk va lite 

mer medvetna som konsumenter”, säger Anna.  

Andra anledningar till Attlings låga status bland guldsmederna rör hennes brist på utbildning 

som bland guldsmeder värderas högt: “Ingen av oss klassar henne som silversmed, hon är 

marknadsförare och designer”, uppger Jenny. För att bli guldsmed krävs flera år av 

hantverksskola, lärlingstid och prövningar för att få sin mästar- eller gesälltitel. Intyget som 

utfärdas efter utbildningen pryder ofta väggarna i guldsmedsbutiken eller smedjan (se bilaga 

2). Attling har enligt två av intervjupersonerna gått en tre veckors silversmedskurs: “Jag har 

ju suttit här och filat i trettiofem år, när ska jag få pay-back för mig då?” undrar Daniel som 

har lång erfarenhet i yrket men själv saknar gesälltitel. Utifrån uttalanden som detta förstås 



 

 21 

Efva Attlings rykte bland guldsmeder men också hur guldsmederna skapar sin kollektiva 

identitet, och med det kulturen på marknaden (Aspers 2013: 96ff). 

4.2 Nisch 

För att förstå hur kulturen görs bör vi analysera hur aktörer är tvungna att nischa sig för att 

överleva på marknaden. Guldsmederna nischar sig enligt Aspers (2011a: 134) i förhållande 

till hur andra producenter nischar sig. På den lilla marknaden för ädla smycken i Stockholm 

känner alla guldsmeder till varandra. Daniel säger: “Den där killen han är jäkligt duktig på att 

göra lås. Det är väldigt få som är jättebreda och duktiga på allting.” Att hitta en nisch handlar 

om att hitta en unik roll på marknaden. Efva Attling är en aktör som lyckats med detta och det 

påverkar andra aktörer att vilja ta unika positioner i förhållande till hennes (White 2002b: 13). 

Även guldsmeder som har valt att göra det till sin nisch att gå i motsatt riktning mot Efva 

Attling gör det medvetna om hennes position på marknaden. 

De guldsmeder som gjort handtillverkning till sin nisch pratar om det som ett värde som ger 

dem högre status. Att tillverka smycken för hand är mer tidskrävande och därmed mer 

kostsamt än maskintillverkning, därför kan handtillverkning ge ett högre värde till 

slutprodukten. Anna anser sig vara hantverkare och har sedan start satsat på att tillverka så 

mycket som möjligt från grunden. Det är hennes nisch och hon gör stor skillnad på de som 

tillverkar för hand och de som inte gör det: “Jag är formgivare! Det är skitviktigt för mig. 

Varenda grej ska ritas eller göras modeller på.” Själva termen handgjort implicerar att det 

finns något som inte är handgjort, en motsats kanske, eller en nyansskillnad. Termen 

handgjort används av guldsmeder för att bedyra att processen bakom föremålet gått till enligt 

hantverkstraditionen, men begreppet betyder inte samma sak för alla. En handgjord vara kan 

delvis vara tillverkad i maskin, eller vara gjuten och därefter bearbetad för hand. Kärnan i 

definitionerna implicerar att det rör sig om kvalitet. Anna liknar det vid modemarknaden då 

hon säger: “Köp inte liksom åtta fula toppar på Gina Tricot, köp istället en Filippa K, för den 

håller faktiskt, det vet jag! Det går liksom tre billiga på en dyr.” 

Hur guldsmeder väljer att identifiera sig är centralt för förståelsen av hur kulturen på 

marknaden görs, vilket även styr hur guldsmederna nischar sig. Anna tar till skillnad från 

andra guldsmeder inte emot reparationer på annat än sina egna produkter. Genom detta skapar 

hon sin identitet som en guldsmed med krav på vad hon arbetar med. Reparationer bringar 

vanligen in en relativt stor del av en guldsmeds intäkter. Markus är guldsmed på Östermalm 
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som gjort det till sin nisch att importera smycken från andra länder än Sverige. Han reser till 

platser där stora mässor hålls för att få inspiration till egen tillverkning och köpa produkter till 

sin butik: “Jag har ju satt lite ära i att försöka sälja grejer som ingen annan har”.  

