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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur företags konstsatsningar har initierats och vad 

syftet är med konstsamlingarna. Det här ansåg vi intressant att undersöka då näringslivets 

involvering i konst har blivit allt större runt om i världen. För att uppfylla syftet valde vi att 

göra en flerfallsstudie av företagen Cederquist, Folksam, IBM och SEB, där vi utförde 

kvalitativa intervjuer med respondenter som arbetade med konsten inom respektive företag. 

Resultatet visar på att initieringen av konstsamlingarna i samtliga företag genomförts då de 

bytt kontor, initiativen har kommit från högt uppsatta personer inom det aktuella företaget 

med ett konstintresse. Det främsta syftet med konsten var som en personalfrämjande åtgärd, 

där konsten ska bidra med kreativitet och inspiration till de anställda, ytterligare kom vi fram 

till att konsten används i syfte att förbättra företagets varumärke. 

Nyckelord: Konst, näringslivet, konstsamlingar, personalfrämjande, socialt ansvar, image, 

varumärke, identitet.  

Abstract 

What caught our attention when initiating this study is the fact that business interest in art has 

increased globally. This study examines how corporations are starting to prioritize investing 

in art and the purpose and value of art collections in established organisations. To conduct 

this study we decided to do a case study of the companies’ Cederquist, Folksam, IBM and 

SEB. The method used in this study is qualitative interviews with participants that have 

experience in procuring at least one art collection within each company. The results are clear, 

that art collections are mainly obtained due to senior executive’s individual passion for art, as 

well as when companies relocate offices. We found that the main purpose of art is to create a 

nice work atmosphere, where art can inspire and contribute to creativity amongst the staff. 

Conclusively, art within companies can also strengthen their own brand-image.  

Keywords: Corporate art collection, art, brand image, identity, social responsibility. 

 

 

 

 



 

Förord  

Först och främst vill vi inleda uppsatsen med att tacka alla som har ställt upp i 

undersökningen och gjort det möjligt för oss att genomföra studien. Ett speciellt tack till Ann-

Sofie Köping som varit vår handledare och väglett oss under undersökningens gång.   
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1.Inledning 

Inspirationen till studien kan härledas till en artikel vi båda stötte på i Dagens Industri 

(Grundberg Wolodarski 2018). Artikeln uppmärksammade SEB:s anmärkningsvärda 

konstsatsning som skedde i relation till deras nybyggda kontor i Solna och omfattade en 

budget på 50 miljoner kronor. Vi ville undersöka varför företag väljer att göra en så 

omfattande satsning på konst och undersöka hur initiativet kom till och vad syftet är med att 

ha konstsamlingar på företag. För oss var det nämligen svårt att tro att en sådan satsning tar 

form utan något bakomliggande motiv eller syfte. Jersenius (2016) har intervjuat forskaren 

Wikberg som berättar att det finns ett intresse hos näringslivet världen över att associera sina 

varumärken med löftesrika unga konstnärer, vilket kan ses som ett led i att näringslivet och 

konsten närmar sig varandra.  

Vid en historisk tillbakablick har konsten i stort haft flera syften. Konsten kan fungera som 

dekorativa objekt såväl som den kan vara ett uttryck för makt (West 2004). Liksom konstens 

varierande syften så kan alla dess former bidra till att framkalla känslor och skapa värde inom 

en kultur (J. W. 1920; Wilson 1984). Key (1904) menar att ett rum i hemmet tilldelas en själ 

då det avspeglar själen av personen som bor där. Det innefattar allt från hur personen lever 

till vad den älskar och vill minnas. Kanske kan även det appliceras på företagets lokaler, att 

dess rum får en själ då företagskulturen syns i utformningen av rummen och bidrar till en god 

arbetsmiljö. Tidigare forskning har uppmärksammat att konsten anses stimulera 

medarbetarnas intellekt och kreativitet (Kottasz, Bennett, Savani, Mousley & Ali-Choudhury 

2007). En artikel i Forbes uppmärksammar att det finns flera anledningar för företag att 

engagera sig i konst, bland annat kan den förbättra företagskulturen och varumärket samt kan 

den framhäva att företaget tar ett socialt ansvar (Karabell 2016). Konstsamlande ses i 

västvärlden som ett tecken på bildning och kan vara ett sätt för företag att differentiera sina 

investeringar (Behnke 2007; Lindenberg & Oosterlinck 2011).  

Sedan 1980-talet har det blivit allt vanligare för företag att samla på konst världen över. 

Traditionen kan spåras tillbaka till 1800-talet där de finansiella instituten var bland de första 

(Kottasz et al. 2007; Lindenberg & Oosterlinck 2011). Ofta kan initiativen till att samla på 

konst härledas till VD:n inom företaget med ett stort konstintresse (Wu 2002). Det finns ett 

flertal studier som har undersökt vad syftet är för ett företag att ha en konstsamling. 

Lindenberg och Oosterlinck (2011) kom i sin undersökning fram till att belgiska finansiella 

institut främst samlar på konst för ta ett socialt ansvar genom att stötta unga konstnärer och 
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att det används som ett verktyg för att kommunicera ut en bild av företagets varumärke. 

Jacobson (1996) skriver att globaliseringen har ändrat de ekonomiska spelreglerna för aktörer 

på marknaden, då den kräver att företagen blir allt mer progressiva för att kunna konkurrera. 

Konsten och konstnärerna kan i det ändamålet ha en betydelsefull roll. Jacobson (1996) 

menar att näringslivet har mycket att hämta från konsten, genom att integrera konsten i 

organisationens strategiska planering kan den bli ett sofistikerat verktyg för att erhålla 

konkurrensmässiga fördelar.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för hur företag använder sig av sina 

konstsamlingar. Det innefattar hur konstinitiativet tog form och vad syftet är med att ha en 

konstsamling. Följaktligen kommer vi att jämföra om det finns några likheter och skillnader 

mellan de företag vi valt att studera. För att uppfylla syftet har vi valt att undersöka fyra 

företag inom olika branscher som har konstsamlingar inom sina verksamheter, utifrån 

följande frågeställningar.  

● Hur initierades företagens konstsatsningar? 

● Vad är syftet med konstsamlingarna inom företagen? 
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2. Metod  

I det här kapitlet kommer vi att presentera forskningsdesignen och -strategin vi utgått från. Därefter 

presenterar vi undersökningens urval av fall och respondenter, för att sedan beskriva hur vi bearbetat 

det empiriska materialet och hur vi har tagit hänsyn till studiens etiska dilemman. Slutligen 

presenterar vi en diskussion i metoden där vi berör de positiva- och negativa aspekterna av 

tillvägagångssättet och hur vi har förhållit oss till det.  

2.1 Forskningsdesign 

För att få en fördjupad förståelse av fenomenet har vi utfört en flerfallsstudie. Denscombe 

(2009) skriver att fallstudier kräver att forskaren gör medvetna val kring vilka fall som ska 

undersökas. Forskaren utgår således från redan kända egenskaper, identifierar utmärkande 

drag och införskaffar sedan väsentlig information om det specifika fallet. Som 

undersökningsenheter valde vi ut de fyra företagen Cederquist, Folksam, International 

Business Machines Corporation (IBM) och Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) som är 

verksamma inom olika branscher. De redan kända egenskaperna för utvalda fall var att 

företagen hade konst på kontoret som blivit uppmärksammad via media eller deras egen 

hemsida. Vidare hade vi som kriterium att kontoret skulle finnas i Stockholm, 

urvalskriterierna kommer att presenteras mer ingående i kapitlet 2.4 Urval. 

Med hänvisning till tidigare forskning som uppmärksammat varför företag samlar på konst, 

har vi undersökt om syftet och initieringen av konst på företag i Sverige stämmer överrens 

med den tidigare forskningens resultat. Denscombe (2009) skriver att fallstudier gör det 

möjligt att pröva teorier så att forskaren kan se om teori och resultat håller. Flerfallsstudier är 

även av jämförande karaktär, vilket gjort att vi kunnat ställa fallen mot varandra och 

undersöka om det finns likheter och skillnader mellan de fyra företagen (Bryman & Bell 

2013). Då fallstudier är av beskrivande och förklarande karaktär har företeelserna i 

undersökningen gjort det möjligt att utforska fallen på ett djupare plan (Yin 2013; 

Denscombe 2009).  

För att genomföra flerfallstudien valde vi att utföra en kvalitativ datainsamling för att besvara 

frågeställningarna om varför företagen Cederquist, Folksam, IBM och SEB samlar på konst 

och i vilket syfte. Den kvalitativa metoden kan ge en detaljerad beskrivning av de utvalda 

fallen, vilket har bidragit till att de fyra företagen utforskats grundligt. Det som kännetecknar 

den kvalitativa undersökningsmetoden är att forskaren undersöker studiens syfte med ett 

öppet förhållningssätt (Yin 2013). Den kvalitativa undersökningsmetoden har gett oss 
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möjlighet att ändra studiens fokus och riktning under undersökningens gång vilket har varit 

viktigt för att skapa en förståelse för fenomenet. Därmed hade en kvantitativ metodansats inte 

passat för den här studien då den begränsar forskarens flexibilitet på grund av en sluten 

datainsamlingsmetod (Bryman & Bell 2013). Det öppna förhållningssättet i den kvalitativa 

ansatsen har möjliggjort för att ny kunskap och djupare insikt har kunnat formats (Yin, 2013).  

2.2 Kvalitativa intervjuer 

Empirin består av kvalitativa intervjuer och dokumentär data. Totalt har vi utfört sex stycken 

intervjuer där varje intervju har pågått mellan 40 till 70 minuter, en av dessa intervjuer 

utfördes på telefon. Yin (2013) menar att kvalitativa intervjuer ska utföras som ett naturligt 

samtal. Forskaren bör tänka på att lyssna och få respondenterna att prata mer genom att 

utforma frågor som kräver längre redogörelser. Utifrån att respondenternas perspektiv är 

betydande bör forskaren få respondenterna att formulera sig med egna termer om ämnet och 

undvika att ställa slutna frågor och styra intervjun. Ytterligare en aspekt som Yin (2013) tar 

upp är att den som intervjuar bör vara neutral och inte avslöja egna preferenser eller 

ställningstaganden. Vid intervjutillfällena har samtliga punkter tagits i akt och stor vikt lades 

vid att skapa en bekväm stämning. Intervjuerna utfördes med hjälp av en semistrukturerad 

mall, vilket innebär att en intervjuguide utformades utefter undersökningens syfte och 

tidigare forskning i olika teman. Med ett antal övergripande frågor under varje tema försökte 

vi lämna utrymme för deltagarna att svara fritt. Bryman och Bell (2013) lyfter betydelsen av 

att vara flexibel under intervjuprocessen, teman och frågor som berördes under intervjun 

berodde på situationen, därmed följde vi inte intervjuguiden strikt. Samtliga intervjuer 

spelades in för att underlätta databearbetningen (Bryman & Bell 2013). Det kan vara 

ansträngande för forskaren att hålla fokuset uppe under en hel intervju, vilket också var en 

bidragande faktor till att intervjuerna spelades in (Yin 2013).  

2.2.1 Telefonintervju 

Intervjun med IBM:s konstrådgivare Alessandra Di Pisa genomfördes via telefon, då vi 

tillsammans kom fram till att det var optimalast. Det negativa med telefonkontakt är att 

forskaren går miste om interaktionsmöjligheter som finns då intervjun utförs ansikte mot 

ansikte, som gester och ansiktsuttryck. Det personliga inslaget fanns till viss del kvar trots att 

den att den fysiska kontakten gått förlorad, då det fortfarande var en tvåvägskommunikation 

mellan forskare och respondent (Denscombe 2009). Telefonintervjun utfördes utefter en 

semistrukturerad intervjuguide liksom de andra intervjuerna, vid utförande av 
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telefonintervjun gav vi utrymme för Di Pisa att svara på frågorna fritt med egna termer. 

Telefonintervjun pågick i cirka 40 minuter, vilket möjliggjorde för en djupgående redogörelse 

trots att den fysiska kontakten gick förlorad. 

2.3 Dokumentär data 

Som komplement till de kvalitativa intervjuerna har vi genomgående i undersökningen 

använt oss av artiklar och intervjuer från dagstidningar som berör de fyra företagen 

Cederquist, Folksam, IBM och SEB:s konstsamlingar. Denscombe (2009) skriver att sådana 

artiklar kan ha ett forskningsvärde eftersom de kan bidra med sakkunskap och 

insynsinformation från korrespondenterna, i det här fallet från journalister och anställda på 

företagen som publicerat artiklar och intervjuer i media och på den egna hemsidan. 

Denscombe (2009) menar att dagstidningar inte alltid presenterar fakta objektivt. I 

undersökningen har vi använt oss av artiklar och intervjuer från dagstidningar som 

komplement till intervjuerna då de har bidragit till ytterligare perspektiv på ämnen som lyfts 

upp under intervjuernas gång. 

För att få en bakgrund om företagen Cederquist, Folksam, IBM och SEB har vi använt oss av 

respektive företags hemsida. Boken Folksamhuset - Arkitekturen, konsten och interiören 

(2007) av Folksams konstguide Stig Karels har frekvent använts för att beskriva och 

analysera Folksams konstsamling. Boken handlar om de berörda delarna i titeln med 

utgångspunkt från år 1960 då Folksamhuset invigdes. De källor vi använt oss av har vi 

bedömt vara autentiska och trovärdiga utifrån att anställda och journalister har publicerat 

informationen (Denscombe 2009), däremot har vi haft i åtanke att företagen kan ge en 

förskönad bild av sig själva på deras hemsidor. 

2.4 Urval 

2.4.1 Urvalskriterier för utvalda fall 

Samtliga fall, Cederquist, Folksam, IBM och SEB, har valts utifrån deras kända egenskaper 

som relaterar till konst och företagande (Denscombe 2009). Denscombe (2009) menar att 

urvalskriterierna för fallen måste vara explicita och befogade i relation till syftet, då han 

menar att urvalskriterierna placerar de utvalda fallen i en bredare kategori och utgör grunden 

för hur generaliserbar undersökningen blir. I den här undersökningen har urvalskriterierna 

varit att företagen ska ha konst på kontoret, som på något sätt ska ha uppmärksammats på 

internet, utifrån att vi har valt ut samtliga företag genom sökord vi använt på Google som 
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relaterar till konst och företagande. Vi ansåg sedan att det var viktigt att kontoret med den 

uppmärksammade konsten låg i Stockholm för att vi personligen skulle ha möjligheten till att 

besöka respektive företag.  

Denscombe (2009) menar att man kan välja ut fall baserat på att de utgör en kontrast till 

normen. I det här fallet var det otydligt för hur man ska definiera normen, utifrån studiens 

syfte och frågeställningar, då vi endast känner till de företag vars konstsamling vi 

uppmärksammat genom Google. Däremot har vi valt ut fallen Cederquist, Folksam, IBM och 

SEB då de utgör en kontrast till varandra. Inom Cederquist tog partnern Jens Tillqvist dit sin 

privata samling, IBM har skapat ett platsspecifikt konstverk som använder sig av tekniken 

Watson, Folksam valde år 1960 att tillämpa Arthur Engbergs enprocentsmål och SEB gjorde 

en konstinvestering på 50 miljoner kronor (Grundberg Wolodarski 2018; Beckman 2018). 

Vidare utgör de olika företagen en kontrast mot varandra då de är verksamma inom olika 

branscher. En anledning till att vi har valt att studera flera fall är för att undersökningen ska 

bli intressant för flera aktörer men även för att vi ska kunna genomföra en jämförande 

undersökning (Skärvad & Lundahl 2016).  

2.4.1.1 Presentation av utvalda fall 

Cederquist är en svensk advokatbyrå som grundades år 1954 av Bengt Cederquist. Idag har 

företaget cirka 150 anställda på deras kontor i centrala Stockholm. Cederquist erbjuder 

specialistkompetens inom merparten av affärsjuridiska områden. Med digitala lösningar och 

nya arbetssätt beskriver Cederquist sig själva som en modern affärspartner snarare än en 

traditionell rådgivare. Företagets mål är att utvecklas och ligga i framkant, på deras hemsida 

framgår det att firman arbetar med att hjälpa kunder med både större- och mindre uppdrag 

(Cederquist u. å.). 

År 1908 skriver Folksam att Ömsesidiga Brandförsäkringsföreningen startade ett bolag vid 

namn Samarbete, vars idé var att skapa trygghet och bättre förutsättningar för vanliga 

människor. År 1925 slogs bolaget Samarbete ihop med livförsäkringsbolaget Folket, varpå de 

några år senare bytte namn till Folksam (Folksam u.å.). År 2018 hade Folksam 4056 anställda 

och flera kontor spridda över Sverige, med huvudkontor på Södermalm (Folksam u.å.; Karels 

2017). Folksam beskriver sin vision och affärsidé utefter att de vill erbjuda uppskattade 

försäkringar och pensionssparande till sina kunder som ska skapa trygghet (Folksam u.å.). 

