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Purpose The paper's purpose has evolved during the process of researching and writing 

it. In the beginning it was to investigate if art and culture could increase the 
strength and knowledge of a brand and if there existed a knowledge about this 
amongst Swedish companies, situated in Stockholm. During the process the 
purpose has evolved into exploring the type of companies that acknowledge 
this and those that don't. By using Bourdieu's terminology and tools, the 
reasons behind the use of art has been analyzed. 
 

Design The paper employs an explorative approach by accessing data through 
interviews and public data provided by the Internet through web pages and 
government files. 
 

Findings The paper comes to the conclusion that what Holt calls cultural branding has 
not evolved, when looking at the companies that are accurate for this study. 
Out of 24 companies only one comes close to observing socio cultural 
movements through the arts. The rest are occupied with emotional branding. 
To reach a level where a person or a company actually uses art to add emotions 
to the brand in a strategic way, that person, and the company as an extension 
of the persons habitus, need to have a large accumulated bank of cultural 
capital and be able to use it in social events to widen their social capital and 
therefore realize the possibilities of gaining from these relationships in a 
monetary capital sense. Art is also used in an unconscious way to add to the 
holistic brand. When the act is not done with a strategic plan in mind, it is 
explained by the fact that these individuals lack cultural capital that is evaluated 
by the group at large. The study of the field indicates that a movement is made 
from the economic field into the cultural without an equal movement in the 
other direction. In the economic sector cultural capital seems to be important 
and the Swedish cultural field contains smaller fields in the field, for example 
the tribe that hold the power. This tribe is well entangled in both the top 
hierarchy of the economic and the cultural field. 
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Brands are made, not born. The process of their construction is complex (Keller och 
Lehmann, 2006:751). 

 

1.1 Problemdiskussion  

1.1.1 Marknadsföringens socioekonomiska och sociokulturella krafter i samhället 

 Konsumtion är historiskt format av sociokulturella erfarenheter. Teorier kring 
konsumentkulturer utforskar hur konsumenter aktivt omarbetar och transformerar 
symboliska betydelser som är kodade i kommersiella budskap och varumärken. Men även 
hur de omarbetar eller transformerar produkter för att manifestera sina personliga och 
sociala omständigheter och vidare sin identitet och livsstil. En konsuments värld är inte 
enhetlig eller öppet rationell. Konsumenters liv kretsar kring flera olika realiteter och de 
använder konsumtion för att uppleva dessa realiteter, som är kopplade till fantasier, 
önskningar, estetik och identitet, vilka är skilda från det vardagliga. Marknadsföringen har 
som en deluppgift att analysera de socioekonomiska och kulturella krafterna i samhället, som 
kan förändra hur människor arbetar, bor, vad de gör på sin fritid och hur de skapar relationer 
etc. (Arnould och Thompson, 2005). Enligt Lazer (1969) kan marknadsföringen inte isolera 
sig från sociala ansvarsområden och måste förlika sig med att vara en del av, och inblandad i, 
samhället. Ett sätt för att uppnå detta deltagande är att marknadsföringen deltar i kulturella 
och välfärdsinriktade insatser som ger mer än bara ekonomiska vinster. En bättre materiell 
standard ger stimuli för andra grundläggande värden, som ett allmänt lyft av smak, moraliska 
värderingar och en tendens till ökad uppmärksamhet för konst och estetik. I sin artikel 
skriver Lazer (1969:7): 

Vi lever i en känslokultur, en som understryker materialism och sensoriska 
njutningar. Konsumenter önskar sig och kan använda produkter som är förknippade 
med status, prestation och framgångar. Materiella värden som blivit synliga har 
blivit viktigare för ett bredare segment av samhället. Marknadsföringen svarar på 
och förstärker dessa normer.  

 



2 
 

Enligt Joy och Sherry (2003) har marknadsföringens uppgift gått från att sälja produkter och 
tjänster till att sälja konsumenten en upplevelse. Huruvida uppgiften lyckas eller inte beror på 
den estetiska upplevelsens minnesvärdhet. Färg, ljus, inredning, musik etc. skapar en samlad 
helhet som bidrar till atmosfären i miljön där konsumenten befinner sig och har betydelse 
för varumärkets image (Sirgy et al., 2000). 

 

1.1.2 Strategiskt varumärkesbyggande 

 Sedan 1970-talet har marknadsförare sysslat med det som Holt (2004) kallar för 
mind-share branding. Denna typ har sedan utvecklats till emotionell branding och viral 
branding. När ett företags varumärkesidentitet byggs upp kombineras dessa tre sorter för att 
skapa ett starkt varumärke. Enligt dessa tre varianter ska varumärket äga associationer av ord 
förknippat med varumärket, därefter ska relationer byggas med kunderna. En känsla ska 
förmedlas och sedermera ska associationen av denna känsla kommuniceras i allt som 
varumärket gör. Varumärket får en personlighet vilket i sin tur skapar relation med 
konsumenterna. Varumärkespersonligheten kan skruvas upp ett steg genom att ge hela 
företaget eller organisationen en unison identitet (Rooney, 1995; Holt, 2004). Vad som 
åsyftas med ett företags identitet är allt som ofta företagets bild, företagskulturen eller 
företagspersonligheten. Detta för att urskilja sig ur mängden. Det vi visuellt ser är mycket lite 
och bara en del av den komplexa organisationen. Trots detta utgör de symboliska 
produkterna organisationens kultur och är således den synliga delen av identiteten, den som 
går att ta på. Ett företags identitet är knutet till dess historia, på så sätt skapar identiteten en 
viss stabilitet i organisationen. Tillika kan identiteten skapa historia eftersom den formar 
organisationens medlemmars uppfattningar och handlingar. Identiteten kan öppna upp för 
möjligheter men även verka hämmande. Genom att titta på den interna och externa 
kommunikationen kan forskare komma ett steg närmare företagets identitet. (Moingeon och 
Ramanantsoa, 1997). Viral branding använder sig av konsumenten och inte 
marknadsföraren, för att skapa en varumärkesidentitet. Denna typ av strategi förutsätter att 
konsumenten och inte företaget har det största inflytandet när det kommer till att skapa 
varumärket. Internets framfart har haft stor betydelse för denna form av marknadsföring 
(Holt, 2004).   

Med denna utveckling av strategiskt varumärkesbyggande i backspegeln yrkar Holt (2004) på 
att grunden till flertalet varumärkesframgångar inte beror på de tre tidigare nämna 
strategierna utan på kulturell branding. Kulturell branding tar till vara på sociala strömningar i 
samhället. Den specifika kulturella kontexten, en bit ur ett historiskt sammanhang, ger 
varumärket en symbolisk betydelse vilken kan förvandlas till en myt och detta, menar han, 
berör konsumenterna. När myten kring varumärket, dess identitet är skapad, blir resultatet 
mind-share samt viral- och emotionell vidfästning som följd.  

When properly managed, iconic brands are much more durable then fads and 
fashion. Rather than ride boom-and-bust cycled of fashionability, icons address 
acute social tensions that usually last for many years (Holt, 2004:34).  
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Varumärkets myt är nödvändig för att generera en varumärkesidentitet och myten i sig måste 
på ett tydligt sätt spegla de nutida sociala utmaningarna i samhället (Holt, 2004). Att koppla 
sociala och ekonomiska värden förbättrar den potentiella långsiktiga konkurrenskraften hos 
företagen (Porter och Kramer, 2002). 

 

1.1.3 Konsumentens upplevelser 

 Varumärken är en av de mest värdefulla immateriella tillgångar som ett företag har 
och de återspeglar konsumentens kompletta upplevelse av produkten eller företaget (Keller 
och Lehmann, 2006). Konsumentens upplevelser påverkas av en rad kontexter så som 
miljön, känslor, sociala, motiverande och tidsrelaterade aspekter vilka formar 
konsumtionsbeteendet (Hirschman och Holbrook, 1986). Själva konsumtionen inkluderar, 
förutom själva köpmomentet, ett stadigt flöde av fantasier, känslor och sensoriska 
njutningar, som Hirschman och Holbrook (1982) beskriver som den erfarenhetsmässiga 
överblicken, på engelska – experiential view. Alla produkter bär ett symboliskt värde, i vissa fall 
är den symboliska rollen extra stark och framträdande, som till exempel i konst. I konsten 
projiceras en mängd icke verbala ledtrådar som måste ses, höras, kännas eller luktas på för att 
uppskattas tillräckligt. Därigenom sätts flera sensoriska kanaler igång samtidigt. Den 
erfarenhetsmässiga överblicken fokuserar på kognitiva processer som är mer undermedvetna 
och privata till sin natur. Genom att skrapa på ytan hos det medvetna och därmed beröra 
delar av det undermedvetna, kan en människas fantasier och uppfattning av symboliska 
betydelser hämtas. Detta leder oss in på att en persons köpbeslut enbart är en liten del av de 
händelser, som ingår i den totala konsumtionsupplevelsen. Således, yrkar Hirschman och 
Holbrook (1982), bör mer uppmärksamhet ägnas åt de mentala händelserna som omgärdar 
själva konsumtionsakten. 

 

1.1.4 Estetisk innovation 

 Ett tillvägagångssätt att plocka upp dessa strömmar i samhället är att inkorporera 
konst i företaget och dess varumärke eller varumärken. På detta sätt kan företagen utveckla 
varumärket till att fånga kundernas uppmärksamhet genom att uttrycka explicita eller 
implicita meddelanden, känslor och värden. Således säljer de mer än bara produkter och 
tjänster, de säljer en filosofi samt visar ett intresse för sociala frågor. Kundens psykologiska 
tillfredsställelse, som sträcker sig utanför enbart konsumtionen, mättas. (Dell’Era, 2010). 
Konst är ett sätt att väcka omedvetna, medvetna och undermedvetna känslor, som 
konsumenten använder sig av. Med hjälp av dessa fysiska mekanismer av medvetenhet, 
känsla, beröring, hörsel, lukt och smak, kan kunden skapa sig en uppfattning av världen och 
konkritisera den. Konst skapar en kroppslig upplevelse och rent kognitivt formar dessa 
sensomotoriska äventyr abstrakta funderingar och resonemang i personens undermedvetna, 
som återspeglar sig i de beslut som individen tar (Joy och Sherry, 2003).  
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Consequently, to perceive, is to engage with both receding backgrounds and 
appearing foregrounds. The background(s) thus represent(s) not merely a stage for 
what is seen (vision being the dominant sense), but potential modes of embodiment 
incorporating all the other senses. In other words, the appearance of the object 
requires more than simply the presence of a background of sensation that is as 
much absent as present and as much invisible as visible (Steeves, 2001:377).  

Austin och Devin (2010) beskriver hur angeläget det är för företag med produkter och 
service att skapa organiserade upplevelser som människor kan känna, känslomässigt, för att 
hålla sig konkurrenskraftiga. Författarna kallar det för estetisk innovation. Detta leder till ett 
samspel mellan konstbaserade discipliner och affärsprocesser som stödjer företagets 
strategiska mål (Spencer, 2010).  Företags investeringar i konst kan ses som ett betydelsefullt 
socioekonomiskt val av företaget och som del av deras värdekedja, vilket leder till ekonomisk 
konkurrenskraft (Comunian, 2008). Anderson (2005) menar att det skett en revolution i 
visuell förfining, att produkter och service idag måste väcka känslor och genom att införliva 
detta i sitt holistiska varumärke skapar företaget autenticitet som är svårkopierad.  

Fillis (2009) beskriver en av konstnärens roller som kritiker av samhället, miljön och sig själv. 
Anderson (2005) menar precis som Holt (2004) att genom att observera konstnärernas verk, 
de som står i centrum för omvandlingen i media, reklam, kommunikation, design, 
tillverkning, detaljhandel, arkitektur, mode etc. så kan företaget hålla sig ajour och utnyttja sig 
av kulturell branding. I Bourdieus (1996) mening bygger företaget således upp sitt 
symboliska och sociala kapital, som sedermera kan generera ekonomiskt kapital, så kallad 
kapitalkonvertering (Broady, 1991). 

 

1.1.5 Konsumtion som kulturell handelsvara 

 Eftersom varor och tjänster säljs allt mer på basis av deras estetiska och symboliska 
innehåll snarare än deras verkliga funktionella kvalité (Comunian, 2008) har konsumtion fått 
en symbolisk betydelse i vårt samhälle. Konsumtion blir en kulturell handelsvara som ger 
individen möjlighet att skapa, underhålla och kommunicera sin identitet och sociala 
tillhörighet (Elliot 1997). På liknande sätt berikar kulturella projekt varumärket med nytt 
innehåll och nya värden (Dell’Era, 2010). Ett varumärke associeras till en uppsättning av 
mänskliga egenskaper, vilket kallas för varumärkespersonligheter (Keller, 1993) och det är 
med dessa som konsumenten uttrycker sig själv och sin personlighet (Belk, 1988). Aakers 
(1997) utvecklande av fem olika varumärkespersonligheter visar på att konsumenten 
påverkas olika beroende på vilka signaler varumärket sänder ut. Ett varumärke kan således på 
ett konkret och manipulativt sätt koppla mänskliga egenskaper till sig för att medvetet dra till 
sig olika kundgrupper och skapa olika känslor associerade med märket. 
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1.1.6 Konsumenten som kulturell producent 

 Konsumenter ses som kulturella producenter.  Denna del av forskningen belyser 
hur konsumenter utformar känslor av social solidaritet och skapar distinkta, ofullständiga, 
självvalda och ibland förgängliga kulturella världar genom utövandet av ett gemensamt 
konsumtionsintresse (Arnould och Thompson, 2005). Mitchell och Imries (2011) menar att 
stammens identitet avspeglar sig på individernas liv.  Stammar, tribes, är konsumentdrivna 
grupper där medlemskapet bygger på individers självbilder och nya grupper skapar baserade 
på delade övertygelser, passioner, intresse och idéer. De är inte som den okonventionella 
segmenteringen, där konsumenterna grupperas efter, enligt författarna, godtyckliga 
segmentkaraktärer. Passionen för intresset eller hobbyn är det som håller stammen samman 
och beskrivs som ett beroende. Detta beroende kan skapa ekonomiska uppoffringar samt 
irrationella köpbeslut. Stammens värden bygger på ett gemensamt mål, att dela med sig av 
sin kunskap. Det symboliska kapitalet, speciellt olika former av kunskap och skicklighet, 
värderas högt i gruppen. Bland dem finns det en uppskattning för konst och historiskt arv 
som är associerat med intresset, där förvärvet och spridningen betraktas som en del av 
verksamheten och deltagandet i stammen. Dessa värdens påverkan kan föras över till andra 
konsumtionsvaror så som fin mat och dryck vilka anses komplettera intresset. Detta innebär 
att stammens värden påverkar konsumtionen hos de enskilda medlemmarna, både primärt 
(produkter associerade med intresset) och sekundärt (Mitchell och Imries, 2011). Detta 
system stödjer en kollektiv identifiering baserad på delade uppfattningar, betydelser, myter, 
ritualer, sociala sedvänjor och statussystem (Arnould och Thompson, 2005). Den primära 
produkten är den som besitter det länkande värdet som skapar och upprätthåller relationerna 
i stammen. Genom innehav samt uppvisande av smak, uttrycks identitet och en 
kommunikation med de andra medlemmarna sker. Mitchell och Imries (2011:50) 
sammanfattar det:  

Glädjen av lärandet och statusen som är förknippad med samlandet kan inte ske i 
isolation. Detta leder till att ju mer en individ associerar sig med en stam, desto 
större blir stammens inflytande över individens konsumtion.  

 

1.1.7 Investering i konst och kultur 

 Att samproducera kulturella projekt skapar således en stark bindning mellan 
varumärket och konsumentgrupperna eftersom det tillåter företaget att stärka bindningen 
med sina kunder och bygga en gemenskap baserad på liknande värderingar (Dell’Era, 2010). 
En konvergens har skett mellan kulturen och företagandet. Tydliga exempel från Italien så 
som illy café, Benneton och Diesel visar på hur investering i konst och kultur har haft positiv 
effekt på företagens image och varumärke. Delar av denna investeringsform kan ta sig 
formen av konstsamlande, som är utställt inom företagets lokaler (Comunian, 2008). Men 
konst i alla dess former är av framväxande betydelse för företagen (Darsø, 2005).  

Konstvärlden kan visualiseras i egenskap av ett socioekonomiskt nätverk vilket byggs upp av 
konstnärliga och affärsmässiga aktiviteter, av organisationer och av individer (Fillis, 2009). 
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Företagens inblandning i kultursektorn riktar sig till att skapa ökat värde för deras kunder 
och intressenter genom ett tillägg av symboliska, estetiska och kulturella betydelser till 
företagets produkter eller tjänster. Det adderade värdet kan beskrivas som företagets 
möjlighet att hantera relationer och kommunicera med kunderna. Genom att investera i 
konst och kultur som en del av sin affärsstrategi kan företaget differentiera sig från 
konkurrenterna på marknaden vilket ger konkurrenskraftigt övertag. Det leder till nya 
utmaningar för företagen, att konkurrera med avseende på kreativitet och estetisk 
(Comunian, 2008).  

 

1.2 Problemformulering 

 Forskare menar att ur sociokulturella fenomen kan det skapas ekonomiska 
möjligheter. En del av dessa sociokulturella fenomen skulle kunna vara konsten med alla 
dess inriktningar. Men hur kommer konsten in i företagsvärlden och hur ser relationen ut 
mellan de två? Någon som ägnat mycket tid åt detta är Stenström (2008) som i sin 
avhandling fokuserar på konst, företagande och kulturekonomi. I texten beskrivs 
dikotomierna konst och företaget. Hur dessa två närmar sig varandra, tar över varandras 
egenskaper samt fördelarna och riskerna med detta. Konstfrämjandet har i sin bok SKISS - 
konst, arbetsplats, forskning (2011) sammanställt nio rapporter som handlar om hur konst 
och kultur kan påverka arbetsmiljön. Fokuset är bredare än denna studie och inkluderar 
projekt där konstnärerna är ute på arbetsplatser och skapar tillsammans med de anställda. I 
det inledande kapitlet till SKISS skriver Arvidsson (2011:7): 

Bildkonstnärer har i många fall svårt att försörja sig på sitt konstnärskap. Detta har 
en rad komplicerade orsaker. Samtidigt blir antalet bildkonstnärer allt fler. Behovet 
av nya arenor och nya verksamhetsområden för konsten och konstnärerna utanför 
de redan etablerade ter sig därför angeläget. 