Markus kallar sig gärna juvelerare istället för guldsmed. Vad guldsmederna väljer för titel 

varierar med vilken nisch de har valt på sin produktion. Bland annat kallar de sig hantverkare, 

formgivare, guld- eller silversmed beroende på vad de tillverkar och till vilken kund. På 

samma sätt identifierar de också varandras nischer: “Och ofta kan det vara så att de riktigt 

duktiga guldsmederna, de är som små verkstadsråttor som jag brukar säga. De är jäkligt 

fokuserade och jäkligt duktiga på det. Sen är de inte särskilt duktiga på att till exempel ta 

kunder eller designa eller så, men de är jäkligt duktiga på hantverket.”, säger Daniel, 

guldsmed på Norrmalm om Lars, som själv kallar sig för legoarbetare. 

Lars arbetar som legoarbetare åt andra guldsmeder och uppger sig vara: ”längst ner i 

näringskedjan”. Han tillverkar smycken och silverföremål åt andra på beställning, och är 

relativt ensam om detta i hela Sverige. Lars gör ingen egen kollektion, det är en del i hans 

identitet att behålla anonymitet mot konsumenten och andra producenter. Han har valt att inte 

driva egen butik och varorna han tillverkar stämplas med andras signaturstämpel: “Jag är inte 

intresserad av att designa eller formge nånting med syfte att sälja”. Lars är en typ av 

“outsider” som tar avstånd från hur andra guldsmeder anpassar sig efter marknaden. Han 

säger sig inte ha lust att: “låtsas formge” saker som säljer, det tycker han andra får hålla på 

med. Lars identifierar en marknad där det inte finns utrymme att förverkliga sina konstnärliga 

ambitioner. Guldsmeder som har en egen kollektion måste anpassa sin produktion efter 

efterfrågan på marknaden: “Fokus på design och att bli känd är betydligt högre än att jobba 

och göra nåt bra”, säger Lars. 

Många av de intervjuade skapar konstföremål som de ställer ut på utställningar, utöver den 

kollektion som är gjord för att säljas i butik. Sofia är nyutexaminerad och har arbetat som 

guldsmed i fem år. Efter arbetsdagens slut stannar hon i smedjan och tillverkar smycken som 

hon själv tycker om, på sitt eget sätt. Jenny, som arbetar i en familjeägd firma med klassisk 

stil, ställer också ut konstföremål på fritiden. Hennes konst består av rostiga objekt som kan 

dra tankarna till döden, en stil som inte känns igen bland smyckena i guldsmedsbutiken. För 

att överleva på marknaden måste guldsmederna anpassa sig till efterfrågan, som Jenny och 

Sofia gör. Anpassningen gör att designen inte nödvändigtvis överensstämmer med 

guldsmedens kreativa ambition. Även Markus, som upplever att stilen på Östermalm passar 

hans egna ambitioner pratar om att anpassa sin design efter vad som kan säljas: “Då får man 
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ju koppla bort de där estetiska värderingarna och försöka vara businessman, vad kan vi tjäna 

pengar på? Inte alltid så kul men jag tror det är ett nödvändigt ont”, säger Markus. 

4.3 Statusmarknad  

Marknaden för äkta smycken är en konsekvens av interaktionen mellan köpare av smycken 

och producenter det vill säga guldsmeder. Den bygger på ekonomisk transaktion mellan dessa 

två sidor (Aspers 2011a). I denna interaktion skapas mening, framför allt estetisk mening. 

Status spelar en stor roll för interaktionen mellan dessa sidor. Det är i processen av interaktion 

mellan sidorna och i konkurrensen med andra producenter som guldsmedernas kollektiva 

identitet skapas.  

