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Sammanfattning 
 
Denna uppsats undersöker de spänningar - i språk, förståelse och kultur - som uppstår mellan 

de ekonomiska och kulturella fälten för kulturaktören i ett sponsorsamarbete, med fokus på 

finansiering, genomförande och resultat. Flerfallsstudien baseras på djupintervjuer med sex 

kulturaktörer i Stockholm, vars inställning till och erfarenheter av näringslivssamarbeten 

skiljer sig åt. Empirin analyseras utifrån Pierre Bourdieus teorier om fält, kapital och habitus. 

Philip Kotler och Kevin Lane Kellers teorier om sponsring används för att förstå näringslivets 

incitament. Analysen är gjord utifrån ett institutionellt perspektiv och visar att en medvetenhet 

om ekonomiseringen i samhället i stort påverkar utfallet av kulturaktörens 

näringslivssamarbeten. Spänningar kan undvikas om kulturaktören känner till och värnar om 

sitt kapital, detta resulterar i bättre samarbeten för både näringslivet och kulturaktören. 

 

Nyckelord: Kulturekonomi, Kultursponsring, Pierre Bourdieu, Kultur och Näringsliv, 

Samarbeten. 
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1 Inledning 

 

Vi sätter området i en historisk och politisk kontext för att sedan beskriva hur kulturen 

finansieras. De speciella drag som utmärker kulturekonomi förklaras sedan eftersom de skiljer 

sig från näringslivet. De frågor vi utgått från tas upp under rubriken problemområde. Därefter 

redogör vi för rådande skatteregler gällande kultursponsring. Sedan följer syfte och 

avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Grunden för dagens kulturpolitik utgörs av de nationella kulturpolitiska mål som riksdagen 

beslutade om 1974 och modifierade 1996.
1
 De nya nationella kulturpolitiska målen (se bilaga 

1) beslutades av riksdagen i december 2009.
2
 En omstridd ändring var att man tog bort 

följande formulering: ”Mångfaldsmålet: Främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och 

kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar”.
3
 Detta uttryck gav 

tidigare en tydlig markering till kulturlivet att man skulle stå själva och inte låta sig påverkas 

av kommersiella samarbetspartners. I nästan 40 år har kulturaktörer blivit uppmuntrade att 

hålla sig borta från näringslivet och istället förlita sig på det offentliga stödet, något som 

givetvis präglat utvecklingen för kulturen de senaste decennierna. När de nya kulturpolitiska 

målen antogs ville man från statligt håll öka och utveckla samarbetet mellan kultursektor och 

näringsliv. Detta har resulterat i en stor debatt på pressens kultursidor och en viss oro från 

kulturorganisationer för minskat offentligt stöd. En annan viktig aspekt är demokratifrågan, 

något som kanske inte fått lika stort utrymme i diskussionerna. Denna har dock aktualiserats 

av den pågående debatten om skatteavdrag för kultursponsring (se rubrik 1.3.2). 

 

1991 utkom en rapport författad av Lisbeth Lindeborg och utgiven av Industridepartementet - 

Kultur som lokaliseringsfaktor: Erfarenheter från Tyskland. Denna rapport präglade 

kulturdebatten och blev tongivande för kulturpolitiken. Diskussionen hade pågått långt innan 

rapporten kom ut, men den kom att ge bränsle till debatten. En instrumentell kultursyn 

innebär att man ser konst och kultur som ett medel för att uppnå något annat, till exempel i ett 

hälsofrämjande syfte eller för att öka inflyttningen till en region. Lindeborgs rapport blev för 

                                                 
1 Kulturrådet, ”De kulturpolitiska målen”, hämtad 110205 
2 Kulturrådet, ”Kulturpolitiska mål”, hämtad 110205  
3 Kulturrådet, ”De kulturpolitiska målen”, hämtad 110205  
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många ett bevis för att kulturen har ett tillväxtvärde som kunde hjälpa den lokala och 

regionala ekonomin, även om rapporten var tydlig med att värna om kulturens egna värden. 

En effekt av den redan pågående debatten var att den statliga kulturpolitiken från 1974 kom 

att ytterligare ifrågasättas. Parallellt hade också en förskjutning skett från offentliga 

verksamheter till den privata sektorn. I en situation med en snabbt vikande konjunktur blev 

rapporten för många ett svar på hur kulturens finansieringsproblem skulle lösas. Kulturen var 

den tillväxtfaktor som skulle få framför allt den lokala och regionala konjunkturen att vända. 

Runt om i landet började nya projekt inledas där många hänvisade till Lindeborgs rapport. 

Denna syn på kultur öppnade dörren för samarbeten mellan kultur och näringsliv. Det har gått 

från förbjuden mark till en av regeringen påbjuden politik.
4 

 

Enligt kulturministern Lena Adelsohn-Liljeroth växer kultursektorn i snabbare takt än den 

övriga ekonomin. ”Kulturens ekonomiska roll är underskattad idag, och det är därför viktigt 

att vi ökar våra kunskaper om och främjar kulturens och de kulturella näringarnas betydelse 

och potential för ekonomisk tillväxt, sysselsättning på lokal, regional och nationell nivå, samt 

inom EU-samarbetet.” 
5
 

 

1.2 Problemområde 
I diskussioner kring offentligt stöd anser vissa att konsten är fri om den får offentligt stöd, 

medan man i andra länder ser staten som hämmande och den ”riktigt” fria konsten är 

finansierad utanför den offentliga sektorn. Ett problem med kultursponsring är att de största 

aktörerna har lättare att hitta samarbeten med näringslivet, medan de mindre kulturaktörerna 

kan ha svårt att hitta stöd. Ett annat problem är att samarbeten med privata aktörer ofta 

sträcker sig över begränsade tidperioder, vilket ger en instabil finansiering över tid. I kristider 

får sponsring och samarbeten ofta dras in. 