Advokatbyråer har ett typ av förtroendekapital som de måste förvalta. Likaså 
investmentbolagen, om än på ett lite annorlunda sätt. Konstnärer förvaltar också ett 
förtroendekapital, de är samhällets röster och delar av deras uppgift är att reflektera, inåt eller 
utåt. De gestaltar sociokulturella yttringar. 

 

1.3 Frågeställning 

 Hur använder sig företag, av kulturella yttringar i form av konst för att berika sitt 
varumärke och konsumentens upplevelse av företaget, dess produkter eller tjänster. Utnyttjar 
dessa företag kulturell branding? Och bygger de medvetet eller omedvetet symboliskt- och 
socialt kapital för att generera ekonomiskt kapital? 
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1.4 Syfte 

 Syftet med studien är diffust. I den inledande fasen av studien var syftet precist, att 
undersöka om konst och kultur förstärkte varumärket och om det fanns en medvetenhet 
bland företag om att det skulle kunna vara så. Under studiens gång har syftet bytt fokus. Att 
konst berikar varumärket känns inte som en stridsfråga, den är relativt självklar. Frågan är 
snarare om företagen har uppmärksammat det eller ej och vilka dessa företag är som har 
uppmärksammat det. Detta område är intressant. De bakomliggande faktorerna till 
användandet av konst hos företag och Bourdieus begrepp blir redskapen att beskriva det på. 

 

1.5 Avgränsningar och definitioner 

 Denna studie är begränsad till en mindre mängd företag, inom ett begränsat 
geografiskt område och bransch. Därav kan inte studiens blygsamma forskningsresultat 
anses generella och representativa för hur alla företag i Sverige arbetar med denna fråga. 
Branscherna är valda på grund av det förtroendekapital som de måste förvalta. 

Studien avgränsar sig till att titta på företag, i Stockholm, inom investmentbranschen och 
advokatbyråbranschen. När frågeställningen berör omedvetet symboliskt- och socialt kapital 
menas här om respondenterna agerar medvetet eller inte, är det bara en nyck, ett infall eller 
är det strategiskt planerat. 

Studien berör inte om varumärket (företaget) har potential att växa i och med investeringar i 
sin brand equity. 

Tillika är denna studies syfte inte att bedöma den estetiska skönheten i konstverken eller hur 
väl de är hantverksmässigt gjorda. Studien skapar inget omdöme över individuell smak. 
Eftersom vissa filosofer av estetik menar att konstverken har en mening, ett förmedlande 
budskap (Goodman, 1968), så önskar studien snarare att skifta fokus, från objektets skönhet 
till vilken subjektiv respons objektet får. Fokus ligger istället på de immateriella, det 
ogripbara, hur värde skapas i samverkan och vikten av relationer inom och mellan 
disciplinerna konst och ekonomi. 
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2.1 Forskningsdesign  

 Detta är en explorativ studie. Den har på ett induktivt sätt trevat sig fram utan att 
utgå från en redan färdig modell eller teori som påstår att varumärket bör laddas med 
konstens möjligheter till associationer. Kärnan har hela tiden varit konst i relation till 
varumärket men det har tillåtits att utforska och spreta lite i olika riktningar. Dock använder 
studien sig av Bourdieus nyckelbegrepp kapital, habitus och fält, för att med dessa ögon 
utforma intervjufrågorna och analysera datamaterialet. Då skulle det kunna hävdas att 
studien är deduktiv, att den utgår ifrån en befintlig teori. Men inte heller det är helt 
tillfredställande. Kan det då hävdas att studien skulle kunna vara abduktiv? Att gå ut och titta 
på ett fenomen, skapa en teori och sedan testa den nya teorin. Men inte det heller passar in, 
studien försöker inte skapa en egen teori eller modell över fenomenet. Studien söker de 
bakomliggande faktorerna till användandet och integrerandet av konst hos företag med hjälp 
av Bourdieus nyckelbegrepp. Detta genom att undersöka det omedelbart observerbara samt 
det som sägs mellan raderna. För att komma forskningsfrågan närmare har frågor, som hur 
företag använder konst för att förstärka sitt varumärke undersökts, om det finns en 
medvetenhet om att konst sänder ut signaler och om konst mer handlar om ett privat 
intresse än ett, för det aktuella företaget, affärsmässigt intresse. Även en mindre kartläggning 
av styrelsemedlemmar inom konstnärliga organisationer har gjorts. Forskaren, tillika 
författaren av denna studie, ska i möjligaste mån hålla sig så neutral det går. Inte bedöma 
konstens kvalité så som budskap och skicklighet, ej heller dess värde i pengar mätt. Dock 
kan det inte förnekas att det är svårt att vara objektiv. Forskaren precis som alla andra består 
av ett habitus uppbyggd av kapital. Det är ingen slump att detta ämne intresserar forskaren 
och således är neutraliteten hotad. Meningen är att forskarens person inte ska kunna påverka 
forskningsresultat och det görs ansträngningar för att resultatet ska bli opåverkat. Detta görs 
genom kritiska ögon, som fått ta del av det empiriska materialet och det sammanställda 
resultatet. Där frågor har uppstått har en diskussion följt och sedermera har det, om 
subjektivitet påvisats, ändrats i resultatet. 

Denna studie är kvalitativ och data har samlats in i verbal form och genom dokument i form 
av årsredovisningar samt företagsinformation på Internet. Vi kan här tala om triangulering av 
datainsamlandet. De centrala teoretiska begreppen har operationaliserats till intervjufrågor. 
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Dessa frågor behövdes sällan utan fick fungera som diskussionsunderlag och stöd under 
intervjun. Intervjuerna flöt på som samtal och de väsentliga ämnena berördes utan, att i de 
flesta fall, ställa exakta frågor. Därmed kan det konstateras att intervjuerna bestod av en låg 
grad strukturering och standardisering. Under intervjun fördes skriftliga anteckningar, som 
omedelbart efter utförd intervju renskrevs. I dessa anteckningar finns delar av miljön och 
atmosfären nedtecknad.  

Till kartan, som redovisas under empiriavsnittet, har årsredovisningar och offentlig 
information på företagssidor på Internet använts. Vissa av de dokument i form av 
årsredovisningar är från år 2009 andra från år 2010. Detta beror på att skatteverket troligen 
inte hunnit gå igenom företagets senaste årsredovisning och därmed står enbart den äldre 
upplysningen till förfogande. Aktualiteten i informationen har korsundersökts med hjälp av 
Internet. Dock reserveras det för att kartläggningen över styrelsemedlemmar, valberedning, 
nyckelposter, ägare och ledningsgrupp, kan innehålla fel. Datainsamlingen och den litterära 
studien utfördes i april och maj, år 2011.  

I de flesta fall godkände respondenten publicering av namn, företag och verk. Dock 
påträffades en grad av skepticism på grund av sekretess hos vissa investmentbolag. Detta 
leder till att empirin till stora delar kommer att presenteras i anonym form. Eftersom det är 
fenomenet som studien är ute efter och inte vilket företag som använder konst för att berika 
varumärket är det heller inte viktigt att publicera företagens namn. 

Empirin redovisas i ett eget kapitel. Delar av detta kapitel innehåller en karta. Kartan består 
av företag och personnamn. Företagen består av offentliga verksamheter, stiftelser eller 
aktiebolag. Kartan omfattar företags och privatpersoners relationer till kulturella 
institutioner. Placeringarna är godtyckliga och ingen är placerad på kartan efter betydelse 
eller rang, utan de är slumpmässigt placerade. Kartan växte fram genom att från början utgå 
ifrån en institution och sedan gräva vidare, låta kopplingarna föra arbetet vidare. De svarta 
strecken är aktuella kopplingar medan de grå är tidigare kopplingar. De gröna strecken 
innebär att personen arbetar i organisationen men inte har en ledningsroll, styrelseroll eller 
annan typ av roll som var kriteriet för att medverka på kartan. Resultatet av intervjuerna 
kommer till en del att redovisas i form av en tabell och till en annan del som berättelser och 
citat från respondenternas historier. 

I studiens analysdel redovisas kartan igen, denna gång uppdelad i fält. Ett politiskt, ett 
kulturellt och ett ekonomiskt. Analysen resonerar kring Bourdieus begrepp kapital, habitus 
och fält för att nå en slutsats. 

Slutsatsen är vad som kan kallas för en lokal teori som beskriver enbart det avgränsade 
område som studerats. Detta eftersom studiens urval är begränsad, i största del geografiskt 
till Stockholm, som i sin tur leder till en begränsning i generaliserandet av materialet.   

Studien kommer ej att nå en slutgiltig sanning om det studerade. Dock kan man konstatera 
att vid en viss mängd insamlad data når empirin en mättnad.  
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2.2 Datainsamling 

 Primärdata har samlats in på flera sätt. det har skett genom intervjuer och 
granskning av dokument. Populationen har metodiskt valts på grund av den bransch 
företagen verkar inom. I urvalsprocessen har företagsregistret på Eniros hemsida använts. I 
sökrutan har två ord skrivits in, var för sig, investmentbolag/bank och advokatbyrå. Bara de 
med postadress Stockholm gick sedan vidare i urvalet. Därefter har de utan adress men med 
enbart postbox även plockats bort. Det som återstod var en diger lista över bolagsnamn. 
Första kontakt togs via telefon. Därefter ville merparten ha ett mejl med orientering kring 
ämnet. Då en intervju inte gick att boka på plats i deras lokaler, fördes den via telefon. I de 
flesta av fallen utfördes emellertid intervjuerna i konferenslokaler tillhörande företaget eller 
på respondentens kontor. Efter samtalet var det gemensam rundvandring i de övriga 
lokalerna och konstverk och skulpturer beskådades. Det fanns en uppenbar glädje, som var 
svår att ta miste på, i att få visa sin konst. Intervjuernas längd varierade från 25 minuter i ett 
fall till tre timmar i ett annat, dock låg merparten mellan 45 till 90 minuter. Vid två tillfällen 
var det två respondenter med under intervjun, i annat fall en person. Vanligt vid intervjuerna 
var att det bjöds på kaffe och/eller vatten samt lite kakor eller choklad. Detta tycks vara 
brukligt i branschen. 

Intervjuer har även utförts med de som har gjort en affärsidé av att distribuera konst till 
företag, eller integrera konst i företagets miljöer. Här har personliga tips på vilka som bör 
kontaktas haft betydelse. Ibland har det även tydligt skyltats med vem företaget samarbetat 
med. Dessa intervjuer har bidragit till att se konstens betydelse för varumärket ur ett rent 
affärsmässigt perspektiv.   

Bortfall. Ett automatiskt bortfall skedde då de, bland urvalet, inte hade adress utan bara en 
postadress. Ytterligare bortfall skedde med förklaringar så som tidsbrist och att inga 
obehöriga släpptes in i lokalerna. Överlag var advokatbyråerna välvilligt inställda till möte 
och intervju, medan investmentbolagen var något mer svårflörtade. Trots stort bortfall 
genom nekande till intervju gav detta nekande, ofta med en motivering, väsentlig 
information och kommer att användas i studien och redovisas i tabell 4.2. Motiveringen i sig, 
från dessa företag som inte ville medverka, är av stor betydelse och visar i många fall att 
företaget inte kopplar konst till känslor och associationer förknippade med ett 
varumärkesbyggande. 

Sammanfattat har sex intervjuer utförts med personer som arbetar med konst och kultur och 
som för konsten till näringslivet samt ytterligare 10 intervjuer med personer från näringslivet 
som väljer att dekorera sina lokaler, eller inte, med konst. Ytterligare två intervjuer har gjorts 
där respondenterna och de företag som de representerar har gått steget längre och själva är 
ytterst närvarande på konstscenen. Därtill kan läggas flera korta telefonintervjuer som skedde 
under urvalsprocessen. Oftast ledde de inte vidare till en personlig intervju men 
informationen är ändå intressant och inkluderas således i tabell 4.2 i kapitel 4. 
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Den 18 maj ordnade kulturdepartementet ett eftermiddagsseminarium om kultursponsring. 
Datainsamling till denna studie gjordes via webbsändningen. Detta innebär dock att det inte 
gick att ta del av konversationer och observationer under de raster som var mellan talarna. I 
publiken kändes flera, av denna studies respondenter, igen.  

Årsredovisningarna, som är offentlig handling, har samlats in via affärsdata. Tillgång till 
affärsdata har erhållits via inloggning på Södertörns högskolas biblioteks databas. 

Sekundärdata har samlats in i form av artiklar i tryckta tidsskrifter men även via hemsidor på 
Internet. Urvalet har skett via så kallad snöbollseffekt. Respondenter har hänvisat till en 
tidsskrift eller artikel. Vidare har de hänvisat till andra personer med stort intresse för konst 
eller konstsamlande eller som inser värdet i konsten för varumärket.  

 

2.2.1 Avgränsningar i datainsamlandet 

 Kartorna är tidsdokument, de gäller just nu och troligtvis inte om ett år framåt. 
Kartan gör inga anspråk på att vara komplett. I vissa fall har namn på styrelsemedlemmar, 
där forskaren inte hittat en omedelbar koppling till kulturen eller kulturella åtaganden, fått ge 
vika på grund av platsbrist. Ibland har företagsnamnet förenklats och flera bolag inom 
samma familj har fått samlas under ett. I liknande fall har det funnits både en stiftelse och ett 
aktiebolag, varav även de har samlats under ett gemensamt namn. En begränsning innebär 
att bara personer, företag och institutioner i Sverige redovisas. I många fall har personer haft 
åtaganden utomlands, vilket tydligt visar på att Sveriges kulturella fält sträcker sig utanför 
landsgränserna.  

Till konstakademien har det valts att bara redovisa de, som på ett eller annat sätt, figurerar på 
kartan. I flera fall har företagsnamn redovisats med bara en personkontakt. Här har det 
bestämts att inte gå vidare med kartläggningen av detta företag, inte för att det är ointressant, 
utan för att syftet är att hitta kopplingar till kulturverksamhet. 

 

2.3 Litteraturstudie  

 En orientering kring ämnet konst, kultur, ekonomi och marknadsföring har utförts 
genom vetenskapliga artiklar. Dessa har hämtats hem och skrivits ut med hjälp av Södertörns 
biblioteks databas, som innehåller vetenskapliga tidsskrifter från hela världen med 
tyngdpunkt på de engelskttalande. Sökord så som aestetics, art and business, consumption, 
arts management, marketing och Bourdieu har använts. Annan teknik så som att söka upp de 
artiklar, som en särskild artikel refererat till, har gjort att möjligheten att ta del av ytterligare 
forskningsresultat har ökat. Även respondenters tips på litteratur och svensk forskning har 
tagits tillvara på och använts.   
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3.1 Överblick 

 Bourdieus begrepp habitus, kapital och fält är forskarens hjälpmedel, eller med 
andra ord, forskarens redskap, för att bearbeta data. Dessa måste verka tillsammans för att 
en helhet ska kunna skapas. Ett och ett gör de ingen nytta. Modellen nedan är en 
sammanställning över de olika begreppen och hur de förhåller sig till varandra. Detta 
illustreras med hjälp av en fiktiv aktör, som får fungera som exempel. 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupp/ 
Samhället 

Aktör 

Habitus – ett av kapitalets 
existens former, det 
förkroppsligade kapitalet. 
Aktörens historia och 
erfarenheter 

Kulturellt kapital  
 
- Examina från 
universitet/högskola 
- Antal talande språk 
- Från vilken familj, 
t.ex. akademisk 

Symboliskt kapital   
 
- Titel, t.ex. konstnär 
eller advokat  
 
 

Socialt kapital  
 
- Ett fint släktnamn 
- Kontaktnät 
 

Ekonomiskt kapital  
 
- Från förmögen familj 
- Ihop tjänade pengar 
 

Gruppen/samhället 
bestämmer vilka delar av 
habitus som är kapital 

Gruppen/samhället styr över 
det som anses vara av värde 
och därtill vilket typ av kapital 
som aktören har 

Figur 3.1 Sammanställning över nyckelbegrepp, 
egen tolkning och bild. 

Fält, kan vara stora 
eller små. Ett fält kan 

ingå i ett annat större, 
överlappa eller 

tangera  
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3.2 Kapital 

 Kapital består av värden, tillgångar eller resurser definierade under olika arter där 
den huvudsakliga arten består av symboliskt kapital. Broady (1991) förklarar Bourdieus 
kapitalteori genom att teorin: 

[…]inte tillåter att kapitalen betraktas som fixa resurser. De är ständigt föremål för 
strider. Grupper (klasser, klassfraktioner, yrkesgrupper, familjer) utvecklar 
strategier för att bevara eller öka värdet av sina egna innehav, och för att förhindra 
andra sociala grupper vilkas kapitalinnehav har en annan sammansättning att göra 
det samma (1991:179). 

Det är följaktligen en kamp om tillgångar och positioner, men det är inget kapital, om 
efterfrågan för kapitalet saknas. Kapital ingår således i ett föränderligt system och genom 
sociala strategier som till exempel konverteringsstrategier kan ett kapital växlas in mot ett 
annat, så som ekonomiskt kapital mot utbildningskapital. Det betyder dock inte att den 
första formen av kapital försvinner. Att konvertera betyder att en viss sorts kapital används 
för att förvärva en mer legitim typ av kapital. En annan kategori av strategi är 
reproduktionsstrategier vilket innebär:  

[…]att individerna eller familjerna omedvetet eller medvetet strävar efter att bevara 
eller öka sina nedärvda tillgångar och uppehålla eller förbättra sin motsvarande 
position inom klassförhållandenas strukturer (Broady, 1991:180). 

 

3.2.1 Kapitalets existensformer 

 Kapital har olika existensformer. Det kan bestå i institutionaliserad form av kapital 
så som examina och titlar, eller objektiverade former så som bibliotek och konstverk men 
även i förkroppsligade existensformer vilket utgörs av bildning, smak, förmåga att särskilja 
och värdera konstnärliga verk och stilar eller språklig kompetens.  

Det förkroppsligade kapitalet kallas för habitus, ett begrepp som presenteras längre fram i 
teoriavsnittet. För att kunna studera ett bestämt slag av kapital ska det sociala sammanhanget 
undersökas. Det sociala sammanhanget, vilket han benämner fält, se avsnitt 3.5, är där 
kapital ackumuleras, överförs och verkar. 