IBM är ett globalt företag som grundades av Thomas J. Watson år 1911 (IBM u.å.), idag är 

företaget verksamt i över 170 länder. Deras kontor i Sverige etablerades år 1928 som för 
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närvarande finns i Kista, väster om Stockholm (IBM u.å.). I Sverige har IBM cirka 1500 

medarbetare (Alla bolag u.å.). Deras affärsidé syftar till att hjälpa organisationer och företag 

att utveckla sin affärsverksamhet med informationsteknikens (IT) hjälp. Innovation är centralt 

för IBM:s verksamhet och idag erbjuder de ett flertal lösningar till företag, som bland annat 

digital transformation, mobilbaserade lösningar och IT-säkerhet (IBM u.å.).  

SEB grundades år 1856 av André Oscar Wallenberg och beskriver sig själv som en av 

Nordens ledande finansiella koncerner (SEB u.å.). Företaget har kontor i flera delar av 

världen som i New York, London och Shanghai. År 2017 hade de totalt 15 946 anställda, av 

dessa arbetade 8053 i Sverige (SEB u.å.). SEB beskriver att deras vision är att ge sina kunder 

service i världsklass. I Sverige och Baltikum erbjuder de flera finansiella tjänster samt 

finansiell rådgivning (SEB u.å.). För närvarande har SEB cirka fyra miljoner privatkunder 

och 400 000 små och medelstora företag i Sverige och Baltikum. I Tyskland och Norden har 

de 3000 stora företag och institutioner som kunder (SEB u.å.). 

2.4.2 Urval av respondenter 
Då vi genomförde urvalet utgick vi från studiens syfte, vilket är att undersöka hur 

konstsamlingarna initierades inom företagen och vad syftet är med dem, utifrån syftet har ett 

subjektivt urval tillämpats. Det subjektiva urvalet motiveras av att vi på förhand visste vilka 

individer som var kunniga inom området i varje företag (Denscombe 2009). Respondenterna 

har vi liksom fallen valt ut genom utvalda sökord som relaterar till konst och företagande på 

Google. 

I undersökningen tillämpade vi även ett snöbollsurval, vilket innebär att de personer vi 

kommit i kontakt med genom det subjektiva urvalet har fört oss samman med andra personer 

som varit kunniga och relevanta för studiens område (Bryman & Bell 2013). Anledningen till 

att vi inkluderade ett snöbollsurval i undersökningen var för att säkerställa att vi inte missat 

någon viktig person som kunde bidra med värdefull och relevant information. Under varje 

intervjutillfälle frågade vi deltagarna om de ansåg att det fanns någon ytterligare person vi 

borde intervjua. På så sätt kom vi i kontakt med Alessandra Di Pisa som IBM anställt som 

konsult för att tjänstgöra som konstrådgivare och konstnär. Samtliga respondenter vi har 

intervjuat presenteras i Tabell 1. 
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Respondent Företag Roll Respondentens relation till konstsamlingen 

Jens Tillqvist Cederquist Partner Vid byte av huvudkontor år 2008 tillförde Tillqvist 
sin privata konstsamling till Cederquist 
(Grundberg Wolodarski 2018). 

Stig Karels Folksam Konstguide År 2017 publicerade Karels boken Folksamhuset - 
Arkitekturen, konsten och interiören och är idag 
deltidsanställd som konstguide på Folksam (Karels 
2017). 

Anna-Lena 
Beckman 

IBM Fastighetschef I samband med att Beckman ansvarade för 
flyttprojektet till IBM:s nya huvudkontor i Kista 
initierade hon en satsning på företagets 
konstsamling (Beckman 2018). 

Alessandra 
Di Pisa 

IBM Konstrådgivare 
och konstnär 

Di Pisa arbetade för IBM som konsult och hjälpte 
dem att inventera deras konstsamling i samband 
med att de skulle byta huvudkontor i Sverige. Di 
Pisa har tillsammans med Robert Stasinski skapat 
ett platsspecifikt konstverk för IBM som inkluderar 
ett samarbete med KTH:s mekatronikstudenter och 
IBM:s mjukvaruutvecklare (Beckman 2018). 

Ylva Lipkin SEB Ansvarig för 
corporate 
identity and 
design 

Kommunikation- och marknadsföringschefen 
Viveka Hirdman-Ryrberg och Lipkin tog initiativet 
till den nya konstsamlingen på kontoret i Solna. 
När vi utförde urvalet fick vi reda på att Hirdman-
Ryrberg slutat på SEB, varpå vi valde att intervjua 
Lipkin då hon var projektledare för satsningen 
(Grundberg Wolodarski 2018). 

Jockum 
Nordström 

SEB Konstnär För att få ett till perspektiv på SEB:s konstsatsning 
och en förståelse för hur arbetsprocessen gått till 
för ett platsspecifikt konstverk, valde vi att 
intervjua konstnären Jockum Nordström som gjort 
det platsspecifika konstverket Pengarna på banken 
(se framsida) (Grundberg Wolodarski 2018). 
Intervjun bidrog med intressant information om 
konst och företagande och har gett oss en bakgrund 
till ämnet samt en förståelse för arbetsprocessen.  

 

Tabell 1. Presentation av studiens respondenter 

2.5 Bearbetning av empiriskt material 

Denscombe (2009) menar att forskaren måste se transkriberingen av intervjuerna som en 

central del av metoden. Att transkribera intervjuer skriver han är tidskrävande men också en 

viktigt del av undersökningen då forskaren kommer närmare datan genom processen. Ett 
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ytterligare motiv till att transkribera intervjuerna är att det blir enklare att analysera den 

utskrivna datan än ljudfilen. Då vi haft begränsat med tid för att genomföra undersökningen 

valde vi att planera in intervjuerna i ett tidigt skede av studien med undantag för intervjuerna 

med Nordström och Tillqvist, då respondenterna inte hade möjligheten att ses tidigare. 

Bryman och Bell (2013) skriver liksom Denscombe att forskarna bör transkribera 

intervjuerna i ett tidigt skede av undersökningen. Det för att man ska komma igång med 

kodningen så tidigt som möjligt och kunna göra ett teoretiskt urval.  

Innan vi utförde intervjuerna hade vi en god överblick av den tidigare forskningen som berör 

företags konstsamlingar därmed var vi även medvetna om utgångspunkterna de haft i sina 

undersökningar. Då vi inte visste vad respondenterna från företagen Cederquist, Folksam, 

IBM och SEB skulle svara i förväg avvaktade vi med att fastställa den teoretiska 

referensamen tills intervjuerna var slutförda. Då vi transkriberat intervjuerna följde vi 

Denscombes (2009) mall och utvecklade koder i rådatan. Därefter grupperade vi koderna till 

passande kategorier. De kategorier vi skapade som relaterade till den teoretiska 

referensramen var följande sex, varav alla kategorier tilldelades en färg. Färgen har använts 

för att markera kategorierna i transkriberingarna, se Tabell 2 nedan.  

 Färg Kategori 

1 Grå Faktorer som berör respondenten 

2 Rosa Hur konstinitativet tog form 

3 Lila Konstsamlingens tema 

4  Syftet med konstsamlingen 

4a Röd Image 

4b Turkos För personalens välbefinnande 

4c Grön Filantropisk aspekt av konstsamlingen 

5  Aktivering av konstsamling 

5a Orange Internt 

5b Blå Externt 

6 Gul Konstsamlingens framtid 

 

Tabell 2. Färgkodningsschema för analys av transkriberingar 
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2.6 Etik   

Vid genomförande av datainsamlingen var vi noggranna med att hantera informationen etiskt 

korrekt. Innan intervjuerna utfördes tog vi kontakt med respektive respondent via mail för att 

meddela hur intervjuprocessen skulle ske. I mejlet nämnde vi att intervjun skulle spelas in 

och att den skulle användas i studien, ytterligare berättade vi om samtyckesblanketten (Bilaga 

8) som vi tog med till samtliga intervjutillfällen. Samtyckesblanketten (Bilaga 8) utformades 

efter dataskyddsförordningen (GDPR), vars syfte är att skydda individens personuppgifter 

genom att de behandlas på ett öppet, korrekt och säkert sätt (Södertörns högskola 2019). Till 

samtliga intervjutillfällen tog vi med ett informationsbrev (Bilaga 7) till respondenterna, 

innehållande information om studiens syfte och hur vi tar hänsyn till deras personuppgifter. 

Alla respondenter har under varje intervjutillfälle skrivit på samtyckesblanketten och fått 

möjligheten att behålla informationsbrevet. Denscombe (2009) menar att datainsamlingen ska 

förvaras på ett säkert sätt, när resultatet publiceras ska respondenterna få alternativet till att 

behålla sin identitet anonym. Efter att intervjuerna genomfördes kontaktade vi alla 

respondenter med frågan om de ville behålla sin identitet anonym. Vi har fått skriftliga 

samtycken från respondenterna som har sagt att vi i studien kan använda deras fulla namn 

och befattning.  

2.7 Undersökningens trovärdighet 

Då undersökningen avsett att undersöka och skapa en förståelse av sociala situationer och -

förhållanden valde vi att använda oss av en kvalitativ metod, där vi undersökt fyra fall 

(Denscombe 2009). Dessa fall består av Cederquist, Folksam, IBM och SEB, vilka kan ses 

som en del av en bredare kategori (Denscombe 2009). En kategori som består av andra 

företag som har konstsamlingar. Anledningen till att vi valt företag från olika branscher är för 

att studien ska bli mer representativ för sin kategori. Cederquist är en advokatfirma, Folksam 

är ett försäkringsbolag, IBM är ett IT-bolag och SEB är en storbank. Det här urvalet gör det 

möjligt för oss att undersöka om respektive företags bransch har en betydelse för 

konstinitiativet och få en bredare förståelse för ämnet. Vidare har vi som nämnt vid urval av 

respondenter valt att göra ett subjektivt urval där vi intervjuat personer som är insatt i konsten 

inom respektive företag (Denscombe 2009).  

Den kvalitativa forskningsmetodens replikerbarhet har bemött kritik då resultatet kan 

påverkas av forskarens identitet (Bryman & Bellman 2013). Då vi genomförde de kvalitativa 

intervjuerna tog vi hänsyn till intervjuareffekten vilket innefattar hur forskaren påverkar 
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respondenten genom sin identitet. Forskarens identitet kan påverka respondenten beroende på 

hur känslig karaktären av frågorna är, det finns begränsade åtgärder man kan ta för att inte 

påverka respondenten (Denscombe 2009). Det har exempelvis inte varit möjligt för oss att 

dölja våra fysiska uttryck, däremot har vi fokuserat på att vara neutrala och skapa en trygg 

miljö där respondenten kan öppna upp sig (Denscombe 2009). Vidare har replikerbarheten av 

den kvalitativa metoden kritiserats utifrån att forskaren fattar subjektiva beslut om vad som är 

betydelsefullt med respektive fall (Bryman & Bellman 2013). För att bedöma empirin 

objektivt har vi utgått från tidigare forskning då vi genomfört analysen, vidare har vi varit två 

personer som kodat och tolkat resultatet. Det har skett i dialog mellan oss två vilket har 

bidragit till fler perspektiv på empirin och minskat risken för misstolkning. Därtill har vi 

transparent beskrivit metodvalen och hur vi genomfört studien för att den i större utsträckning 

ska kunna replikeras. Utifrån det här anser vi att metoden är övervägande fördelaktig då den 

gett oss möjligheten till att studera fallen på detaljnivå med ett öppet förhållningssätt (Yin 

2013). Trots det konsekventa urvalet och en övervägd undersökningsmetod kan det vara 

problematiskt att generalisera undersökningens resultat. Vilket beror på att det inte går att 

bevisa att fallen är representativa för alla fall i kategorin (Bryman & Bellman 2013).  
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3. Teoretisk referensram 

De utgångspunkter vi valde utifrån de kvalitativa intervjuerna var VD:n och ledningens betydelse för 

initieringen av konstsatsningen, därefter såg vi personalfrämjande, varumärkesimage och corporate 

social responsibility (CSR) som en väsentlig del av syftet bakom företagens konstsamlingar. De här 

utgångspunkterna kommer att användas för att analysera det empiriska materialet senare i 

undersökningen. 

3.1 Bakomliggande faktorer för införande av konst 

Wu (2002) konstaterar i sin studie att flera av de företag hon undersökte anser att 

omlokalisering av kontor är ett motiv till att investera i konst. Wu (2002) skriver att det kan 

bero på att då företag byter kontor har de oftast en större budget som går till dekorering av 

lokalerna, varav konsten brukar utgöra en större del av den. Flera forskare som studerat hur 

konsten initierats inom företag har kommit fram till att VD:n har en betydande roll för om 

företaget ska engagera sig i konst (Wu 2002). Useem och Kutner (1986) har studerat hur 

VD:n påverkar sponsring av konst och kultur i 62 av de största företagen i Massachusetts. 

Den här undersökningen ger en god bakgrund till företeelsen, i den här studiens fall 

appliceras den tidigare forskningen på införandet av en konstsamling inom företag med stöd i 

annan forskning som berör ämnet (Useem & Kutner 1986). I relation till det har det visat sig 

att VD:n är en viktig faktor för hur donationsprogrammen ser ut hos företag, både när det 

kommer till policies men även för hur pengarna ska fördelas och till vilka institutioner. 

Donationsprogrammens storlek och budget påverkas ofta av hur stort intresse företagsledaren 

har för konst och kultur. Företeelsen, menar de är liknande inom både mindre- och större 

företag (Useem & Kutner 1986). Då företag investerar i konst anställer de ofta en 

konstrådgivare, menar Wu (2002). Konstrådgivaren har ofta en akademisk utbildning inom 

konsthistoria och är väl orienterad inom branschen. Vidare fungerar konstrådgivaren som en 

medlare mellan näringslivet och det kulturella fältet, vilket bidrar till att legitimera företagets 

konstsamling liksom företaget får bli en del av det konstnärliga sammanhanget. 

Lindenberg och Oosterlinck (2011) menar att det finns tre olika profiler som kan beskrivas 

utifrån vilka principer ett företag initierar och förvaltar konstsamlingen. Den första profilen 

berör de seniora cheferna som har en stark passion- och ett intresse för konst. I de fallen har 

konstsamlingen en stark koppling till dessa personer, samlingen har utvecklats i en 

långsammare takt där konstverken köpts in baserat på deras tycke och smak. De 

företagkonstsamlingar som skapats efter den här principen kommuniceras sällan ut till 
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allmänheten. Dessa konstsamlingar menar Lindenberg och Oosterlinck (2011) har en svagare 

förankring i resten av organisationen vilket gör att dess framtid ofta hänger på de seniora 

chefernas intresse.  

Den andra profilen i de undersökta bankerna samlar på konst för att visa upp att de stödjer 

unga konstnärer och för att bevara bankens status. Ofta har dessa konstsamlingar en 

förankring i företagen och en längre historia tillbaka i tiden. I dessa samlingar finns det ofta 

en tyngdpunkt på nationella konstnärer för att bevisa att de stöttar den inhemska konstscenen. 

Det här kommuniceras ut till allmänheten för att uppmärksamma deras filantropiska 

gärningar. Men ibland har syftet visat sig vara något otydligt då samlingen går i arv och 

forskarna anser att mer kunde göras för att kommunicera ut hur företaget satsade på konst 

(Lindenberg & Oosterlinck 2011).  

Den tredje profilen samlar på konst för att främst ta ett socialt ansvar genom att finansiellt 

stödja nationella unga konstnärer, för de bankerna var det mycket viktigt och de valde att ta 

ett stort ansvar. I undersökningen skriver Lindenberg och Oosterlinck (2011) att 

kommunikationen av det sociala ansvaret varierade inom bankerna i denna grupp. De banker 

som höll en låg profil anser de kunde bero på att de ville ses som välgörare utan att uppenbart 

visa det.  

En väsentlig faktor som skiljer ett företags konstsamling åt från en -samling som ett museum 

äger är att ett företags konstsamling inte är lika självklar i sin existens som den på ett 

museum (Behnke 2007). I en studie gjord av Behnke (2007) visade det sig att flera av de som 

arbetade i de undersökta företagen var oroliga över konstsamlingens framtid. Byte av ledning 

kan ha en inverkan för hur konsten fortsatt ska förvaltas i förhållande till hur de ser på 

konsten och dess betydelse för företaget. 

3.2 Konst för personalens välbefinnande 

Konst kan ses som en personalfrämjande aktivitet då den kan förbättra personalens 

välmående (Waistell 2016). På så vis kan konsten skapa förutsättningar för personalen att 

trivas på arbetet och människor som trivs på arbetsplatsen har bättre förutsättningar för att 

utföra ett bra arbete (Grankvist 2012). Key (1904) menade att efter människan tillfredsställt 

de grundläggande behoven har den en längtan efter att tillgodose behoven som väcks av 

skönhetssinnet. Behovet efter skönhet menade hon kan uttrycka sig på olika sätt, däribland i 

hemmet vilket i det här fallet kan bytas ut mot företaget.  