 

Om offentliga pengar är till för samhällets bästa – är i så fall privata pengar bara för företagets 

bästa? Om kulturen enbart skulle finansieras av det privata, vem gagnar det? Hur kommer det 

hela samhället till del? En annan viktig skillnad mellan offentliga och privata pengar är att det 

förra har föregåtts av en demokratisk och offentlig process. Ett aktiebolag behöver inte 

redovisa på samma sätt som en offentlig aktör. Det offentliga har speciella krav på 

                                                 
4
 Sundgren, P. ”Då kulturen blev lönsam”, Sekelslut. Burman, A. och Lennerhed, L. (red) Atlas Akademi, Stockholm, 2011. Sid   

157. 
5
 Regeringskansliet, hämtad 110509  
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redovisning av bidragen, detta följer en strikt mall som kräver både kvalitativ och kvantitativ 

redovisning. Hur är det med privata pengar, hur mäts och utvärderas det samarbetet? Hur 

påverkar anledningen till samarbetet utvärdering och redovisning mellan de två partnerna? Är 

pengar från näringslivet en strikt marknadsinsats, eller finns det andra mer personliga och 

emotionella drivkrafter bakom samarbetet? Det som kan vara problematiskt med offentliga 

pengar är att dessa ofta kommer med ett specifikt uppdrag och en förutbestämd inriktning för 

bidraget. Hur mycket måste kulturaktören anpassa sin verksamhet efter ansökningskraven? 

Det offentliga stödet måste komma med krav på mål och kvalitetsramar, just eftersom det är 

offentliga medel och skall komma alla till gagn i samhället. Är då de privata pengarna friare? 

Kommer de med färre krav? Finns det bakomliggande krav som inte är uttalade som 

kulturaktören måste förhålla sig till? Hur ställer man sig till de olika bidragen? Kan 

kulturaktörerna tänka sig att samarbeta med vem som helst så länge de får sin verksamhet 

finansierad? Eller innebär bidrag från det privata att man måste förändra och anpassa sin 

verksamhet? Detta är några av de frågor som vi inledningsvis ställde oss, och som senare 

diskuteras under analysdelen. 

 

 

1.3 Finansiering av kultur 
Den vanligaste finansieringen av kulturorganisationer i Sverige sker genom ett offentligt stöd, 

fördelat på bidrag från följande parter: staten, landstingen och kommunerna. Kulturens 

finansiering 2008–2009 från dessa parter upp gick till 19 miljarder kronor. Utöver detta 

spenderade hushållen cirka 45 miljarder kronor på kultur- och mediekonsumtion.
6
 Staten 

avsätter mest pengar, därefter kommunerna och landstingen. Det skiljer sig mycket åt mellan 

de olika kommunerna och landstingen beträffande hur stora summor de spenderar på kulturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Beckman, S. och Mårtensson, S. (red.). Kultur Sverige 2009, Swecult, LiU-tryck, Linköping, 2008. Sid 210. 
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Idéhistorikern och kulturskribenten David Karlsson använder sig av en enkel skiss i form av 

ett fyrfältschema som beskriver fyra tänkbara relationer mellan finansiering och kultur.  
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Figur 1, Modell över offentlig och privat finansierad kultur.
7
 

 

I figurens nedre högra hörn (4) finns privatfinansierad och -producerad kultur. Dit hör 

privatteatrarna och stora delar av vad som brukar kallas upplevelseekonomin. Det är även i 

denna ruta som de svenska hushållen årligen spenderar 45 miljarder kronor. Karlsson menar 

att rutan är kulturpolitiskt irrelevant, då den står på egna ben. I den övre högra rutan (2) är 

omsättningen mindre. När privata aktörer köper tjänster av offentliga institutioner hamnar 

dessa transaktioner i denna ruta tillsammans med till exempel biljettintäkter. I den övre 

vänstra rutan (1) befinner sig större delen av all kulturpolitik, det är kultur finansierad med 

offentliga medel, producerad av offentliga institutioner. Den nedre vänstra rutan (3) är platsen 

för det fria kulturlivet. Här hittar vi teaterföreningar som producerar teater, huvudsakligen 

med hjälp av offentliga medel. 

 

Karlsson fortsätter sitt resonemang och menar att om kulturpolitikens främsta uppgift är att se 

till att medborgarna får tillgång till ett brett kulturutbud av hög kvalitet är det rimligtvis av 

underordnad betydelse vem som producerar detta.
8
 

 

Det finns olika typer av inkomster. Externgenererade inkomster kan vara exempelvis anslag, 

bidrag, donationer, sponsring, medlemsavgifter, lotteriöverskott, stiftelser.  Självgenererade 

inkomster brukar innefatta entréavgifter, biljettförsäljning, butik, café, restaurang, licenser 

                                                 
7
 Karlsson, D. En kulturutredning: pengar, konst och politik. Carlshamn Tryck & Media, Karlshamn, 2010. Sid 185. 

8 Ibid. Sid 184-185.  
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och utlåning/uthyrning.
9 

Om verksamheten drivs som ett aktiebolag kan man nyemittera 

aktierna för att öka sina intäkter eller ta ett banklån. 

 

Social redovisning 

Social redovisning är ett begrepp som funnits i över 30 år men det först nu under de senaste 

åren som begreppet börjar bli vanligt förekommande i redovisningssammanhang. Social 

redovisning är en metod för att planera, styra och mäta aktiviteterna i en organisation ur ett 

socialt perspektiv. Man använder sig av detta sätt att redovisa för att ge en beskrivning av de 

relationer och aktiviteter som sker inom organisationen och som man har med olika 

intressegrupper och samarbetspartners.
10

 För kulturaktörer är det viktigt att kunna redovisa 

hela sin verksamhet, till exempel gentemot de instanser som man söker bidrag från. 

 

Baumols kostnadssjuka  

I diskussioner om kulturekonomi nämns ofta Baumoleffekten. Den går ut på att 

lönekostnaderna stiger, trots att produktiviteten inte stiger i samma utsträckning. Teorin går 

alltså på tvärs mot vad man förut ansett, det vill säga att löneutveckling och produktivitet följs  

åt. Effekten namngavs av nationalekonomen William Baumol och används ofta inom 

kulturområdet eftersom konstnärlig produktion blivit allt dyrare och alltså svårare att 

finansiera via marknaden. Den blir då följaktligen allt mer beroende av offentlig finansiering. 

Ofrånkomligen har kostnaden för arbetskraft ökat konstant under de senaste seklen. Det går 

inte att effektivisera verksamheten genom att dra ner på antalet symfoniker i orkestern eller 

roller i en pjäs. Det krävs fortfarande fyra musiker och det tar lika lång tid att spela ett 

stråkkvartettstycke av Beethoven idag som när det skrevs.
11

 Detta innebär att klassiska 

företagsekonomiska besparingsmetoder inte kan tillämpas för alla kulturaktörer, något som 

kan vara bra att ha i bakhuvudet när man diskuterar kulturens finansiering. 