Marknaden för äkta smycken saknar, som alla estetiska marknader, standardisering och bör 

ses som typer av statusmarknader (Aspers 2011a). Efter att guldsmeden köpt in guld som 

råvara och formgivit det består materialets ekonomiska värde, men beroende på vem som 

designat föremålet påverkas det. Trettio gram guld värderas till exempel till 6000 kronor, men 

kan formgivet till ett smycke kosta två eller tre gånger så mycket beroende på vem som 

designat föremålet. Efva Attlings status leder till att hennes vinstmarginal är hög i jämförelse 

med många andra guldsmeders. Detta beror även på att hon främst tillverkar smycken i silver, 

som har låg materialkostnad: “Om man tar tusen spänn för en grej som kostar tre kronor att 

tillverka, då är det ganska snabba pengar, det är väldigt lätt att tjäna pengar på silver”, säger 

guldsmedsmästare Anders. 

På marknaden för äkta smycken syns oädla material i kombination med ädla, men gränserna 

mellan hur mycket av det ädla och det oädla som kan utgöra ett äkta smycke är otydligt. 

Smycken gjorda av material som plast, trä, tyg och nylonsnöre kan fortfarande säljas på 

marknaden för ädla smycken. Så länge varan är tillverkad av en ansedd guldsmed på 

marknaden för äkta smycken ingår den i marknaden. Det är en central sociologisk poäng att 

det på statusmarknaden inte är de materiella förutsättningarna som bestämmer vad marknaden 

handlar om, utan socialt konstruerade indelningar (Aspers 2011a). Guldsmederna själva är 

medvetna och konstruerar aktivt gränsen för vad som är äkta smycken och inte. Om 

guldsmederna inte haft status som producenter av äkta smycken, hade inte varorna kunnat 

passera som äkta smycken, trots att de till stor del innehåller oäkta material. 

Många saker kan inge status för guldsmeder, till exempel att ha en formell titel på grund av 

sin utbildning. Titeln värderas generellt högt av guldsmederna och behandlas som standard, 
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även om det är fullt möjligt att driva verksamhet utan att ha guldmästartitel. Guldsmeder som 

saknar utbildning kan kompensera genom att istället skaffa sig lång erfarenhet, återkommande 

kunder eller genom att marknadsföra sig. Att vara unik som producent, det vill säga ha nischat 

sig på ett framgångsrikt sätt, ger även det status. Ju mer unik en vara upplevs vara desto 

troligare är det att den kommer värderas högre, särskilt på auktioner. Rakel, anställd på en 

känd antikfirma i Stockholms innerstad, hanterar både nya och antika smycken: “Två saker 

gör ett föremål värdefullt, det är dels kvaliteten och dels hur unik den är.” Förutom det 

ekonomiska värdet får ett massproducerat smycke lägre status.  

Guldmarknaden utmärker sig genom att handeln sker med en vara som kan fungera som 

valuta. Detta innebär att kunder kan betala med materialet som utgör den nya varan. Guldet 

som kunden betalar med smälts ner och används för att skapa det nya föremålet. 

Guldsmederna är i en position där de är i kontakt med standardmarknaden för guld som 

råvara, samtidigt som de är aktiva på statusmarknaden för smycken. Även de guldsmeder som 

bara återvinner (härmed recyklerar) guld och därmed undviker att köpa nytt, påverkas av det 

standardiserade guldpriset, vilket i sin tur påverkar vilket pris de kan ta för en vara. Anna 

undviker standardmarknaden: “Jag recyklar ju allting om och om igen även om det bara är två 

länkar från ett armband, för att jag ska slippa köpa så mycket guld”. Anna säger sig inte vilja 

lägga tid på oviktiga affärer och avstår därför att köpa guld som tar tid från att skapa, vilket 

hon anser är det viktigaste i hennes verksamhet: “Att köpa och sälja guld går fetbort, det är 

inte mitt jobb”.  