14 

Waistell (2016) har undersökt hur estetik kan bidra till hållbart företagande, utifrån att estetik 

omfattar både konst och den övriga arbetsmiljön. Waistell (2016) menar att estetiken inom en 

miljö påverkar hur vi uppfattar den, konsten kan därmed bidra med kunskap genom att ge oss 

perspektiv på olika aspekter av vår verklighet. Vidare bidrar konsten till att öppna upp för 

dialog, nytänkande samt kreativitet och därmed påverka personalens välmående (Bargenda 

2019). Trots många positiva aspekter av estetiska element är konst känslig för trender och 

vad som ses som passande kan variera mellan olika individer samt över tiden (Waistell 2016). 

För Key (1904) är ett föremål vackert då det uppfyller sitt ändamål och har anpassats efter de 

som ska ta del av det utifrån deras personliga smak, utefter det utformas ett hem på olika sätt 

beroende på omständigheterna. 

3.3 Förstärkning av varumärke 

Hoeken och Ruikes (2005) skriver att företagets image kan förklaras utifrån hur omgivningen 

och medarbetarna uppfattar företaget, medan begreppet identitet refererar till hur företaget 

uppfattar sig själva (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2015). Eriksson-Zetterquist et al. 

(2015) skriver att varumärkesbyggande innefattar företagets identitet, image och rykte och att 

det sedan 1990-talet har fått en större betydelse hos företag. Varumärkesbyggande kan enligt 

författarna kopplas till marknadsföring, men har kommit att användas i 

organisationsforskning då organisationer styrs genom meningskapandeprocesser (Eriksson-

Zetterquist et al. 2015). Kottasz, Bennett, Savani och Ali-Choudhury (2008) menar att 

ledningen i ett företag arbetar kontinuerligt med att tydliggöra organisationens identitet och 

de värden organisationen eftersträvar att associeras med, vilket i sin tur kan förstärka 

organisationens externa- och interna image. Arbetet görs utifrån strategiska val och genom att 

ledningen aktivt konstruerar innehåll i olika handlingar, trots det kan det vara svårt för 

företag att påverka hur de uppfattas, eftersom kulturella uttryck tolkas subjektivt (Hatch & 

Rubin 2006, se Eriksson-Zetterquist et al. 2015). Kottasz et al. (2007) menar att företag kan 

skapa formella riktlinjer i användningen av symboler för att skapa sig en image. En sådan 

riktlinje kan vara hur företaget använder sig av konst. 

Wu (2002) skriver att konstsamlingar symboliserar en social status för företag. Oavsett om 

konsten skulle undervärderas ekonomiskt på marknaden kommer den sociala statusen konsten 

förmedlar att vara varaktig. Kopplingen mellan konst, makt och social status har existerat 

sedan renässansen, Wu (2002) bygger resonemanget på DiMaggios (1991) text som beskriver 
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att kulturella föremål konsumeras för att konstruera en identitet och för att påverka hur man 

uppfattas i sociala relationer.  

Konstsamlingar kan användas som imageskapande i syfte att förbättra företagets varumärke. I 

en marknad där produkter och service blir allt mindre oskiljaktiga, blir det grundläggande för 

företagen att differentiera sig från konkurrenterna (Wu 2002). En stark varumärkesimage kan 

ge produkter och service ett mervärde och förbättra företagets rykte (Lindenberg & 

Oosterlinck 2011; Kottasz et al. 2008). Konst kan på så vis vara ett sätt för företag att 

kommunicera ut en bild av de värden företaget vill förknippas med till andra människor 

(Lindenberg & Oosterlinck 2011). En samtida konstsamling kan associera företaget med 

dynamiska-, innovativa- och progressiva värden medan en traditionell konstsamling 

associerar företaget med klassiska- och konservativa värden (Wu 2002; Hoeken & Ruikes 

2005). Vidare kan ett företag samla på traditionell konst för att bevara en image som 

förmedlar bilden av företagets långa historia och stabilitet (Wu, 2002). 

3.4 Företagsimage i relation till socialt ansvarstagande 

För att förklara hur konst kan ses som en image-skapande process utifrån socialt ansvar har vi 

dels använt oss av teorin CSR. Teorin kan delas upp i tre områden; ekonomiskt-, 

miljömässigt- och socialt ansvarstagande. I studien fokuserar vi enbart på socialt 

ansvarstagande som kan beskrivas utifrån hur organisationen tar hänsyn till medborgarnas 

hälsa och välbefinnande (Grankvist 2012). Till CSR finns det en etisk dimension som grundar 

sig i vår moral och vägleder oss i vilket ansvar vi bör ta som individ och företag (Grankvist 

2012). Ett företag kan ta ett socialt ansvar i syfte att förbättra företagets varumärke (Hoeken 

& Ruikes 2005). Det här kan företaget göra genom att engagera sig i filantropiska aktiviteter 

som har en positiv inverkan på samhället. Ett exempel på en sådan aktivitet kan vara att 

samla på konst.  

Hoeken och Ruikes (2005) beskriver att konstsamlande kan utforma företagets sociala ansvar 

på flera sätt, dels kan det tillge företaget en roll som samtida mecenat. Den här rollen kan 

tilldelas om företaget väljer att satsa på unga nationella konstnärer. Sådana investeringar 

påvisar dels att företaget vill stötta den unga inhemska konstscenen samt att de vill bevara 

konsten inom landet och låta allmänheten ta del av dessa kulturella rikedomar. Det kan 

exempelvis ske genom att företaget anordnar konstvisningar för allmänheten eller lånar ut 

konstverken till museer. Dessa filantropiska handlingar kan ses som ett 

marknadsföringsverktyg där företaget kan involvera allmänheten i de etiska och sociala 
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ansvaret företaget tar (Lindenberg & Oosterlinck 2011). Olika studier har kommit fram till 

olika resultat för om det finns något samband mellan ett företags ekonomiska vinst i relation 

till de uppvisade filantropiska aktiviteterna. En del forskare påvisar att de inte upptäckt något 

samband medan andra har konstaterat att det finns en positiv relation mellan de två, då 

konsumenterna hellre köper produkter från företag som tar ett socialt ansvar (Hoeken & 

Ruikes 2005). 
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4.  Tidigare forskning 

I det här kapitlet lyfter vi fram tidigare forskning som utförts inom studiens berörda 

forskningsområde.  

4.1 Konstens initiering och syfte inom belgiska banker  

Lindenberg och Oosterlinck (2011) studerade tio belgiska banker i syfte att undersöka hur de 

utvecklat konstsamlingarna och varför konstsatsningarna har initierats. För att genomföra 

undersökningen tillämpade de en kvalitativ metod. I studien kom de fram till fem 

huvudsakliga motiv för bankerna att ha konstsamlingar. Dessa fem var välmående, 

utbildning, varumärkesbyggande, socialt ansvarstagande (filantropi) och investering, varav de 

två främsta motiven var socialt ansvarstagande och varumärkesbyggande. Inom de 

undersökta bankerna fann de tre olika profiler för hur konstsamlingarna initierades. Den 

första profilen beskriver de företag vars konstsamlingar byggts upp utifrån VD:ns passion och 

intresse för konst. Den andra profilen beskriver Lindenberg och Oosterlinck (2011) har en 

konstsamling för att visa upp att banken stödjer nationella konstnärer. Ofta har 

konstsamlingen inom den andra profilen av de undersökta bankerna en längre historia där 

konsten används som ett verktyg för kommunikation och upprätthålla bankens status. Den 

tredje profilen menar de samlar på konst för att främst ta ett socialt ansvar genom att 

finansiellt stödja nationella unga konstnärer. Företagen använder i varierande grad 

konstsamlingarna som ett verktyg för marknadsföring.  

4.2 Konst som ett verktyg för varumärkesbyggande 

Kottasz et al. (2007) har gjort en studie om Deutsche Banks konstsamling, som är världens 

största inom företag. Syftet med studien var att undersöka om Deutsche Banks konstsamling 

speglade företagets identitet. I studien använde sig forskarna av en kvalitativ metod, där 

respondenterna i undersökningen bestod av högt uppsatta chefer inom banken. Kottasz et al. 

(2007) kom bland annat att fram till att cheferna anser att konstsamlingens syfte är att skapa 

en image som kan knytas an till bankens aktuella- eller önskade identitet. Ytterligare nämner 

respondenterna att konstsamlingen är till för personalens välbefinnande genom att konst kan 

motivera, inspirera och ge en nya perspektiv. Deutsche Bank har investerat i samtida konst 

skapad av unga internationella konstnärer, vilket kan associeras till bankens kärnvärden, 

kreativitet, innovation, modernitet och dynamik. Respondenterna anser att konstsamlingen 

kännetecknar den mångfald och internationalitet som fanns bland bolagets anställda. I studien 
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framgår det att konstsamlingen aktiveras på flera sätt, både externt och internt. Kottasz et al. 

(2007) skriver att banken bland annat har guidade visningar för både personal och kunder. 

Företaget har även skapat en online-baserad konsttidning och på personalens datorskärmar 

visas dagens konstverk. Vidare menar forskarna att företaget tillhandahåller seminarier med 

konstexperter och att kunderna har möjligheten att boka in sig på konstrådgivning och privata 

konstvisningar. I undersökningen framgår det att Deutsche Bank har en konstkommitté som 

består av fem högt uppsatta chefer och en konstrådgivare. I längden uppmärksammade 

Kottasz et al. (2007) att konsten på Deutsche Bank främst främhävs som ett viktigt verktyg 

för att förbättra deras varumärke. 

En studie utförd av Kottasz et al. (2008) tyder på att konstsamlingar inom företag kan 

användas som ett verktyg för att förmedla organisationens identitet. Studiens syfte var att 

undersöka i vilken grad konstsamlingar inom företag kan kopplas till företagets identitet. 

Undersökningen utfördes med hjälp av enkäter där 181 företag från nio olika länder deltog. 

Kottasz et al. (2008) kom fram till att konstsamlingarnas syfte kan förenas med 

marknadsföringsaspekter och organisatorisk utveckling. Marknadsföringsaspekterna var 

bland annat att skapa en image, imponera på kunder, kommunicera och symbolisera 

organisationens kärnvärden. Den organisatoriska utvecklingen handlar om personalens 

välbefinnande. Samlingen kan påverka personalen positivt samt kommunicera och 

symbolisera organisationens interna kultur. Kottasz et al. (2008) upptäckte att företagen inte 

anser att de har ett socialt ansvar i relation till deras konstsamling samt att det inte finns en 

relation mellan konstsatsningarnas initiativ och de seniora chefernas intresse för konst. Därtill 

kom de fram till att det inte finns någon relation mellan ledningens makt och beslutstagande 

för konstsamlingen, som andra forskare konstaterat. I slutet av studien lyfter Kottasz et al. 

(2008) upp studiens kvantitativa metodval som begränsande då de inte har haft möjligheten 

att undersöka alla aspekter av ämnet. 

4.3 Samarbetet mellan konstnärer och näringslivet 

Jacobson (1996) skriver om det nya åtagandet organisationer och deras ledare tar inom 

konsten i det globala samhället. Hon menar att ett modernt mecenatskap handlar om att 

integrera konsten inom organisationers strategiska planering. Den nya definitionen av 

mecenatskap har större betydelse än att företaget bara stöttar konsten för 

välgörenhetsändamål eller för skatteskäl. Den nya formen av mecenatskap kan förbättra 

företagets tillgångar och kulturella kapital (Jacobson 1996).  
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Samarbetet mellan konstnärer och företag kan gynna båda parterna. För företaget innebär 

samarbetet att de associeras med kvalitativ konst, vilket bidrar till att förbättra företagets 

rykte och skapar en unik PR-strategi. Jacobsons (1996) undersökning visar på att ledningen i 

samarbete med konstnärer kan utveckla sin intuitiva förmåga, så de kan bli bättre 

beslutsfattare. Konstnärerna gynnas av samarbetet då de inom företagets ramar får 

ekonomiskt stöd samt en plats att skapa och visa upp sin konst på. Jacobson (1996) drar 

slutsatsen att näringslivets involvering i konst kan ha en positiv inverka på hela samhället. 
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5. Initiering av konstsatsningarna 

Då vi kodade transkriberingarna uppmärksammade vi tre faktorer som relaterar till hur 

konstsamlingarna initierats och fortsatt förvaltas. För det första uppmärksammade vi att samtliga 

satsningar skett i relation till byte av kontor, för det andra noterade vi att initiativtagaren bakom 

satsningen kan härledas till en högt uppsatt person inom företaget. Slutligen visade det sig att 

företagen på varierande sätt har tagit hjälp av en konstrådgivare. Nedan kommer vi att presentera det 

empiriska materialet relaterat till initieringen av konstsamlingarna. 

5.1 Omlokalisering av kontor 

5.1.1 Cederquist 

I en intervju med Dagens Industri berättar Tillqvist att det var år 2008 då Cederquist flyttade 

kontoret till Blasieholmen i Stockholm som han tog initiativet till att ta dit delar av sin 

personliga konstsamling (Grundberg Wolodarski 2018). Tillqvist tog upp det i intervjun med 

oss och berättar att initiativet kom till i samband med att de skulle förändra advokatfirmans 

profil. Vid det här skedet var Tillqvist VD för Cederquist och tillsammans med de yngre 

delägarna skapade de ett nytt koncept för hur advokatfirman skulle fungera. I och med det 

nya konceptet vill de att Cederquist skulle framstå som en progressiv och modern 

advokatfirma, berättar Tillqvist. En naturlig del av projektet anser han var att flytta företaget 

till lokaler som stämde överens med det nya konceptet. Tillsammans med en arkitekt 

utformade de det nya kontoret ihop, han berättar att konsten blev en logisk del av projektet. 

Idag menar Tillqvist att Cederquist har en begränsad budget som går till konst, vilket även 

var ett motiv för honom att ta dit sin egen konst.  

5.1.2 Folksam 

År 1960 slog Folksam ihop 15 spridda huvudkontor i Stockholm till ett gemensamt i 

Skanstull, mer känt under namnet Folksamhuset, beskriver Karels i sin bok Folksamhuset - 

Arkitekturen, konsten och interiören (Karels 2017). I boken skriver Karels (2017) att 

kostnaden för det nya huvudkontoret blev 45 miljoner kronor, vilket idag motsvarar cirka 510 

miljoner kronor. Då det nya huvudkontoret utformades ansåg den dåvarande VD:n Apelqvist 

att det var viktigt att tillföra konst till arbetsplatsen för att öka trivseln. I boken skriver han att 

Folksams ledning valde med initiativ från Apelqvist att tillämpa Arthur Engbergs 

enprocentsmål. Det målet föreslogs till riksdagen år 1937 och innebär att offentliga 

verksamheter ska avsätta en procent av byggnadens värde till konstnärlig utsmyckning. Målet 
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infördes för att göra konsten tillgänglig för medborgare och ge konstnärer tillfällen att sälja 

sin konst. Tanken bakom målet för Apelqvist var att medarbetarna skulle få ta del av konst 

samtidigt som konstnärer fick fler möjligheter till att sälja sina konstverk, menar Karels 

(2017). Karels berättar under intervjun att det inte var ett krav som omfattade privata företag 

utan gäller för offentliga verksamheter, trots det valde Folksam att tillämpa målet och avsatte 

därmed 450 000 kronor till inköp av konst. 

5.1.3 IBM 

Beckman berättar att IBM bytte huvudkontor i Kista år 2017, vilket initierade till en ny 

satsning på deras konstsamling. Tidigare satsningar menar hon hade skett på 1970- och 1980-

talet då företaget tidigare bytt- och öppnat nya kontor. Konstrådgivaren Di Pisa menar att det 

kan bero på att konstsatsningarna varit kopplade till särskilda personer med ett konstintresse. 

På det gamla huvudkontoret hade de en konstsamling som de kartlade och sålde av större 

delar av. Pengarna återinvesterades i konsten som behölls samt i ett nytt konstprojekt vid 

namn WatsonArt, berättar Beckman. IBM:s VD Johan Rittner anser att det nya kontoret har 

bra förutsättningar för att ge företagets medarbetare en innovativ- och modern arbetsplats 

(Atrium Ljungberg 2016).  

5.1.4 SEB 

År 2017 flyttade SEB cirka 2500 medarbetare (SEB 2017) från deras tidigare kontor vid 

Sergels torg, Rissne och Magnus Ladulåsgatan på Södermalm till deras nybyggda kontor i 

Solna, berättar Lipkin. I och med flytten berättar Lipkin att de sålde konst som fanns i de 

tidigare kontorslokalerna, vilket resulterade i 50 miljoner kronor som återinvesterades i ny 

konst.  

I en väldigt bra lokal och inredningsdesign tänker jag att det här är pricken över i:t, det 

lyfter ytterligare och ger en högre kvalité till miljön. 

Konstsamlingarna på de tre tidigare kontoren berättar Lipkin saknade en röd tråd då 

konstverken köpts in sporadiskt vid olika tillfällen, i den här konstsatsning ville de skapa en 

helhet. 
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5.2 Konstintresse bland högt uppsatta 

5.2.1 Cederquist 

Jag har alltid varit intresserad av konst och kultur. Jag fick med mig intresset hemifrån, 

trots att jag kommer från en vanlig knegarfamilj var det viktigt.  