                  Kapital 
 

 

 

Symboliskt 
Relationer  

 
Kulturellt  
Dominansförhållanden 

Ekonomiskt  
 
 
 

Kapital knutet till 

Socialt 
Förbindelser 

 
   Kapital knutet till                                            
universitetsmakten 

         vetenskaplig prestige  

 
Kapital knutet till intellektuellt  

Kapital knutet till 
vetenskaplig makt 

Kapital knutet till den politiska och  
ekonomiska makten 

Figur 3.2 olika former av kapital, egen bild. 

anseende 
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3.2.2 Symboliskt kapital 

Symboliskt kapital är det som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och 
tillerkännes värde (Broady, 1991:169). 

 

Tillgångar  
 

Attribut  Legitimerat ägande? 

Människor   

Institutioner Aktning Aktningsvärda eller ej 

Examina Anseende Sanningsfärdiga eller ej 

Titlar Renommé Överlägsna eller ej 

Konstverk Tilltro Hedervärd eller ej 

Vetenskapliga arbeten   
 = Symboliskt kapital enbart om det 

finns en marknad för dessa 
tillgångar.  
 
 
Människor som uppfattar att det 
finns ett värde i ägandet (T.ex. en 
titel.) 

 

 

 

Symboliskt kapital är ett relationellt begrepp och det mest allmänna. Begreppet används för 
att uppmärksamma förhållandet mellan, till exempel, att vissa människor erkännes vara 
hedervärda och detta erkännande bestäms av en grupps trosföreställningar. Dock måste det 
finnas en marknad för dessa tillgångar, det vill säga människor som tycker att de är viktiga, 
för att de ska vara av värde och erkännas som symboliskt kapital. Det måste alltså finnas en 
relation mellan dem som besitter egenskaperna och mellan dem som värderar dessa. 
Symboliskt kapital går att lagra men även att byta ut. 

Att ett konstnärligt verk representerar symboliskt kapital beror av att det finns 
grupper som tillerkänner det konstnärligt värde. En konstnär är den som lyckas 
intala andra att han är konstnär. Bourdieu vägrar att tala om den sociala världen 
utan att samtidigt tala om människors perception av och föreställningar om samma 
värld (Broady, 1991:296). 

Det kulturella kapitalet är en underart till symboliskt kapital och behandlar 
dominansförhållanden. Det består av en ingående förmåga att kunna uttrycka sig i tal och 
skrift, kunskap i klassisk musik och litteratur eller dylikt vilket samhället betraktar som 
tillgångar. I Frankrike, Bourdieus hemland, är det tidignämnda att betrakta som kulturellt 
kapital, medan i Sverige det snarare skulle kunna vara allmänbildning som värderas högst. 
Tillika står det kulturella kapitalet i bjärt kontrast till det ekonomiska kapitalet. För att citera 
Broadys förklaring av kulturellt kapital:  

Har de… 
Vilket erkännes genom 
olika gruppers 
trosföreställningar… 

Figur 3.3 Symboliskt kapital, egen bild. 
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Om man tänker på att endast de tillgångar för vilket det existerar en marknad 
utgör kapital, kan det kulturella kapitalet betraktas som den art av symboliskt 
kapital som har en både stor och köpkraftig marknad. Symboliska tillgångar utgör 
kulturellt kapital om de av många eller alla grupper i samhället uppfattas som mer 
värda än andra arter av symboliskt kapital (1991:171). 

Det kulturella kapital, som en person besitter, är inget statiskt tillstånd. Denna typ av kapital 
kan ärvas men även förvärvas. Det kan ändras med tidens gång och samma kapital kan 
användas på olika sätt i olika situationer. Det kan även ackumuleras och koncentreras. Det 
handlar om förmågor samt handlings- och orienteringsmöjligheter. 

 

3.2.3 Socialt kapital 

 Det sociala kapitalet består av förbindelser mellan personer (individer) vilket 
förenar dem inom en grupp. Det är oupplösligt förankrat men trots detta kan det inte lagras i 
materiella tillgångar, texter eller titlar. Det sociala kapitalet består av tillgångar i form av 
släktrelationer och personkontakter. Det kan konverteras till ekonomiskt kapital eller 
utbildningskapital samt, omvänt, omvandlas till socialt kapital från till exempel ekonomiskt 
kapital. Detta begrepp går att mäta och klassificera genom just forskarens möjlighet att 
kartlägga släktnamn och kontaktnät, som exempelvis vilka grupperingar man som konstnär 
tillhör. 

 

Definition utifrån vad det inte 
är: 

Tillgångar 
 

 

Materiella tillgångar Förbindelser Individ 
Institutioner - Släktrelationer Individ 
Teorier - Personkontakter  Individ 
Texter  Individ  
Examina   
Titlar   
 

 

 

Broady (1991:177) beskriver det som:  

Individerna i en grupp, var och en för sig, intar en position, ackumulerar kulturellt 
eller ekonomiskt kapital och knyter kontakter, vilket tillsammans utgör ett särskilt 
slags tillgång, det sociala kapitalet som alla gruppens medlemmar kan dra fördel 
av.  

Det sociala kapitalet kompletterar det ekonomiska och/eller det kulturella kapitalet och 
bidrar till att tydliggöra varför de övriga tillgångarna ger avkastning. Dock existerar det bara 
om tillgångarna erkännes och kan omsättas till värde för andra. 

Grupp  

Kulturellt kapital 

Ekonomiskt kapital 

Figur 3.4 Socialt kapital, egen bild. 
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3.2.4 Ekonomiskt kapital 

 Ekonomiskt kapital är monetära tillgångar.  

 

3.3 Habitus 

 Habitus är den totala summan av den biografiska enheten, det vill säga alla de 
kapitalformer som aktören är laddad med. Habitusteorin enligt Broady, är formad kring en 
tanke,  

[…]människors habitus, som formats av det liv de dittills levt, styr deras 
föreställningar och praktiker och bidrar därmed till att den sociala världen 
återskapas eller ibland – nämligen i händelse av bristande överensstämmelse 
mellan människors habitus och den sociala världen – förändras (1991:225). 

Detta innebär att habitus inte handlar om att den enskilda aktören gör medvetna och 
målrationella val, utan hur habitus är nära kopplat till kapitalbegreppet där omgivningen och 
dess historia spelar in. Habitus är ett av kapitalets existensformer. 

Alla människor har en habitus, men de som avgör om det är av betydelse för gruppen är just 
gruppen eller tillika den stora gruppen - samhället. Olika grupper värderar olika habitus 
högre eller lägre och beroende på hur de tillerkänns värde av omgivningen kan det räknas 
som kapital eller ej. Sammanfattat kan habitus uttryckas som,  

Var och en av oss är begåvade med en habitus, men det är marknaden som avgör 
vilka ingredienser i och effekter av denna habitus som kan fungera som kapital 
(Broady, 1991:226).  

Eftersom alla individer har en habitus finns de oändligt många habitus, då det inte finns en 
människa och en historia som är likadan. Dock går det att samla flera liknande habitus i en 
klass och därmed tala om klasshabitus, som är en samling habitus med liknande erfarenheter. 
Därmed kan habitus även tillskrivas grupper så som familjer, yrkesgrupper och liknande.  

 

Sociala 
erfarenheter 

  
Handla  

Kollektiva minnen                      System av dispositioner Tänka 
Sätt att röra sig 
Sätt att tänka 

(dvs. habitus)jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Orientera sig 
i den sociala 
världen 

   
 

 

Kapitalarternas fördelning styr hur aktörens habitus är sammansatt. Skillnaderna i habitus 
hos olika aktörer kan härledas till sammansättningen av deras nedärvda eller förvärvade 

Tillåter människor att… Resulterar i… 

Figur 3.5 Habitus, egen bild. 
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kapital. Därefter styr deras habitus hur de väljer att investera, ackumulera eller konvertera sitt 
kapital. Habitus bestämmer därpå hur människor/aktörer tänker, handlar, uppfattar och 
värderar situationer. Detta sätt att agera och se på värden sätter sig i ryggraden, vilket gör 
habitus trögrörligt och svårt att förändra. Det börjar från tidig barndom och fortsätter 
genom hela livet. Detta habitus formar hur människan praktiskt bemästrar 
vardagssituationer. Habitus hjälper till att förstå bandet mellan sociala förhållanden och 
individers beteenden.  

En habitus både alstras av och bidrar till att upprätthålla sociala förhållanden 
(Broady, 1991: 231). 

 

3.4 Fält  

 När en avgränsad grupp människor och institutioner berörs av något gemensamt 
som står på spel, då verkar de på en gemensam arena, eller med andra ord, på ett fält, som ett 
exempel ett socialt fält. Det sociala fältet har en specifik art av symboliskt kapital som ligger 
till grund för yttringar och trosföreställningar. Inom de olika fälten har grupperna gjort 
specifika investeringar (till exempel i kunskap), specifika insatser (ställningstaganden till 
stridsfrågor så som vad är konst och inte) och specifika vinster (erkännande som konstnär, 
eller konstkritiker). Ett annat centralt begrepp är intresse.  

Det finns lika många intressen som det finns fält. Det finns inte ett intresse, utan 
intressen, som skiftar med tid och plats, nästan i oändlighet. Det finns lika många 
intressen som det finns fält, rum för historiskt konstituerade spel med sina specifika 
institutioner och sina egna funktionslagar. Intresset är på en och samma gång ett 
villkor för att ett fält skall fungera, så tillvida att det är intresset som sätter igång 
folk, får dem att tävla, att konkurrera med varandra, att kämpa och en produkt av 
fältets funktion (Broady, 1991:206). 

 

 Exempel på fält: 
 

Men bara fält om: 

 Ekonomiska maktfält Symboliska och materiella tillgångar 
Hur är roller disponerade? Religiösa maktfält är gemensamma för dem, och bara  
Typ av investering? Politikens fält  dem. 
Typ av insats?  Juridiskt fält  
Typ av vinst? 
 

Författarnas fält 
Kulturtidsskrifternas fält 
 

= En tillräcklig grad av autonomi 
(Äger sin egen specifika logik.) 

 Och så vidare i all 
oändlighet… 

 

   
 

 

Figur 3.6  Fält, egen bild. 
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Till varje fält hör en egen specifik art av kapital. Vill människor, till exempel, skaffa sig 
tillträde till andra fält kan en kapitalform, ackumulerad inom ett visst fält, konverteras till det 
specifika kapital som behövs på det andra fältet. Detta kallas för kapitalkonvertering. 

 

3.4.1 Att använda fältbegreppet 

 Fältbegreppet ska användas som ett verktyg i undersökningar och studier. Broady 
(1991:267) förklarar det: 

En undersökning i Bourdieus mening innebär att konstruera de system av relationer 
som förbinder positionerna, att särskilja de dominerande och dominerade 
positionerna, att urskilja de tillgångar som är knutna till olika positioner, att 
kartlägga de typer av investeringar och insatser som avkrävs agenterna och de 
typer av strategier och banor som står dem till buds, att undersöka agenternas 
system av dispositioner, att fastställa det aktuella fältets relationer till andra fält, 
och så vidare. 

Dock kan man ej tala om fält när någon i sin ensamhet odlar vissa intressen och hyllar vissa 
värden. Ett fält förutsätter specialister, institutioner och erkända värdehierarkier. Däremot 
kan en och samma individ, grupp eller institution tillhöra mer än ett fält. Detta på grund av 
att fält kan överlappa varandra samtidigt som ett stort fält innehåller mindre delfält. 

Bourdieus definition av fält är ett konstruerat system av relationer mellan positioner. 
Positionerna definieras av sina relationer till andra positioner, vilket leder till ett helt system 
av relationer mellan positioner. Fält är ett strukturerat socialt rum och Bourdieus bruk av ordet 
position avser med andra ord en ställning, en placering eller inplacering i ett sådant socialt 
strukturerat rum. Begreppet fält är således ett verktyg för att bygga ett system av relationer 
mellan positioner. Dessa positioner, karakteriserade av olika dominansförhållanden. Censur 
till exempel, är det tvång, som fälten utövar på människorna, där vissa positioner dominerar 
över andra. 

 

3.5 Kritik 

 Broady påpekar att Bourdieu, i sina resonemang och analyser, har betraktat den 
sociala världen från den härskande kulturens utkikspunkt. Bourdieus studier är uteslutande 
gjorda i Frankrike och i Algeriet.  

Problem kan uppstå när forskaren försöker översätta Bourdieus begrepp på, till exempel, 
Sveriges samhälle. Sverige är sociokulturellt och socioekonomiskt annorlunda uppbyggt än 
Frankrike. Frankrike är även ett mycket större land och med stor sannolikhet är deras fält 
intakta, medan fälten i Sverige kan sväva utanför landsgränserna och således svåra att 
kartlägga. Broady (1991) för detta resonemang, vilket i dagsläget, år 2011, känns daterat. I en 
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värld med global handel, politik och kommunikation kan mycket väl Frankrikes gränser, 
deras fält, nå utanför de geografiska gränserna.   

Bourdieu (1993) försvarar sina nyckelbegrepp och menar att de fungerar utanför Frankrike 
och att de istället är redskap för att analysera det empiriska materialet som forskare samlar 
ihop för sina studier. Följande citat är hämtat ur Critical Perspective (1993:271) 

This ignorance, paradoxically, does not preclude a number of my critics from 
accusing me of limiting myself solely to the French case. In fact, as I have said 
hundreds of times, I have always been immersed in empirical research projects, and 
the theoretical instruments I was able to produce in the course of these endeavors, 
were intended not for theoretical commentary and exegesis, but to be put to use in 
new research, be it mine or others. It is this comprehension through use that is most 
rarely granted to me, especially abroad – although more and more often I receive 
works that, instead of endlessly repeating commentaries and somewhat 
monotonous criticism on habitus or some other concept of my making, are making 
use of a modus operandi closely related to mine.  
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4.1 Företagen i samverkan med kultur och näringsliv 

 Tabellen kräver en kort introduktion. Företagen presenteras som bokstäver, sedan 
följer en beskrivning över deras verksamhet. Därefter förklaras vilka typer av kunder de har 
och hur de går tillväga för att förankra idén om konsten och kulturen som varumärkesbärare. 
Sist luftas åsikter om ifall konstintresset är viktigt eller inte hos kunden. 

Tabell 4.1 Företag som arbetar med konsten som varumärkesbärare  
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 Fö
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 V
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i f

ör
et

ag
et

 
 
A 

 
Hyr ut konst via gallerister. 

 
Privatpersoner och företag. 
Typisk kund är ett 
fastighetsbolag som stagear 
en lägenhet inför visning. 
 

 
Internt  

 
Ja  

 
B 

 
Hyr ut sin egeninköpta 
konst. 
 

 
Stor del till advokatbyråer. 

 
VD 

 
Ja, lagom, men 
inte för mycket så 
de kan allt själva. 
 

 
C 

 
Inventerar, gallrar och 
katalogiserar företagens 
konst. 
 

 
Företag som redan har 
konst, om än brokig. 

 
Den som sitter 
med ansvar 
för detta. 
 

 
Ja  

 
D 

 
Skapar samarbeten mellan 
näringslivet och kulturen. 
 

 
Alla. Men tydligare inom 
vissa branscher. Bank, 
fastigheter, advokatbyråer. 

 
Ledningsnivå  

 
Ja, tyvärr, önskar 
det kunde 
professionaliseras. 
 

 
E 

 
Arbetat med frågor som rör 
konst för företag. 
 

 
Mycket stat och landsting i 
samverkan med det privata. 

 
- 

 
Ja, tyvärr, önskar 
det kunde 
professionaliseras. 
 

 
F 

 
Skapar kontorsmiljöer till 
företag. 

 
Allt utom sjukhus och skola, 
dvs. den typen av 
verksamhet. 

 
De kommer till 
oss med 
uppdrag 

 
Ett plus 
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4.1.1 Att inkorporerar konsten 

 En respondent, väl insatt i frågan, menar att kultursamarbeten är mer tydliga inom 
vissa branscher än andra. Sådana branscher är revisionsbolag, advokatbyråer och banker men 
även de stora företagen. De som syns är även de som ligger i frontlinjen. Respondenten 
förtydligar, 

Det är dessa typer av företag som behöver goda relationer med sina kunder, de 
behöver nå en mindre, utvald del och inte hela svenska folket. De agerar på en lite 
mer exklusiv arena. De som samarbetar med kultursektorn är oftast de som hittat 
sin målgrupp. 

En annan respondent som arbetar med att hyra ut konst berättar att kunderna består av 
fastighetsbolag, banker och försäkringsbolag. Det finns ingen möjlighet att gå ut med 
namnen på företagen eftersom de kanske inte offentligt vill att andra ska veta att de hyr. De 
typiska kunderna är måna om vilket värde och signaler som den moderna konsten sänder ut.  

De vill framstå som moderna, kunniga och att de på grund av sin kunskap har köpt 
konst till sina lokaler för att de hänger med. Konsten hängs sedan i de offentliga 
delarna av kontoren, i entrén och i de representativa delarna som 
konferensrummen. Hade de bara velat ha något på väggarna så hade de kunnat 
anlita någon som är betydligt billigare än mig. [...]Med konsten kommer de 
närmare sina kunder. 

Ytterligare en respondent som också arbetar med att hyra ut konst säger att det finns en 
internationell förståelse och att fler stora företag utomlands arbetar med konst och 
varumärket. Respondenten påpekar att det finns olika sätt att arbeta med konst. Varumärket 
är inte bara det som allmänheten ser utan varumärket är idag hela spektra, allt från de interna 
förhållandena, hur medarbetarna känner för företaget, hur de är som arbetsgivare, den 
sociala biten till hur de observeras utifrån.  

Ju fler svenska aktörer som är ute på den internationella marknaden ser detta och 
tar med sig det hem. Det sker en växande förståelse, inte bara hur man sponsrar 
utan att man också måste jobba med det. Ett exempel är Absolut vodka, de 
använder konstsamlingen i sin brandeducation, hur de pratar om det, hur de 
fördjupar varumärket, hur de jobbar med konstnärsdrivna events. De har märkt hur 
integrerat det är och det vore konstigt om de bara släppte allt helt plötsligt. 