1.4 Typer av finansiering 

1.4.1 Offentlig finansiering 

Det finns olika former av offentligt stöd att söka från stat, kommun och landsting. I 

Kultursverige 2009 anges följande offentliga kulturutgifter för 2005: 

                                                 
9
 Lindquist, K. “Näringslivets stöd till kulturen ännu blygsamt”, Kultur Sverige 2009, Swecult, Beckman, S. och Mårtensson, S.  

(red.). LiU-tryck, Linköping, 2008. Sid 99. 
10

 EU rapport “Social Auditing for Social Enterprises” Equal from solidarity to market success, hämtad 110510   
11

 Heilbrun, J. och Gray, C.M. The Economics of art and culture, second edition Cambridge University Press, New York, 2001.  
Sid 138-140.  
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Stat 8940 miljoner kronor, landsting 1879 miljoner kronor och kommunerna bidrog med 8144 

miljoner kronor.
12

 

1.4.1.1 Statlig finansiering 

Från statligt håll sköts kulturens anslag via Kulturdepartementet och dess myndighet 

Kulturrådet. 

 

Kulturrådet 

Kulturrådets bidrag syftar till att främja mångfald, jämställdhet och kvalitet. Kultur för barn 

och unga ses som särskilt viktiga områden. Kulturrådet har som sektorsansvarig myndighet ett 

särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar och att 

det finns ett levande kulturliv även utanför storstäderna.
13

 

 

Nya stöd 

Under våren 2011 startade en ny satsning för kulturstöd – Kulturbryggan. Den har ett årligt 

statligt anslag på 25 miljoner kronor för ändamålet. Kulturbryggans huvudsakliga uppdrag är 

att under perioden 2011-2012 prova nya och alternativa finansieringsmöjligheter för 

kulturprojekt som är nyskapande, innovativa och experimentella i sin natur.
14

 

Näringsdepartementet har dragit igång en satsning för att få kulturorganisationer att tänka mer 

affärsmässigt och bli mer lönsamma. Handlingsprogrammet har nu 73 miljoner kronor att 

fördela på satsningar som ska utbilda kulturaktörer till entreprenörer.
15 

 

1.4.1.2 Regionala stöd 

Stockholms Läns Landsting 

Kulturnämnden ger ekonomiskt stöd till kulturorganisationer, föreningsliv, folkbildning samt 

barn- och ungdomsteater och att detta ska vara tillgängligt för alla i Stockholms län. Man 

strävar mot ett stort utbud och man prioriterar kultur till barn och unga.
16

 

 

Stockholms Kommun 

Stöd ges i olika former till Stockholms kultur- och föreningsliv. I fokus står stadens 

professionella fria kulturliv. Stöd ges även till organisationer som arbetar med 

integrationsfrågor eller med att stärka de nationella minoriteternas kultur.
17 

                                                 
12

 Beckman, S. och Mårtensson, S. (red.). Kultur Sverige 2009, Swecult, LiU-tryck, Linköping, 2008. Sid 215. 
13 

Kulturrådet, hämtad 110509  
14 

Kulturbryggan, hämtad 110506  
15 

Hellekant, J. ”Kultur ”Kultur skall gå med vinst” Svenska Dagbladet Publicerad 110203, hämtad 110516 
16 

Stockholms Läns Landsting, hämtad 110510 
17 

Stockholm Stad, hämtad 110509 
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År 2008 inrättades ett bonussystem för det fria kulturlivet i Stockholm. Syftet är att ytterligare 

stimulera en ökning av den unga publiken och bredda finansieringen av de verksamheter som 

uppbär stöd från kulturförvaltningen. Bonusen fördelas efter fyra parametrar: andel egna 

intäkter, ökning av de egna intäkterna, andel barn och ungdom i publiken samt ökning av 

andelen barn och ungdom i publiken. 2010 fördelades 6 miljoner kronor i bonus till det fria 

kulturlivet i enlighet med detta bonussystem. Av 71 verksamheter var det 62 stycken som fick 

en bonus på mellan 7 977 kronor och 250 000 kronor. Det som har gett störst utslag i 

bonusberäkningen är de verksamheter som lyckats öka sin självfinansieringsgrad mycket från 

föregående år.
18 

Kulturförvaltningen arbetar för att det kulturella utbudet i Stockholm ska bestå av en 

mångfald av olika uttryck, utbud och möjligheter och samtidigt innehålla både bredd 

och spets.
19

 I kulturförvaltningens mål för verksamhetsområdet kan man bland annat läsa 

följande (vi har här lyft fram de bitar som är visar på en instrumentell kultursyn eller syftar till 

att uppmuntra samarbeten mellan kultur och näringsliv):  

”Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa. 

Kulturarenorna är de mest besökta attraktionerna i Stockholm och är därmed en viktig del i 

besöksnäringen. Kreativa miljöer med kreativa människor gör Stockholm intressant som 

etableringsplats vilket bidrar till den ekonomiska tillväxten. Förvaltningens egna 

kulturinstitutioner har en rad olika typer av samarbeten med näringslivet och andra 

kulturinstitutioner. Förvaltningen ska utforma verksamheten så att tillväxten i kultursektorn 

stärks. När fler människor tar del av kulturlivet ökar också möjligheterna för fler 

kulturarbetare att försörja sig i sina yrken. (...)  

För att stimulera produktivitet, konstnärlig förnyelse och kvalitet i det fria kulturlivet ska en 

översyn av verksamhetsstödet genomföras för att ta fram förslag på hur aktiva stödformer 

snabbare kan hjälpa till att etablera nya initiativ, producenter, arrangörer eller projekt på 

Stockholms kulturarena. (…) Förutsättningarna att stärka ett ökat samarbete mellan nya 

initiativtagare, föreningar, arrangörer, producenter och etablerade institutioner och fria 

kulturlivet ska också ses över. Incitamentsstrukturen syftar till att de fria grupperna ska öka 

sina egna intäkter och därmed sin självständighet och livskraft. (...)
20

 

                                                 
18

 Stockholms Stad, ”Redovisning av kulturbonus”, skriven 100922, hämtad 110506 
19

 Stockholms Stad, “Kulturförvaltningen”, hämtad 110526 
20 

Stockholm Stad, ”Verksamhetsplan, DNR 1.1/184/2011”, Kulturförvaltningen, skriven 110110, hämtad 110428. 
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1.4.2 Skatteregler 

I kulturdebatten talas det om skatteavdraget för kultursponsringens vara eller icke vara. För att 

visa på svårigheterna i frågan följer här en översikt av gällande regler. 