Tillqvists konstsamlande började på 1980-talet då han vann ett stipendium för sitt 

examensarbete från juristprogrammet. Idag äger han en större konstsamling, ett 100-tal av 

konstverken har han lånat ut till arbetsplatsen Cederquist. Hittills har han inte sålt av något 

konstverk sedan han började samla. På fritiden berättar Tillqvist att han aktivt besöker museer 

och gallerier samt gör research på internet för att hålla sig uppdaterad inom den 

internationella utvecklingen av konstscenen. Utöver det har Tillqvist varit en del av Moderna 

Museets Vänners styrelse och haft andra konstrelaterade uppdrag.  

I intervjun berättar Tillqvist att han tror konstsatsningar inom mindre företag oftast initieras 

av en eldsjäl. Om inte han tagit initiativet kanske väggarna varit tomma, menar han. I det här 

fallet lånar Tillqvist ut sin konst till Cederquist, hans krav på dem är att de ansvarar för att 

försäkra samtliga konstverk som finns på kontoret från hans samling.  

5.2.2 Folksam 

Under intervjun med Karels beskriver han den dåvarande VD:n Apelqvist som en 

nyckelperson för genomförandet av konstprojektet på 1960-talet.  

(...) hade inte han kommit med förslaget vet man inte vad som hade hänt. Han var väldigt 

drivande i det här och hade ett mycket starkt intresse för konst och kultur, film och musik 

och ja han var den typen av person. 

Vidare menar han att den nuvarande VD:n och ledningen bär på en viktig roll för 

konstsamlingens framtid då de bestämmer över den. För närvarande menar Karels att 

Folksams nuvarande VD är måttligt intresserad av ämnet medan deras vice VD har ett större 

intresse för konst. Vidare berättar Karels att år 2013 då den nuvarande VD:n började arbeta 

på Folksam hade fackförbundet Unionen sålt av en skulptur av Marino Marini för 45 miljoner 

kronor. Folksam hade i konstsamlingen en liknande skulptur av konstnären vid namn 

Gentiluomo a cavallo som de köpt in på 1960-talet för cirka 20 000 kronor, berättar Karels. 

Deras nya VD bestämde att de skulle sälja skulpturen, varpå den såldes för startbudet tolv 

miljoner kronor (Stockholms Auktionsverk 2014). Av de tolv miljoner kronorna valde 

Folksam att avsätta 500 000 kronor på ett konto som återinvesteras i ny konst och anställning 
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av konstrådgivaren Christer Romilson. Det här berättar Karels är det enda konstverk som 

Folksam har sålt av i sin samling. 

5.2.3 IBM 

Då IBM bytte huvudkontor i Sverige år 2017 var fastighetschefen Beckman ansvarig för 

flyttprojektet. I intervjun berättar hon att det var i relation till flytten hon valde att ta 

initiativet att satsa på företagets konstsamling. Motivet berättar hon kom från hennes egna 

konstintresse men även utifrån att hon anser att det kanske annars inte skulle lyftas upp av 

någon av de anställda. Initiativet motiverade Beckman till ledningen genom att beskriva hur 

en bra konstsamling kan främja personalens välbefinnande och produktivitet. 

Det var min baktanke och det var det jag motiverade till vår företagsledning. Konsten på 

kontoret ska bidra till en ökad produktivitet och -engagemang, vi ska bli bättre på att vara 

innovativa. Konsten kan hjälpa oss att bli problemlösare och alla de sakerna bidrar till ett 

bättre företag, bättre företagsklimat och bättre lönsamhet. 

5.2.4 SEB 

På SEB framgår det att kommunikation- och marknadsföringschefen Hirdman-Ryrberg och 

Lipkin, ansvarig för corporate identity and design, tog initiativet till konstsatsningen.  

Det krävdes en modig ledning och VD, hade inte VD:n varit intresserad tror jag inte hade 

blivit av.  

Det berättar Lipkin angående konstsatsningen. Hon menar att projektet började som en rolig 

idé och utan det stöd de fick var det inte en självklarhet att de hade drivit igenom projektet. 

Personligen berättar Lipkin att hon har ett konstintresse då hon studerade konsthistoria på 

1980-talet, däremot framgår det inte att vara den främsta motivationsfaktorn till initiativet. 

5.3 Medlaren mellan konstvärlden och näringslivet 

5.3.1 Cederquist 

I intervjun berättar Tillqvist att han inte har tagit hjälp av någon konstrådgivare för att bygga 

upp konstsamlingens innehåll. För honom är det viktigt att konstsamlingen förblir personlig, 

Tillqvist berättar att han utgår från magkänslan då han köper in nya verk.  

På senare tid har jag insett att det är väldigt viktigt hur man hänger konstverk bredvid 

varandra och hur man presenterar dem. När jag var yngre tänkte jag att de där två verken 
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är jättefina, så hängde jag upp dem på väggen, sedan förstod jag inte att de pratade i 

munnen- och tog ut varandra snarare än att förstärka varandra. 

Det berättar Tillqvist i relation till att han valde att ta in Ulf Kilander då han skulle hänga sin 

konst i Cederquists lokaler. Kilander har tidigare haft liknande uppdrag samt har han jobbat 

på Statens Konstråd i många år och är utbildad konstnär, berättar Tillqvist. I det här projektet 

berättar han att hängningen av konstverken har skett i dialog mellan de två. 

5.3.2 Folksam 

Under intervjun med Karels framgår det att det var i samband med år 2014 då Folksams nya 

VD sålde av det första konstverket från konstsamlingen som de anlitade konstexperten 

Romilson tidigare lärare på Konstfack, där Karels själv tjänstgör som hans medarbetare. Ett 

par gånger i månaden berättar han att Romilson arbetar hos Folksam. Hans arbetsuppgifter 

består bland annat av att uppdatera företagets konstsamling genom att köpa in nya konstverk 

för de 500 000 kronorna som avsattes till konst då det sålde konstverket Gentiluomo a 

cavallo. Ytterligare uppdaterar Romilson konstsamlingen genom att hänga om de konstverk 

som finns i konstsamlingen. 

5.3.3 IBM 

Beckman berättar att IBM anställde konstnären Di Pisa som rådgivare för att hjälpa dem 

inventera deras konstsamling och utforma den på det nya kontoret. Di Pisa berättar att hon är 

utbildad konstnär och har arbetat som konstpedagog på olika konsthallar i Stockholm. Vidare 

har hon ett lektorat på Linköpings universitet och har undervisat i konstnärliga processer på 

flera olika institutioner som KTH. I det här fallet berättar hon att hennes arbete varit att 

inventera IBM:s gamla konstsamling, där en större del såldes. Pengarna återinvesterades i 

konstsamlingen genom att lyfta upp de konstverk som behölls, genom nya ramar och podier, 

samt investerades pengarna i konstprojektet WatsonArt. Di Pisa var en av de konstnärer som 

skapade verket tillsammans med Robert Stasinski som inkluderade ett samarbete med KTH:s 

mekatronikstudenter och IBM:s mjukvaruutvecklare.  

5.3.4 SEB 

Lipkin berättar att SEB anställde konstrådgivaren Michael Storåkers som är ordförande i 

galleriet CFHILL:s styrelse och ansvarar för galleriets samtida konst (CFHILL u.å.). 

Storåkers ansvarade i det här fallet för att sälja delar av SEB:s äldre konstsamling från de 

tidigare kontoren vid Sergels Torg, Rissne och Magnus Ladulåsgatan på Södermalm berättar 
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Lipkin. Ytterligare ansvarade han för att köpa in den samtida konsten till det nya kontoret i 

Solna vilket har skett i dialog med de konstansvariga på SEB.  
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6. Konst för en bättre arbetsmiljö 

I det empiriska materialet uppmärksammade vi att respondenterna från samtliga företag anser att 

konsten är viktig för att skapa en stimulerande arbetsmiljö. I det här kapitlet kommer vi att presentera 

respondenternas motiveringar till vad konst kan bidra med utifrån en personalfrämjande aspekt och 

hur de arbetar för att aktivera konstsamlingarna internt. Därefter ger vi konkreta exempel på hur 

respondenterna upptäckt att personalen fattat tycke för konsten och hur den har utmanat deras 

tankegångar.  

6.1 Cederquist 

Konsten de har på kontoret anser Tillqvist ska bidra till att stimulera tänkandet, arbetsmiljön 

och chefsskapet. I relation till chefsrollen anser han att en bra chef bör ha ett intresse för 

konst och kultur, då den annars risker att bli alltför managementinriktad. Som komplement 

till kurser som berör yrket anser Tillqvist att konst har en viktig roll att fylla. 

Konst har enligt min uppfattning en väldigt viktig roll att fylla i alla typer av 

sammanhang. Den berikar livet för mig på ett fantastiskt sätt och jag tycker att den bidrar 

till en kreativ miljö på kontor. 

Konstverken på kontoret menar han blir ett medium för dialog, genom den kan man skapa 

gemenskap och lära känna kollegorna. I en intervju med Dagens Industri framhäver Tillqvist 

att det var betydande att hänga konsten på medarbetarnas ytor, då det finns forskning som 

bekräftar att man arbetar bättre i en stimulerande arbetsmiljö (Grundberg Wolodarski 2018).  

På Cederquist hänger ett 100-tal av Tillqvists konstverk medan advokatfirman har investerat i 

tre stycken. Vid frågan om han haft några särskilda kriterier för det urval han gjort i sin 

konstsamling svarar han att några sådana inte finns. För att konstsamlingen ska förbli relevant 

på kontoret berättar han att konstverken hängs om emellanåt samt aktiverar han samlingen 

genom konstrelaterade evenemang för personalen.  

Sen ordnar jag någon gång per år en konstvandring, vi har även debatter om konst för 

unga som jobbar här. De äldre verkar inte var så sugna på att komma på visningarna. 

Tillqvist berättar under intervjun att han har bemött flera positiva reaktioner för hans 

konstinitativ, framförallt från de yngre medarbetarna då han menar att de värderar en 

stringent arbetsmiljö. Trots att konstsamlingen är hans personliga berättar han att flera av 

medarbetarna har fattat tycke för särskilda konstverk och önskat att få ha det vid sin 

arbetsyta. 
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Tillqvist berättar att hans konstinitativ inte har väckt några negativa reaktioner hos 

medarbetarna. Däremot påpekar han att ett konstverk av den tyska konstnären Tjorg Beer, 

som var i mötesrummet där Tillqvist intervjuades, dragit till sig uppmärksamhet. 

Konstverkets grund är en glasskiva där motivet liknar en djävul målad i färg. Flera på 

kontoret anser att han borde ta ned konstverket berättar Tillqvist då de tycker att verket är 

otäckt. Trots det har han valt att låta konstverket hänga kvar. 

Det är mycket bättre att man reagerar än att man blir uttråkad. Om ni tittat på en tom vägg 

eller på dålig konst hade vi aldrig haft den här diskussionen. Bara den omständigheten att 

vi står här och diskuterar konstverket tyder på att ni har reagerat på något sätt. 

Det brukar Tillqvist säga till de medarbetare som blivit uppröda av konstverket. Däremot 

menar Tillqvist att det kanske inte är passande att provocera till vilken grad som helst på en 

advokatbyrå, för honom innefattar det bland annat politisk- och naken konst. 

6.2 Folksam 

I intervjun med Karels berättar han att de som främst arbetade på Folksam under 1960-talet, 

då de bytte huvudkontor, kom från arbetarrörelsen. Personalen levde enkelt och hade själva 

inte råd att köpa kvalitativ konst till sina hem. Karels berättar att det här var ett motiv till att 

deras dåvarande VD Apelqvist ansåg att Folksam skulle satsa på att skapa en konstsamling. 

Vidare ansåg Apelqvist att konsten kunde inspirera de anställda och bidra till deras 

kreativitet. År 2012, skriver Karels (2017) att Folksam förvärvade försäkringsbolaget Salus-

Ansvar och erhöll deras konstsamling. Salus-Ansvars tidigare VD Gunnar Nelker ansåg att 

konsten kunde bidra till nytänkande och innovation samt att konsten var ett medium för 

kommunikation mellan människor.  

Karels berättar att de numera har byggt om kontoren från moduler till större kontorslandskap. 

Till en början var det tänkt att de aktivitetsbaserade ytorna skulle vara fria från konst men då 

personalen anser att det är ostimulerande att stirra in i de vita väggarna hängde de upp konst. 

Karels berättar att personalen överlag förväntar sig att det ska hänga konst på väggarna då de 

är vana med det och att kunna föra en dialog kring den. Främst berättar han att de curerar 

konstverken utefter olika teman vidare tar de även hänsyn till konstens värde utifrån en 

säkerhetsaspekt. Därtill berättar han att många uppskattat deras senaste inköp från konstnären 

Karin Mamma Andersson, vilket han menar är tecken på att personalen är uppmärksam på 

vad som händer i konstsamlingen. 



28 

Karels berättar att Folksam under de senaste åren, har gett bort konstverk från samlingen till 

personalen via Folksams konstförening. Konsten som doneras till personalen kostar under 

300 kronor, försäkringsbolag får nämligen inte ge bort ägodelar för ett värde över 300 kronor, 

menar Karels. Karels berättar att donationer av konsten har väckt ett intresse hos personalen, 

vilket noteras genom konstföreningen på Folksam.  

Konstföreningen lottade ut tavlorna till medlemmarna. Från att vara 300 medlemmar så 

var man 400 medlemmar. Nu är vi uppåt 500 medlemmar. Det är en av Stockholms 

största konstföreningar. Vi är ungefär 1400 anställda i huset och att vi har så pass många 

medlemmar, det är tack vare det här. 

Ytterligare berättar Karels att medarbetarna brukar föra sina åsikter kring konsten på 

Folksams intranät. Där brukar de ibland uppdatera vad som händer kring konsten på kontoret. 

”Många försöker köpa den tavla som varit i deras arbetsrum”, nämner Karels. Det menar han 

kan hända då anställda slutat arbeta på Folksam och fått en personlig koppling till ett särskilt 

konstverk. Under en period berättar Karels att de tagit ned en tavla skapad av konstnären 

Albin Amelin vilket upprörde flera medarbetare som uttryckte sig om det på Folksams 

intranät. När de hängt upp konstverket igen berättar han att många medarbetare blev glada då 

de saknat tavlan. 

Med en konstsamling innehållande över 5000 artiklar, berättar Karels att konsten i vissa fall 

har upprört medarbetarna. Karels menar att flera av de anställda har ifrågasatt varför så 

många konstverk i samlingen innehåller nakna kvinnor, exempelvis har målningarna av Isaac 

Grünewald i gästmatsalen provocerat. Karels menar däremot att det hittills inte har gått så 

långt att de varit tvungna att ta ned konstverken.  

Jag brukar säga att man måste ta hänsyn till att det är konst från 1930-talet, målat av Isaac 

Grünewald som föddes i slutet av 1800-talet. På den tiden var det mycket naket i konsten. 

(...) Så sätter man in det i rätt kontexten så är det inget märkvärdigt. 

Det berättar Karels i försvar till Grünewalds målningar, trots det sa han att de idag inte skulle 

hänga upp exempelvis fotografier innehållande nakna motiv och politiska konst då deras syfte 

inte är att provocera.  

6.3 IBM 

”Jag är helt övertygad om att konst spelar stor roll för företagsmiljön”, säger Beckman. 

Beckman och Di Pisa berättar att de utgick från IBM:s ledord Think då de inventerade 

konstsamlingen. Med ledordet i åtanke vill de att konsten ska uppmana till reflektion och 
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eftertanke. Beckman påpekar att tidigare forskning har kommit fram till att konsten kan göra 

att man blir en bättre problemlösare. Di Pisa berättar att det var viktigt att de konstverk som 

de behåller ska uppmana till dialog och att man på så vis ska se bortom verkets dekorativa 

funktion. 

(...) när vi bytte kontor tog det ett tag innan vi fick upp konsten. Det hade att göra med att 

vi var tvungna att landa i hur vi skulle kombinera det med branding, därför kunde vi inte 

börja hänga fören vi visste. Då fick jag mycket frågor om när konsten kommer, det var 

något man väntade på, man ville ha upp konst. 

Det berättar Beckman om personalens reaktion då väggarna var tomma när företaget bytte 

kontor. På IBM berättar Beckman att konsten är placerad så att alla medarbetare kan ta del av 

den. 

För att aktivera konstsamlingen inom företaget berättar Beckman att de har skapat en 

mobilapplikation för personalen. I applikationen finner personalen information om varje 

konstverk på kontoret.  

I appen har vi beskrivit våra teman till varje våningsplan. Där kan man även läsa om 

konstverken och varför vi har valt att behålla just det verket och vilken betydelse verken 

har för IBM. 

 

Alessandra Di Pisa & Robert Stasinski, en tidig skiss till WatsonArt projektet. 

Personalen kommer även att kunna interagera med det nya konstprojektet WatsonArt, berättar 

Beckman. Konstverket ska ge betraktaren en fråga som denne kan besvara. Beroende på 

svaret betraktaren ger kommer konstverket i form av en robotskulptur, som implementerar 
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IBM:s AI system Watson, att läsa av den kognitiva och känslomässiga tonen i svaret och 

översätta detta till en koreografi av rörelse och färgskiftningar. 

