
 

 

Sammanställning av resultatet från Saabs Konstförenings medlemsenkät vintern 22-23 

Först ett stort tack till dig som bidragit! Nära 25 % av våra medlemmar har gjort sin röst 

hörd. Det är mycket värdefullt med din input! 

 

Resultatet i korthet 

Den snabba analysen ger vid handen att Saabs Konstförening har valt rätt väg, inga stora 

kurskorrigeringar krävs. 

I det stora hela tycker medlemmarna att vi väljer rätt sorts konst, har rätt sorts innehåll i 

programmet och delar ut lagom många konstverk i priser. Den viktigaste anledningen till att 

vara med i Saabs Konstförening är att vinna priser, tycker en majoritet. 

Med det sagt finns det en förbättringspotential baserat på vad medlemmar utanför Linköping 

tycker. Flera önskar mer engagemang och verksamhet på andra orter. 

Givetvis finns det medlemmar som tycker annorlunda, men när vi analyserar majoritetens 

inställning gäller ovanstående. 

Vi ser också att vi inte lyckats nå ut till alla med vad konstföreningen verkligen gör. Därför 

kommer i slutet en liten sammanställning av verksamhet som sker i föreningens regi. 

 

  



 

Sammanställning av enkäten 

Nedan kommer frågorna och de svar som kommit in. 

 

 

 

I kommentarerna nämns också keramik, metall, trä, mixedmedia och makramé. 

Vi ser att konstformerna akryl/olja, akvarell och glas kommer före grafik. Traditionellt har 

konstföreningen delat ut mycket grafik vilket vi kommer att fortsätta med. Det är en 

kostnadsfråga baserat på medlemsantal och budget. Grafiska blad är i en betydligt lägre 

prisklass än de ovanstående, vi skulle helt enkelt inte kunna hålla samma antal vinster om vi 

ändrade den inriktningen. Dock är det ju en inriktning till hur vi väljer våra konstnärer.  

 

Att vinna konstverk dominerar bland svaren! Det tolkar vi som att det är viktigt att fortsätta 

med många vinster. 

Vi får också förslag på resmål. Det är kul och det tar vi tacksamt emot. 



Flera uttrycker också att de är med i föreningen för att lära sig mer om konst. 

 

 

Här ser vi att de flesta, dock och inte alla, tycker att det är bra som det är idag. I 

kommentarerna ser vi önskemål från några om mer skulpturer och glas. 

 

 

Här har vi ganska jämnt resultat, men majoriteten vill behålla medlemsavgiften som den är. 

 

 

Här var det väldigt många kommentarer som rörde att föreningen upplevs som alltför 

Linköpingsfokuserad. Föreningen startades 1942 och i nuvarande stadgar är Linköping 

huvudsäte. Saab finns numera på många orter i Sverige och därför behöver vi om möjligt 

utöka verksamheten. Här behöver föreningen hjälp! 

Du som bor och verkar på en annan ort och tycker så här, hör gärna av dig till styrelsen om 

du kan tänka dig att vara drivande på din ort. Vi behöver fanbärare ute på Saab-orterna i 

Sverige för att kunna bredda vår verksamhet geografiskt! Vill du hjälpa till, hör av dig till 

styrelseledamot, Torkel Finnström på torkel.finnstrom@saabgroup.com. 

Det här är också en fråga som styrelsen kommer att fortsätta arbeta med. Vi kommer att kalla 

till möten under våren för respektive ort där vi har en dialog hur vi kan öppna upp för 

verksamhet och vad det i så fall kan innebära. 
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Vad gör Saabs Konstförening? 

Vi har sett i kommentarerna att vi inte fullt ut lyckats förmedla allt som görs inom 

konstföreningen till alla.  

För er information skickar föreningen ut höst- och vårprogram till samtliga medlemmar. 

Nyhetsbrev skickas en gång/månad via mail och en bra inblick får du också genom att surfa 

in på vår hemsida, www.saabskonstforening.com. Där kan du läsa om programmet och 

aktuella händelser. Här finner du också mycket historik om utställningar, resor m.m. 

Föreningens verksamhetsberättelse finns på första sidan som beskriver vad vi gjort det 

senaste året. Föreningen finns också på sociala medier Allt detta hoppas vi ska kunna ge en 

bra kondenserad bild av vår verksamhet. 

 

Konstvinster i föreningens regi 

Månadslotterier 

Föreningen har 6 månadsdragningar om året där 20 konstverk lottas ut per gång. Föreningen 

har även en månadsdragning för nya medlemmar under året och en månadsdragning för 

medlemmar som inte vunnit på 5 år. 

Julsalongen  

Till Julsalongen lottar föreningen ut konstverk till 10 % av medlemmarna baserat på antalet 

medlemmar som för närvarande är cirka 1000. De två senaste åren har vi lottat ut 100 

konstverk per år. Juldragningen sker på Saab Art Gallery, Linköping och även digitalt för 

medlemmar som befinner sig på andra orter. 

För att medlemmar själva ska få möjlighet att utse konstnärer och verk har föreningen sedan 

2020 en digital aktivitet, ”Rösta på dina favoriter”. Föreningen köper sedan in verk efter 

resultat till Julsalongen. 

Utställningar 

Föreningen anordnar 7 utställningar per år på Saab Art Gallery, Linköping. Den första 

utställningen per år är ambitionen att utställaren ska vara en debutant. Utöver det arrangeras 

Medlemmarnas utställning årligen sedan 2014. Vi spelar in filmer från samtliga vernissager 

och utställningar, vilka finns att se på hemsidan och sociala medier för dem som inte har 

möjlighet att närvara. 

Resor/utflykter/föreläsningar/aktiviteter 

Vi arrangerar både längre och kortare resor under året. På grund av pandemin har det under 

den tiden inte getts möjlighet att anordna längre resor. Den senaste resan 2022 gick till Oslo 

vilken var mycket lyckad. Resan fick också positiv respons i enkäten. Vid längre resor 

erbjuder vi anslutning från andra orter. Vi arrangerar också föreläsningar under året och 

erbjuder möjlighet att delta digitalt. I viss mån anordnas workshops. 

Igen, surfa in på www.saabskonstforening.com och https://saabskonstforening.com/historik/ 

för att se aktuellt program, tidigare utställningar, resor m.m. 
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Hur väljer vi konst i konstföreningen? 

Saabs Konstförening har en konstnämnd som tar fram förslag på konstnärer till utställningar 

där styrelsen sedan tar beslut enligt föreningens stadgar. I konstnämnden ingår 3 ledamöter 

från styrelsen samt en professionellt utbildad konstrådgivare. 

Föreningen väljer konst och utställningar med syfte att väcka, underhålla och bredda intresset 

för och kunskapen om konst. Föreningen vill också sprida konstbildande och 

konstförmedlande verksamhet och tillhandahålla konst till överkomliga priser för 

medlemmar, se www.saabskonstforening.com. 

 

Föreningens målsättning är att ha ett brett utbud av utställningar för att visa olika tekniker 

med ett varierat utbud. Ambitionen är också att ha en jämn könsfördelning, inkludera 

mångfald samt ett ha ett varierat utbud i ålder på deltagande konstnärer. Föreningen vill även 

visa upp en debutant varje år samt ha en bra fördelning på lokala och nationella konstnärer.  

Vi tar tacksamt emot förslag på konstnärer, hör gärna av dig på mail till ordförande i 

konstnämnden, Lars Nyström på Lars.Nystrom@saabgroup.com. 
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