 

Skatteverket använder denna definition av sponsring: 

"Med sponsring förstås i regel att ett företag (sponsorn) lämnar ekonomiskt stöd till en 

verksamhet av idrottslig, kulturell eller annars allmännyttig natur".
21

 

 

Skatteverkets sammanfattar reglerna för sponsring i en skrivelse så här: 

 Sponsring av kultur betraktas skattemässigt som all annan sponsring.   

 Avdragsrätt för sponsring behandlas lika oavsett mottagare.   

 Sponsringen får inte vara en gåva. För gåvor medges inga avdrag.   

 För att företaget ska få avdrag måste sponsringens syfte vara att öka eller bibehålla 

företagets inkomst, och att företaget får direkta motprestationer av den som sponsras.   

 Vid s.k. sponsorpaket ska varje del i paketet bedömas för sig.  

 Sponsorutgiften kan i vissa fall vara en avdragsgill indirekt omkostnad om det finns en 

stark anknytning mellan sponsorns och den sponsrades verksamheter.  

 

Det har riktats mycket kritik mot det nuvarande regelverket. Skatteverket förtydligar att 

reglerna för avdragsrätt gäller både för idrott och kultur, och att det inte spelar någon roll 

vilken sektor det är som sponsras. Kritikerna anser att kultursponsringen missgynnas på grund 

av krav på direkta motprestationer och att kultursponsring sker i annorlunda former och med 

delvis andra syften än idrottssponsring. "Det huvudsakliga värdet en sponsor normalt betalar 

för är värdet av det renommé man lånar och de goda associationer det ger hos 

sponsorföretagets kunder"
22

. Det uppfattas ofta som lättare att exponera ett varumärke eller ett 

företagsnamn på en idrottsarena än på en teaterscen eller ett museum. Avdragsrätt för 

sponsring grundas inte enbart på möjligheten till exponering. Exponeringen påverkar 

marknadsvärdet på motprestationen vilket i sin tur påverkar möjligheten till avdrag för 

kostnaden som en reklamkostnad. En mer omfattande exponering ger ofta ett högre 

kommersiellt värde. Inom både kultur- och idrottsområdet består motprestationerna ofta av 

mycket mer än reklam. Exempel på motprestationer som kan utgöra en avdragsgill del av 

                                                 
21

 Skatteverket, Skr 2003/04:175 s.9f, skriven 090520. Dnr/målnr/löpnr: 131 476491-09/111, hämtad 110508  
22

 Ibid.  
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sponsringen är inträdesbiljetter, föreställningar för personal/kunder, nyttjande av lokaler med 

mera. För avdragsrätt krävs att sponsorn utnyttjar den avtalade motprestationen.
23 

 

Regeringens inställning 

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har genomgående varit positiv till att kultur och 

näringsliv skall samarbeta. I ett tal den 1 februari 2007 sa Adelsohn Liljeroth: ”… Det måste 

bli lättare för fler aktörer att ta sig in på kulturens bana. Jag tänker på sponsring och 

samarbeten med näringslivet, som ju idrotten varit så framgångsrik med att utveckla. Jag 

tänker också på förbättrade möjligheter för privatpersoner att donera medel till 

kulturverksamheter.”
24

 

 

Svenska handelskammaren om skatteavdrag för sponsring 

Svenska handelskammaren menar att intresset för att marknadsföra sig via sponsring är stor 

bland företag. De hävdar att straffskatten på sponsring dock uppfattas som ett problem och 

hindrar samarbeten. En undersökning genomförd av Skop, beställd av handelskammaren, 

under hösten 2007 visar tydligt att företagen är intresserade av sponsringssamarbeten. 

Undersökningen omfattade 600 företag/företagsledare. Frågan som ställdes var ”Skulle Ditt 

företag satsa mer pengar på sponsring om man fick full avdragsrätt för sponsring av idrott och 

kultur?” Resultatet visade att 62 procent av företagare/företagsledare skulle satsa mer pengar 

på sponsring om de fick full avdragsrätt för sponsring av idrott och kultur. 35 procent sa att de 

absolut skulle göra det.
25

 

 

I rapporten har handelskammaren kommit med förslag på ändring av Inkomstskattelagen 

(1999:1229): 

 

Gällande lydelse: 9 kap. 2 § IL 

Den skattskyldiges levnadskostnader och liknande utgifter får inte dras av. Utgifter för gåvor, 

premier för egna personliga försäkringar samt avgifter till kassor, föreningar och andra 

sammanslutningar som den skattskyldige är medlem i räknas som utgifter enligt första 

stycket. 

 

 

 

                                                 
23

 Skatteverket, Skr 2003/04:175 s.9f, skriven 090520. Dnr/målnr/löpnr: 131 476491-09/111, hämtad 110508  
24

 Stockholms Handelskammare, ”Avskaffa straffskatten på sponsring”, 2007 : 7ISSN 1654-1758. Hämtad 110507 
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Föreslagen lydelse: 

9 kap. 2 § IL Den skattskyldiges levnadskostnader och liknande utgifter får inte dras av. 

Utgifter för gåvor, premier för egna personliga försäkringar samt avgifter till kassor, 

föreningar och andra sammanslutningar som den skattskyldige är medlem i räknas som 

utgifter enligt första stycket. En utgift som är affärsmässigt betingad utgör inte gåva. 

