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Ryk din virksomhed til næste niveau 

- 5 gevinster som kunsten giver til arbejdspladsen 

Overvejer du at få kunsten ind i hverdagen på arbejdspladsen, men er i tvivl om, hvad du får for din tid og 

anstrengelser? 

Her er 5 gevinster, kunst kan give i din virksomhed. 

 

1. Kreativt tænkende medarbejdere 

En hverdag med kunst på væggen giver medarbejdere variation i hverdagen, på vej til frokostpause, når de 

venter ved elevatoren eller går vejen til printeren. De bliver inspireret i hverdagen til at tænke ud af boksen 

og få kreative løsninger på problemstillingerne. 

 

2. Mindre stress 

De sanseindtryk kunsten giver i naturlige pauser, som vejen til frokost, sammen med nye samtaleemner der 

ikke er arbejdsrelaterede rundt om frokostbordet, giver medarbejderen mulighed for at kunne tage en 

oprigtig pause. En sand pause lader hjernen hvile omkring den nuværende problemstilling og lader derfor 

bedre op til nye udfordringer. 

 

3. Større medarbejderstolthed over sin arbejdsplads  

Kunst på arbejdspladsen viser et overskud, at virksomheden kan rumme mere end profit og fortjeneste. Når 

arbejdspladsen rummer mere end det forventes, kan man som medarbejder føle sig stolt over sin 

ansættelse og det arbejde man gør. 

 

4. Gode kundeoplevelser 

Kunst på væggen afspejler overskud og en stærk energi, som dine kunder sjældent overser når de først 

træder ind. I et venteområde uden noget på væggene vil dine kunder hurtigt kigge på uret og blive 

utålmodige og utilfredse. Er der derimod inspiration som øjet kan hvile på, vil ventetid blive til 

opladningstid så din kunde vil komme med god energi til forhandlingerne.  

 

5. Styrker dialogen på tværs af organisationen 

Uanset hvilken rolle en medarbejder udgør for virksomheden, kan de altid mødes foran kunsten og bruge 

den som samlingspunkt for en fælles dialog. Det styrker sammenholdet på tværs og invitere til en 

virksomhedskultur der rummer alle på arbejdspladsen. 