Eftersom det inte finns någon standardskala för vad som bör säljas till vilket pris på 

marknaden för äkta smycken, kan pris bli en indikation på status. Ju osäkrare statusordningen 

är ju mer sannolikt är det att pris blir en signal på vad som erbjuds. Ett högre pris kan bli helt 

synonymt med hög kvalitet (Podolny 1993). Aspers (2011a: 146) exempel på att goda viner är 

dyra viner, går även att applicera på marknaden för ädla smycken. Efva Attlings priser 

indikerar hög status, oavsett hur låg kvaliteten på smyckena anses vara. Högre priser följer 

högre status (Podolny 1993): ”Vi har fått in en del grejer som gjordes i början när hon till och 

med satt och jobbade och det är under all kritik. Det är så skitdåligt gjort alltså och det vill 

man ju inte stå och tala om för kunden, de är ju jättestolta över att de har en Efva Attling-

ring”, berättar Anders om reparationer. Många är upprörda över att det är möjligt att klara sig 

i konkurrensen genom att ta överpriser för något av dålig kvalitet. Guldsmedernas sätt att 

hantera sin irritation är att försöka påverka kunderna att fatta “kloka beslut” och köpa 

kvalitetssmycken.  
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4.3.1 Extern och intern status 

På marknaden för äkta smycken kan aktörer ha olika typer av status. Vi har definierat två 

typer, vilka är en utveckling av Aspers stautsmarknadsbegrepp (2011a). Typerna kallar vi för 

extern respektive intern status, vilka bör ses som idealtyper (Friedsson 1994: 32). Extern 

status är den status en guldsmed har utanför den interna gruppen, alltså bland kunder. Även 

utanför den kundgrupp som guldsmeden har existerar extern status. Även de som inte har 

genomfört några köp utan bara ryktesvägen känner till guldsmeden påverkar dess status 

genom sin uppfattning om aktören. Kunderna är de som utgör guldsmedens kundkrets, till 

exempel de som besöker butiken för att köpa en guldring. Intern status är den status 

guldsmeder har inom gruppen, det vill säga bland andra guldsmeder, konkurrenter och 

kollegor. En aktörs status skapas alltså på grund av vad andra aktörer anser om den (Aspers 

2011a). Uppdelningen mellan extern och intern status är central för att förstå hur kulturen på 

statusmarknaden för äkta smycken görs. Skillnaden mellan de här två typerna av status rör 

främst vilken typ av kund aktören har. Givet denna distinktion är det möjligt att urskilja fyra 

olika kategorier.  

I följande tabell presenteras denna distinktion genererad ur empirin för att illustrera fyra 

separata typer av aktörer verksamma på samma marknad.  

 

HÖG EXTERN STATUS LÅG EXTERN STATUS 

HÖG INTERN STATUS Anders (3) Lars (2) 

LÅG INTERN STATUS Efva Attling (1) Guldhandlare i Gamla stan 

 

Det finns tre separata sätt att bedriva verksamhet på för guldsmeder. Det första är att ha egen 

butik (1), det andra är att arbeta anonymt åt andra guldsmeder (2) och det tredje är att 

kombinera de här arbetssätten (3). En guldsmeds status är beroende av vilken typ av 

verksamhet de driver.  