16 kap. 9a § Utgifter för marknadsföring. Utgifter för marknadsföring som har eller kan antas 

få betydelse för näringsverksamheten skall dras av.
26

  

1.4.3 Privat finansiering 

Även om de statliga bidragen är den vanligaste finansieringsformen inom kultursektorn så 

finns det också andra möjligheter. En av dessa modeller är den som denna uppsats behandlar: 

samarbeten med näringslivet, både finansiella och kreativa.  En annan mycket viktig del av 

kulturens finansiering är de självgenererande inkomsterna. Denna inkomst är mycket högre än 

den summan som kommer genom sponsorintäkter. De egengenererade intäkterna för 

scenkonst, musik och museiorganisationer är cirka 1 miljard kronor, jämfört med 90 miljoner 

kronor i sponsringsintäkter. 2007 avskaffade den borgerliga regeringen den fria entréreformen 

på alla statliga museer. Detta gjorde museerna mindre beroende av den offentliga 

finansieringen och de ökade sina egna genererade intäkter, samtidigt som de förlorade hälften 

av sina besökare.
27

 

 

Sponsring samt donationer beräknas totalt omfatta 112 miljoner kronor. Kostnaden för 

sponsringen beräknas till 10-12 procent av sponsorintäkterna. Hälften av de nationella 

kulturorganisationerna och var femte av övriga organisationer uppgav att de mottagit någon 

form av sponsring. Sponsringen ökar med storleken på verksamheten, och det är vanligare 

med sponsring i mindre orter än i större, vilket antyder att en stark lokal förankring är en stor 

drivkraft. Det är vanligast med sponsring inom klassisk musik och opera följt av teater, 

kulturminnesvård/museer samt film/multimedia/TV/radio. Sponsringen utgör cirka 1 procent 

av kulturorganisationernas totala intäkter. Bank, försäkring samt finansiella tjänster är de 

branscher som dominerar bland sponsorerna, 28 procent av kulturorganisationerna blev 

sponsrade av företag i nämnda branscher.
28

  

                                                 
26

 Ibid. 
27 

Lindquist, K. “Näringslivets stöd till kulturen ännu blygsamt”, Kultur Sverige 2009, Swecult, Beckman, S. och Mårtensson, 
S. (red.). LiU-tryck, Linköping, 2008. Sid 101. 
28 
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1.4.4 Alternativa former av extern finansiering 

Utöver offentligt stöd och stipendier från stiftelser finns en rad olika sätt att finansiera 

kulturorganisationer (Se bilaga 2). Om en konsertarrangör till exempel vill boka en polsk 

artist, kan man söka stöd och samarbeta med Polska institutet eller landets ambassad. I vissa 

fall kan en kulturaktör få hjälp av en mecenat, det vill säga en person som understödjer konst 

eller vetenskap, ofta genom generösa gåvor. Detta är ännu ovanligt i Sverige, men exempel 

finns: Anders Wall, Sven-Harry Karlsson och Robert Weil har på olika sätt stött kulturlivet, 

dels genom stipendier och stiftelser, men också på mer handfasta sätt, till exempel genom att 

starta en konsthall. 

 

En ny form av finansiering har i liten skala dykt upp i Stockholm: crowd funding, det vill säga 

publikfinansiering där man som privatperson kan stödja ett kulturprojekt med 50 kronor i 

månaden. Dessa pengar får en direkt hävstångseffekt av offentligt kulturstöd och blir 

därigenom ett större bidrag än vanlig mikrofinansiering.
29

 I maj 2011 deklarerade 

Postkodlotteriet att man ska donera 100 miljoner per år till kulturen. Man drar paralleller till 

Storbritannien, där man sedan 1994 låtit delar av vinsterna från National lottery gå till 

kulturen. Vilken betydelse detta kommer att få för enskilda kulturaktörer är svårt att sia om 

ännu.
30

 

1.5 Syfte 
Denna uppsats undersöker de spänningar – i språk, förståelse och kultur – som uppstår mellan 

de ekonomiska och kulturella fälten för kulturaktören i ett sponsorsamarbete, med fokus på 

finansiering, genomförande och resultat.  

1.6 Avgränsningar 
Inom ramen för svenskt kulturliv har vi valt att avgränsa oss till Stockholm stad.  

Stockholm har ett rikt kulturliv. Exakt hur många kulturorganisationer som finns etablerade 

har inte kunnat inringas, men en snabb sökning ger oss det ungefärliga svaret att det finns det 

omkring sjuttio museer, sex konsthallar, ett fyrtiotal scener och teatrar. De kulturaktörer vi 

valt att studera har alla, utom en, flertalet väl utvecklade samarbeten med näringslivet. För att 

få en bredd och en större förståelse för hela kultursektorn har vi valt att intervjua 

organisationer vars finansiering och inställning ser olika ut. Vi avgränsar oss till att intervjua 

företrädare för: Bonniers Konsthall, Moderna Museet, Stockholms Filmfestival, Strand, 

                                                 
29

 Crowd Culture, hämtad 110516 
30

 Leffler, T. ”Lottomiljoner skall stödja svensk kultur”, Dagens Nyheter, publicerad 110505, hämtad 110516 
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Orionteatern samt Elisabet Reslegård. Bonniers konsthall är helt privatfinansierade, men drivs 

utan vinstsyfte. Strand är ett aktiebolag och har följaktligen ett vinstkrav, och erhåller inget 

offentligt stöd. Stockholms filmfestival är till en tredjedel offentligt finansierade, resterande 

inkomster kommer från medlemsintäkter samt genom sponsring och försäljning. Moderna 

Museet är en statlig finansierad myndighet vars pedagogiska verksamhet finansieras med 

sponsring och egna genererade intäkter. Orionteatern får offentligt stöd. Reslegård företräder 

ingen särskild kulturaktör, utan har intervjuats på grund av sin erfarenhet inom området.  

 

Bonniers Konsthall  

Bonniers Konsthall öppnade hösten 2006 och är en plats för svensk och internationell 

samtidskonst. Konsthallen stöder samtidskonsten, och inom ramen för verksamheten 

arrangerar man utställningar, seminarier, visningar samt ger ut publikationer. Bonniers 

Konsthall ger etablerade konstnärer möjligheter att skapa nya verk. Man arbetar även mycket 

med att lyfta fram och ge möjligheter till oetablerade konstnärer att få visa sin konst, då man 

strävar efter att spela en aktiv roll både på den nationella och internationella konstscenen. 

Man har förutom utställningshallarna även ett café och en butik som genererar intäkter. 

Bonniers Konsthall har sitt ursprung i Maria Bonnier Dahlins Stiftelse som bildades 1985. 

Konsthallen drivs utan vinstsyfte inom ramen för Bonnierkoncernen.
31

 Vi intervjuade 

konsthallens event- och sponsoransvarige. 

 

Moderna Museet 

Moderna Museet har en av världens främsta samlingar med konst från ca 1900 till idag. De 

rankas som ett av de tio bästa moderna museerna i världen och hyllas även internationellt för 

sin pedagogiska verksamhet. Deras uppgift är att samla, visa och förmedla konsten i alla dess 

former. Museet öppnades 1958 och sedan 2009 finns även Moderna Museet i Malmö. 