Innan intervjun visade Beckman en bronsskulptur i deras matsal som föreställer en pingvin. 

Den skulpturen menar hon att många på kontoret har en personlig relation till vilket 

motiverade dem till att behålla den. Pingvinens huvud var alldeles blankt till skillnad från 

resten av bronsskulpturen vilket Beckman sa berodde på att många brukade gå förbi och 

klappa den. 

Några konstverk har behållits bara för att vi vet att de är uppskattade, exempelvis sparade 

vi 90 procent av skulpturerna. De vi valde bort var en skulptur som fått en skada som inte 

var möjlig att reparera bra och en som var svårplacerad, det var det enda. 

Beckman berättar att då IBM var verksamma på sitt förra huvudkontor hade de en skulptur av 

en naken kvinna som flera av medarbetarna regerade på, de agerade inte på reaktionerna och 

lät den stå kvar. Vid intervjun med Di Pisa fick hon frågan om hon tror att det finns någon 

skillnad mellan att skapa en privat- respektive en företags konstsamling. Di Pisa svarar att 

hon anser att det finns en skillnad då man i ett företag inte kan utmana till vilken grad som 

helst eftersom medarbetarna inte har samma möjlighet att gå ifrån lokalen som i en konsthall.  

6.4 SEB 

Ytterligare vill vi att våra medarbetare och besökare ska få ett mervärde då de vistas i 

lokalerna. Så de får med sig något som kanske provocerar, exempelvis Ulf Rollofs 

konstverk, eller något som man tycker är vackert eller intressant på något annat sätt. 

Det berättar Lipkin då hon beskriver syftet bakom konstsamlingen. Särskilt viktig anser hon 

att konsten är i förhållande till vad de anställda på SEB arbetar med. På SEB berättar hon att 

de flesta arbetar digitalt med siffror och strukturer på varierande sätt, konsten menar hon i 

relation till det kan ge andra värden som bygger på känslor och väcker andra tankar. Vidare 

berättar Lipkin att det var sådana värden som SEB:s styrelseordförande Marcus Wallenberg 

beskrev i sitt invigningstal av konstsamlingen ihop med konstnären Olafur Eliasson.  

Stort värde främst för våra medarbetare men även i andra hand för våra kunder. Vi hade 

kunnat lagt dessa pengar på något annat kundskapande men jag tror det här var en 

jätteklok investering. 

För att alla anställda på kontoret i Solna ska få möjligheten till att ta del av konsten berättar 

Lipkin att de valt att inte placera konsten vid någons personliga arbetsyta. Istället är 
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konstverken placerade i mötesrumsavdelningarna och i de tre atrierna. Därtill berättar hon att 

de har hängt konstverken utefter tre teman, Hemma hos mig, Urbant och Parken.  

Konstsamlingen aktiveras internt inom företaget på varierande sätt. Under år 2018 bjöd de in 

personalen till guidade visningar vid cirka tio olika tillfällen, berättar Lipkin. Det var mycket 

uppskattat bland personalen och totalt var det nästan 700 personer som gick på 

konstvisningarna. Vidare berättar Lipkin att företaget har informationsskärmar upphängda på 

kontorsytorna som aktiverar konstsamlingen, på informationsskärmarna och intranätet visas 

veckans konstverk.  

En av de anställda sa till mig att den på lunchen alltid tar kaffe på ett särskilt ställe för att 

dens favoritkonstverk hänger där. 

Det berättar Lipkin då hon fick frågan om vad de anställda anser om konstsamlingen. Vidare 

berättar hon att konstsamlingen som finns på SEB:s kontor vid Kungsträdgården har en djupt 

förankrad historia i relation till de som arbetar där. I en artikel publicerad av Dagens Industri 

framkommer det att SEB:s styrelseordförande Wallenbergs enda krav var att de inte skulle 

sälja av något konstverk vid kontoret som ligger i Kungsträdgården (Grundberg Wolodarski 

2018).  

 

Ulf Rollof, Grey Ghosts. 
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Med en konstsamling som representerar 65 nordiska konstnärer (Grundberg Wolodarski 

2018) berättar Lipkin att det har förekommit att konstverk i samlingen upprört de anställda. 

Ett av dessa är Grey Ghosts av Ulf Rollof, det här konstverket är av skottsäkert glas som 

någon skjutit på. Lipkin berättar att de valde att låta konstverket vara kvar då de anser att det 

är en del av konstens process att framkalla känslor. Vid ett tillfälle berättar Lipkin att de 

hängt om ett konstverk, på grund av att medarbetarna var trötta på att se en brun snöhög dels 

innehållande hundbajs. Vidare berättar hon att bemötandet av konstsatsningen internt från 

personalen varit positivt, hittills har ingen till henne ifrågasatt varför de investera 50 miljoner 

kronor på konst.  
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7. Konsten som en imageskapande process 

I det empiriska materialet framgår det att konsten kan användas i syfte att förbättra företagens image. 

Att samla på konst kan vara ett sätt för företag att ta ett socialt ansvar, vilket även kan vara en 

aktivitet som förbättrar företagets image. Nedan redogör vi för vad respektive företag konstaterat, 

kapitel 7.1 handlar om konst och image och kapitel 7.2 handlar om socialt ansvarstagande i 

förhållande till konst och image.  

7.1 Konst och image 

7.1.1 Cederquist 

Cederquist koncept ändrades år 2008, berättar Tillqvist. Deras vision är att bli en av Sveriges 

första värderingsstyrda advokatfirmor. Med det nya konceptet menar Tillqvist att det var 

viktigt för firman att framstå som modern och progressiv, konsten fick då en naturlig plats i 

det nya kontoret. 

  

Konstnärskollektivet Ingens Idé 

I intervjun berättar Tillqvist att han främst köper in konstverk skapad av yngre konstnärer. I 

början samlade han främst på föreställande konst medan han numera dras till abstrakt konst, 

berättar han. Han menar att det går i perioder, liksom trenderna förändras inom konsten. De 
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tre konstverken som ägs av Cederquist berättar Tillqvist är större konstverk som är 

specificerade efter platsen. Det konstverk som syns på bilden är ett av de platsspecifika 

konstverken som ägs av Cederquist. På Cederquist aktiveras konsten genom externa 

visningar, där Tillqvist personligen bjuder in andra företag på konstvisningar i 

huvudkontoret, berättar han. 

7.1.2 Folksam 

I intervjun med Karels och i hans bok framgår det att Folksams konstsamlingen är en del av 

att skapa företagets varumärke. Karels berättar i intervjun att ”konst på arbetsplatsen var en 

del av folkhemstanken, bildning i folkhemmet”. I Karels bok framgår det att Apelqvist vid 

invigningstalet sa att huvudkontoret skulle bli ett forum, där Folksams kultur skulle ”vårdas, 

vidmakthålla och berikas och där det sociala ansvarets och människokärlekens budskap och 

låga hållas levande” (Karels 2017, s. 12). På 

Folksams hemsida framgår det att samhället 

har en större betydelse för deras 

affärsverksamhet. Då företaget skapar trygghet 

för kunden menar de att de kan skapa 

”trygghet i samhället i stort” (Folksam u.å.). 

Vidare menar Karels att Folksam uppdaterar 

konstsamlingen för att i större utsträckning 

spegla samhället.  

Karels skriver att sedan Folksam var med i 

TV-programmet Go’kväll på SVT år 2010 har 

deras konstsamling fångat allmänhetens 

intresse (Karels 2017). Flera intressenter har 

sedan dess hört av sig till Folksam då de vill 

besöka Folksamhuset och ta del av deras 

konstsamling. Under intervjuns gång visade Karels konstverket Utsikt bron skapad av 

konstnären Dick Bengtsson. Det konstverket är idag mycket värdefull och konstintresserade 

över hela världen besöker Folksam för att få se det, berättar Karels.  

I intervjun framgår det att han personligen tagit initiativet till de guidade visningarna på 

Folksam. Karels arbetade under de tre första åren ideellt på kvällarna med konstvisningarna 

och arbetar än idag med det. Hans dåvarande VD Anders Sundström och vice VD Tomas 

Dick Bengtsson, Utsikt Bron. 
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Norderheim tyckte det var positivt framkommer det i boken, ”Tomas förklara för mig att 

konstvisningar låg i linje med att förstärka varumärket” (Karels 2017, s. 12). 

Jag tog emot den ena gruppen efter den andra. Från början var det bara någon eller några 

grupper i månaden. Men sedan var det några visningar i veckan och idag har jag upp till 

två-tre konstvisningar i veckan, här i huset. Det är ungefär hundra grupper per år som 

kommer och tittar på konsten. (...) vilket är nästan 2000 personer per år. 

När han gick i pension, berättar Karels att det var meningen att han skulle hitta en ersättare. 

Men Karels hade svårt att hitta en passande person för rollen som var villig att arbeta både 

dag och kväll, därför har han fortsatt att vara anställd på Folksam för att arbeta med 

konstsamlingen och de guidade visningarna.  

Folksam aktiverar samlingen externt på flera sätt, år 2017 publicerade Karels boken 

Folksamhuset - Arkitekturen, konsten och interiören. Boken har sålts i över 1000 exemplar, 

nu har han beställt ytterligare 1000 exemplar på grund av intresset, berättar Karels.  

7.1.3 IBM 

I intervjun med IBM framgår det att företaget arbetade efter flera riktlinjer då de inventerade 

konstsamlingen. Beckman berättar att de dels anpassade konstsamlingen utefter deras 

aktivitetsbaserade lokaler och att konstverken de valde ha kvar skulle passa in i deras 

företagskultur. IBM:s nya huvudkontor syftade till att vara en modern plats som associeras 

med innovation och kreativitet. Nästan alla figurativa motiv föreställande skärgården såldes, 

Beckman och Di Pisa anser att de inte i lika stor utsträckning presenterar företagets 

värderingar och -varumärke. De få skärgårdsmotiv som bevarades placerades i vilorummen 

där deras syfte kunde tjäna som bäst, som dekorativa föremål då personalen behöver en 

vilopaus.  

IBM är ett gammalt bolag, globalt har vi funnits i över 100 år och många äldre förknippar 

IBM med något gammalt och stabilt som stordatorer, tungt och genuint. Men vi vill ju in i 

framtiden, vi vill attrahera och tänka nytt och det gäller att göra det på alla plan. Även att 

förklara saker med humor. Inte vara fast vid gamla mönster, som tung och träig teknik. 

Vid inventeringen av konstsamlingen berättar Di Pisa att det var viktigt att skapa en röd tråd i 

konstsamlingen, därför sålde de flera konstverk. För att sätta in konstverken i en curatoriell 

kontext berättar Di Pisa att hon i dialog med Beckman skapade fyra olika teman, Technology 

Matters, Serious Play, Allusion of Nature och Natural Abstraction.  
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Min syn på konst från det perspektivet rimmar väldigt väl med IBM:s företagskultur som 

då har ordet Think som Anna-Lena säkert nämnde som motto. (...) Det har blivit som ett 

emblem för IBM. Min ingång i det är att främja tänkande i syfte att främja innovation och 

utveckling oavsett vilken bransch det är.   

På 1960-talet berättar Di Pisa att konstnären Sture Johannesson gjort ett samarbete med IBM 

och ingenjören Sten Kallin som på den tiden arbetade där. Johannesson arbetade med Kallin 

för att utforma konst med hjälp av datorer vilket på den tiden var pionjärt då teknologin var 

nyare och för kostsam för en enskild konstnär att äga. Di Pisa berättar att det var intressant 

för henne att plocka upp tanken och göra ett motsvarande samarbetet som skulle använda sig 

av IBM:s mest framstående teknik idag. Utifrån den idén berättar hon att Beckman föreslog 

att man skulle använda sig av tekniken Watson. Konstprojektet anser Beckman går i linje 

med IBM:s varumärke då det är innovativt och nytänkande.  

Vid frågan om IBM planerar att aktivera konstsamlingen externt, svarar Beckman att de 

förmodligen gör det i samband med det nya konstprojektet WatsonArt. För närvarande brukar 

de i vissa fall lyfta fram och visa upp Johannessons konstverk på kundmöten, och vid 

intervjutillfället hängde ett av hans konstverk från samarbetet med IBM på Moderna Museet. 

Företaget har inga planer på att hänga om- eller köpa in fler konstverk, konstverket 

WatsonArt ska däremot uppgraderas i framtiden, berättar Beckman. 

Däremot blir det unikt med WatsonArt projektet för konstverket är skapat på ett sätt som 

ger det förutsättningen att ändras. Den version vi kommer montera nu är 1.0 WatsonArt 

men i takt med att tekniken ändras och nya möjligheter som tekniken ger, kommer vi 

välja att vidareutveckla version 1.5. På så sätt kommer vi kunna uppdatera och ändra, 

men vi har inte planer på att ytterligare köpa in eller ändra kontsamligen i övrigt. 
7.1.4 SEB 

I och med byggnationen av det nya huvudkontoret i Solna berättar Lipkin, att platsen ska bli 

trendig och modern. När SEB byggde det nya kontoret sålde de av delar av de äldre 

konstsamlingarna i syfte att satsa på samtida konst. I och med de förändringar som skett i 

samhället, menar Lipkin att SEB genom konsten vill visa att de är en del av förändringen.  

Vi sålde av den gamla konstsamlingen, för att finansiera den nya samlingen. Den nya 

samlingen skulle vara samtida och spegla samhället bättre. Den skulle även vara bättre 

fördelat mellan både män och kvinnor. Tidigare hade vi många manliga målar-konstnärer 

från mitten av 1900-talet. Nu har vi blandat olika nationaliteter, olika genrer och 

konstformer.  
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Utifrån att den gamla konstsamlingen sågs som missvisande för tiden köpte SEB in samtida 

konst av olika medier som fotografi, video, textil, skulpturer, konceptkonst och måleri från 

konstnärer med olika nationaliteter och en jämnare könsfördelning än den tidigare samlingen. 

Utifrån det var det centralt i satsningen att fokusera på att skapa en helhet och köpa in 

konstverk som anses vara representativt och välgjort från varje enskild konstnär. I samlingen 

har de tagit fasta på nordisk samtidskonst då SEB är en nordisk bank menar Lipkin. 

Under intervjun berättar Lipkin att konstsamling på kontoret i Solna innehåller flera 

platsspecifika konstverk. Några av de konstnärer som skapat konstverken är Cajsa von 

Zeipel, Olafur Eliasson och Jockum Nordström. I intervjun berättar Nordström att SEB:s 

konstrådgivaren Storåkers kontaktade honom med idén att han skulle skapa en ridå till 

auditoriet på SEB. Nordström berättar att han var positiv till uppdraget och valde att tacka ja. 

Vid det skede han var involverad i arbetet var arkitekturen för auditoriumet redan utformad, 

likaså hade de redan valt ut färgen på stolarna. Han berättar att han försökte få igenom att de 

skulle ändra färgen men att det inte var möjligt. I slutändan anser han att det inte störde så 

mycket men att han hade uppskattat om de utformat lokalen ihop 

Nordström berättar att han har haft fria tyglar genom hela arbetsprocessen, till en början 

ritade han upp skisser med förslag till SEB varpå de godkände dem. Konstverket vid namn 

Pengarna på banken resulterade i en fem gånger 17,5 meter stor textilridå, skapad i 

samarbete med Handarbetets vänner (Handarbetets vänner 2017). Nordström berättar att den 

nya samlingen som SEB satsat på kan vara i linje med att företaget vill förändras och 

uppfattas som legitima.  

SEB hade en jättefin samling på den tiden, när den uppkom. (...) När de byter kontor så 

vill de självklart fixa väggarna, göra nytt och fräscht, då kanske den gamla konsten inte 

passar in. Jag tror det är viktigt för företag att visa att de inte är mossiga och gamla, att 

man kan lita på dem, att de speglar hur det är idag och då passar inte gammal konst in. 

Vidare berättar Nordström att konsten kan ge företag fördelar på andra sätt. 

Investeringsbanken Carnegie hade tidigare en tävling vid namn Art Award som genererade 

publicitet, företaget ansåg att det var bättre än traditionell marknadsföring. ”Så de finns ju 

verkligen anledningar till att göra sådana satsningar för företag”, säger Jockum.  

SEB- har likt Folksams konstsamling fångat allmänhetens uppmärksamhet. Lipkin berättar att 

företaget inte har tagit initiativet till att organisera publika visningar. Men när intresserade 

personer hör av sig, har banken erbjudit att genomföra guidade visningar. 
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Vi har haft flera visningar i veckan under ett halvår, det är mycket. Vi har inte tackat nej 

till någon, vi låter alla komma när de vill. Vi kanske måste sålla och ha en väntelista eller 

bara en visning per vecka. Vi är bara tre personer som kan guida, det är mycket arbete. 