Låt oss nu gå in på var och en av tabellens separata typer av aktörer och deras status. De 

guldsmeder som driver egen butik har ofta hög extern status men inte nödvändigtvis hög 

intern status. Efva Attling är, som tidigare nämnt, en aktör som framgångsrikt driver egen 

butik. Hennes märke har hög extern status, men hennes interna status är låg. Guldsmeder 

anser inte att Efva Attling förtjänar sin status och ifrågasätter hennes kompetens. De 
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guldsmeder som arbetar “anonymt” för andra guldsmeder är den grupp som har lägst extern 

status. Däremot behöver extern status inte vara eftersträvansvärt för de guldsmeder som 

istället värderar intern status. En legoarbetare som Lars arbetar inte mot samma kundkrets 

som de andra guldsmederna. Hans konsumenter, det vill säga andra guldsmeder, anser att han 

har en introvert roll. De guldsmeder som arbetar som Lars är väldigt få. De är samtidigt kända 

internt som duktiga på sitt arbete, med andra ord har de hög intern status. Lars tar avstånd från 

den statusmarknad han definierar som extern, det gör han genom att hålla sig: ”anonym” 

(Aspers 2011a: 147).  

De aktörer som har låg intern och extern status kan vara placerade i ett område där många 

butiker av låg status är belägna. Guldsmederna tillverkar och säljer olika typer av smycken 

beroende på vilket kundklientel de har. Efterfrågan ser olika ut beroende på i vilket 

geografiskt område butiken ligger. Butiker på Östermalm säljer dyrare, mer klassiska och 

“exklusiva” varor än de butiker som är belägna på Södermalm. Enligt guldsmederna ligger de 

butiker som har lägst intern och extern status i Gamla stan. De uppges hålla låg kvalitet och 

köpa in färdiga varor trots att de hävdar att de tillverkat dem själva. Jenny säger: “det står 

handgjort och det är inte det, till exempel de här affärerna i Gamla stan, de har inte rör vid det, 

de har bara polerat det”. En taktik för att få hög extern status är att synas genom 

marknadsföring, vilket aktörer har olika mängd resurser till. Guldsmeder med låg extern 

status som driver butik kan använda olika strategier för att överleva på marknaden. Att 

annonsera att man tar emot guld är en sådan strategi vilket till exempel görs av: “guldhandlare 

i Gamla stan”, vilket även ger låg status internt. En annan strategi för att nå hög extern status 

är att maskintillverka smycken i högre utsträckning för att minska produktionskostnaden. 

Anders tillhör de guldsmeder som har hög extern och intern status eftersom han lyckats 

etablera ett eget märke, men samtidigt anonymt tillverkar produkter åt andra, något han är 

övertygad om att inte många vet om. Anders tillverkar smycken åt andra guldsmeder och 

driver samtidigt butik. Han är stolt över att lyssna på kunden då han tillverkar smycken på 

beställning efter kunders önskemål.  Det bidrar till både hög intern och extern status. De som 

kombinerar arbete för andra guldsmeder med en butik kan också ha hög status bland 

konsumenter och klarar sig dessutom ofta bättre ekonomiskt då arbetet för andra guldsmeder 

ger extra intäkter utöver det butiken inbringar. Bland guldsmeder anses den med högst extern 

status ha åstadkommit mest, men anses också ha anpassat sig mer än den som inte har lyckats. 

Även Lars deltar i en statusmarknad, eftersom han vill vara den bästa av sitt slag. Han har ett 

rykte om sig att vara den som man bör anlita för att få välgjorda smycken av hög kvalitet. 
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Lars strävar dock efter att få status bland guldsmeder (interna konsumenter), till skillnad från 

de andra guldsmederna med butik, som vill bli kända bland externa konsumenter. Att förlora 

kunder kan leda till att guldsmeden förlorar sin status. Om Lars skulle förlora sina kunder 

skulle han inte få några nya, allt bygger på en etablerad relation: “Ingen vill tappa en kund. 

Det är väldigt mycket jobb att få en ny kund, det är en lång process som man måste bearbeta”. 