Myndighetens uppdrag är bland annat att levandegöra konsten och dess samband med 

samhällets utveckling, att vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv 

berika museets samling. Museet ska göra samlingen tillgänglig för allmänheten, ordna 

utställningar och bedriva pedagogisk verksamhet samt bedriva utlånings- och 

depositionsverksamhet. I uppdraget ingår också att vetenskapligt bearbeta övriga samlingar av 

konst som tillhör eller understöds av staten.
32 Vi talade med deras sponsoransvarige. 
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Stockholms Filmfestival 

Festivalen startade 1990. Man fick då inte något offentligt stöd utan förlitade sig på intäkter 

från sponsorer. Deras målsättning är att bredda det svenska filmutbudet med nyskapande film 

av hög kvalitet, man vill även bidra till att ge en orientering i den moderna filmen och 

stimulera till debatt. Organisationen är idag en åretruntverksamhet med utomhusvisningar, 

egenimporterade filmer, distributionskanaler och månatliga medlemsvisningar. Man har också 

en årlig filmfestival för barn och ungdomar.
33

 Vi intervjuade festivalens sponsoransvarige. 

 

Strand 

Strand är en scen för livemusik och en mötesplats som startades hösten 2008. Lokalerna har 

en totalkapacitet på över 1000 besökare och består av både en restaurangdel och en 

konsertlokal för klubbar och livemusik. Man arrangerar egna produktioner men har även 

gästande arrangemang och rena uthyrningar. Utöver konserter har man även olika typer av 

mässor, till exempel en skivmässa. Strand är ett aktiebolag och verksamheten erhåller inget 

offentligt stöd. Strand samarbetar med både kommersiella aktörer och andra kulturaktörer. Vi 

intervjuade en producent på Strand.  

 

Orionteatern 

Orionteatern startades 1983. Sedan 2004 var Stina Oscarson, som vi intervjuade, konstnärlig 

ledare för teatern tillsammans med Lars Rudolfsson. Orionteatern vill se sig själv som ett 

unikt teaterrum som erbjuder en plats för konstnärliga experiment och samarbeten som ofta 

inte ryms på de traditionella teatrarna. 

 

I samband med att regeringen annonserade att man skulle göra en omfattande kulturutredning 

initierade Oscarson en alternativ kulturutredning, den så kallade skuggutredningen. Hon är 

aktiv i kulturdebatten och uppmärksammas ofta för sitt stora samhällsengagemang. Från och 

med våren 2011 tillträdde Oscarson som chef för Radioteatern. Stina Oscarson valde vi att 

intervjua då hon länge varit aktiv i kulturdebatten och ger oss ett annat perspektiv i frågan. 

Hon är intressant på grund av sina erfarenheter från Orionteatern där hon var konstnärlig 

ledare fram till 110501. Orionteatern har samarbetat med både näringsliv och andra 

kulturaktörer, men är även beroende av offentligt stöd. 

 

Elisabet Reslegård, tidigare informationschef och kampanjledare  

Under 1990-talet arbetade Reslegård som informationschef på Kulturhuset, där hon bland 

                                                 
33

 Hallenstvedt, A, Stockholms Filmfestival, intervju 110322 



 

14 
 

annat samarbetade med Åhléns City inför Leonardo da Vinciutställningen 1994, ett samarbete 

som inleddes drygt två år innan utställningen öppnande på Kulturhuset. Reslegård har lång 

erfarenhet av att samarbeta med näringslivet och var en av de första i kultursektorn som 

initierade samarbeten med företag. Som kampanjledare har hon stor erfarenhet av att driva 

nationella kampanjer i nära samarbete med organisationer, näringsliv och även politiker. 

Dyslexikampanjen, Läsrörelsen och Lär för livet är tre exempel på landsomfattande 

folkrörelsekampanjer som hon drivit, där samarbete med näringsliv varit en viktig 

del.
34

 Genom Läsrörelsen – som Reslegård idag är ordförande för – samarbetar man även med 

McDonald’s sedan 2001 där hittills 7,2 miljoner barn-och bilderböcker ingått i 

restaurangernas Happy Meal.
35

  

 

Elisabet Reslegård intervjuade vi för att få ett ökat tidsperspektiv, samt att komplettera med 

erfarenheter från den ideella sektorn då Reslegård arbetat med en rad olika projekt från 1990-

talet och framåt. Dessa har varit både av kulturkaraktär (Leonardo da Vinciutställningen på 

Kulturhuset) och av folkrörelsekaraktär (Läsrörelsen, Dyslexikampanjen och Psyke 

kampanjen). Gemensamt har dock varit att de skett i projektform och inneburit många 

samarbeten med näringslivet. 

 

2 Metod 

 

Här förklaras och motiveras val av studie, data samt vårt urval för uppsatsen, som följs av en 

diskussion om validitet samt litteraturgenomgång. 

2.1 Flerfallsstudie 
En flerfallsstudie tillåter att man använder sig av en rad olika källor och data – som textanalys 

och intervjuer. Tekniken har fokus på relationer och processer vilka påverkar varandra och vi 

har behövt sätta oss in i mycket material i ämnet för att förstå hur allt är sammanlänkat. En 

flerfallsstudie erbjuder oss att gå på djupet och att vara holistiska i vår undersökning.
36

 

Vi valde att intervjua våra respondenter för att komma närmare organisationen och få en 

djupare inblick i verksamheten och hur de ser på samarbetet med näringslivet. Genom att 
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intervjua respondenterna fick vi andra svar än vad som kunnat fås genom en enkät. De 

frågeteman vi utgick från skilde sig från mer kvantitativa alternativ – för oss var varför och 

hur viktigare än hur mycket.  

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Sekundärdata 

Vi har delvis utgått från tidigare kunskap i ämnet och utifrån detta läst en rad texter för att 

förstå utvecklingen av kulturpolitiken som föranlett att samarbeten mellan 

kulturorganisationer och näringsliv nu förespråkas. Ämnesområdet är dock både omfattande 

och högaktuellt, något som försvårat förarbetet då nya debattinlägg och texter ständigt dyker 

upp. Vi har tagit del av facklitteratur som fokuserar på följande ämnen och områden: 

Kulturekonomi, kulturpolitik, marknadsföring. Vi har även följt kulturdebatten via Sveriges 

television, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Vi har också tagit del av 

offentliga utredningar och verksamhetsplaner, skrivelser från stat, landsting och kommun.  