Många av besökarna är imponerade av konstsamlingen och bemött initiativet positivt, berättar 

Lipkin. Därtill berättar hon att flera av SEB:s kundgrupper tycker att det är intressant att få ta 

del av samlingen. När de kommer till SEB på möte, föredrag eller mingel får de möjligheten 

att uppleva en 45 minuters lång konstvisning.   

I intervjun med Lipkin framgår det att SEB:s konstsamling kräver mycket arbete. Hon 

berättar att hennes projekt och involvering i SEB:s konstsamling är påväg att avslutas. I 

relation till det menar hon att det kan vara aktuellt att anställa någon som får arbeta med 

konstsamlingen på heltid eller deltid. Det fanns många planer som banken ville hinna med, 

berättar Lipkin. 

Det är en sådan sak som vi har tänkt att vi ska hinna med. Kanske även en finare bok som 

kan gå till större kunder som kommer hit. Så får de en bok som present. Men också 

enklare folder eller broschyr som vi kan dela ut. Det vill vi absolut.  

7.2 Socialt ansvarstagande och image 

7.2.1 Cederquist 

Tillqvist berättar under intervjun att han ofta lånar ut konstverk till offentliga tillställningar då 

han anser att det är en skyldighet.  

Nu på morgonen innan ni kom hit så fick jag förfrågningar från två museer som ville låna 

olika konstverk och det gör jag alltid. Det tycker jag att man har skyldighet till att göra. 

Vid frågan om Tillqvists namn exponeras vid utlåningar svarar han att det förekommer 

ibland, men att det är en skillnad då konsten ägs av en privatperson respektive ett företag.  

Ja det är stor skillnad, ett företag vill ju säga att dem satsar, det kan tillhöra ett PR-trick. 

Vi satsar jättemycket på konst vi är konstnärernas välgörare, vi köper fina verk och ser till 

att konstnärer får betalt. Det är imageskapande. Det kan inte vår firma säga eftersom det 

är min personliga samling. 

Vidare menar Tillqvist att både politiker och näringslivet satsar för lite på konst och kultur.  

Näringslivet skyller på att de inte har några incitament för att stötta kulturen, det blir för 

mycket och svenska skattesystemet hjälper inte med det. 
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7.2.2 Folksam 

Samhället är en viktig del av tanken bakom Folksam, framgår det på deras hemsida (Folksam 

u.å.). I intervjun berättar Karels att Apelqvist ansåg att konst och kultur var viktiga fält i 

samhället. Trots att privata företag inte har samma krav som offentliga sektorn, menade 

Apelqvist att det var bra för näringslivet att stötta konst och kultur. Sedan Folksam 

medverkade i programmet Go´kväll på SVT har konstsamlingen väckt nyfikenhet hos 

allmänheten och positiva reaktioner, sa Karels under intervjun. Det här skedde utan att 

Folksam har engagerat sig i att marknadsföra konstsamlingen innan programmet, menar 

Karels. Ytterligare framgår det i intervjun att Apelqvist under 1960-talet ansåg att det var bra 

att stötta svenska konstnärer.  

Däremot kan man säga att det finns en väldig kantring på svenska konstnärer. Vilket är ett 

medvetet val från början. Seved Apelqvist, ville lyfta fram svenska konstnärer och ge 

dom möjlighet till att få avsättning för sin konst.   

Vidare menar Karels att företaget gärna lånar ut konstverken från sin samling. Vid utlåningen 

av Folksams konstverk brukar företagets namn synas, berättar Karels.  

7.2.3 IBM  

I intervjun med Beckman framgår det att IBM inte involverar sig i att stötta konst och kultur. 

Företaget planerar för tillfället inte att köpa in flera konstverk till samlingen, då fokuset ligger 

på att utveckla WatsonArt. Däremot menar Beckman att IBM sponsrar konst och kultur 

indirekt, då personalföreningens kultursektion dels arranger konstföredrag och besök av 

kulturella föreställningar.  

7.2.4 SEB 

I intervjun med Lipkin framgår det att banken köpt in konstverk från konstnärer och gallerier. 

På så sätt menar Lipkin att företaget stöttar konstnärerna.  

Konstnärerna får konstverk sålda och förhoppningsvis uppmärksamhet. Både vi och dem  

får goodwill förhoppningsvis.  

Då konstsamlingen nyligen kommit till har företaget hittills inte lånat ut konstverk till museer 

och liknande, däremot menar Lipkin att det kan vara aktuellt i framtiden.  
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8. Analys 

Nedan kommer vi  att analysera den insamlade datan med hjälp av den teoretiska referensramen och 

tidigare forskning vi presenterat i kapitel 3. Teoretisk referensram och 4. Tidigare forskning. Först 

presenterar vi analysen av hur konstsatsningarnas initiering har tagit form, därefter presenterar vi 

vad företagen anser att konstsamlingarnas syften är. Först beskriver vi hur respondenterna från 

företagen har motiverat det som en personalfrämjande åtgärd, sedan analyserar vi 

konstsamlingarnas syfte i relation till image och socialt ansvarstagande.  

8.1 Initieringen av konstsatsningarna 

8.1.1 Omlokalisering av kontor 

Ett tema som uppmärksammades i empirin hos företagen Cederquist, Folksam, IBM och SEB 

är att konstsamlingarna bearbetats eller kommit till då företagen bytt kontorslokaler. Det här 

temat uppmärksammade Wu (2002) i sin studie, en större andel av företagen hon undersökte 

anser att byte av kontor är ett motiv till att investera i konst. Hon menar att det kan bero på att 

en större budget till dekoration ofta tillkommer när ett företag byter lokaler, vanligtvis utgör 

konsten en större del av den. Ytterligare anser hon att konsten kan förmedla företagets status 

och kultivera de lokaler företaget valt att flytta till (Wu 2002). På Deutsche Bank skriver 

Kottasz et al. (2007) att konsten används i syfte att locka till sig nya medarbetare. Forskarna 

skriver att de seniora cheferna på Deutsche Bank anser att konsten kan förmedla en känsla av 

att medarbetarna jobbar på ett betydelsefullt företag. På så sätt blir konsten en förmedlare av 

företagets status och en del av att kultivera lokalerna, i linje med det Wu (2002) skriver. 

Konsten kan således användas för att påverka hur företaget uppfattas av medarbetarna 

(Waistell 2016). Utifrån det kan omlokalisering av kontor och satsning på konst ses som ett 

sätt för Cederquist, Folksam, IBM och SEB att göra detsamma. Tillqvist tog dit ett 100-tal av 

sina konstverk då Cederquist omlokaliserade och förändrade sitt koncept, vilket kan kopplas 

till viljan att skapa en attraktiv arbetsmiljö. På liknande sätt framgår det att SEB vid 

omlokalisering av kontor förbättrade företagets interna image, då Lipkin menar att initiativet 

togs i syfte att lyfta upp det nya kontoret i Solna, ”(...) pricken över i:t”. Detsamma gäller 

IBM då de nya lokalerna skulle ge företagets medarbetare en innovativ- och modern 

arbetsplats (Atrium Ljungberg 2016). Vidare till Folksam som på initiativ av Apelqvist köpte 

in konsten i syfte att tillgängliggöra kvalitativ konst för medarbetarna. Medarbetarna kan 

således få en liknande känsla inom dessa företag som de på Deutsche Bank, att de arbetar 

inom ett betydelsefullt företag. 
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8.1.2 Konstintresse bland högt uppsatta 

I samtliga intervjuer med respondenterna på företagen Cederquist, Folksam, IBM och SEB 

framgår det att initiativen och besluten kan härledas till högt uppsatta inom företagen. Enligt 

Wu (2002) har sådana personer en nästintill avgörande roll för om ett företag ska involvera 

sig i konst. Initiativet kan enligt respondenterna härledas till olika motiv. På Cederquist är det 

Tillqvists förtjänst att företaget har konst på kontoret då han tagit dit sina konstverk. På så 

sätt kan han beskrivas som den första av de tre profilerna som Lindenberg och Oosterlinck 

(2011) definierar. Forskarna beskriver den första profilen som en grupp av seniora chefer som 

både har en stark passion- och ett intresse för konst. Ofta menar de att konstsamlingarna 

byggts upp stegvis efter de seniora chefernas smak och att de sällan kommuniceras ut till 

allmänheten. I intervjun framgår det att Tillqvist har ett stort intresse för konst och aktivt 

engagerar sig i intresset på olika sätt. Konstsamling beskrivs som personlig utifrån att han 

köpt in konstverken baserat på magkänslan, därtill har den byggts upp stegvis sedan hans 

samlande började på 1980-talet. Det som skiljer Tillqvist från den första profilen är att 

konstsamlingen är hans privata och inte företagets, men liksom den första profilen använder 

han den inte i kommunikativt syfte (Lindenberg & Oosterlinck 2011) . 

Bland de tre profilerna kan Folksam beskrivas som en blandning mellan den andra och tredje 

(Lindenberg & Oosterlinck 2011). Den andra profilen menar Lindenberg och Oosterlinck 

(2011) främst haft konstsamlingen en längre period och därmed är den oftast förankrad inom 

företaget. I de fallen används konsten som ett verktyg för kommunikation och för att 

upprätthålla företagets status. Trots att konstsamlingarna ofta är förankrade inom företaget 

kan syftet bli otydligt över tid, då syftet inte alltid når fram till nästa generation inom 

företaget, det finns ofta mer företagen kan göra för att förbättra deras varumärke genom 

konsten. Profil tre skriver Lindenberg och Oosterlinck (2011) främst samlar på konst för att ta 

ett socialt ansvar. Det innebär att de främst samlar på unga nationella konstnärer för att 

finansiellt stödja dem, vilket de kommunicerar ut i varierande grad. I intervjun med Karels 

framgår det att Folksams konstsamling än idag är förankrad i företaget genom att han 

kontinuerligt håller i konstvisningar och att de anställt konstrådgivaren, Romilson, för att 

uppdatera konstsamlingen. Utifrån att Folksam anställt en konstrådgivare uppdateras inte 

samlingen utifrån någon av de seniora chefernas smak på företaget. Genom konstvisningarna 

och utlåning av konstverk kommunicerar de ut en bild av Folksams varumärke, vilket går i 

linje med den andra profilen och bevisar att konstsamlingens syfte inte gått förlorat. Karels 

lyfter i intervjun upp den tidigare VD:n Apelqvist som en nyckelperson för konstinitiativet, 
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sedan dess har Folksam tagit ett aktivt ansvar för att stödja de nationella konstnärerna, vilket 

kan associera företaget till den tredje profilen.  

På IBM framgår det att tidigare konstsatsningar genomfördes under 1970- och 1980-talet. Di 

Pisa tror det kan bero på att engagemanget varit kopplat till specifika personer inom 

företaget. Möjligtvis kan satsningarna beskrivas utifrån den första profilen, då 

konstsamlingen genom tiden kan ha byggts upp utefter anställda med ett personligt intresse 

för konst (Lindenberg & Oosterlinck 2011). I intervjun med Beckman framgår det dels att 

hon har ett personligt intresse för konst men även att hon tror på konstens förmåga att öka 

produktiviteten, engagemanget och lönsamheten inom företaget då hon motiverade 

satsningen i sådana termer till IBM:s ledning. Trots att Beckman har ett personligt intresse 

för konst beskriver hon det inte som den främsta anledningen till initiativet. Hennes 

personliga smak har inte påverkat samlingen då hon anställde Di Pisa för att inventera och 

strukturera samlingen. IBM:s konstsamling kan i mindre utsträckning förklaras efter den 

andra profilen då den inte används i syfte att bevara företagets status och som ett verktyg för 

kommunikation (Lindenberg & Oosterlinck 2011). Något som däremot relaterar den andra 

profilen till IBM är att deras konstsamling har gått i arv och att syftet har blivit något otydligt 

över tiden, liksom Lindenberg och Oosterlinck (2011) noterade i vissa av de banker som 

beskrevs utefter den andra profilen. Beckman har däremot tagit initiativet till att återskapa en 

helhet av konstsamlingen igen. 

Lipkin beskriver att konstsamlingarna från de tre tidigare kontoren saknade en helhet. Kanske 

hade dessa konstsamlingar byggts upp utifrån enskilda individers intresse och passion för 

konst liksom den första profilen (Lindenberg & Oosterlinck 2011). Lipkin berättar att hon har 

ett eget intresse för konst men att initiativet togs i syfte att lyfta upp det nya kontoret i Solna. 

Om inte förslaget hade bemötts positivt av den dåvarande VD:n Annika Falkengren och 

ledningen, menar Lipkin att det inte hade varit en självklarhet att konstsatsningen genomförts. 

Då SEB skapade den nya konstsamlingen till Solna-kontoret tog de hjälp av en 

konstrådgivare, de seniora chefernas intresse har inte manifesterats i konstsamlingen liksom 

hos Folksam och IBM. Utifrån att satsningen dels skedde utifrån kommunikation- och 

varumärkeschefens initiativ kan konstsamlingen ses som en del av att marknadsföra SEB och 

tilldela företaget en status liksom den andra profil Lindenberg och Oosterlincks (2011) 

definierar. Lipkin berättar att de medvetet valt att köpa in konst från nordiska samtida 

konstnärer, utifrån den aspekten har de stöttat konstnärerna finansiellt men det var inte 
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satsningens huvudsakliga syftet till skillnad från Lindenberg och Oosterlincks (2011) 

definition av den tredje profilen.  

VD:n och ledningen i företag har enligt Behnke (2007) en betydande roll för 

konstsamlingarnas fortsatta förvaltning, då den inte är lika given i sin existens som den på ett 

museum. Bland de intervjuade framgår det på samtliga företag att VD:n och ledningen har en 

betydande roll för hur mycket utrymme konsten får inom företaget och i arbetsmiljön. Både 

Lipkin och Karels beskriver VD:ns åsikter som betydande för konstens framtid och roll inom 

företaget, vidare var Tillqvist VD då han tog initiativet till att ta konsten till Cederquists 

kontor. Beckman uttrycker inte lika tydliga åsikter kring VD:ns betydelse för konstinitiativet, 

men hon behövde motivera satsningen till ledningen vilket bevisar att deras uppfattning var 

betydande. 

I tidigare forskning framgår det att företag som har en konst- och kultur intresserad VD 

tenderar till att ha en större budget och storlek av initiativet (Useem & Kutner 1986). Trots att 

VD:n och ledningen som nämnt spelade sin roll inom samtliga fall kan inte deras intresse 

härledas till budgeten med undantag för Folksam. Som nämnt var det Apelqvist som 

initierade satsningen och kom med förslaget om storlek av budgeten. Möjligtvis hade han inte 

tagit upp förslaget om det inte vore för hans starka tro på konstens positiva inverkan. Vad 

gäller företagen IBM och SEB har de främst erhållit sin konstbudget genom att sälja av 

konstverk från deras konstsamlingar. I intervjun med Tillqvist framgår det att Cederquists 

budget till konst är begränsad, han valde då att ta dit sin konst, utifrån det påverkade inte hans 

dåvarande roll som VD budgeten.  

8.1.3 Medlaren mellan konstvärlden och näringslivet 

Wu (2002) menar att få företag investerar i konst utan att få rådgivning av en konstexpert. 

Ofta har konstrådgivarna en hög akademisk utbildning inom konsthistoria och är väl 

orienterade inom museum. Inom ett företag menar Wu (2002) att konstrådgivarna fungerar 

som medlare mellan näringslivet och konstvärlden, där de legitimerar konstsamlingarna hos 

företagen och låter dem bli en del av det konstnärliga sammanhanget. SEB och IBM berättar 

att de anställde en konstrådgivare då de skulle byta kontorslokaler, både Storåkers och Di 

Pisa har en bakgrund inom den svenska konstscenen. Inom företagen har Storåkers och Di 

Pisas roller skiljt sig åt, Storåkers har haft ett större fokus på att sälja- och köpa in konst 

medan Di Pisa främst har inventerat och skapat en röd tråd i den befintliga samlingen, hon är 

även anställd som konstnär. I de här två fallen har Storåkers främst varit en medlare mellan 
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företaget och konstscenen då han både har sålt- och köpt in konstverk. Liksom SEB och IBM 

har även Folksam anställt en konstrådgivare, Romilson, sedan år 2014. Det som skiljer 

Romilson åt från Storåkers och Di Pisa (med undantag från att hon är konstnär av det 

platsspecifika konstverket WatsonArt) är att han inte är anställd för ett tidsbegränsat projekt 

utan arbetar aktivt med Folksams konstsamling på deltid. Tillqvist har själv byggt upp den 

egna konstsamlingen som delvis hänger på Cederquist, däremot anställde han tillfälligt 

Kilander då konsten skulle hängas i företagets nya lokaler. På så sätt kan man säga att 

Kilander varit en del av legitimera samlingen genom att hans professionella åsikter har 

påverkat hur den hängts i lokalerna. 