Genom att anpassa sig och i perioder jobba långt efter stängning, arbetar Lars också aktivt för 

att behålla sin status internt. Lönen är låg, arbetsdagarna är långa men priset är status, vilket 

gör att kunderna återkommer. Han har till och med varit tvungen att ta sig an obetalda 

uppdrag: “Man har kommit långt in i prostitutionen”, säger han. Den vara Lars tillverkat köps 

först av andra guldsmeder för att därefter i sin tur säljas till externa kunder. Lars får status 

genom att vara den guldsmed som kan tillverka och imitera allt, utan egen stil. Därför anser 

Lars att det bästa betyget han kan få är då externa och interna kunder inte ser vem som 

verkligen tillverkat varan. Många guldsmeder gör en distinktion mellan sitt eget och Lars sätt 

att arbeta. Alla guldsmeder delar strävan efter att få status, genom att bli kända och 

uppskattade bland sina konsumenter. 

5. Slutsats och diskussion 

5.1 Slutsats 

5.1.2 Kollektiv identitet 

Vi förstår vad som ger status genom hur guldsmeder gör skillnad på gott och dåligt hantverk, 

duktiga och mindre duktiga aktörer. Uppdelningen gör skillnad på ett vi, som är ”rätt” och ett 

dem, som är ”fel”. Guldsmederna konstruerar utifrån detta en kollektiv identitet, där de väljer 

vilken sorts kunder de vill ha och urskiljer vem som gör ett gott hantverk. Genom att definiera 

vad de inte är skapas estetisk mening. Kollektiv identitet byggs genom att distansera sig mot 

andra aktörer på samma marknad.  

5.1.3 Nisch 

Guldsmeder är för att klara sig på marknaden tvungna att nischa sig för att utmärka sin som 

unika. Under denna anpassning måste guldsmederna ibland lägga sina estetiska värderingar åt 
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sidan. Denna anpassning efter marknaden innebär en del kompromisser som gör att aktörerna 

går emot överenskomna regler, eller skapar nya. Det innebär att aktörer maskinproducerar 

varor, trots att de anses mindre statusbringande. Aktörer går på så sätt emot traditionen, 

genom att anamma ny teknik, trots att traditionen anses viktig. Samtidigt försöker de upplysa 

kunden om vad som är god kvalitet. Trots anpassningen till marknaden finns många 

värderingar kvar, som den att högt värdera god kvalitet och gott hantverk. Vad som anses som 

bra kan skilja sig mellan guldsmeder beroende på deras nisch. Handtillverkade smycken har 

bland alla guldsmeder högre status än maskintillverkade. Konkurrensen på marknaden kräver 

att vissa guldsmeder börja maskintillverka smycken för att spara tid, och tid är pengar. Därav 

skapas olika definitioner av begreppet handgjort. För de som använder maskiner kan 

handgjort betyda att ett föremål putsats efter att ha gjutits, medan den som bara tillverkar 

saker för hand inte skulle hålla med om denna ”bredare betydelse”. 

5.1.1 Statusmarknad 

På marknaden för äkta smycken utbyts erbjudanden i form av smycken som inte 

nödvändigtvis är tillverkade i ädelmetall, men som alla klassas som äkta smycken på grund av 

vem som står bakom produkten. Guldsmederna är en del av en statusmarknad där vem som 

tillverkat varan och andra socialt konstruerade indelningar spelar större roll än de materiella 

förutsättningarna. Även om en unik form får ett högre värde än en form som är 

massproducerad spelar tillverkarens status större roll för priset på formen. De aktörer som inte 

vill ta del i statusmarknaden, eller på grund av olika anledningar önskar ta avstånd från den, 

håller sig anonyma. Statusordningen är djupt meningsfull för guldsmederna och kan endast 

förstå i relation till den differentiering, mellan goda och dåliga guldsmeder, som aktörerna 

gör. Marknaden för äkta smycken kan även definieras som en estetisk marknad. Denna 

marknad befinner sig i gränslandet mellan status och standardmarknad för att guldsmeder är 

tvungna att förhålla sig till det standardiserade guldpriset. Samtidigt är de aktörer på 

statusmarknaden för äkta smycken. Vi har dock under denna undersökning dragit slutsatsen 

att marknaden för äkta smycken till största delen är en marknad styrd av status.  