Samma respondent ger även ett exempel på ett företag som har använt sig av konst för att 
göra om miljön för de anställda. De tog in konstnärer som fick göra konst av det material 
som fabriksarbetarna arbetade med på golvet för att skapa en trevligare arbetsmiljö. 
Samtidigt visualiserades materialets andra och annorlunda möjligheter. 

Vidare säger en respondent, som arbetar med att sälja in hyrkonceptet av konst till företag, 
och sätter ord på konstens betydelse för företaget, 

På ett sätt är det att visa upp företagets själ. Och det är viktigt att vara stolt över 
sitt företag, man ska känna sig stolt över företaget som man arbetar för. Idag är 
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paketering, design, form och färg mycket viktigt. Mer viktigt idag än för några år 
sedan. Det är en upplevelse och en känsla. Att det känns bra, är spännande och 
dynamiskt gör att det förs över på ärendet som kunden eller klienten har med 
företaget. Det färgar hela mötet med människan. 

En respondent har arbetat i konstrådet med frågor runt konst och företag. Under intervjun 
reflekterar respondenten över vad denna nya arena för konsten kan ha för betydelse för de 
kreativa uttryckens bredd och djup. Respondent menar att om en person inte är van vid 
konst satsas det inte på något som är provocerande och en risk bli att konsten blir för mesig 
och slätstruken. Konsten kräver en medvetenhet. Den kan ge starka känslor och negativa 
signaler, vilka många kan vara rädda för att sända ut. Dock behöver innehållet inte vara det 
samma som uttrycket. Konsten är också avslöjande, den har samma möjligheter som mode, 
genom att klä sig på ett sätt så berättar man vem man är eller vill vara. Ett annat problem är 
lång- eller kortsiktigheten i projekten och det kan vara svårt för företag att förstå tidsramen. 

En annan respondent tänker på konst på kontoren som en ny plattform, 

Jag har funderat över konstens nya plattformar. Gatukonsten är en typ av 
plattform, rebellisk och tillika konstens nya miljö. För det händer något med 
konstverken när de hängs på museum, de blir konst på en institution. På företaget 
får konsten en ny plattform, man kommer närmare. På museer, så trots att det 
kanske inte finns ett staket runt konstverken, så finns det ett osynligt. Det är inte på 
samma sätt när man kommer in på ett kontor och konsten hänger där. Konsten på 
företaget, som den nya plattformen, är spännande men städad i jämförelse med 
gatukonsten.   

När konst, arkitektur och design inkorporeras i företaget ger det en möjlighet att samtidigt 
ändra företagskulturen. Eftersom företaget är ute efter en känsla får inte konsten vara 
kontraproduktiv. Den ska ha en funktion. Respondenten som uttrycker detta har många års 
erfarenheter av att arbeta med konst, arkitektur och design som en del av företagets rumsliga 
gestaltning. Med konst vinner företaget anseende men ska likaledes tillföra lokalen något. På 
samma sätt som företagen smyckar sina lokaler när det går bra, plockar de bort när det går 
dåligt. Konjunkturen bestämmer. Ett företag som säger upp en mängd anställda kan inte 
stoltsera med en dyr tavla, det rimmar dåligt. 

Sist i detta avsnitt citeras en respondent vars uppgift det är att hitta kunder som vill hyra 
konst. 

Konst formulerar vad företaget står för, den kommunicerar, den är underliggande 
och sänder ut outtalade budskap och outtalade känslor. […] Det är de lågmälda 
motiven som går bäst. Starka motiv för ofta fram starka känslor och det kan vara 
något som man inte vill förmedla. Ta konstverket som består av tre stora 
pansarglasskivor med skotthål genom, som exempel. För oss i Sverige kanske det 
inte är så märkvärdigt eller väcker känslor, men för en kund från Israel som 
dagligen åker i en bepansrad bil för att inte bli mördad kan det vara provocerande 
och skapa felaktiga associationer. Konst väcker ju inte bara fina trevliga känslor, 
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konstverk kan skapa konflikter och därför får konstverken inte vara för starka. Det 
handlar om kundmiljöer. 

 

4.1.2 Kultursponsring 

 När konstens betydelse för varumärket berörs är det svårt att inte komma in på 
sponsring, eller, som vissa kallar det, partnerskap eller samarbetspartner. Denna uppsats syfte 
har inte varit att utreda sponsringsfrågan men vissa klargöranden måste ske, eftersom 
kultursponsring precis som konst i företagets lokaler skulle kunna berika varumärket.  

Den 18 maj 2011, arrangerade kulturdepartementet ett eftermiddagsseminarium om 
kultursponsring. De bjöd in kulturaktörer, sponsorer, näringslivsaktörer, och berörda 
myndigheter. Ett av syftena var att förtydliga skatteregler, vilka visade sig vara samma som 
för idrotten, samt att öka intresset för kultursponsring. Inledningstalare var kulturminister 
Lena Adelsohn Liljeroth. Hon menade att,  

Vi i Sverige tillhör Europas topp, kanske inte när det handlar om kultursponsring 
men när det handlar om kulturengagemang. Vi är de mest kulturaktiva i hela 
Europa. 

Hon fortsatte med att säga att kultursponsringen är tämligen outforskad i Sverige, tolv 
procent av all total sponsring i Sverige går till kulturen. Kulturen är idag finansierad genom 
en tredjedel offentliga bidrag och två tredjedelarna från annan typ av finansiering. Det är 
tydligt att hon vill att den sistnämnda delen ska öka. Dock har det vid ett flertal gånger under 
intervjupassen, till denna studie, snuddats vid detta ämne, hur mycket det offentliga ska stå 
för. Det är en infekterad fråga som få riktigt orkar med att diskutera. En av respondenterna, 
verksam på det kulturella fältet, uttryckte det som, 

Det är en märklig kulturpolitik. Det går åt otroligt mycket energi och engagemang 
till sponsringen och kärnverksamheten hänger på dessa pengar. Mycket kvalificerad 
tid, tid från det kreativa tas till att söka sponsring. Det är en märklig och olycklig 
följd. 

En annan respondent menar att moderaterna håller på att förstöra kulturpolitiken helt 
genom att dra ner bidrag och bara låta konstnärer livnära sig på stipendier. 

De låter bara efterfrågan styra. Men med hjälp av bidrag så finns en möjlighet för 
konstnärer att vara smala och inte behöva bli kommersiella och vi får en större 
bredd på konstnärskapet än om allt ska styras av efterfrågan. 

En tredje respondent sa att både […] staten och näringslivet borde göra mera. 

Om de övriga respondenterna hyser denna inställning låter studien vara osagd. På Moderna 
Museet har de en anställd som ägnar sig åt sponsorfrågor, Katarina Swanström. Hon menar 
att sponsring är en viktig marknadsföringskanal och Daniel Birnbaum, överintendent på 
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Moderna, berättar att det finns utställningar som de inte skulle kunna göra utan 
sponsorpengarna. Under samma seminarium talar Erik Strand, generalsekreterare på 
riksidrottsförbundet om sponsring, hur idrotten har gjort och hur det är ett sätt för företag 
att co-branda sitt varumärke genom att alliera sig med ett känt varumärke. Helt enkelt ett sätt 
att varumärkessnylta (Strands ord) och att visa på hur de står för samma typ av värdegrund. 

En respondent uttrycker sig om sponsring, 

Konsten och sponsring påverkar företagsbilden. Man måste tänka på vilken 
advokatbyrå man är och vad man vill bli kopplad till. Till exempel går det inte att 
sponsra trav, man vill inte bli ihopkopplad med hasardverksamhet. Samtidskonst å 
andra sidan förmedlar moderna människor, tankar och förhållningssätt. 

Flera av de kulturinriktade organisationerna har näringslivssamarbeten, inte alla, men många. 
Moderna Museet och Göteborgsoperan tycks ligga i bräschen för denna samarbetsform. Det 
är otydligt hur sponsringen går till men vad som verkar vara kotym är att för en viss summa 
pengar får företaget synas på hemsida, i tryckta material, tillgång till lokaler, och inbjudningar 
till vernissage. Vad som är mycket tydligt är att i alla kulturella organisationer sitter det 
representanter från näringslivet med i styrelserna tillsammans med ledamöter som 
representerar kultursektorn. Dock finns det inte i en enda bolagsstyrelse från näringslivet, 
som denna studie har tittat på, med en representant från kultursektorn.   

En annan respondent talar om kultursponsring som CSR, Corporate Social Responsibility, 
och menar att det ofta finns en budget för CSR-sponsringen och sedan fördelas pengarna på 
de olika projekten. Samma respondent säger, 

Det är viktigt att sponsringen, i alla dess former, ska förankras internt för att det 
ska fungera. Därför är det viktigt att det finns någon på företaget som är 
intresserad av konst och kultur för att det ska bli hållbart. Men det handlar om att 
vara konsekvent när man väljer typen av sponsring, det kan inte bara ändras för att 
företaget byter VD som har andra intressen. Dessutom bör sponsringen gå i linje 
med företaget, jobbar 90 procent av personalen på golvet i en fabrik i Norrland så 
kanske de inte är intresserade av kultursponsring i Stockholm. Sedan bör man också 
titta på vilka kunder som företaget har och därefter välja typen av sponsring. 
Sponsringen bör följa marknadsföringen och vara konsekvent. 

Vidare påtalar en respondent att, 

Om inte konsten har ett internt värde så har det inget värde för företaget. 
Sponsringen får inte kännas påklistrad, finns det ingen som stödjer förslaget och är 
intresserad av konst så blir det lätt ett påklistrat arbete, ungefär samma sak som 
om ett företag arbetar med miljöfrågor men egentligen inte bryr sig ett dugg. 

Erik Strand menar att även om sponsring är menat att vara en rationell handling så tas 
många av besluten om sponsring med hjärna, hjärta och mage. 

Två röster uttalar sig om hur långt Sverige har kommit på kultursponsringsfronten,  
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Sverige har inte kommit särskilt långt om man jämför med andra länder, dock är 
den svenska sponsringen betydligt intressantare än till exempel den brittiska eller 
den amerikanska. På Tate till exempel så exponeras loggan tydligt och stort på 
företaget som har sponsrat utställningen. På MoMA döps de olika 
utställningsrummen till den eller det företag som har sponsrat. I Sverige är 
samarbetet mer intressant. Ett exempel är Åhléns som gick in med fyra miljoner och 
sponsrade barnbiblioteket på Kulturhuset, sedan får de ordna barnkvällar, 
Åhlénsklubbkvällar med mera. 

Överlag är kompetensnivån inom just detta mycket låg, hur företag kan arbeta med 
kultursektorn för en win-win situation.[…] det finns en låg medvetenhet bland 
företagen om hur kulturella värden berikar deras varumärke. […] det finns många 
exempel på dåliga samarbeten inom sfären kultur och näringsliv. Delar av detta 
beror på trångsynthet inom kultursektorn samt att kulturvärlden gör för lite 
research om de företag som de ingår ett samarbete med.  

Andra företag har tagit detta med sponsring ett steg längre och själva gett sig in i 
konstbranschen och skapat nya institutioner. Exempel på dessa företag är Bonniers med 
Bonnier konsthall, Proventus med Magasin 3, Judiska teatern och Berättarministeriet, 
Carnegie med Carnegie Art Award och nu senast Sven Harry Karlsson, grundaren av 
Folkhem, med Sven Harrys konstmuseum.  

 

4.1.3 Företagen som skapat nya institutioner för konst 

 Orsakerna och anledningarna till att vissa företag har skapat egna institutioner för 
konsten skiljer sig åt. Carnegie är en investmentbank som det stormades kring för några år 
sedan. De är nu uppköpta och ägs, i form av dotterbolag, av Bure Equity, ett annat 
investment bolag. År 1998 instiftades det första Carnegie Art Award (vidare refererat till 
CAA) vilken riktar sig direkt till konstnärerna. Prissumman var och är den högsta av sitt slag. 
Enligt Sofia Bertilsson, koordinator och Ulrika Levén, curator på CCA, 

Idén grundade sig på att Carnegie antagligen fick en massa förfrågningar om 
sponsring. Men de ville göra något annat, något som var långsiktigt vilket passade 
med en banks profil. De letade efter något som skulle profilera banken, något som 
gör den speciell och ger andra värden, kulturella och inte bara monetära. Förslaget 
kom från koncernchefen. Vidare pratade Anne Folke Langenskiöld med alla 
nyckelpersoner. Hon tog in synpunkter och försökte hitta en form som skulle inge 
förtroende. Juryn var avgörande, det var och är viktigt att det är högt uppsatta och 
prestigefulla personer, så att folk förstår att det går professionellt till. […] viktigt att 
hitta en form att jobba vidare i. Idén var inte att uppfinna hjulet varje gång. 

Enligt Bertilsson och Levén landade CCA bra i konstvärlden och i näringslivet och är nu en 
väl etablerad del av konstvärlden i Sverige och de nordiska länderna. Det är, enligt dem, en 
intressant scen för ett stort företag att vara inne på och internationellt sätt är det många stora 
banker som jobbar med samtidskonst. I både konstvärlden och näringslivet arbetar de med 
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förtroendekapital. Till öppningen av utställningen bjuder de in alla tidigare nominerade 
konstnärer, konstsamlare och kunder till Carnegie. 

Konstsamlarna är potentiella kunder för banken. Det är en neutral mark att umgås 
på. Och för Carnegie är det prestigefullt att vara den som skapar denna scen. […] 
Hos privatebanking-kunderna har det märkts ett ökat intresse från dem som är 
konstintresserade. För dessa ordnas det med privata visningar. 

Investmentbolaget Proventus är ett annat företag som har skapat en egen form och 
institution för konsten. Företaget är känd för sitt kulturengagemang och har startat Magasin 
3, Judiska teatern och nu senast Berättarministeriet, ett projekt i Södertälje som vill få 
ungdomar att skriva och bli en del av och vara med i, samhället. Det finns ett tydligt 
samhällsengagemang hos grundaren Robert Weil och han nämns av flera respondenter som 
ett tydligt, men avvikande från normen, exempel på hur kultur och näringsliv kan samverka 
och påverka varandra. Själv uttrycker han det, 

Konsten har effekter, själv mår jag bättre av konsten. […] när jag är ute i världen 
och träffar människor behöver jag inte prata om mina affärer utan jag och 
företaget är mer kända för vårt kulturengagemang. Det finns stora likheter mellan 
att utveckla ett företag och en produkt med att utveckla en kulturell plattform. Men 
skillnaden med konsten är att du kan berätta vad du håller på med, om man 
misslyckas blir det en del av arbetet, det är ingen fara. Konsten är ju forskning. […] 
vi är intresserade av samhället och av människan. Vi hade aldrig engagerat oss i 
kultur om det inte var så att vi var engagerade i människan. 

Weil beskriver hur Magasin 3 är en fortsättning på det experimenterande som resulterade i 
Moderna museet. Hur intresset för konsten står i relation till samhällsbyggandet och hur 
Moderna Museet byggde på en experimentell och kommunikativ anda. Det var en period då 
människor var intresserade av konsten på ett nytt sätt men att i början av 80-talet gick allt 
detta förlorat och en, som han uttrycker det, oerhörd tidsanda tog slut. För honom är 
Magasin 3 en fortsättning på den traditionen, samma gäller för Judiska teatern, 

Judiska teatern har också en historisk bakgrund. Det judiska kulturella arvet var en 
integrerad del av det kulturella arvet innan Andra världskriget. När de kom ut ur 
gettona fanns det ett enormt ifrågasättande och de levde med olika identiteter, de 
var en del av ett majoritetssamhälle men även judar. Detta är viktigt. 
Ifrågasättande och det experimentella. Judiska teatern blandar musik, teater, dans 
[…] de jobbar mycket med teknik, ingenjörskonsten, som en del av uttrycket.  

Weil fortsätter att berätta, 

Dessa två [syftar på Magasin 3 och Judiska teatern, författarens anmärkning] har 
definitivt en koppling till samhällsbyggande. Att handskas med dubbla identiteter. 
Det finns så många nya kulturella yttringar i Sverige som helt enkelt inte får stå 
utanför samhället. Alla dessa invandringar till Sverige, genom historien [han tar här 
upp historiska exempel som vallonerna med flera] har påverkat vårt samhälle. Hur 
vi lever med dessa identiteter är viktiga att lyfta fram.  
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Han menar att om det går bra för samhället, om människor är utbildade, delaktiga i kulturen 
och i samhället, så går det också bra för företagandet. Dessa två går hand i hand.  

Bonnier, mediakoncernen, är ett annat företag som har satsat på en egen konstinstitution 
med inriktning på den svenska och internationella samtidskonsten. Enligt Jeanette Bonnier, 
en av grundarna till konsthallen tillsammans med Pontus Bonnier, var konsthallen en 
fortsättning på den stiftelse som hon tidigare inrättat till minne av sin dotter. Stiftelsen delar 
ut stipendier till unga lovande konstnärer och det är dessa stipendiater som är basen för 
verksamheten. På konsthallens hemsida beskriver hon hur hon ser på konst, att det är något 
oförklarligt, att det är viktigt att befinna sig i sin samtid och inte förstelnas, att det är de som 
är nyskapande som är intressant och att konsten kan ge glädje på många sätt och få 
människor att sätta igång fantasin. 

Det allra senaste inslaget på konstscenen är Sven Harry Karlsson konstmuseum. Han har 
låtit uppföra ett nytt arkitektritat hus intill Vasaparken i Stockholm, med utställningslokaler 
på nedre botten till de konstnärer som fått hans stipendier, samt hyreslägenheter i resten av 
huset förutom takvåningen som blir ett museum. Våningen blir en exakt kopia av hans 
herrgård, med möbler och konst, allt flyttas från herrgården till våningen och arrangeras på 
exakt samma sätt. Sven Harry är grundare till byggföretaget Folkhem, han är 80 år och är en 
stor konstsamlare. 

Ett exempel på det motsatta, att låta konsten stå bi, gäller Swedbank. En respondent berättar 
om Swedbank (dåvarande Föreningssparbanken), som under sin expansion i baltstaterna tog 
över en estnisk bank som hette Hansabank. Hansabank ska tydligen ha delat ut ett konstpris, 
Hansa Art Award. Det har dock inte gått att hitta övriga källor om Hansa Art Award har 
funnits. Men är det så, så måste Swedbank ha släppt det helt.  