 

Vi har använt oss av sökmotorn Google.se och sökorden som använts var: kultursponsring, 

kulturfinansiering, mecenater, kulturbonus, skatteavdrag, crowdfunding, kulturekonomi.  

2.2.2 Primärdata 

Primärdata innebär data från en förstahandskälla, exempelvis en intervju. Vi valde att basera 

vår studie på just primärdata då detta ger en bättre förståelse utifrån vårt syfte. 

Intervjuerna spelades in, detta för att möjliggöra korrekt citering samt undvika missförstånd. 

Intervjuerna har inte transkriberats, men anteckningar fördes under samtalen. Alla 

respondenter har getts möjlighet att kontrollera det vi skrivit ner från mötet med dem. Vi tillät 

korrigeringar av sakfel. Intervjuerna är gjorda på en plats som är vald av respondenten, oftast 

har vi besökt dem på deras kontor. I bilaga 5 redogörs för tid och plats. Intervjuerna har 

föregåtts av e-post och telefonkontakt. Bägge uppsatsskrivare har närvarat vid alla 

genomförda intervjuer. Intervjun med Reslegård varade längre än de andra, som i genomsnitt 

varade i cirka 45 minuter.  

2.3 Urval 
Intervjuerna gjordes utifrån ett problemorienterat urval, det vill säga att vi utgår från syftet 

och dess teoretiska problem för att hitta våra respondenter. Vi valde att intervjua 

representanter för kulturorganisationer som har olika erfarenheter av samarbeten med 

näringslivet för att kunna visa på olika förhållningssätt och åsikter. Vissa är helt finansierade 
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av det privata, medan andra får merparten av intäkterna från det offentliga. Intervjuer gav oss 

också en bredare inblick i relationen och en bild av utvecklingen över en längre tid inom 

området. Alla organisationer vi intervjuat ligger i centrala Stockholm. Flerfallsstudierna i 

intervjuform har kompletterats med textstudier för att undersöka ett antal exempel på 

samarbeten mellan kultur och näringsliv. Intervjuerna analyserades utifrån valda teorier samt 

ställdes mot relevanta texter och referenser. De frågeteman vi utgått från finns i bilaga 3. 

 

Analyserna har utgått från insamlad primärdata. Vi har valt att uteslutande intervjua de som 

arbetar med organisationens relation till näringslivet, titlarna har varit sponsoransvarig eller 

liknande. Eftersom de intervjuade har samma eller liknande position i alla organisationer blir 

insamlad data lättare att jämföra. En annan anledning till att vi valde att endast intervjua en 

nyckelperson på varje organisation för att höra om den officiella policyn om 

kulturorganisationens inställning till och samarbete med näringslivet. Även inledande 

informella pilotintervjuer har gjorts med organisationer och personer som har stor erfarenhet 

och intresse i området vi rör oss, se bilaga 4. Dessa möten spelades inte in men anteckningar 

gjordes. 

 

2.4 Validitet 
För att kunna befästa arbetets giltighet och vår roll har vi konsulterat Forskningshandboken 

samt våra lärdomar från seminarierna. Validiteten styrks också av de två opponeringar och 

sex seminarier uppsatsen genomgått. De intervjuade har erbjudits att ta del av frågeteman på 

förhand, vissa har fått dem e-postade till sig, medan andra har tackat nej. Orsaken är att vi 

velat förvissa oss om att intervjun skall bli effektiv, och att de frågor vi har velat ha svar på 

skall kunna besvaras inom den timme de har avsatt för oss. De intervjuade har även fått ta del 

av de empiriavsnitt som behandlar deras organisation och erbjudits möjligheten att korrigera 

sakfel i texten. 

 

Vi som studenter har svårt att skilja våra identiteter, värderingar och tidigare kunskaper från 

vad som framkommer vid intervju eller under analysprocess. Under arbetets gång har vi 

försökt distansera oss från tidigare förförståelse och åsikter. Vi har gjort vårt bästa för att 

vänta med att ta ställning till de frågeteman som styrt arbetet. Det bör också nämnas att vi har 

haft tidigare kontakt med Orionteatern, Strand och Stockholms Filmfestival. I en 

intervjusituation går det inte att undvika att det personliga mötet och kontakten spelar in. 
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Därför kan vi inte garantera att resultatet skulle bli exakt samma om intervjuerna skulle 

genomföras igen. Det är omöjligt att återskapa den sociala inramningen vid intervjutillfällena. 

Dessutom förändrar tiden omständigheterna; personal byts ut, politiska direktiv ändras, nya 

erfarenheter berikar organisationen. Vi har också varit nära involverade i och en integrerad 

del av intervjun, vilket oundvikligen spelar in för resultat och analys. Detta är också en 

anledning till att vi fokuserat på nyckelpersonerna i organisationen då dessa representerar den 

officiella ståndpunkten för kulturaktören. Frågeteman, metod och empiri redovisas vilket ökar 

möjligheten för andra att se att våra slutsatser är rimliga.
37

  

 

2.5 Vår resa 
Den utbildning vi går - Konst, kultur, ekonomiprogrammet, gör att vi har tagit del av 

kulturdebatten och många av de kurser vi läst har behandlat de teman vi nu tar upp. Detta har 

varit en klar fördel under intervjuerna, speciellt i kombination med de företagsekonomikurser 

vi läst. Den tvåspråkighet vi nu besitter gör att vi kan sätta intervjuerna i ett större perspektiv 

vid analys och ger oss större förståelse för ämnet. Före och under arbetets gång gjorde vi tre 

pilotintervjuer med insatta aktörer. Först träffade vi Tobias Nielsén, kulturekonom och 

omvärldsanalytiker, som hjälpte oss att få överblick av aktuell forskning och som gav oss 

goda råd. Därefter samtalade vi med Susan Bolgar, strategisk rådgivare på 

intresseorganisationen Kultur och näringsliv och fick därigenom en förståelse för den 

praktiska verkligheten beträffande samarbeten. Bolgar gav oss också många värdefulla 

exempel på olika former av samarbeten mellan de två fälten. Under arbetets gång fick vi 

möjligheten att sitta ner med Per Sundgren, högskoleadjunkt vid Södertörns högskola, något 

som visade sig mycket nyttigt och lärorikt. Han gav oss litteraturtips samt en bättre förståelse 

för den kulturpolitiska utvecklingen. Därtill har Sundgren stöttat oss under hela processen och 

varit till mycket stor hjälp. 
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3 Teoretisk referensram 

 

För att förstå de olika världar som kopplas samman i mötet mellan kultur och näringsliv har vi 

valt att analysera våra intervjuer utifrån Pierre Bourdieus teorier om kapital, fält och habitus. 