5.1.4 Intern och extern status 

Vi föreslår i denna undersökning två nya typer av status utifrån Aspers teori om 

statusmarknaden. Dessa är extern respektive intern status, och bör förstås som idealbilder. 

Extern status är den status en guldsmed har utanför den interna gruppen, det vill säga bland 

kunder. Intern status är den status guldsmeder har inom gruppen, alltså bland kollegor och 
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konkurrenter. Utifrån denna distinktion kan olika typer av aktörer definieras, som beroende på 

bland annat sin nisch och identitet på marknaden har olika intern och extern status.  

Efva Attling är en aktör som av guldsmeder anses ha låg intern status, men samtidigt har hög 

extern status. Attlings låga interna status beror till stor del på produkternas låga kvalitet, att 

hon massproducerar varor och saknar guldsmedsutbildning. Anders är den guldsmed som har 

högst intern och extern status. Han arbetar både anonymt åt andra guldsmeder samtidigt som 

han driver butik. Anders märke är högt ansett av andra guldsmeder samtidigt som hans 

försäljning till kunder är framgångsrik. De aktörer som har både låg intern och extern status 

har identifierats av guldsmeder som lurendrejare, som uppger sig vara guldsmeder trots att de 

inte är det. Dessa kallas i studien för ”guldhandlare i Gamla stan”. Utöver dessa identifieras 

Lars som själv anser sig vara: ”längst ner i näringskedjan”. Lars arbetar åt andra guldsmeder 

och har hög intern status, men låg extern status eftersom han arbetar anonymt. Extern och 

intern status är av betydelse för att förstå hur kulturen på marknaden för äkta smycken i 

Stockholms innerstad skapas.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att mening konstrueras genom att guldsmeder skapar 

en kollektiv identitet och nischar sig på marknaden. Undersökningens slutsats är att 

marknaden för äkta smycken är en estetisk marknad ordnad enligt status. Vi föreslår två nya 

typer av status, vilka är extern och intern status. Indelningen är central för förståelsen av hur 

kulturen bland guldsmeder skapas.  

5.2 Diskussion 

För att förstå vad för typ av marknad en marknad är måste vi först förstå hur mening 

konstrueras på marknaden. Det mikro-perspektiv denna studie ger visar hur vi utifrån en 

specifik kultur kan förstå detta utifrån hur guldsmeder konstruerar mening genom sina 

aktiviteter och i relation till andra. Genom att göra skillnad på vad den bra och en dålig 

guldsmed är skapar de sin kollektiva identitet till vilken de anser vissa guldsmeder inte tillhör. 

Detta styr även deras föreställningar om marknaden vilket påverkar deras beslut. 

Studiens bidrag till den aktuella forskningen inom ekonomisk sociologi är främst en 

utveckling av Patrik Aspers (2011a) teori om statusmarknaden. Empirin som ligger till grund 

för studien gav ursprung till distinktionen mellan intern och extern status, som förklarar hur 

aktörers status skapas i relation till deras kollektiva identitet och hur de nischar sig. Vi är 

medvetna om att begreppen extern och intern visar ett klart producent-perspektiv, som 
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förutsätter att det interna är producenternas interna status och inte konsumenternas. Detta gör 

enligt vår mening inte begreppen mindre flexibla eftersom det som anses internt har att göra 

med vilken kultur som studeras och utifrån vilket syfte. Om en konsumentgrupp studeras kan 

intern lika gärna representera deras interna status. Syftet med denna studie har varit att 

förklara hur kulturen bland guldsmeder skapas, vilket också visar att vi medvetet valt detta 

perspektiv.  