 

4.2 Näringslivsrespondenterna  

 I tabellen numreras företagen i slumpmässig ordning. För enkelhetens skull 
presenteras branscherna i block, vilket innebär att investmentbranschen redovisas först följt 
av advokatbyråerna. Företagets storlek är inte representerad i tabellen eftersom en 
generalisering hade blivit ytterst godtycklig. Flertalet av bolagen i tabell är registrerade som 
både aktiebolag och handelsbolag eller kommanditbolag. Många ingår i företagskoncerner 
med modern registrerad utomlands. Att jämföra den finansiella styrkan, antalet kontor, 
antalet medarbetare, med mera skapar således inte en rättvis bild. Ledningsförankrat innebär 
hur högt upp i företaget frågan om konsten bör tas och vem det är i organisationen som tar 
detta beslut. Är konsten en medveten strategi eller bara ett infall, det undersöker följande 
kolumn. Därefter utreds vilken typ av ägandeform konsten har på den specifika 
arbetsplatsen. Kolumnen typ av konst talar för sig själv och följt av den kommer näst sista 
kolumnen som behandlar kultursponsring. Den sista kolumnen heter övrigt och innehåller 
citat eller annan information som hämtats ur samtalen.  
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Tabell 4.2 Företag inom investment- och advokatbranschen 

                                                           
1 Förfrågan om intervju kom aldrig längre än till sekreteraren 
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Ftg 1 

 
Investment 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ftg-ägd 

 
Samtida 
konst i 
form av 
måleri 

 
Nej 

 
Skapat en helt egen 
institution för konsten. 

 
Ftg 2 

 
Investment 

 
?1 
 

 
? 

 
? 

 
Foto 

 
Nej 

 
VD för företaget sitter i 
Fotografiskas styrelse 
och är en av grundarna. 
Han har skjutit in 
mycket pengar. Fotona 
som hänger på ftgs 
väggarna var tagna till 
en årsredovisning. Nu 
uppförstorade. 
 

 
Ftg 3 

 
Investment 

 
Ja 

 
Ja 

 
? 

 
Samtida 

konst 

 
Ja 

 
Skapat en helt egen 
institution för konsten.  
Kultur är en del av 
deras verksamhet. 
 

 
Ftg 4 

 
Investment 

 
? 

 
Nej 

 
? 

 
Tavlor 

 
Nej 

 
Har lite tavlor som 
hänger på väggarna. 
 

 
Ftg 5 

 
Investment 

 
Ja 

 
Nej 

 
? 

 
Tavlor, 

foto 

 
Nej 

 
Det har ”[…] konst för att 
det ska se fint ut och vara 
trevligt för kunderna. 
Tanken är att de ska byta 
ofta, ca vart tredje år. […] 
har ingen budget för 
konst”. 
 

 
Ftg 6 

 
Investment 

 
Nej 

 
Nej 

 
Ägarens 
privata 

 
Måleri, 
grafik 
och 

antikt 

 
Nej 

 
Renoverar med tänket 
modernt men med 
gammal känsla. 

 
Ftg 7 

 
Investment 

 
Nej 

 
Nej 

 
? 

 
? 

 
Nej 

 
Enligt en av de 
anställda jobbar de inte 
aktivt med konst och 
kultur. 

 
Ftg 8 

 
Investment 

 
Nej 

 
Nej 

 
VDs 

privata 

 
? 

 
Nej 

 
Konsten är till för att öka 
trivseln på kontoret för 
personalens skull. 
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2 Förfrågan om intervju kom aldrig längre än till sekreteraren 
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Ftg 9 

 
Investment 
 

 
Nej 

 
Nej 

 
Nej 

 
Nej 

 
Nej 

 
De har ”[…] valt bort 
konsten, har knappt några 
tavlor alls”. 

 
Ftg 10 

 
Investment 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ägarens 
privata 

 
Foto 

 
Nej 

 

 
Ägarna behöver förvara 
konsten någonstans. 
Byter ut ibland. 
”Företaget kapitaliserar 
på konst och musik som 
varumärkesbärare”. 
 
Man skulle kunna säga 
att kultursponsringen är 
indirekt då de upplåter 
ytor i sitt dotterbolags 
lokaler till utställningar. 
 

 
Ftg 11 

 
Investment 

 
?2 
 

 
? 

 
? 

 
? 

 
Ja 

 
Mycket konst på 
väggarna som 
utsmyckning av 
lokalerna. Har haft en 
person som har arbetat 
med deras varumärke 
men som nu har slutat. 
 

 
Ftg 12 

 
Investment 

 
Nej 

 
Nej 

 
- 

 
- 

 
Nej 

 
”[…] har ingen konst på 
väggarna, bara tv-
skärmar och 
whiteboards”. Sponsrar 
sport av personliga 
intressen. 
 

 
Ftg 13 

 
Investment 

 
Nej 

 
Nej 

 
Privatägd 

av anställd 

 
Måleri, 
grafik, 

skulptur. 
Från 
hela 

1900-
talet och 
samtida 
konst. 

 

 
Nej 

 
Företaget sponsrar 
mycket sport men är 
ointresserade av konst. 

 
Ftg 14 

 
Advokat 

 
- 

 
Nej 

 
Privatägd  

 

 
Inramad
affisch 

 
Nej 

 
Det finns ett tydligt 
ointresse för kultur, 
dock är motiven i 
tavlorna utvalda med en 
tanke bakom.  
”Det är viktigt att kunden 
inte känner sig 
överdebiterad.” 
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Ftg 15 

 
Advokat  

 
Ja 

 
Ja 

 
Hyrd 

 
Samtida 
konst. 
Bland-
teknik, 

skulptur 
video 

och textil 
 

 
Ja 

 
Arbetar medvetet med 
konsten och företagets 
varumärke.  

 
Ftg 16 

 
Advokat 

 
Ja 

 
Nej 

 
Ftg-ägd 

 
Grafiska 

blad 

 
Nej 

 
Lokalerna ska kännas 
hemtrevliga med konst 
på väggarna och 
krukväxter i fönstren. 
 
Sponsrar idrott. 
 

 
Ftg 17 

 
Advokat 

 
Ja 

 
Nej 

 
Ftg-ägd. 

 
Olja och 

grafik 

 
Ja 

 
”Konsten bidrar med färg 
på väggarna, trivsel […] 
och något att titta på 
medan man väntar i 
receptionen”. 
Låg grad av 
kultursponsring.  
 

 
Ftg 18 

 
Advokat 

 
Ja 

 
Ja 

 
½ 

privatägd 
 

½ ftg-ägd 

 
Olja, 

grafik, 
skulptur, 

textil, 
foto 

 
Ja 

 
”Konsten skapar samtal 
som skapar relationer”. 

 
Ftg 19 

 
Advokat 

 
? 

 
Nej 

 
Privatägd 

 
? 

 
Nej 

 
”Har konst som en av 
advokaterna gjort. Har 
inte köpt in något”. 

 
Ftg 20 

 
Advokat 

 
Ja 

 
? 

 
? 

 
? 

 
Nej 

 
De är ”medvetna om 
signalerna som konst 
sänder ut och har idag ett 
samarbete med ett 
galleri”. 
 

 
Ftg 21 

 
Advokat 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ftg-ägd 

 
Samtida 
Bland-
teknik, 

skulptur 
och textil 

 

 
Nej  

 
”Konsten är kul, […] 
bieffekten av konsten är 
att den blir en snackis och 
skapar en avslappnande 
effekt”. 
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4.2.1 Konsten på kontoret 

 Anledningarna till utsmyckning av kontorets offentliga delar spretar, alla har olika 
historier. Nedan redovisas respondenternas tankar och handlingar. 

Hos ett investment bolag, med mycket konst och antikviteter pågår det renoveringar i flera 
delar av lokalen. De tar emot mycket få besökare men de som kommer är revisorer, 
affärspartners och banker. 

Konsten ägs av familjen, den som gillar en tavla låter den hänga eller byter ut den 
mot en annan. Man tänker inte på det så ofta, men ja, vi vill ju utstråla att vi är en 
stabil partner. Vi har en medvetenhet med hur lokalerna dekoreras, det ska vara 
modernt men med en gammal känsla, lokalen är ju en del av vår identitet, men jag 
har inte tänkt på det som en strategi. 

En av respondenterna är delägare på en advokatbyrå och personen i fråga har även några 
officiella uppdrag inom kultursektorn. När respondenten började köpa och samla på konst 
fanns det ingen medvetenhet om konstens inverkan på varumärkesimagen. Men idag anser 
respondenten att miljön har ändrats och företagssamlingar av samtida konst nu har blivit 
hypade.  
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Ftg 22 

 
Advokat 

 
? 

 
Nej 

 
Nej 

 
Nej 

 
Nej 

 
”Har inget av värde. Vem 
som helst anställd i 
företaget skulle kunna 
köpa om man trillar på 
något, men det är ingen 
som har den uppgiften och 
ingen som är 
konstintresserad”. 
 

 
Ftg 23 

 
Advokat 

 
Nej 

 
Nej 

 
Privatägd 

 
Samtida 
Bland-
teknik, 

skulptur 
och textil 

 

 
Ja 

 
”Från början var konsten 
inte en strategi med det 
ligger i tiden”. 

 
Ftg 24 

 
Advokat 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ftg-ägd 

 
Samtida 

 
Nej  

 
Konsten är en 
integrerad del av 
företagets lokaler. 
Samarbetade tidigare 
med arkitektkontor och 
konstnärsföretag i 
utformningen. 
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Det började med att vi behövde ha något på väggarna, så jag köpte tavlor för 
byråns pengar. Efter några år ville delägarna inte betala mer för konsten så jag 
började investera själv. […] det går inte att få 50-60 delägare att avstå från cirka 
50-100 000 kronor om året för att köpa konst till företaget. […] Konstsamlandet 
bygger alltså inte på en strategi, men just nu ligger det i tiden och fler 
uppmärksammar det. De senaste tio åren har intresset vuxit. […] Under 90-talet 
ombads jag att ordna med visning av min samling. Jag hade inte tidigare tänkt på 
att det var en samling jag hade. […] Nu har jag haft flera visningar av min samling 
som hänger på kontoret. Hitintills kanske jag har haft runt 150 stycken visningar, 
vissa av dem är som klientaktiviteter. Ibland kommer det klienter som säger att de 
bara kom för att titta på konsten och inte lyssna på de andra talarna [under ett 
klientevenemang, författarens tillägg]. Det är många som noterar konsten och vi 
har många högt uppsatta personer i näringslivet som våra klienter, konsten skapar 
samtal. Utan konstverken på byrån skulle det bli ett tomrum tror jag, eftersom de 
samtida verken är en del av byråns identitet. 

En annan respondent, mycket konstintresserad och engagerad, möter svalt intresse hos 
ledningen på sin arbetsplats. 

Det här företaget har ingen egen konst. De är heller inte särskilt intresserade av att 
lägga pengar på konst. De sponsrar sport helt enkelt. Jag har tidigare hållit ett 
föredrag om konstens betydelse för de högt uppsatta i företaget och fick stående 
ovationer när jag talat färdigt. Men att lägga ut pengar på konsten är en annan 
femma. De får miljarder i vinster varje år, men det ska tydligen gå till aktieägarna. 
Mycket vill ha mer. I den här organisationen finns det inget som heter kulturell 
status och det finns ingen förankring eller förståelse för detta i ledningen. Det 
handlar om förankring och om det finns ett intresse. 

En advokat och delägare uttrycker hur de arbetar medvetet med kontrasterna mellan 
gammalt och nytt. På grund av byråns arv, måste det finnas historia i lokalerna men eftersom 
de har en, som respondenten uttrycker det, modern personalpolitik och ligger i framkanten 
när det gäller moderna frågeställningar, ska även det synas. 

När man sitter i det här rummet blir det att man samtalar om konsten. När en affär 
sedan är avslutad så är den slut, den är förbi. Om man skulle mötas vid ett annat 
tillfälle så pratas det inte om affären och finns det inget annat att prata om så 
skapas det heller ingen relation. Det är viktigt med annat att prata om för en 
fortsatt kontakt. Konsten ger den möjligheten, till en vidare kontakt när våra 
tjänster behövs igen. Konsten är också till för att förmedla associationer. Låt säga 
så här, de är omgivningsformuleringar. 

Samma respondent berättar att det är viktigt att hålla ett öga på konsten eftersom den 
världen ligger i framkanten av samhällsyttringarna och speglar samhället. Respondenten 
menar att på detta sätt har man koll på vad som händer. Inom byrån kan ett intresse för 
konsten blossa upp då och då. Intresset finns men exploateras inte. Detta tror respondenten 
beror på att arbetsklimatet är hårt och att tiden inte räcker till. Det uttrycks en viss rädsla för 
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att det kan bli lite flummigt. Om det hade funnits valida mätmetoder kunde en samverkan 
med kultursektorn och medarbetarna på byrån varit ett alternativ att överväga. 

En av respondenterna, VD och managing partner på ännu en advokatbyrå, berättar att de 
medvetet använder sig av konsten. De hyr sin konst och har inga problem att prata om det. 
Vid sidan av varje verk sitter små lappar, i visitkortsstorlek, där namn på verket står, 
konstnärens namn, material och företagets namn som de hyr från. Respondenten berättar 
om samarbetet, 

Jag kan inte så mycket och håller på och lär mig om modern samtidskonst. Det är 
inget jag har haft med mig sedan barnsben. Företaget hyr konsten och vi har inga 
intentioner att köpa. Vi skulle gärna byta varje halvår och vi tar gärna in unga 
konstnärer. Att hyra konsten är ett bra sätt att få tillgång till den. Kontakten med 
konsthandeln som hyr ut konsten har jag haft i flera år och från början var det 
ingen medveten satsning. Men nu, tillsammans med den nya grafiska profilen är 
konsten en betydligt genomtänkt strategi. Konsten är en del av byråns nya 
varumärkesbyggande, eller om man vill kalla det för imagebyggande. Den moderna 
samtida konsten blir en del av den framtidsbyrå som vi vill vara.  

Respondenten fortsätter att berätta om varför de använder sig av konst i sina lokaler, 

Konst ger samtalsämnen som är otvungna. Istället för att prata om barn eller annat 
kan man prata om konsten på väggarna eftersom konst väcker känslor. Men 
konsten vi har får inte var stötande, provocerande eller alldeles för extrem. Vi 
måste tänka på klienterna. Det går till exempel inte att ha ett fotografi med ett dött 
barn och sedan så kommer en klient vars barn har dött. Det får heller inte anspela 
på rasism, religion eller sexuell läggning. Vi vill ju inte skapa dålig stämning. Fast 
det får inte bli för slätstruket heller. […] Konsten får folk att må bra, klienterna, 
medarbetarna, ja alla som vistas i lokalerna. Jag tror det skapar positiva resultat. 

På en annan byrå kunde konstrasterna inte vara större. Byrån är liten och de delar sitt kontor 
med andra jurister till vilka de hyr ut. På väggarna hänger fyra tavlor, inramade affischer med 
bilder från ett anrikt lärosäte i USA. Respondenten får berätta mer, 

Vi kan inte signalera flådighet, då skulle våra klienter känna sig överdebiterade. 
Kultur är en kostnadsfråga, man skulle kunna ha ett vackrare kontor men då kanske 
kunderna skulle, som sagt, känna sig överdebiterade. En stor organisation har 
större möjligheter, där kan de dela upp ansvarsområdena. […] Konst är helt klart en 
pengafråga. Lärosätets namn som figurerar på affischerna signalerar akademisk 
tyngd och god kvalité. 

På en advokatbyrå, något större än den sist nämnda tar sekreteraren emot och berättar om 
hur de tänker kring konsten som de har på väggarna. Två till tre gånger per år kommer det 
en konsthandlare upp till deras kontor och visar konst. Han ringer alltid först. Det finns 
inget köpkrav och hittar de inget som de tilltalas av så står de över. 
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Här är det den personliga smaken som styr och det är ett antal delägare som 
konsten ska tilltala, men vi samlar inte på någon särskild nisch. Priserna på verken 
har betydelse och de brukar kosta mellan två och tio tusen kronor. Självklart köper 
vi inte konst som vi inte tror är värt priset eftersom vi inte vill gå i förlust om vi 
skulle sälja, vilket vi aldrig gjort, sälja alltså. Men konsten är ingen finansiell 
investering. […] Vi har konsten för vår egen personliga njutning, om det skulle leda 
till att vissa klienter ser på byrån med andra ögon så är det en positiv bieffekt. Men 
det är ingen uttalad strategi. […] Det är viktigt när klienterna kommer att det 
framförallt ska kännas hemtrevligt, med blommor i fönstren och så. Den 
utmanande konsten får hängas hemma. Man måste självklart tänka på företaget 
när konsten väljs men den är inte vald för att på ett specifikt sätt berika 
varumärket. 

På ett kontor till ett investmentbolag, möts besökaren av foto, stora fotografier med nakna 
kvinnor. Investmentbolaget driver flera kända restauranger och krogar i Stockholm som 
medvetet satsar på konst. Restaurangerna har både permanenta verk och tillfälliga 
konstprojekt, konsten är en del av dessa företags uttryckssätt. Konsten på kontoret är privat 
och tas dit av ägarna som behöver förvara den någonstans. Ibland byts konsten ut. 
Respondenten förklarar, 

Jag tror att ägarna till företaget vill, med konsten, förmedla en bild av sig själva 
som unga, lättsamma och kanske en aningen egocentriska. Ja, att de kan göra vad 
de vill eftersom de har så mycket pengar. 

En annan respondent, som själv köper och hänger konsten till kontoret via vänner och 
grannar som är konstnärer, beskriver sitt sätt att se på konstens funktion, 

I receptionen är konsten något som ska sysselsätta tanken, i samman-
trädesrummen och hos killarna ska det vara färg och behagligt. Meningen med 
konsten i receptionen är att vi vill ha färg och att man ska fångas av konstverken 
och glömma lite vad klockan är medan man väntar. Jag tycker man ska utgå ifrån 
sig själv när det gäller konst det är ingen medveten strategi utan bara roligt och 
något som jag köper om jag ramlar på. 

Under en annan intervju berättar en respondent att konsten är en del av en medveten 
varumärkesbyggnad. För dem är ledorden en känsla av lekfullhet och humor. Via konsten 
ska det öppnas upp för samtal, detta ser de som mycket viktigt. 