8.2 Konsten som personalfrämjande 

Enligt Bargenda (2019) kan konsten bidra med perspektiv genom att uppmana till dialog, 

nytänkande och kreativitet liksom den kan förbättra de anställdas välbefinnande. Ytterligare 

kan konsten enligt Waistell (2016) påverka hur arbetsmiljön uppfattas och bidra med kunskap 

till medarbetarna. Samtliga företag motiverar det här som det huvudsakliga syftet för 

företagen att engagera sig i konst. Tillqvist anser dels att konsten är ett medium för att skapa 

dialog och lära känna sina kollegor liksom den bidrar till att skapa en kreativ miljö. Då 

Folksams konstsamling har en längre historia tillbaka i tiden berättar Karels att medarbetarna 

förväntar sig att det ska hänga konst på väggarna. Apelqvist ansåg att konsten kan inspirera 

och bidra till kreativitet. Ett liknande tankesätt hade Nelker från Salus-ansvar vars 

konstsamling de erhöll då de förvärvade företaget (Karels 2017). På IBM har de aktivt 

inventerat deras äldre konstsamling utifrån IBM:s ledord Think berättar Beckman och Di 

Pisa, vilket innebar att det var viktigt att behålla konst som bidrar till dialog och eftertanke. 

På liknande sätt har tankegångarna gått kring konsten på SEB berättar Lipkin, särskilt viktigt 

anser hon att dessa värden var i förhållande till det strukturerade arbetet de utför på SEB. För 

att sammanfatta anser Cederquist, Folksam, IBM och SEB att konsten har en roll att fylla 

bortom sin estetiska funktion. 

Jacobson (1996) menar att konst på företag kan ge medarbetarna chansen att få uppleva konst 

som de annars kanske inte skulle få ta del av. Folksams tidigare VD Apelqvist uttryckte 

explicit att det var en anledning för företaget att köpa in konst. På 1960-talet arbetade främst 

människor från arbetarrörelsen på Folksam. Dessa personer berättar Karels hade inte råd att 

köpa hem kvalitativ konst, därför ansåg Apelqvist att de skulle få ta del av det på kontoret. 

Ytterligare kan man se hängningen av konsten som en aspekt av den personalfrämjande 
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åtgärden. På både Cederquist, IBM och SEB har konsten hängts så att samtliga medarbetare 

kan ta del av den. På Folksam har de varit tvungna att ta hänsyn till konstens värde då 

hängningen genomförts.  

Bargenda (2019) skriver att medarbetare på banken Société Générale i Paris utvecklat en 

känslomässig relation till den elefantliknande statyn av Barry Flanagan som stod i bankens 

lobby. Förbipasserande rörde ofta vid statyn, därtill hade den blivit en mötespunkt för många 

av de anställda på kontoret. Samtliga respondenter från företagen Cederquist, Folksam, IBM 

och SEB berättar att de anställda utvecklat emotionella känslor för specifika konstverk på 

kontoren. Tydligast var den emotionella kopplingen till konsten på Folksam, IBM och SEB. 

Som nämnt berättar Karels att flera medarbetare var upprörda då konstnären Amelins tavla 

hade tagits ned. Bevisligen fanns även denna emotionella koppling till bronsskulpturen på 

IBM, pingvinen vars huvud var alldeles glansigt från personalens beröring. På SEB framgår 

det att det finns en emotionell koppling till konsten som finns på deras huvudkontor i 

Kungsträdgården, styrelseordförande Wallenberg sa att de inte fick sälja de konstverken i 

samband med konstsatsningen.  

Konst är en subjektiv upplevelse vilket innebär att artefakterna är känsliga för trender och vad 

som anses vara lämpligt kan variera mellan individer och över tiden (Waistell 2016). För Key 

(1904) är ett föremål av god smak då det anpassats efter de personer som ska ta del av det och 

utifrån sitt ändamål. Vad som är av god smak menar hon kan variera beroende på 

omständigheterna. Kanske är det då inte konstigt att samtliga företag Cederquist, Folksam, 

IBM och SEB har bemötts av upprörda reaktioner kring specifika konstverk. Trots de 

negativa reaktionerna berättar samtliga respondenter att de valt att ha kvar konstverken, med 

undantag från ett konstverk på SEB som bytte plats då medarbetarna var trötta på det. Vidare 

motiverar både Lipkin och Tillqvist att de låtit konstverk hänga kvar som anses vara hotfulla 

då de väckt dialog och reflektion vilket de anser är en viktig aspekt av konsten. Kottasz et al. 

(2007) fann bland annat i sin studie att konsten är viktig för att främja personalens kreativitet 

och dynamik. På det undersökta fallet Deutsche Bank anser de seniora cheferna att det var 

positivt att personalen reagerade på konsten då reaktionerna bevisade att de engagerat sig i 

verken. Det har även samtliga respondenter i vår studie uttryckt, de menar att det var bättre 

att konsten framkallade negativa känslor än inga alls hos personalen. Vidare anser både 

Tillqvist och Karels att det inte är passande att hänga upp alltför politisk- och naken konst i 

företagslokaler. Idag berättar Karels att de har konstverk av nakna personer men att dessa 
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verk måste placeras i sitt sammanhang, däremot menar han att de idag inte skulle hänga upp 

samtida naken konst. 

I det empiriska materialet visar det sig att samtliga företag aktiverar konstsamlingarna internt 

på varierande sätt men med den gemensamma motiveringen att främja personalens 

välbefinnande. Grankvist (2012) menar att arbetsplatsen är betydande för att medarbetarna 

ska trivas och kännas sig motiverade. Genom att aktivera konstsamlingen ger företagen 

Cederquist, Folksam, IBM och SEB möjligheten för medarbetarna att involvera sig i interna 

aktiviteter. Konsten blir även en del av att skapa företagets interna image. Eriksson-

Zetterquist et al. (2015) skriver att den imageskapande processen kan kopplas till handlingar 

som berör hur företaget vill uppfattas av medarbetarna. Konsten får på så sätt en viktig roll 

vid skapande av den interna imagen hos Cederquist, Folksam, IBM och SEB. För IBM var 

syftet med konsten bland annat att skapa en attraktiv arbetsplats för den yngre generationen. 

Motivet till att IBM gjorde sig av med delar av den äldre konstsamlingen var för att företaget 

inte ville förknippas med missvisande värden och för att skapa en passande arbetsmiljö för 

samtliga generationer som arbetar i företaget. Av samma anledning som IBM valde SEB att 

sälja av delar av konstsamlingarna från de tre tidigare kontoren, men till skillnad från IBM 

valde SEB att investera i samtida konst för att företaget ville vara mer progressiv. Waistell 

(2016) menar att estetiska uttryck inom en miljö är viktiga för hur människan uppfattar 

omgivningen. Den interna imageskapande processen kan även associeras till Cederquist, 

eftersom företaget likt IBM och SEB ville skapa en attraktiv arbetsmiljö. När Cederquist 

utvecklade sitt nya koncept år 2008 ville de röra sig bort från konservativa värden som 

branschen generellt förknippas med och framstå som en modern och progressiv advokatfirma, 

där konsten spelar roll. Nya konstverk köptes in av Folksam för att samlingen skulle bli 

representativ för samtiden och medarbetarna. Ytterligare kan konstsamlingen förtydliga 

Folksams varumärke för medarbetarna, då folkhemstanken uttrycks genom konsten utifrån att 

Folksam tillgängliggör kvalitativ konst till medarbetarna.  

8.3 Konsten som en imageskapande process 

I linje med den teoretiska referensramen där det framgår att syftet bakom företags 

konstsamlingar kan vara att förstärka företagets varumärke (Kottasz et al. 2007; Kottasz et al. 

2008; Wu 2002; Lindenberg & Oosterlinck 2011; Hoeken & Ruikes 2005) framgår det även 

hos samtliga respondenter från företagen Cederquist, Folksam, IBM och SEB. Som Kottasz 

et al. (2008) observerar visar den empiriska datainsamlingen att konsten kan användas som en 
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kommunikationsstrategi, där ledningen skapar olika riktlinjer för hur konsten ska används. 

För IBM var det viktigt att deras ledord Think associeras med konsten. På Cederquist tog 

Tillqvist dit sin privata samling, vilket skedde i samband med att företaget ändrade sitt 

koncept och ville skapa en arbetsmiljö som associeras med moderna- och progressiva värden. 

Dessa exempel visar på att konsten kan vara meningsbärande symboler inom företag (Kottasz 

et al. 2007).  

I överensstämmelse med vad Wu (2002) samt Hoeken och Ruikes (2005) beskriver kan olika 

konststilar associeras med olika värden, exempelvis förmedlar samtida- eller traditionell 

konst annorlunda värden av ett företag. I den här undersökningen har vi avgränsat oss till att 

inte undersöka vilka specifika konstverk företagens samlingar innehåller. Därmed kan vi inte 

svara på i vilken utsräckning samlingarna är samtida eller traditionella. Däremot framgår det 

att Cederquist, Folksam, IBM och SEB inte vill förknippas med alltför traditionella och 

konservativa värden, vilket var anledningen till att både IBM och SEB sålde flera av sina 

konstverk. Wu (2002) menar att företag ofta vill förändras och uppfattas som legitima och 

den samtida konsten menar hon kan påvisa det. I intervjun med Nordström trodde han att 

företag ofta uppdaterar sin samling för att inte uppfattas som gammal och mossig, vilket 

bekräftas av respondenterna från IBM och SEB, då datainsamlingen visar att alltför 

traditionell konst kan uppfattas som omodern. På SEB köpte företaget in nordisk 

samtidskonst, vilket kan ses som ett sätt för företaget att förmedla sin identitet då SEB är en 

nordisk samtida bank (Kottasz et al. 2008). Ytterligare kan det kopplas till DiMaggios 

resonemang som menar att kulturella föremål kan konsumeras för att påvisa vem man är 

(DiMaggio 1991, se Wu 2002). 

Wu (2002) skriver att konst med ett högt kulturellt värde kan bidra till att legitimera 

konstsamlingen. I intervjun med Lipkin framgår det att SEB valt att satsa på representativa 

och välgjorda konstverk av varje konstnär. Beckman berättar att de har flera konstverk av 

kända konstnärer. Vidare berättar Karels att Folksam har en konstsamling som är värderad till 

45 miljoner kronor där konstnärerna Andy Warhol och Karin Mamma Andersson finns 

representerade. I intervjun med Tillqvist framgår det att han satsar på att köpa in samtida 

konst från unga konstnärer, något som Kottasz et al. (2007)  menar blir allt vanligare. Ofta 

innebär samtida konst en lägre risk då den är billigare att köpa in och har hög potential för att 

uppskattas, samtidskonst ses även som den främsta delen av konstmarknaden. Ytterligare kan 

satsningen på samtida konstnärer bidra till att samlaren ligger rätt i tiden (Kottasz et al. 

2007). 
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I datainsamlingen framgår det att samtliga företag aktiverar konstsamlingen externt i 

varierande grad. Kottasz et al. (2007) visar på att Deutsche Bank aktiverar deras 

konstsamling på flera sätt. Den externa aktiveringen kan härledas till företagets 

marknadsföring, genom exempelvis guidade visningar, publicering av online tidningar och 

böcker samt information om konstsamlingen i media når allmänheten. Både SEB och 

Folksam visar upp sin samling för kunder och allmänheten, vilket kan kopplas till den externa 

aktiveringen av konstsamlingen och marknadsföringsaktiviteter. Likaså framgår det att IBM:s 

projekt WatsonArt förmodligen kommer att aktiveras i samband med event. På IBM:s blogg 

går det att läsa om WatsonArt, på så sätt kan information om projektet nå kunder och 

allmänheten (Di Pisa 2018). Däremot aktiverar inte IBM konstsamlingen för allmänheten 

eller kunder genom att hålla i guidade visningar på företaget. IBM:s samarbete med  

Johannesson på 1970-talet, kan ses som ett exempel där näringslivet och konsten samverkar. 

Jacobson (1996) menar att sådana samarbeten kan gynna företaget på många sätt. Faktumet 

att konstverket idag hänger på Moderna Museet visar på hur IBM förbättrat både företagets 

kulturella värde och tillgångar. Jacobson (1996) skriver att det inte bara är företagen som 

vinner på samarbetet, utan konstnärerna får både ekonomisk stöd och en plats i företaget att 

skapa och visa upp sin kreativa förmåga.  

Tillqvists externa aktivering av konstsamlingen kan inte härledas till någon form av 

marknadsföringsaktivitet, då han själv menar att det inte finns något behov att göra det med 

hans privata samling. Faktumet att Tillqvist lånar ut konstverken till offentliga verksamheter 

visar på en filantropisk handling, någon som enligt Wu (2002) samt Hoeken och Ruikes 

(2005) kan bidra till marknadsföring av företaget. I de fall Tillqvist lånar ut konsten så är det 

inte företagets namn som står intill verken. Tillqvist tar avstånd från att marknadsföra 

företaget genom samlingen och menar att de filantropiska aktiviteterna som att låna ut 

konstverk, kommer från ett starkt konst- och kultur intresse. Ytterligare visar det på att 

Tillqvist kan förklaras utefter första profilen som Lindenberg och Oosterlinck (2011) 

beskriver, där konstsamlingen sällan kommuniceras ut till allmänheten.  

En aspekt som uppmärksammats under studiens gång är att större konstsamlingar inom 

företag kräver ett omfattande arbete. Konsten kan integreras inom företag både internt och 

externt på många sätt, vilket tydligast framgår på SEB och Folksam som äger de största 

konstsamlingarna av undersökningens utvalda fall. Folksam har idag två deltidsanställda som 

arbetar med samlingen, konstguiden Karels och konstrådgivaren Romilson. Där Folksam 

under flera års tid har arrangerat guidade visningar varje vecka samt hängt om- och köpt in 
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nya konstverk, därtill har Karels publicerat en bok om samlingen. SEB:s satsning är så pass 

ny att företaget inte har kommit så långt i planeringen. Lipkin menar att de har många tankar 

på hur konstsamlingen kan aktiveras mer, genom att exempelvis publicera en bok. Precis som 

Folksam framkom det att SEB var i behov av att anställa någon som kan förvalta och ägna sig 

åt konstsamlingen. 

8.4 Socialt ansvarstagande och image 

Som Wu (2002) samt Hoeken och Ruikes (2005) kom fram till kan konstsamlingar inom 

företag användas i syfte att utforma filantropiska aktiviteter. De menar att företag kan stötta 

konsten och kulturen genom att köpa in konst från unga konstnärer eller genom att låna ut 

konstverk så allmänheten får ta del av samlingen. De filantropiska aktiviteterna som ett 

företag väljer att involvera sig i kan i sin tur leda till att förbättra företagets rykte och skapa 

en positiv image enligt forskarna. Den empiriska datainsamlingen visar på att företag aktivt 

kan välja att arbeta med filantropiska aspekter i syfte att stödja konst och kulturfältet, vilket 

har haft positiva fördelar för framför allt Folksam, med tanke på att Folksams konstvisningar 

idag har 2000 besökare per år visar det på en god respons. Ytterligare har konstsamlingen 

upprätthållit ett intresse under en lång tid, då den uppmärksammades av SVT år 2010 (Karels 

2017). Att konstsamling fortfarande anses att vara aktuell visar på en lyckad investering. På 

SEB framgår det att de har haft två konstvisningar per vecka sedan konstsamlingen kom till 

och att de har blivit kontaktade av flera externa intressenter angående samlingen. Intresset 

kan ses som ett tecken på att konstsamlingen har fångat uppmärksamheten hos allmänheten. 

Lipkin beskriver en önskan om att samlingen ska förbli aktuell och att konstverken inom 

samlingen ska fortsätta ha ett kulturellt värde över tiden. Den insamlade datan visar på att 

Folksam arbetar mest aktivt med den filantropiska aspekten av konstsamlingen, något som 

företaget medvetet valt. Apelqvist kärlek till konst- och kulturfältet var en bidragande faktor 

till att Folksam stöttar svenska konstnärer. Med hänsyn till den filantropiska aspekten av 

konstsamlingen, kan det också härledas till folkhemstanken, där konstsamlingen avspeglar 

den plats företaget vill ha bland folket. Det här visar på att konstsamlingar kan integreras 

inom verksamheten för att förmedla viktiga värden företaget eftersträvar att förknippas med 

(Wu 2002). Det här resultatet avviker från vad Kottasz et al. (2008) fann i sin undersökning, 

då det sociala ansvaret bakom konstsamlingen spelar en viktig roll för Folksam. Kottasz et al. 