Studiens resultat talar till viss del emot hur Aspers (2011a: 161), utifrån White (2002a), menar 

att kvalitet inte kan ses som inneboende i varan. Studiens empiri visar i motsats att varans 

”inneboende” kvalitet är av stor vikt för aktörerna, åtminstone internt. Internt anses kvaliteten 

på varan göra skillnad på vem som är en god guldsmed och vem som inte är det. Lars får hög 

intern status på grund av den kvalitet hans varor har. Kvalitet är det som används för att 

beskriva hur traditionen förs vidare, hur hantverket överförs från en generation till en annan. 

Kvaliteten spelar mindre roll externt på statusmarknaden, där istället just status värderas. 

Detta bekräftar Whites teori, men på grund av distinktionen som gjorts utifrån studiens empiri 

kan inte denna teori appliceras då hänsyn tas till intern och extern status. 

Uppdelningen mellan status och standard bör enligt Aspers (2011a) ses som idealtyper, vilket 

betyder att de i verkligheten inte alltid går att finna i sin rena form. Beskrivningen av en 

estetisk marknad stämmer överens med marknaden för äkta smycken i Stockholms innerstad, 

men det är status som gör att vi kan förklara hur skillnader mellan en bra och dålig aktör görs. 

Aspers teori om marknaden är därför ett bra verktyg för att förklara hur kultur görs på 

marknaden och med det, vilken typ av marknad det är.  

5.3 Förslag till vidare forskning 

I denna studie har gruppen guldsmeder undersökts. De är verksamma i Stockholm, som i sig 

inte är någon metropol för guldsmeder, till skillnad från många städer i Tyskland. Det finns 

anledning att ställa sig frågan hur mening skapas på marknader i andra städer eller länder.  

Kulturen bland guldsmeder har förklarats utifrån Aspers (2011a) teori om status och standard-

marknader. Grunden för en marknad är dock som Aspers också påpekar att det finns minst tre 

aktörer, en köpare, en säljare och en som kan värdera värdet av det köparen erbjuder. Kunden 

är enligt Aspers (2011a) bortglömd i en stor del av den tidigare ekonomiska sociologin. Det 

skulle var intressant att ur ett sociologiskt perspektiv se om kunder som grupp gör liknande 

distinktioner mellan märken och aktörer på marknaden som guldsmederna. Guldsmederna 
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som intervjuats i denna studie identifierar kundens beteenden och talar bland annat om deras 

okunnighet. Intressant vore att undersöka om det verkligen rör sig om okunnighet eller om 

exempelvis skilda intressen. Troligt är att kunder värderar status, precis som guldsmederna. 

Vi föreslår en utveckling av denna studie där även samspelet mellan kunden och producenten 

analyseras. 

Under denna studie har en del framtida utmaningar för guldsmedernas marknad upptäckts. 

Guldsmederna hantera utmaningarna på skilda sätt. Utmaningarna rör främst den 

maskintillverkning som en del smeder redan använder sig av. Kommer en skiljelinje mellan 

de som väljer att anpassa sig och de som vill hålla kvar vid de gamla tillverkningsteknikerna 

uppstå? En studie på detta ämne skulle vara välgrundad då marknaden för guld är traditionell 

men samtidigt som resten av samhället i högre grad datoriseras.  

Gruppen som är föremål för denna undersökning har identifierat andra grupper på samma 

marknad. Genom att aktörer identifierat andra aktörer har vi nått en punkt då vi upplevt att en 

specifik grupp ringats in, där alla känner till varandra. Vissa av de identifierade aktörerna har 

dock inte inkluderats i denna studie och är därför endast identifierade för att säga något om 

vad aktörerna inte är. Detta kan till exempel vara aktörer som grossister och guldhandlare i 

Gamla stan. Ett intressant upplägg för en framtida studie vore att inkludera dessa identifierade 

aktörer i empirin för att studera en större marknad. Dessa aktörer rör sig utanför 

statusmarknadens gränser, där det standardiserade guldpriset styr. Detta skulle ge möjlighet 

att studera gränserna mellan status och standard-marknader.  
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