Vi har en ny kommunikationsplan och detta är ett led i vår nya profil, vi ska vara 
samtida, mjukare och mer arty. Konstverken måste till viss del harmonisera med 
inredningen [...] de fungerar även som utsmyckning av lokalerna. [...] Konsten ska 
vara samtida, av unga konstnärer som inte är helt etablerade. [...] Vi köper inte ur 
investeringssynpunkt utan mest för att det är kul och det är roligt att följa 
konstnärerna. 
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4.2.2 På fältet 

Jag förnekar inte att det är prestige i konstsamlandet och kunskapen, speciellt i 
advokatvärlden. Konsten är knuten till personligt intresse. 

Konstvärden består av flera dimensioner och alla typer av människor. Flera av 
respondenterna använder sig av gallerister när de köper in konst, andra känner konstnären de 
köper av. Vissa investerar i hård valuta, köper och säljer, andra köper för att det är fint och 
tilltalande och skulle inte kunna tänka sig att göra sig av med något verk. För att få en inblick 
i hur konstvärlden kan fungera följer några citat och berättande text. 

Jag har ingen särskild rådgivare utan jag använder mig av 10-15 stycken gallerister. 
De här galleristerna och de andra som jobbar där vet vem jag är när jag kliver in. 
Man måste vara någon för att få köpa konsten, ibland behöver man referenser. Jag 
var i Danmark och gick in på ett galleri och ville köpa en tavla, men fick inte det. De 
visste inte vem jag var och ville därför inte sälja till mig, trots att jag hade 
pengarna. Jag bad dem ringa Lars Nittve [dåvarande överintendent på Moderna 
Museet, författarens anmärkning]. Han gick i god för mig, okejade köpet och alltså 
via den referensen fick jag köpa. Bara för att man har pengar betyder inte att man 
får köpa. Inför en ny utställning, på något galleri, brukar galleristerna, om det är en 
konstnär i ropet och galleristen tror att det kommer sälja slut, ha något som kallas 
för preview. Då bjuds cirka 20 personer in till en förhandsvisning av verken. Det är 
en sluten cirkel med betydelsefulla människor. Dessa får möjlighet att se konsten 
före alla andra. Moderna Museet finns till exempel alltid med på denna lista. Ibland 
kan alla verken vara sålda innan vernissagen. Klimatet har nog blivit lite 
amerikaniserat, man kan inte bara köpa för att man har pengar. Konstnärerna och 
galleristerna vill att verken ska visas och då alltså helst köpas av olika institutioner, 
organisationer eller företag. En företagssamling har den föredelen att den visas. 

Samma information kommer från ytterligare en respondent. Denne förtydligar angående 
galleristernas prioritetslista, 

Hos de olika galleristerna är advokatbyråer högt upp på deras prioritetslista. Först 
kommer Moderna Museet följt av de stora investerarna och därefter kommer 
advokatbyråerna. […] Det handlar mycket om personliga kontakter när man köper 
konst. 

Galleristerna har sina egna konstnärer knutna till sig. De för register över vem som har köpt 
vilket verk av vem, så om de skulle bli uppsökta med en förfrågan om ett verk, kanske till 
någon utställning på ett museum, så kan de hänvisa vidare till köparen. Köparen ta sedan 
ställning till om verket ska lånas ut eller ej. Konstverket får på detta sätt en stamtavla, det 
kallas på konstspråk för proveniens, och inkluderar vem eller vilka som har ägt tavlan och 
vilka utställningar tavlan har medverkat i. Om tavlan säljs på auktion vet de som är insatta 
vem det är som säljer sin tavla utan att det står en avsändare. Men det händer att 
konstnärerna går bakom ryggen på sina gallerister och säljer en tavla på auktion som de haft 
hemma i över tio år, och på detta sätt får alla pengar själv. Bukowskis har även de, enligt en 
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av respondenterna, försökt att förbigå galleristerna genom att köpa upp direkt från 
konstnärerna. 

Under en intervju kommer just auktioner på tal. Bukowskis höll en auktion med titeln 
Contemporary & Design , i maj 2011. På auktionen ropades en Warhol hem för tio miljoner 
kronor. Respondenten uttalar sig om detta, 

Det är helt makabert. När man kan få en likadan i New York för fyra. Antagligen var 
det så att det var någon i Lundin Oil, som äger Bukowskis som budade på den och la 
så mycket pengar. Detta gör man för att sätta Sverige på kartan och att göra så att 
Bukowskis kan spela i samma liga som Sotherby’s.  

En av respondenterna beskriver sin konstvärld som en liten värld med cirka 100 personer 
som träffas hela tiden på middagar och tillställningar. Bland dessa är det många högt 
uppsatta i näringslivet och i konstsfären. En respondent beskriver hur viktigt det är socialt 
med konsten. 

Konsten på företaget är oftast kopplad till en person. Det är en tydlig rangordning 
alltså väldigt hierarkiskt. Förut fanns det en annan delägare här, som nu har slutat, 
som började sätta upp sin egen konst också. Jag blev ju nervös, tänk om någon 
kanske skulle tro att jag hade köpt de där verken, det skulle ju påverka hur folk 
uppfattade min goda smak och omdöme. Men eftersom denna person var en 
delägare så var det svårt att diskutera saken, hade det varit en sekreterare hade 
det varit mycket enklare. Som tur var slutade den här delägaren och jag slapp ta 
diskussionen. Man är inte bättre än sitt sämsta verk och man kan ju inte tappa 
ansiktet. Det har mycket med anseende att göra. Allt man gör är transparent. Alla 
vet till exempel vem som säljer vad eftersom man är registrerad hos galleristerna 
och konstnärerna vet vem de har sålt till. Många samlare säljer inte, men jag gör 
det om jag behöver pengarna eller om det är döfött. Om konstnären inte 
utvecklades som jag trodde så kan jag inte ha det i min samling, jag vill inte ha 
någon som inte blir något. 

En annan respondent verkar inte ha så mycket till övers för allt kindpussande inom 
konstvärlden. Respondenten tycker att alla springer i samma fåra, 

Ska någon ha en person [konstnären] så ska alla andra också ha den. Detta kan 
vara frustrerande och jobbigt för konstnären som känner enorm press att producera 
och mycket blir då dussinkonst. Det är inte konstnärens fel, men galleristen och 
investerarna vill ju ha. Ett annat problem är när konstnärerna och deras verk bli för 
högt värderade, och så helt plötsligt, så finns det ingen som vill betala den summan 
som verken är värderade till. Ta Karin Mamma Andersson som exempel. Hon kan i 
praktiken inte göra oljemålningar längre eftersom de skulle betinga ett så högt 
värde att ingen skulle ha råd att betala för dem. Så nu får hon ägna sig åt grafiska 
tryck istället som inte går för lika mycket pengar. […] En investerare som har köpt 
upp mycket av en konstnär men sedan inte tror på honom eller henne, kan ställa till 
det ordentligt. Genom att sätta ut alla verken på auktion dumpas marknaden och 
konstnären helt. 
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Engagemangen kan te sig olika, vilket empirin har visat. En respondent tillsammans med sitt 
företag och en grupp entusiaster har startat ett kulturprojekt där de verkar för att en nya 
konstnärlig scen ska uppföras i Stockholm. Syftet är att denna nya arena ska skapa positiva 
synergieffekter inom kultursfären och leda till dynamiska korsbefruktningar inom olika 
konstområden. 

Under en intervju ställs frågan om det ligger prestige i konstsamlandet och kunskap om 
konst och konstyttringar. Respondenten instämmer i frågan och menar att så är det speciellt i 
advokatvärlden där konsten är knuten till personligt intresse. Respondenten talar om att det 
är många advokater som är privata samlare och visar upp sin konst på kontoret. En mindre 
orsak till att den privata samlingen visas på kontoret har att göra med skatteverkets regler. 
Reglerna säger att konst, som köps in till företaget av företaget, inte avdragsgillt eftersom 
konst ökar i värde i motsats till andra saker som företagen köper in. Med hyrd konst är det 
andra skatteregler som gäller.  

Under en annan intervju berättar en respondent, 

Nätverken har stor betydelse och självklart är namnen på upphovsmännen 
betydande. Vi skryter inte med vår konstsamling på det sättet som andra byråer 
kan göra. Det är mycket skryt om konst och fina möbler. [...] Kultur har hög status 
och när andra försöker få kontakt med byrån så är det genom kultur. Förut var det 
mer sport men nu uppfattar vi det som att det rör sig mer mot kultur och kulturella 
evenemang. 

 

4.2.3 Mätbarheten i förfarandet 

 Hur mäts ett företags kulturella engagemang i ekonomiska termer? Detta har varit 
en av frågorna som ställts till intervjuobjekten. Denna fråga tycks svår att svara på. En av 
respondenterna, som arbetar med att sammanföra kultur och näringsliv för frodiga 
samarbeten, menar att,  

Jag önskar att samarbetet kunde professionaliseras, det ska inte vara de privata 
intressena som styr. Men nätverken är uppbyggda av personkontakter. 

Samma respondent menar även att om företagen mätte både innan och efter samarbetet så 
skulle de kunna se förändringen. Som exempel tas ett företag upp som samarbetade med en 
konstnärlig institution. Innan samarbetet mätte de varumärkeskännedomen och således även 
efter. Detta exempel hörde dock till ovanligheterna. Vanligaste är att mätning överlag är 
sällsynt och knepig, eftersom företagen sällan har ställt upp konkreta målsättningar för sitt 
samarbete och vad de vill få ut av det. Ett mål kan, enligt respondenten, vara att skapa goda 
relationer inom en viss bransch och använda sig av kulturell verksamhet för att skapa 
gynnsamma effekter för företaget. Uttryckligen en kulturell kanal in till målgruppen. 
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Andra respondenter menar att det kan mätas i pressklipp och PR, alltså i uppmärksamheten, 
som företaget får i detta konstens sammanhang. En respondent vars kontor stoltserar med 
en diger samling samtidskonst uttrycker det som så, 

Konstens effekter på varumärket kan mätas genom det antalet förfrågningar vi får 
om att visa konstsamlingen. Internt kan det även mätas genom att medvetenheten 
bland medarbetarna om konsten har ökat och då påtagligt. Externt mäts det 
genom att det skrivs allmänt om företaget och att företagets nämns i 
konstsammanhang. Konst ger god PR. […] just nu ligger det i tiden och fler 
uppmärksammar det. De senaste tio åren har intresset vuxit. 

En respondent som arbetar med att hyra ut konst till företag påtalar att immateriella värden 
är svåra att mäta och precis, som det skrevs tidigare i detta avsnitt, är målet viktigt att ställa 
upp men att dessa överlag brukar vara diffusa. Denna respondent har även funderat kring 
professionaliserandet, 

Tidigare så önskade jag att det skulle professionaliseras, men jag var naiv att tro på 
det. Idag vet jag bättre, det måste finnas någon på företaget med ett intresse för 
konsten annars går det inte. 

Ett företag berättar hur de en gång beställde en mediarapport, men att de kom fram till att de 
inte vill mäta på det sättet. De väljer att uppmärksamma det genom antalet förfrågningar de 
får ifrån sina kunder om visningar men även genom att ge personalen en egen kväll för 
konsten och på så sätt utveckla sitt seende. 

Genom att se andra saker och göra andra saker blir man mer intressant som 
människa och som medarbetare. 

En annan röst menar att, det går aldrig att mäta vad som är det ena eller det andra, det hänger ihop. 
Samma lika tycker ytterligare en respondent, som säger att det märks på helheten, i 
atmosfären. Men personen ser även möjligheter för mätbarhet i hälsostatistiken. Ett annat 
förslag skulle kunna vara att mäta det visuellt för att visa på skillnader. Genom att ta bilder 
på ett rum före och efter, utan och med konst, kan det visuellt visas på en skillnad i miljön. 

 

4.3 Sambandskarta 

 För att få en illustrativ bild av hur konstfältet är uppbyggt har en sambandskarta 
gjorts. Den visar dock inte på maktförhållanden utan bara länkar mellan de olika 
institutionerna och personer. Kartan bör betraktas som ett tidsdokument och den gör inte 
anspråk på att vara komplett eller helt korrekt. Koncentrationen har legat på institutioner i 
Stockholm, och inte enbart på bildkonstnärliga. De svarta strecken representerar aktuella 
kopplingar, de grå strecken före detta förbindelser och de gröna strecken visar ett aktuellt 
samarbete, som anställd eller i annan form.  
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Karta 1 Samband 
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Karta 2 Fält 
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5.1 Fältkartan 

 Till fältkartan, karta nummer två, har en ny dimension lagts till. Organisationerna är 
färgmärkta för att visa på vilket fält de ursprungligen agerar på. Den orangea färgen 
symboliserar verksamma på det kulturella fältet, i detta fält inkluderas de som legitimerar, 
recenserar och skapar konst men ej de som bistår eller säljer material till verksamma på fältet. 
Den gula färgen är det politiska fältet och den blåa färgen står för det ekonomiska fältet, 
näringslivet. Detta fält inkluderar banker, investmentbolag, advokatbyråer och storföretag 
med ekonomiskt kapital. Figur 5.1 på nästa sida är en klar förenkling av fältkartan. 

 

5.2 Fältet 

 Konstscenen kan ses som ett stort fält i ett ännu större fält, det kulturella, som 
inkluderar andra konstformer som teater och musik. Denna studie har dock koncentrerat sig 
på konstformer så som måleri, skulptur, grafik och textil vilket innebär att de andra delarna 
av det kulturella fältet lämnas därhän. Konstfältet blir en gemensam arena där något 
gemensamt, konsten och konstverken, står på spel. Det har gjort specifika investeringar i 
kunskap, så som, praktisk utbildning likväl som teoretisk utbildning i konstarterna. På fältet 
florerar specifika insatser som ställningstaganden, till exempel vad är konst och vad är inte? 
Ett gammalt exempel på detta är foto. Sedan finns det även specifika vinster så som 
erkännande som konstnär, konstkritiker eller samlare. Intresset för konsten är villkoret för 
att fältet ska fungera, svalnar intresset så försvinner rollerna och tävlandet, konkurrensen blir 
oviktig. Det finns dock inga tecken som visar på att det skulle vara aktuellt eftersom färg och 
form är hetare än någonsin. Respondenterna verifierar detta. 

Vilka roller finns det då på detta konstfält? I det empiriska materialet går det att utläsa ett 
flertal roller med olika status och makt. De som gått att tyda är de framgångsrika 
konstnärerna, de övriga konstnärerna, institutionerna i form av, politiskt styrda institutioner, 
lärosäten, museer, intresseorganisationer, branschorganisationer, gallerier och företagen samt 
utmärkande individer inom dessa institutioner, vidare existerar mäklarna, vilka är galleristerna 
och de som låter sin kunskap om konst hyras ut till dem med mindre kunskap, och slutligen 
konstkritikerna, samlarna och auktionshusen. 
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Det skulle således gå att bygga upp ett fält grafiskt, med hänsyn till konstnärliga, politiska 
och ekonomiska roller. Kartan nedan är inspirerad av Bourdieus kartläggning (1996) över 
maktfältet ur Flauberts Sentimental Education. Det som tidigare inte har gjorts, på de två 
stora kartorna, vilket görs i figur 5.1, är att rollerna är positionerade efter relationer med de 
andra fälten och hur långt ifrån eller nära de är varandra. Konstkritikerna verkar till exempel 
på konstfältet, med relativt stort avstånd från det politiska fältet och med större närhet till 
det ekonomiska. Självklart kan en konstkritiker ha en politisk och ideologisk åsikt som de för 
fram i sin recension, men de är sällan anställda av ett politiskt parti, eftersom kritiken då 
snarare skulle kunna liknas vid propaganda. Museerna kan vara både drivna av det offentliga 
och det privata med bidrag från de båda. Intendenterna och de konstnärliga ledarna kan vara 
både tillsatta av positioner på det politiska och det ekonomiska fältet. Trots detta spelar de 
en avgörande roll på det konstnärliga fältet, de befinner sig i mitten där makten är som mest 
koncentrerad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Rollerna samt investeringarna för att få ta del av fältet har diskuterats ovan. Men det krävs 
mer för att få delta. Vad kan de olika aktörerna vinna? Del av vinsten är att få delta, att bli 
någon att räkna med men ytterligare att bli accepterad av resten av gruppen. Gruppen ger till 
exempel konstnären rätten att kalla sig konstnär, samlaren status som konstkännare vilken 
måste upprätthålla en värdig samling, eller kritikern vars rätt det är att kritisera en utställning 
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 Figur 5.1  Konstfältet, egen bild. 



43 
 

och reflektera budskap, metod och sammanhang. Det handlar således om att skapa sig, och 
att förvalta, en status. 

Dessa relationer är konstruerade och positionerna på fältet står i relation till varandra. Det är 
som Bourdieu skulle uttrycka det, relationerna som förbinder positionerna. Tittar vi på den 
stora fältkartan, karta nummer två, går det att se hur det ekonomiska fältet tar plats i det 
kulturella fältet och hur även det politiska fältet har betydelse. Om studien skulle utgå ifrån 
vad kulturministern sa, att kultursektorn finansieras till en tredjedel av statliga bidrag och två 
tredjedelar av privata, skulle det innebära att det ekonomiska fältet borde ta dubbelt så 
mycket utrymme i det kulturella fältet än vad det politiska fältet gör. Detta är dock i 
ekonomiska termer mätta mått, inte i positioner. Den stora fältkartan visar tydligt på hur stor 
del, det ekonomiska fältet, agerar inne på det kulturella. I figur 5.1 går det att dra slutsatsen 
att ju närmare mitten desto större dominans över resten av fältet. 

Under rubriken kultursponsring talar respondenterna om de olika fälten, hur de står i 
relation till varandra. I synnerhet när det talas i ekonomiska termer. Men det är även tydligt 
hur konstnärerna, på det kulturella fältet, är beroende av det politiska fältet i form av bidrag 
och det ekonomiska fältet, med sponsring och även i form av uppköp av konstverken och 
var de placeras för beskådning. Respondenterna har uttryckt vikten av att konstverken visas, 
både för sig själva, sin egen status eller företagets och för konstnären. En annan mötesplats 
där fälten korsas är i styrelserummen. I alla kulturorganisationer sitter det med representanter 
från näringslivet. Det går att tyda en rörelse från det ekonomiska fältet in i det kulturella, 
men ingen liknande rörelse åt andra hållet. Detta blir tydligt i karta två, där det ekonomiska 
fältet är markerat med blått och det kulturella med orange.  