(2008) menar att deras studieobjekt inte anser sig samla på konst för att ta ett socialt ansvar 

däremot menade de att externa intressenter tror att företagen samlar på konst i det syftet.  
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Tillqvist anser att konst och kultur är ytterst viktiga aspekter av samhället, men till skillnad 

från Folksam, går det inte att säga att de filantropiska aktiviteterna är något som han 

marknadsför. Det beror på att konstsamlingen tillhör Tillqvist personligen, därmed stöttar han 

konst och kultur utifrån ett personligt intresse. På SEB framgår det att den filantropiska 

aspekten av konstsamlingen var sekundär i relation till konstsamlingen syfte. På SEB fanns 

det en medvetenhet om att filantropiska aspekter av konstsamlingen kan bidra till att skapa en 

image och ett positivt rykte för företaget. I undersökningen visade det sig att IBM var 

företaget som minst arbetade för det sociala ansvaret genom konstsamlingen, utifrån att 

företaget varken planerar att köpa in, låna ut eller visa upp konstverken. Det fanns inget 

intresse för företaget att genom konsten bidra till ett socialt ansvar och marknadsföra sig 

utifrån den aspekten.  
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9. Slutsatser  

I studien har vi främst uppmärksammat två faktorer som bärande för konstinitieringarna. Dels 

har byte av kontor hos samtliga företag varit ett motiv till att satsa på konsten, dels har 

initiativen kommit från högt uppsatta personer inom företagen med ett personligt intresse för 

konst. Trots att företagen bytt kontor i olika syften kan det här sambandet förklaras genom att 

dessa personer kan ha sett byte av kontor som en möjlighet till att lyfta frågan. Konsten kan i 

relation till omlokalisering ses som ett sätt för företagen att erhålla konkurrensfördelar på 

arbetsmarknaden då konsten kan bidra till en attraktiv arbetsmiljö. Det personliga intresset 

har påverkat konstsamlingarna i varierande grad. IBM och SEB har anställt en konstrådgivare 

som utformat samlingen. Folksam har en deltidsanställd som aktivt arbetar med att utveckla 

och förvalta konstsamlingen. Liksom de tre andra företagen anställde Cederquist en 

konstrådgivare, men i syfte att hänga konstverken i lokalerna. Däremot har samlingen 

utvecklats från Tillqvists personliga smak då den ägs av honom. Det personliga intresset för 

konsten hos högt uppsatta kan inom tre av de fyra företagen inte härledas till budgetens 

storlek som tidigare forskning har uppmärksammat, endast hos Folksam fanns det sambandet. 

Tillqvists stora intresse för konst påverkade exempelvis inte Cederquist budget för konst. I 

relation till det kom vi fram till att konstsamlingarnas framtida förvaltning är beroende av 

ledningen och VD:ns intresse för konst, då de fattar besluten om konstens framtid. Det här 

framkom särskilt på Folksam, trots att deras konstsamling kan ses som mest förankrad bland 

de utvalda fallen, så uttrycktes det en oro över samlingens framtid. 

Enligt alla deltagare i undersökningen kunde konstsamlingarna inom företagen användas i 

olika syften. Det gemensamma draget hos samtliga företag var att de främst motiverade 

konstsamlingen som en personalfrämjande åtgärd. En betydande aspekt som 

uppmärksammades i relation till det är att konsten inte enbart tjänar som dekorativa 

artefakter. I samtliga fall har konsten beskrivits som medium för att skapa dialog och 

eftertanke vilket den mer provokativa konsten kan ses som ett exempel på. En annan 

personalfrämjande aspekt av konsten är att personalen vardagligen får ta del av den 

kvalitativa konsten. Konsten kan tjäna både som ett medel för att främja personalens 

välbefinnande och förmedla de inre värdena av företaget internt till medarbetarna. Det kan i 

sin tur leda till att konsten lyfter upp arbetsplatsen och bidrar till en attraktiv arbetsmiljö, en 

plats som personalen aktivt väljer att söka sig till.  
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En annan viktig aspekt som undersökningen tagit fasta på är att konsten kan integreras inom 

organisationers strategiska arbete. Konsten kan användas som ett medel för att förstärka 

företagets varumärke och position på marknaden. Folksam och SEB tyder i större 

utsträckning på att konstsamlingen har integrerats i verksamheten i syfte att främja företagets 

varumärke. Medan Cederquist och IBM har visat på att konstsamlingen inte används i syfte 

att markndsföra företaget. Tidigare forskning menar att det finns skillnad mellan att ha 

samtida konst eller traditionell konst, något som den här studien inte kan ta fasta på. En 

noggrannare undersökning skulle behöva göras av respektive företags konstsamlingar, för att 

ta reda på det. Däremot var uppdateringen av konstsamlingen hos samtliga fall mycket 

viktiga. Konstsamlingen är viktig för att företagen ska passa in i nutiden och ger företagen en 

legitim status. 

I undersökningen framgår det att Folksam främst tar ett socialt ansvar och att det bidrar till att 

förbättra företagets varumärke, då de aktivt lånar ut konsten där företagsnamnet framgår och 

arrangerar guidade visningar. För närvarande stöttar varken Cederquist, IBM och SEB aktivt 

de nationella konstnärerna, däremot har det blivit en konsekvens på SEB då de köpt in konst 

från samtida nordiska konstnärer. Men då SEB:s samling fortfarande är ny får framtiden 

avgöra hur deras sociala ansvar kommer att te sig.  

Intresset för att studera fenomenet började med en artikel i Dagens Industri som 

uppmärksammade SEB:s anmärkningsvärda konstsatsning. Vi kan nu svara på hur 

konstsamlingarna har initierats och vad syftet är med konstsamlingarna inom de undersökta 

företagen. Som vi misstänkte har det i samtlig fall funnits motiv för företagen att satsa på 

konsten och integrera den i företagen på varierande sätt. Samtliga fall visar på att konsten 

med fördelar kan främja medarbetarnas välmående och vara ett sätt för företagen att utmärka 

sig på marknaden bland andra konkurrerande verksamheter. Kanske kan konsten i framtiden 

få en given roll inom företag utan att initiativet ska behövas härledas till en högt uppsatt 

person med ett starkt konst- och kulturintresse. Förhoppningsvis kommer inte bara företagen 

använda sig av konsten för att generera vinster och skapa konkurrensfördelar, utan för att 

främja konst- och kulturfältet och låta konstnärerna utöva sin konstnärliga frihet. 

9.1 Framtida forskning 

Det är av betydelse att lyfta upp att vi har undersökt fenomenet utifrån ett ovanifrån 

perspektiv där vi intervjuat de som aktivt arbetar med konsten inom företagen. Därmed 

kanske inte medarbetarna betraktar konsten på liknande sätt som de intervjuade personerna 
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som har ett uttalat intresse för konst. I undersökningen har vi lyft upp exempel där 

respondenterna både har stött på kritik och beröm av samlingarnas innehåll men antagligen 

representerar dessa fall endast en mindre del av samtliga medarbetares åsikter om konsten på 

företagen. Trots det har inte studiens syfte varit att undersöka vad medarbetarna anser om 

konstsamlingarna, å andra sidan skulle det vara intressant att undersöka för att få perspektiv 

på hur konsten fyller upp sitt syfte.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide, Cederquist  
Inledande 

Kan du berätta om dig själv och din roll på Cederquist? 

Hur arbetar du med konsten på Cederquist? 

Vem har huvudansvaret för Cederquists konstsamling? 

Frågor om samlingen 

När började du samla på konst? 

Hur många konstverk ingår i din samling? 

Vilka konstverk och konstnärer ingår i samlingen?  

● Hur kom det sig att du valde att föra din privata konstsamling till din arbetsplats? 

● Hur gick du tillväga då du valde ut de konstverk från din samling som skulle hänga i 

kontoret? 

Hur påverkade byte av kontor er konstsamling? 

Hur har ni främst köpt in konstverken? 

● Från gallerier, konstnärer, auktionshus, privatpersoner etc. 

● Hur tänker du då du köper in nya konstverk? 

Hur ser framtiden ut för konstsamlingen? 

● Finns det någon budget inom företaget för att investera i nya konstverk? 

Hur motiverar ni var konsten hänger i företagets lokaler? 

Samlingens syfte 

Vad är syftet med er konstsamling? 

●  Skiljer detta syfte sig från ditt personliga syfte med konsten? 

Aktivering av konstsamlingen 

Hur arbetar ni med konsten inom organisationen? 

● Till exempel genom guidade turer, informationshäften, intranät, seminarium, 

föreläsningar etc. 

Aktiverar ni er konstsamling från ett externt perspektiv? 

● Närvaro på gallerier och museum, rundvisningar för allmänheten på kontoret etc. 

Avslutande 

Vill du lägga till någonting mer som du tror kan vara till hjälp för vår undersökning? 

Har du något tips på en ytterligare person som vi skulle kunna intervjua för vår 

undersökning?  
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Bilaga 2 - Intervjuguide, IBM 

Inledande 

Kan du berätta om dig själv och din roll på IBM? 

Hur arbetar du med konsten på IBM? 

Vem har huvudansvaret för IBMs konstsamling? 

Frågor om samlingen 

När började ni samla på konst? 

Hur många konstverk ingår i er samling? 

Vilka konstverk och konstnärer ingår i er samling?  

● Kan du berätta mer om projektet WatsonArt? 

● Hur hjälpte Alessandra di Pisa er att bygga upp samlingen? 

Hur har ni främst köpt in konstverken? 

● Från gallerier, konstnärer, auktionshus, privatpersoner etc. 

Hur ser framtiden ut för konstsamlingen? 

● Finns det någon budget inom företaget för att investera i nya konstverk? 

Hur motiverar ni var konsten hänger i företagets lokaler? 

Samlingens syfte 

Vad är syftet med er konstsamling? 

Aktivering av konstsamlingen 

Hur arbetar ni med konsten inom organisationen? 

● Till exempel genom guidade turer, informationshäften, intranät, seminarium, 

föreläsningar etc. 

Aktiverar ni er konstsamling från ett externt perspektiv? 

● Närvaro på gallerier och museum, rundvisningar för allmänheten på kontoret etc. 

Avslutande 

Vill du lägga till någonting mer som du tror kan vara till hjälp för vår undersökning? 

Har du något tips på en ytterligare person som vi skulle kunna intervjua för vår 

undersökning?  
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Bilaga 3 - Intervjuguide, IBM:s konstexpert 

Inledande 

Kan du berätta om dig själv och vad du jobbar med? 

Hur kom du i kontakt med IBM? 

Var har du haft för arbetsuppgifter inom deras företag? 

Frågor om samlingen 

Hur tänkte du då skulle utforma samlingen inför det nya kontoret? 

Tror du att det finns något särskilt som man bör tänka på då man bygger upp en konstsamling 

för ett företag? 

Kan du berätta mer om de teman som ni arbetade fram? 

● Vad var syftet med dessa teman? 

Samlingens syfte 

Vad är syftet med IBMs konstsamling? 

WatsonArt 

Kan du berätta hur denna idé kom till? 

Vad är syftet med det här konstverket? 

Framtid 

Hur ser din framtida involvering ut i IBMs konstsamling? 

● Tar projektet slut eller kommer du fortsätta att arbete med deras konst? 

Avslutande 

Vill du lägga till någonting mer som du tror kan vara till hjälp för vår undersökning? 

Har du något tips på en ytterligare person som vi skulle kunna intervjua för vår 

undersökning? 
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Bilaga 4 - Intervjuguide, SEB 

Inledande 

Kan du berätta om dig själv och din roll på SEB? 

Hur arbetar du med konsten på SEB? 

Vem har huvudansvaret för SEB konstsamling? 

Frågor om samlingen 

När började ni samla på konst? 

Hur många konstverk ingår i er samling? 

Vilka konstverk och konstnärer ingår i er samling?  

● Hur kom det sig att ni valde att investera i samtida konst i och med er nya satsning? 

● Hur kom ni på tanken att investera i platsspecifika konstverk? 

● Hur hjälpte Michael Storåkers (CFHILL) er att bygga upp samlingen? 

Hur har ni främst köpt in konstverken? 

● Från gallerier, konstnärer, auktionshus, privatpersoner etc. 

Hur ser framtiden ut för konstsamlingen? 

● Finns det någon budget inom företaget för att investera i nya konstverk? 

Hur motiverar ni var konsten hänger i företagets lokaler? 

● Kan du berätta mer om hur konsten har anpassats efter de tre olika byggnaderna som 

kontoret består av?  (hemma hos mig, urbant och parken) 

Samlingens syfte 

Vad är syftet med er konstsamling? 

Aktivering av konstsamlingen 

Hur arbetar ni med konsten inom organisationen? 

● Till exempel genom guidade turer, informationshäften, intranät, seminarium, 

föreläsningar etc. 

Aktiverar ni er konstsamling från ett externt perspektiv? 

● Närvaro på gallerier och museum, rundvisningar för allmänheten på kontoret etc. 

Avslutande 

Vill du lägga till någonting mer som du tror kan vara till hjälp för vår undersökning? 

Har du något tips på en ytterligare person som vi skulle kunna intervjua för vår 

undersökning?  
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Bilaga 5 - Intervjuguide, Jockum Nordström 

Inledande 

Kan du berätta om dig själv och ditt konstnärskap? 

Hur länge har du varit konstnär? 

Samarbetet med SEB 

Hur kom SEB och du i kontakt med varandra? 

Hur var det att göra ett konstverk på beställning? 

Har du tidigare gjort det? 

● Kan du jämföra de erfarenheterna med denna som du gjorde med SEB? 

Pengarna på banken 

Kan du berätta om det platsspecifika konstverket Pengarna på banken? 

● Vad var syftet med att skapa pengarna på banken? 

● Ska det förmedla något särskilt? 

Kan du berätta mer om hur detta konstverk har gått till att skapa? 

● På vilket sätt har SEB varit involverade i det konstnärliga arbetet? 

Avslutande 

Vill du lägga till något? 

Har du något tips på en ytterligare person som vi skulle kunna intervjua för vår 

undersökning? 
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Bilaga 6 - Intervjuguide, Folksam 

Inledande 

Kan du berätta om dig själv och din relation till Folksam? 

Hur arbetar du med konsten på Folksam? 

Vem har huvudansvaret för Folksams konstsamling? 

Frågor om samlingen 

När började ni samla på konst? 

Hur många konstverk ingår i er samling? 

Vilka konstverk och konstnärer ingår i er samling?  

Hur har ni främst köpt in konstverken? 

● Från gallerier, konstnärer, auktionshus, privatpersoner etc. 

Hur ser framtiden ut för konstsamlingen? 

● Finns det någon budget inom företaget som ni använder för att investera i nya 

konstverk? 

Hur motiverar ni var konsten hänger i företagets lokaler? 

Samlingens syfte 

Vad är syftet med er konstsamling? 

Aktivering av konstsamlingen 

Hur arbetar ni med konsten inom organisationen? 

●  Till exempel genom guidade turer, informationshäften, intranät, seminarium, 

föreläsningar etc. 

Aktiverar ni er konstsamling från ett externt perspektiv? 

● Närvaro på gallerier och museum, rundvisningar för allmänheten på kontoret etc. 

Avslutande 

Vill du lägga till någonting mer som du tror kan vara till hjälp för vår undersökning? 

Har du något tips på en ytterligare person som vi skulle kunna intervjua för vår 

undersökning? 
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Bilaga 7 - Informationsbrev 

Informationsbrev 
Information till dig som ska delta i en undersökning som genomförs av två studenter under 

utbildning. 

 

En studie av olika branschers intresse i konst 

 

Information om studien: Syftet med studien är att undersöka hur olika branscher arbetar 

med konst inom dess verksamheter utifrån dess innehavande konstsamlingar. Utifrån det är 

ändamålet med intervjun att få ta del av information som berör detta för att kunna besvara 

syftet. 

 

Kontaktuppgifter till studenterna och handledaren: Studien utförs inom kursen 

företagsekonomi med inriktning organisation, institutionen för samhällsvetenskaper. 

Handledare: Ann-Sofie Köping, lektor i företagsekonomi, ann.sofie.koping@sh.se. 

Studenter: Ida Sjödin, idasjodin@live.se och Cinzia Cairone, cairone.cinzia@gmail.com. 

 

Personuppgiftsansvarig: Undersökningen/studentarbetet genomförs som en del av 

studenternas utbildning vid Södertörns högskola som är juridiskt ansvarig för studenternas 

personuppgiftsbehandlingar. Du kan alltid nå Södertörns högskola via epost registrator@sh.se 

eller telefon 08 608 40 00. 

 

Lagliggrund: Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. 

Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, vilket 

dock inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet. 

 

Mottagare av personuppgifter: Alla uppgifter som kommer oss till del kommer behandlas 

så att obehöriga inte kan ta del av dem. 

 

Lagringstid: Personuppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsen är godkänd och 

kommer därefter att förstöras, om du inte kommit fram till att de ska bevaras längre än så. 
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Rättigheter: Enligt EUs dataskyddsförordning har du rätt att gratis få ta del av samtliga 

uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att 

begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter.  

 

Klagomål: Du har alltid rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Du når dem via 

epost: datainspektionen@datainspektionen.se eller telefon 08-657 61 00. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Ida Sjödin och Cinzia Cairone 

Företagsekonomi, institutionen för samhällsvetenskaper 

Södertörns högskola 
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Bilaga 8 - Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 

Samtycke till att delta i studien: En studie av olika branschers intresse i konst. 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten om 

att mitt deltagande är helt frivilligt. 

Jag väljer att delta i studien och godkänner att Södertörns högskola behandlar mina 

personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad 

information. 

 

 

………………………………………… 

Underskrift 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Ort och datum 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

Handledare: 

Ann-Sofie Köping, lektor i företagsekonomi 

ann.sofie.koping@sh.se 

 

Studenter: 

Ida Sjödin 

idasjodin@live.se 

Cinzia Cairone 

cairone.cinzia@gmail.com 