 

5.2.1 Stammar 

 I de flesta fält ingår det ytterligare delfält eller mindre fält, ja fält i fälten. En 
respondent berättar om hur det fungerar bakom kulisserna hos auktionshusen. 
Auktionshusen går givetvis att se som ett mindre fält i fältet. Vi kan kalla det för 
auktionshusfältet. Studien kan dock konstatera att fältets gränser i detta fall sträcker sig långt 
utanför nationsgränserna. Respondenten berättar hur en tavla köptes för tio miljoner svenska 
kronor, när någon, väl insatt i konst, kan konstatera att den egentligen inte är mer värd än 
fyra. Förklaring till detta skulle då vara att auktionshuset Bukowskis agerar på samma fält 
som andra mer prestigefulla aktionshus utomlands och vill komma närmare maktens 
centrum. Som en del av en stam, önskar sig Bukowskis nå högre i hierarkin. 

Det är tydligt i datamaterialet att det existerar stammar inom konstfältet. En av dessa 
stammar kan kallas för maktstammen. Som en av respondenterna förklarade så finns det 
cirka 100 personer i Sverige som bestämmer över konsten, över vem som blir känd och vem 
som inte blir något. I denna stam finns det betydelsefulla personer inom kultur och 
näringslivet. Konsten är det länkande värdet och det delade konsumtionsintresset. Det är 
förvånansvärt likt en högstadieklass, enligt författarens mening, där mellanskiktet vill hänga 
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med de häftiga barnen. Även på högstadiet hänför man sig till kindpussande. Det länkande 
värdet må vara något annat, men det påminner om varandra. Relationer och förbindelser 
styr, det måste följaktligen finnas relationer mellan dem som besitter egenskaperna och dem 
som värderar dessa. Ett exempel på ett fält i fältet är de som blir inbjudna till previews, en 
förhandsvisning av verk hos en gallerist. I detta fält kan man tänka sig att det kulturella 
kapitalet står högre än det ekonomiska, detta vittnar även en av respondenterna om. Men att 
även det ekonomiska kapitalet har varit en hjälp på traven för att tillskansa sig det kulturella 
kapitalet. Speciellt om aktören startar helt utan ett socialt kapital. Kan slutsatsen bli att ett 
habitus med mycket kulturellt kapital, en stor dos socialt kapital och några delar ekonomiskt 
kapital gör att man får vara del av denna stam, om inte annat så kanske det går att bli en 
hangaround? För att utveckla denna tes behövs det göras vidare ingående studier av olika 
habitus. Detta ägnar sig inte denna studie åt, så vi avslutar detta resonemang med att 
konstatera, utan kulturellt kapital inget köp. 

 

5.3 Symboliskt kapital 

 Symboliska kapital handlar om relationer, hur sociala grupper erkänner något som 
värdefullt och därav ger det en speciell innebörd och mening, en typ av status. Tillgångarna 
som människor, institutioner, verk, utbildning, med mera måste ha aktning, anseende, 
renommé eller tilltro från gruppen för att legitimeras. Tittar vi på studiens respondenter finns 
det många symboliska kapitalsorter som erkänns värde i vissa grupper men i andra har de 
lågt eller inget värde.    

För en av respondenterna var det centralt att inte signalera flådighet eftersom klienterna inte 
fick känna sig överdebiterade. Hos denna byrå har konsten inget symboliskt värde. Med 
konst följer inte attributen som tilltro eller aktning. Istället spelade de på symboliska 
tillgångar så som examina från renommerade lärosäten. Finns det en marknad för denna 
tillgång är den mött. Vad deras klienter, det vill säga gruppen, erkänner för tillgångar som 
symboliskt kapital är outrett. Likväl uttrycker en annan respondent hur angeläget det är att 
plocka bort konsten när det går dåligt för företaget eftersom ägandet av verken inte längre är 
legitimerat. I intervjuerna uttrycks vikten av att konsten måste ha ett internt värde annars har 
det inget värde för företaget. Kapitaltillgången måste sålunda vara förankrad inom företaget, 
företaget ses här som gruppen. 

Under flera intervjupass upplevs det som att konst i lokalerna inte är en genomtänkt 
handling ur strategisk synvinkel. Konsten är till för att liva upp och göra det hemtrevligt. Om 
klienter eller kunder får en positiv bieffekt av mötet är det bara bonus. De konstnärliga 
verkens symboliska kapital beror helt på vem det är som beskådar dem.  

Hos andra finns det en stor marknad för tillgångar som konstverk. Under intervjuerna har 
beskrivande ord som stabilitet, historia, moderna, framtida, otvungna, unga, lättsamma, 
lekfulla, humoristiska, samtida, mjuka, arty, nyskapande, intressanta, prestigefulla och 
spännande uttalats. Dessa människor uppfattar att det finns ett värde i ägandet av konstverk. 
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Ett symboliskt värde och inte bara ett ekonomiskt. Genom konstverken appliceras dessa 
attribut på deras organisation vilket legitimerar dem som aktningsvärda, sanningsfärdiga och 
eller överlägsna. Självklart måste det finnas en relation mellan dem som besitter 
egenskaperna och dem som värderar dessa. Enligt en respondent är det enklare för ett 
företag som agerar på en mindre, exklusiv arena, har hittat sin målgrupp och inte behöver nå 
ut till en bred publik. Bourdieu menar att det handlar om att lyckas övertala människors 
perception och föreställningar om en viss värld och att denna värld är värdefull. 

Det symboliska kapitalet, i förkroppsligad form som konstverk, kan ses som företagets själ, 
vilket uttrycks av en av respondenterna som säljer in hyrkonceptet av konst till företag. Men 
för att konsten ska kunna vara själen hos ett företag så krävs det en medvetenhet om konst, 
att konst är avslöjande på samma gång som innehållet inte behöver vara samma sak som 
uttrycket. Det tjats om det, men det måste finnas en marknad, en grupp eller del av samhället 
som värdesätter detta kapital för att företaget ska kunna utnyttja sig av det. 

En respondent menar att kultursektorn är trångsynt när det gäller samarbeten med 
näringslivet. I omvända ordalag skulle alltså delar av kultursektorn inte tilldela vissa 
människor, institutioner med diverse examina och titlar någon tilltro eller aktning och därav 
ej legitimera deras ägande och inte se dem som aktningsvärda, sanningsfärdiga eller 
hedervärda. Det innebär att de tillgångarna som näringslivet har inte ses som symboliskt 
kapital inom vissa delar av kultursektorn och därav finns det inte en marknad för dessa 
tillgångar. Skulle det kunna vara så att denna trångsynthet bottnar i, att hos denna grupp, har 
dessa tillgångar inget marknadsvärde? Intressant vinkling, men tyvärr måste det lämnas som 
ett frågetecken inom ramarna för denna studie. 

Det råder inga tvivel om att företagen som aktivt arbetar med konst som uttryckssätt är en 
del av denna grupp som bestämmer att det kulturella kapitalet i form av konst ska tilldelas 
värde. De har tagit till sig det som forskarna skriver, om konstens associationer, om inte förr 
så senare. 

 

5.3.1 Företagen med flera dimensioner av symboliskt kapital 

 I kapitel 4 avsnitt 1.3, beskrivs företag som har gått steget längre, som inte enbart 
klär väggarna med konst eller sponsrar en konstnärlig institution. Dessa företag har redan ett 
symboliskt kapital i form av de tillgångar, som ger dem aktning, anseende, renommé och 
tilltro hos kunderna inom det ekonomiska fältet. På grund av personligt engagemang eller en 
önskan att profilera sig, på sina villkor, har de tagit steget och gett sig in på konstfältet 
genom att bygga upp nya konstnärliga institutioner. 

Carnegie startade 1998 Carnegie Art Award och de beskriver i kapitel 4, hur avgörande juryn 
var. Genom att använda sig av juryns symboliska kapital i form av examina och titlar 
lyckades de överföra dessa tillgångar till CAA som institution. Institutionen i sig fick då 
attributen som gjorde att gruppen erkände konstpriset som aktningsvärt, sanningsfärdigt och 
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hedervärd. Människorna i och runt CAA var och är prestigefulla personer med mycket 
kulturellt kapital och samtidigt verksamma på konstfältet.  

Ett annat exempel är Proventus, som enligt grundaren är mer känd utomlands för sitt 
kulturella engagemang än sina näringslivsverksamheter. Här kan det vara till sin rätt att 
fundera kring företagets habitus, som är en förlängd arm av grundaren Weils habitus. Skulle 
det gå att sätta ett likhetstecken mellan en persons habitus och ett företags habitus? Utan att 
det tidigare i uppsatsen har redogjorts för hans levnadshistoria så vet vi att han grundade 
företaget och är verksam på fältet där kultur möter ekonomi. Han omtalas av andra 
respondenter som ett tydligt exempel på någon som rör sig i och mellan båda fälten. Frågan 
får dock bli hängande i luften och kan kanske plockas upp av någon annan som önskar 
forska vidare. Proventus driver tre kulturella organisationer som behandlar områden som rör 
konst, teater och författande. Företaget har en direktkanal in i den kulturella världen. Dessa 
tre organisationer arbetar med sociokulturella uttryck. 

 

5.3.2 Kulturellt kapital 

 Kulturellt kapital behandlar dominansförhållanden. Kapitalet består av förmågor 
vilket samhället eller gruppen betraktar som tillgångar. Det kulturella kapitalet är det kapital 
som har både en stor och köpkraftig marknad. Symboliska tillgångar blir kulturellt kapital om 
det är många, eller alla, grupper i samhället som uppfattar det som mer värt än andra arter av 
symboliskt kapital. 

Det empiriska materialet sänder signaler, som att kunskap om konst, med betoning på 
samtidskonst, är statusbetingat. Konst och kunskap om konst tycks ha en både stor och 
köpkraftig marknad vilket gör att denna studie drar slutsatsen att det är kulturellt kapital.  

En respondent som hyr ut konst talar inte högt om vilka kunderna är, eftersom de inte vill 
att andra ska veta att de hyr. Kunderna är måna om värdet och signalerna som sänds ut och 
vill framstå som moderna och kunniga. Detta går att tolka som att de köper sig kulturellt 
kapital. Annars är denna form av kapital snarare något som kan ärvas eller förvärvas. Det är 
mycket möjligt att dessa kunder med tiden förvärvar kunskaper om samtidskonst men 
eftersom de kan ta sin tid och sitt engagemang, går det fortare att köpa det kulturella 
kapitalet. Detta är mycket intressant. Det handlar om kapitalkonvertering, att konvertera 
ekonomiskt kapital till kulturellt kapital på ett osynligt, ej märkbart sätt. Det skulle vara 
möjligt att dra det så långt och säga att det är att luras lite. Det viktiga är att inget vet att det 
är köpt kapital, eftersom statusen och dominansförhållandet ligger i kunskapen. Kunskapen 
demonstreras via de verk som hänger i de representativa delarna av kontoren. Som en annan 
respondent uttryckte det är man inte bättre än sitt sämsta verk och man vill ju inte tappa 
ansiktet. Kunskap ger i detta fall makt och en dominant placering i hierarkin inom 
konstfältet. Att ha en rådgivare tyder på brister i det kulturella kapitalet och det tycks vara 
essentiellt att kunna göra bedömningar om praktisk skicklighet och budskap samt 
konstnärens framtid på egen hand. Detta då om personen i fråga har aspirationer på att vara 
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en del av en stam, ett mindre fält i fältet. På detta sätt förmedlas en bild av personen och 
dess habitus, där historia och erfarenheter samlas. En annan förklaring till att aktörer köper 
sig kulturellt kapital via någon annan kan ligga i det en respondent sa, bara för att man har 
pengar betyder inte att man får köpa. Det ekonomiska kapitalet är helt enkelt inte tillräckligt 
för att få delta i detta fält. Det kulturella kapitalet väger tyngre. 

Bourdieu menar att kapital är ingenting värt om inte grupper tillerkänner det värde. En av 
respondenterna berättar om en delägare som började ta för mycket plats rent fysiskt, alltså 
kvadratmeter av sin egen konst på kontorets väggar, i respondentens miljö. På grund av att 
de på, kalla det för advokatfältet, var hierarkiskt jämbördiga var det svårt att förmedla det 
icke jämbördiga förhållandet som rådde dem emellan på konstfältet. Respondenten, som 
också verkar aktivt på konstfältet, bekymrade sig därutöver om gruppen, vilka är de som 
tillerkänner respondentens kulturella kapital värde, skulle ändra uppfattning eftersom de inte 
längre skulle hysa tilltro till respondentens goda omdöme.  

Sedan finns de aktörer på fältet som medger att de håller på och lär sig, att de har börjat 
ackumulera kunskap för att skapa sig ett kulturellt kapital eftersom det kulturella kapitalet 
vittnar om att respondenterna kan föra konversationer och skapa relationer utanför 
förhandlingsrummet. Via det kulturella kapitalet bygger respondenterna upp sitt sociala 
kapital, då konsten skapar samtalsämnen som är otvungna, för att uttrycka det som en av 
respondenterna gjorde. Samma respondent säger även att kunskap om konst inte är något 
som personen i fråga har haft med sig sedan barnsben. Detta är annars ett tydligt exempel på 
habitus, hur aktörens historia och erfarenheter formar kapitalens existensformer. 

 

5.4 Socialt kapital 

 Att konsten skapar samtal som därigenom skapar relationer vilka bygger nätverk, 
kan i Bourdieuska ordalag betyda att konst bygger socialt kapital. Socialt kapital består av 
tillgångar som förbindelser, släktrelationer och personkontakter. Det sociala kapitalet hjälper 
till att tydliggöra varför de övriga tillgångarna som till exempel kulturella eller ekonomiska 
kapitalet ger avkastning. En respondent berättar om ett företag, som för att bygga sitt sociala 
kapital, det vill säga förbindelser med kunder och beslutsfattare, använder sig av kulturellt 
kapital för att nå dem. De goda relationerna skapas genom det kulturella kapitalet som 
företaget ackumulerar, detta skapar förbindelser, socialt kapital som kan kapitalkonverteras 
till ekonomiskt kapital. 

Det sociala kapitalet kan vara en orsak till att konstens budskap i kontorsmiljöer inte får vara 
för starka. Eftersom syftet med konsten är att förmedla en bild av företaget, deras 
symboliska kapital, för att bygga och vårda socialt kapital, alltså fler och djupare kund- eller 
klientrelationer, får den inte vara stötande då det kan skapa fel associationer och därmed inte 
lyckas med kapitalkonvertering från socialt till ekonomiskt kapital. 
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Det kulturella kapitalet hjälper således till att bygga det sociala kapitalet. Carnegie gör det 
genom att bygga personkontakter via konsten. Inför öppningarna av utställningarna samlar 
de konstnärer, konstsamlare och kunder till ett gemensamt event. Ett stort kontaktnät växer 
följaktligen fram. Broady beskriver det sociala kapitalet som oupplösligt förankrat och visst 
är det så. Dessa individer som på ett eller annat sätt kopplas till CAA kommer alltid att stå i 
förbindelse med CAA. Dessa förbindelser ger och tar åt båda hållen, individerna genererar 
ytterligare kulturellt kapital och skapar andra personkontakter som konverteras till 
ekonomiskt kapital. Carnegie får tillika ytterligare kulturellt kapital som används till förmån 
för det sociala kapitalet som genererar ekonomiskt kapital.  

I teorikapitlet beskrivs hur det sociala kapitalet kompletterar det ekonomiska och det 
kulturella med att tydliggöra hur de övriga tillgångarna ger avkastning. En respondent 
beskriver hur deras klientel består av högt uppsatta personer i näringslivet. Denna byråns 
sociala kapital, det vill säga byråns förbindelser, deras nätverk består av dessa personer. På 
egen hand ackumulerar de kapital som de sedan utnyttjar i sin kontakt med varandra och 
som båda parter kan dra fördel av för att bygga vidare på det sociala kapitalet. En annan 
respondent uttalar sig om vikten av personliga kontakter när det investeras i konst. Detta är 
ett tydligt exempel på socialt kapital, hur den personliga kontakten och nätverket värdesätts.  

Socialt kapital består även av släktrelationer vilka blir till tillgångar om dessa relationer 
innebär något av värde för andra. Som exempel på en aktör användes Judiska teatern. En 
aktör behöver inte bara vara en individ, en person, aktören kan också vara ett företag, en 
organisation eller institution. Judiska teatern bär med sig ett kulturellt arv som bygger på 
historien. Teaterns historiska bakgrund blir dess sociala kapital. Det sociala kapitalet består 
sålunda av förbindelser som har ömsom integrerats, ömsom exkluderats av samhället, av 
gruppen.  

För att dra socialt kapital till sin spets… När en av respondenterna talar om sin arbetsplats 
med ord som byråns arv, lokalernas historia, kan detta vara aktörens, i denna mening 
företagets, släktnamn. Eftersom släktnamn räknas till det sociala kapitalet betyder det att 
företagets historia är delar av det sociala kapitalet, som sedan, beroende på om det värdesätt 
eller ej av gruppen, tillerkänns ett värde. 

När företag använder sig av konsten, i till exempel sitt varumärkesbyggande, satsar de på att 
skapa nytt socialt kapital genom att bygga ett kulturellt kapital. Konsten kan ses som medlet 
för att nå målet, ett mål som skulle kunna vara en bredare och djupare kund- eller klientkrets.   
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5.5 Habitus 

 Habitus är den totala summan av kapital hos en aktör. I habitus existerar kapitalen 
men omgivningen bestämmer vilka delar av habitus som har ett värde, låt vara högt eller lågt. 
För att demonstrera detta upprepas ett citat från avsnitt 4.2.2 som säger att de vet vem jag är 
när jag kliver in. Aktören, som i fortsättningen av detta resonemang kommer att kallas för 
jaget, har ett habitus, detta habitus är fyllt av sociala erfarenheter, dessa skulle kunna bestå av 
tidigare besök på gallerier och utställningar i syfte av att köpa eller bara titta, eller kanske 
socialisera sig med andra lika. Habituset består även av minnen vilket jaget har dragit 
slutsatser från och tagit erfarenheter av. Jaget har lärt sig att röra sig i de miljöer där detta 
habitus är uppskattat och högt värderat, på samma gång har jaget lärt sig att tänka på ett sätt 
som är brukligt på det aktuella fältet. Dessa dispositioner gör att habitus kan agera i den 
aktuella sociala världen. Så när respondenten går in på galleriet och de känner igen 
respondenten handlar det om att respondentens habitus skapar sociala förhållanden och 
påverkar andra habitus i dess omgivning.  

Habitus är sammansatt av nedärvt och förvärvat kapital. Habitus är orsaken till att vi är det 
vi är idag, eftersom habitus styr hur aktören väljer att investera och ackumulera eller 
konvertera sitt kapital. Att en person väljer att bli konstnär eller advokat beror på dess 
habitus, våra val styrs alltså av de sammansättningar av habitus som vi har. Som exempel på 
nedärvt kapital kan vara den intendenten som hade en mamma som var intendent på 
Nationalmuseum, och exempel på förvärvat intellektuellt kapital har samma person fått 
delvis av att översätta tyska filosofer. Genom att korsbefrukta olika kapital genom äktenskap 
har en annan konstnärlig ledares habitus på det konstnärliga fältet vuxit.  Korsbefruktningar 
sker i företagshabitus också, till exempel när de väljer att gå in och sponsra kultur eftersom 
det påverkar företagsbilden. Företagsbilden skulle kunna översättas till habitus.  

 

5.5.2 Ett konstverkshabitus 

 Konstverk har habitus, hur abstrakt det än kan låta, vilka kan vara laddade med 
olika kapital, som tillerkänns värde fast de inte syns. Varför hyser besökare till exempel en 
sådan respekt för ett verk som hänger på museum? Varför hänger det ibland ett rep, som ett 
staket, runt konstverken? Och trots att inte repen är synliga så existerar de, de finns där ändå.  

Flera respondenter talar om verkens proveniens, alltså verkets upphovsman, nuvarande 
ägare, tidigare ägare, medverkan i utställningar med mera. Konstverket har således ett 
symboliskt kapital som tillerkänns värde beroende på konstnären, dess examina, från vilken 
institution och så vidare. Vart konstverket har visats, på vilka institutioner och vilka 
utställningar, bygger upp detta kapital och det skulle kunna liknas vid konstverkets sätt att 
röra sig, vilket är en förkroppsligande del av habitus. Får det medverka under samma tak 
som de stora namnen eller blir dess enda tillfälle för beskådning av en publik i en mindre 
konstförenings källarlokal under en helg. Kontexten påverkar följaktligen verkets habitus. 
Vidare går det att tala om verkets sociala kapital, vem är dess far eller mor, vem är den 
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adopterad av, har den sålts vidare. Verkets habitus växer fram och står också i relation till de 
andra verken utförda av samma konstnär på samma sätt som det står i relation till 
konsthistorien. Habituset är även laddat med ekonomiskt kapital, som bygger på det 
symboliska och sociala kapitalet. Det symboliska och sociala kapitalet utgör grunden för det 
ekonomiska kapitalet, vilket inte, i konstverkens habitus, skulle existera om de inte vore för 
de andra två. Då är egentligen verket inte mer än säg en bit färg på en duk, vilket i sig 
kostade pengar att köpa, men eftersom materialet är förbrukat så utgör andrahandsvärdet 
ingenting. När verket sedan visas i sin sociala kontext ökar värdet på konstverket. Detta kan 
ses som en av anledningarna till att konstnärer, gallerister och samlare gärna vill att verken 
ska visas och således köpas av institutioner eller personer som hänger konsten i offentliga 
lokaler. Skulle en slutsats kunna vara att konstverkets habitus ändras beroende på miljön, på 
kontexten? Det verkar onekligen så. 

När ett konstverk, eller mer korrekt, när en konstnär blir uppmärksammad, av rätt aktörer 
som har det habitus som efterfrågas på fältet, så menar en respondent att då vill alla andra 
också ha delar av den personen. Det kanske inte är så konstigt. Konstnärens habitus blir 
värderat av en grupp som tillerkänner det värde och därigenom kan de profitera på sitt och 
konstnärens kulturella, symboliska och sociala kapital. Skulle gruppen upptäcka att det 
symboliska kapitalet inte var det som de trodde kan de som grupp lämna konstnären 
eftersom det inte längre finns en marknad för dennes symboliska kapital, det är inte längre 
något värt. Att alla, som respondenten säger, springer i samma fåra, skulle kunna förklaras av 
just detta, att det symboliska kapitalet hos en aktör tillerkänns eller icke tillerkänns värde.  
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6.1 Kort resumé baserad på inledningskapitlet 

 Forskare menar att vi lever i en känslokultur där konsumenten omarbetar och 
transformerar de symboliska budskapen i varumärkena. Konsumenten kan även använda 
produkter för att manifestera identitet och livsstil. En konsument har olika verkligheter och 
konsumtion blir sättet att uppleva dessa olika världar som är kopplade till fantasier, 
önskningar, estetik och identitet. På så sätt skulle det då innebära att marknadsföringens 
uppgift har gått från att sälja produkter och tjänster till att sälja konsumenten en upplevelse. 
Varumärkets immateriella tillgångar är det symboliska värde som det bär. Ett varumärke kan 
på ett konkret och manipulativt sätt koppla mänskliga egenskaper till sig för att medvetet dra 
till sig olika kundgrupper och skapa känslor associerade med varumärket. 

Holt menar att det gamla sättet att bygga ett varumärke är daterat och syftar då på mind 
share, emotionell och viral varumärkesbyggande. Han anser att orsakerna till ett 
framgångsrikt varumärke är kulturell branding, där företaget tar tillvara på sociala 
strömningar i samhället. Kulturell branding leder till att de tre tidigare nämnda strategierna, 
för att bygga varumärket, kommer på köpet. Således lyckas varumärket skapa en myt eller 
med andra ord ett ikoniskt varumärke. 

Konst väcker omedvetna, medvetna och undermedvetna känslor som berör konsumenten. 
Det handlar följaktligen om att känna. Konstnären kan anta rollen som en kritiker av 
samhället, miljön och sig själv. Genom att observera och agera på konstverken håller sig 
företaget ajour med samhällsyttringar. Konst kan vara den primära produkten, det vill säga 
det länkande värdet, som skapar och upprätthåller relationer inom det som forskarna kallar 
för tribes, som denna uppsats, på svenska, har valt att kalla för stammar. Stammar är 
konsumentdrivna grupper som delar övertygelser, passion, intresse och idéer och 
tillsammans utövar de ett gemensamt konsumtionsintresse. Stammens värden bygger på ett 
gemensamt mål vilket är att dela med sig av sin kunskap, samlande och vetande kring den 
primära produkten. Systemet bygger på en kollektiv identifiering baserad på delade 
uppfattningar, betydelser, myter, ritualer och statussystem. Konsten blir det länkande värdet 
som skapar och upprätthåller relationerna. I Bourdieuska termer syftar stammar på fält och 
det gemensamma målet kretsar kring det symboliska kapitalet. 
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Eftersom konstnärer förvaltar ett förtroendekapital fungerar konst som kulturell form bra 
tillsammans med andra, som även de förvaltar förtroendekapital, så som advokatbyråer och 
investmentbolag. 

Syftet med denna studie var att undersöka om företag har upptäckt att konst berikar 
varumärket och vilka dessa företag är som har uppmärksammat det. Med hjälp av Bourdieus 
begrepp som verktyg, har material samlats in och analyserats. Frågorna som denna studie 
velat svara på är hur företag använder sig av kulturella yttringar i form av konst för att berika 
sitt varumärke och konsumentens upplevelse av företaget, dess produkter eller tjänster. 
Vidare har det undersökts om företagen utnyttjar kulturell branding och om de bygger 
medvetna eller omedvetna symboliska och sociala kapital för att generera ekonomiskt kapital. 

 

6.2 Fältet 

 Denna studie har koncentrerat sig på ett geografiskt område, mer precist på 
Stockholm. Dock sträcker sig konstfältet långa vägar utanför Stockholm. Det är inte heller 
ett nationellt intakt fält, fältet breder ut sig över stora delar av norden, ner i Europa och över 
Atlanten. Trenden ser likadan ut när det handlar om det ekonomiska fältet. Aktörer i 
näringslivet är inte begränsade till att enbart göra affärer i Stockholm, tänk det vore absurt. 
Precis på samma sätt brer konstens fält ut sig. I inledningskapitlet skrevs det om hur 
bildkonstnärerna blir fler och fler. Marknaden och möjligheterna måste således öka, fältet 
måste växa. Att för studiens del koncentrera sig på Stockholm har gjort det övergripbart, 
men inte komplett.   

Studien har kommit till en slutsats rörande ekonomiska och kulturella fält, inom ramen för 
det studerade. När aktörer agerar på två olika fält samtidigt, ett primärt och ett sekundärt fält, 
tyder data på att om de behärskar det primära fältet så strävar de efter mer från det 
sekundära. Det ekonomiska fältet vill ha del i det kulturella fältet eftersom det ger mer makt 
att styra det ekonomiska fältet. Det kulturella fältet vill ha ekonomiskt kapital och bjuder in 
det ekonomiska fältet, eftersom en finansiell styrka ger mer makt på det kulturella fältet och 
fler möjligheter att skapa konst. Det kulturella fältet skapar sig ett beroende av det 
ekonomiska fältet delvis på grund av att det politiska fältet dragit ner på bidragen. Fast 
kanske går det att konstatera att delar av det kulturella fältet, genom historien, alltid har varit 
beroende av det ekonomiska. 

 

6.3 Samtidskonstens associationer 

 Hos många av respondenterna har samtidskonsten en särställning. Hos dessa 
respondenter är det tydligt att de är medvetna om budskapen och känslorna som konst kan 
väcka. De arbetar aktivt med denna tillgång. Hos dem handlar det inte om vad som hänger 
på väggarna utan om vem som hänger. Vikten av verkets upphovsman går inte att sticka 
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under stolen med. Men detta fenomen tycks bero på vilket typ av kapital aktören bär med sig 
som utgör dess habitus. I en respondents fall var det färger och att det skulle vara ett 
tilltalande motiv som var det viktiga, för en annan respondent var det konstverkets övriga 
värden, dess status, som var det viktiga, inte själva motivet. Det är påtagligt att dessa 
respondenter bär på olika habitus. 

Är konsten viktig som symbolbärare är det ledningsförankrat. Det märks även på vem som 
tar emot för intervju. Det kan dock konstateras att vissa av respondenterna, vi tar 
advokatbyråerna som exempel, agerar på samma fält men i helt olika divisioner, deras habitus 
skiljer sig markant åt. Ett habitus som är fyllt av mer kulturellt kapital än ett annat är också 
medvetna om konstens betydelse som bärare av konversationer vilka leder till nya relationer 
och större socialt kapital. Använder sig företag av konst för att förstärka sitt varumärke? 
Svaret är ja, på ett både medvetet och omedvetet sätt. Det som har betydelse för på vilket 
plan det är medvetet, att konsten påverkar varumärkesbyggandet, beror på den mängd 
kulturellt kapital som aktören har, eller om aktören använder sig av en mäklare med 
ackumulerat kulturellt kapital.  

En av frågorna som studien tittat på var, hur företag använder konst för att berika sitt 
varumärke och färga upplevelsen av företaget. Studien kan konstatera att begreppet konst för 
företag är relativt snäv, den inkluderar det som hänger på väggarna och dylikt men inte 
någon konst i formen av interaktion mellan olika discipliner. Konsten används på ett 
traditionellt sätt, det vill säga för att smycka sina lokaler och som statusbärare. Dock kan det 
läggas till en ny dimension och det är att konsten inte bara är till för personlig njutning utan 
även som isbrytare och relationsbyggare, speciellt för de företag där förtroende för de olika 
parterna i en process har stor betydelse.  

Det har hos vissa av respondenterna funnits en önskan om att samarbetet mellan kultur och 
näringsliv inte ska bero på personliga förhållanden, intressen och kontakter, utan 
professionaliseras. Men om konst på kontor, till exempel, är ett resultat av habitus är detta 
omöjligt eftersom habitus handlar om sätt att tänka, röra sig, handla och orientera sig i sin 
sociala värld. Strand säger även att när det gäller sponsring så görs det lite mer med hjärta 
och lite mindre hjärna, detta förtydligas när en av respondenterna talar om hur det inte får 
kännas påklistrat. Detta innebär att ett personligt engagemang är nyckeln. 

  

6.4 Kulturell branding 

 Eftersom symboliskt kapital handlar om att bygga relationer och erkänna någonting 
värdefullt skapar de med konsten en möjlighet till ett möte med speciell innebörd och 
mening. Hirschman och Holbrook talar om de mentala händelserna som omgärdar 
konsumtionen. Klienten blir konsumenten som ska konsumera de tjänster som till exempel  
advokatbyrå kan erbjuda. Med konsten skapas det upplevelser utanför affärsavtalen som 
påverkar besluten så som Joy och Sherry förklarar det. Besluten kan bestå i att välja den 
specifika byrån för ett samarbete eller kanske att fortsätta använda byrån i framtiden. Genom 
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att fånga kundens eller klientens, eller om vi så önskar, konsumentens, uppmärksamhet via 
konsten, ger företaget uttryck för explicita eller implicita meddelanden, känslor och värden.  
Det menar Dell’Era, är konstens funktion på kontoren. Vidare skriver han att med konst 
säljer företaget en filosofi och visar intresse för sociala frågor. Detta opponerar sig denna 
studie mot. Ytterst få, om bara ett exempel ur respondentgruppen för denna studie, visar på 
ett sådant intresse. Snarare handlar konsten om att bygga sitt kulturella kapital för att 
avancera inom olika grupper, stammar, på fältet. Ytterst lite handlar om att observera 
sociokulturella uttryck och arbeta med dem inom den egna organisationen. Dell’Era, Joy och 
Sherry levererar forskningsresultat som hamnar i den gruppen eller stadiumet, som Holt 
skulle kalla för emotionell branding. Snarare är det så att Spencers begrepp om estetisk 
innovation närmar sig det som Holt menar med kulturell branding. Spencer talar om ett 
samspel mellan konstbaserade discipliner och affärsprocesser som stödjer företaget 
strategiska mål. Respondenterna köper konst och hänger konst, de interagerar inte med 
konstformerna, de bjuder inte in till samarbeten eftersom mätprocessen är dålig och 
arbetsklimatet för hårt. Studien menar således att de flesta företagen som deltagit inte har 
tagit steget till kulturell branding eftersom de inte låter det påverka deras affärsprocesser. 
Detta gör sig tydligt även i hur styrelserna är sammansatta. Delar av näringslivet tar gärna 
plats i styrelserna hos de konstnärliga institutionerna, kan hända för att ackumulera 
ytterligare kulturellt kapital som bidrar till högre status och fler samarbeten i näringslivet. 
Men ingen individ med ursprung i det konstnärliga fältet får möjlighet att bidra med 
kunskaper som skulle kunna påverka företagets affärsprocesser och utveckla en autentisk 
konkurrenskraft. I ett vidare perspektiv skulle det kunna leda till, som Comunian menar att 
konsten kan göra, att skapa ekonomisk konkurrenskraft för företaget.  Andersons begrepp, 
att känslor skapar autencitet, må stämma, men hans resonemang ligger fortfarande i det 
emotionella stadiumet för hur ett varumärke på ett strategiskt sätt ska byggas. Ett holistiskt 
varumärke är inte bara det som syns utåt, utan även hur organisationen arbetar inåt, hur de 
skapar ett gynnsamt arbetsklimat. Att arbeta med kulturell branding är inte bara att se till de 
symboliska produkterna vilket är den synliga delen av företagets identitet, vilket i och för sig 
är det som denna uppsats har koncentrerar sig på.  Utan även att observera och agera på 
sociokulturella fenomen. Dessa skulle kunna plockas upp och arbetas betydligt mer med. 
Konsten på väggarna och trendig inredning är bara ytan, det är vad som görs med det som är 
viktigt. Sirgy skriver att färg, ljus, inredning och musik skapar en samlad helhet och bidrar till 
atmosfären i miljön som konsumenten befinner sig i och att detta har betydelse för 
varumärkets image. Så sant så, men detta resonemang når inte fram till Holts definition om 
kulturell branding.  

Således går det att konstatera att de företag som studien har tittat på, bortsett från ett, inte 
utnyttjar kulturell branding. 
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6.5 Avslutande ord 

 I kapitel ett under rubriken avgränsningar står det att studiens fokus är den 
subjektiva responsen ett konstverk kan få, på det immateriella och ogripbara planet. Syftet 
var inte att bedöma den estetiska skönheten i konstverken eller hur väl de var 
hantverksmässigt gjorda. Detta har varit mycket svårt. Som forskare har jag försökt hålla mig 
med en positivistisk syn när data har bearbetats. Men eftersom jag själv är uppbyggd av olika 
kapitalsorter har det varit en personlig utmaning. Och jag förbehåller mig inte rätten att påstå 
att jag lyckats med det jag utsatte mig för att göra. För hur förmår man sig att inte värdera en 
tavla av Ernst Billgren jämte en affisch som det står Harvard på? Jag vet att den ena är värd 
massvis med tillgångar, monetära som sociala och symboliska, medan den andra säkerligen 
trycks i ett antal tusen exemplar varje läsår och säljs i universitetsshoppen för några dollar. 
Automatiskt gör jag en värdering, vare sig jag vill det eller inte. Mitt mål har dock varit att 
själv försöka reflekterar över dessa värderingar och se dem ur ett Bourdieuskt perspektiv. 
För det beror på målgruppen, omgivningen och kontexten. Båda dessa tavlor förmedla ett 
budskap, men de vänder sig till olika aktörer, olika habitus. Det är precis som en av 
respondenterna sa i en intervju, att om det går dåligt för företaget bör man plocka bort 
dyrbar konst eftersom det rimmar dåligt med det sociala läget. På samma sätt har dessa två 
diametrala exempel anpassat sig efter sin sociala kontext. Detta innebär att på ett omedvetet 
plan har respondenten med affischen anpassat sig efter aktörerna på det fältet där 
respondenten agerar. Det är ett omedvetet strategiskt varumärkesbyggande. 
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