Vi har även använt oss av andra studier som utgår från Bourdieu, då dessa passat vårt syfte, 

(se litteraturgenomgång under rubrik 2.5). Materialet ses utifrån ett institutionellt perspektiv 

för att förstå kulturpolitikens utveckling och hur de idéer som etablerats har fått legitimitet. 

Philip Kotlers teorier om sponsring används för att illustrera drivkraften bakom samarbeten. 

Dessa teorier förklaras nedan. 

3.1 Teorier om kulturellt kapital 
Den franska sociologen och kulturantropologen Pierre Bourdieu, 1930–2002, är känd för sina 

teorier om det symboliska och det kulturella kapitalet. Genom att tillägna sig visst habitus; 

kollektiv livsstil, innefattande sätt att föra sig, tänkesätt, smak med mera, bär de olika 

samhällsklasserna på särskiljande kännetecken. Dessa sociala distinktioner är centrala för 

förståelsen av hur makteliter formeras och reproduceras och av hur karriärvägar öppnas och 

stängs inom olika "sociala rum".
38

  

 

Bourdieu menar att kapitalet strukturerar relationen mellan producenterna, produkten och dess 

konsumenter. Han ser makten som ett centralt begrepp för att förstå hur kontroll fungerar i 

organisationer. Bourdieu menar att ett fält är ett nätverk av sociala relationer, och 

strukturerade system där olika aktörer kämpar för resurser och tillgångar. Vidare talar 

Bourdieu om olika fält inom vilka vi rör oss. Fältet karakteriseras av en ständigt pågående 

kamp för kapital. Kapitalet är fältspecifikt men behöver inte vara monetärt, det kan även vara 

kulturellt. Olika kapital kan vara olika viktiga inom olika fält. Kapitalet ger struktur och 

definierar relation och identiteten av producenterna. Om kulturaktörer har en dominant 

position i fältet kommer kapitalet bli kulturellt, men om det ekonomiska fältet dominerar 

kommer kapitalet bli ekonomiskt. 

 

Pierre Bourdieu identifierar olika fält, det vill säga nätverk av sociala relationer. De identiteter 

som skapas på fälten är vad Bourdieu kallar habitus. Fält kan definieras av att människor 
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samlas kring något gemensamt som de tror på och strider om.
39

 Inom dessa olika fält, där 

Kultur och Ekonomi/Marknad är två olika, finns olika dominerande fältspecifika kapital. För 

kulturfältet är kulturellt kapital det viktiga, för marknadsfältet dominerar det ekonomiska 

kapitalet. Kulturfältet befinner sig på en marknad där det huvudsakliga kapitalet, den 

kulturella, ofta står i motsats till det ekonomiska. Kulturproduktionen syftar till att 

ackumulera symboliskt kapital, något som sedan på lång sikt kan omformas till ekonomiskt 

kapital. Men ibland måste man avsäga sig ekonomiskt kapital för att få kulturellt dito.
40 

Det är alltså svårt att applicera ”vanliga” ekonomiska teorier på kultur, då man ibland handlar 

utifrån en motsägelsefull logik. 

3.1.1 Tidigare forskning 

 

Leslie S. Oakes, Barbara Townley och David J. Cooper  

Språk och makt är centralt när man ska skapa sig en förståelse av hur kontroll utövas i 

organisationer och språk och makt används för att implementera nya strukturer och 

förändringar. Författarna Leslie S. Oakes, Barbara Townley och David J. Cooper använde sig 

av Bourdieus problematisering av dessa begrepp för att förklara hur en bredare syn på makten 

som även inkluderar Bourdieus term “symboliskt våld” kan vara central för analys av 

organisationsförändringar. Detta blir tydligt i deras artikel då de undersöker hur man införde 

ekonomiska affärsmodeller i museum och kulturarvsplatser i Alberta i Kanada. Införandet av 

modellerna resulterar i att symboliskt våld blir ett verktyg för att förändra 

kulturorganisationen. När arbetssättet förändras värderas en annan sorts kunskap och 

tillvägagångssätt. Införandet av ekonomiska planer ändrar identiteten för dem som producerar 

kultur, och man ser nu på deras arbete ur ett ekonomiskt perspektiv där kunder och produkter 

är centrala. Denna process genomförs då man ändrar kapitalet inom flera olika områden: det 

symboliska, kulturella, politiska och det ekonomiska kapitalet förskjuts både i det 

organisatoriska och i det institutionella fältet. Genom införandet av en affärsplan för 

kulturorganisationen översätter man det kulturella kapitalet till ett ekonomiskt kapital, vilket 

innebär att man lämnar det som är organisationens egentliga styrka och unicitet. Författarna 

menar att införandet av affärsplaneringen resulterade i att man skiftade position på kapitalen 

och alltså ändrade i hierarkin av de anställdas positioner i organisationen. De anställda som 

hade ett högt kulturellt kapital fick lämna plats för de med kunskaper inom det ekonomiska 
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fältet, vilket innebar en maktförskjutning.  

 

Verktygen för att ekonomisera ett fält presenteras som ett gemensamt sätt som alla områden 

kan förändras genom. Man är omedveten om att ekonomiseringen inför ett nytt sorts kapital 

och placerar organisationen i ett fält som kommer underminera det kulturella kapitalet. 

Införandet av det ekonomiserade fältet kan ses som symboliskt våld genom att man 

presenterar ett nytt språk och legitimerar användningen av ett annat språkbruk.  

 

Det som händer när man inför ett ekonomiskt kapital i kulturorganisationer är att man nu 

ytterligare mäter dem med den ekonomiska måttstocken och endast ser till den sista linjen i 

årsredovisningen; vilket ekonomiskt resultat man uppnått. Författarna menar att 

kulturorganisationerna genom detta införande förlorar sin förmåga att differentiera sig 

gentemot andra mer kommersiella aktörer. Det blir mycket svårt för organisationen att hävda 

att det arbete man gjort inom det kulturella fältet, till exempel föremålsarkivering, är mer 

värdefullt och tillhör verksamhetens kärnverksamhet snarare än att utveckla museibutiken 

eller konsthallens café. Dessa förändringar gör att man förlorar kontrollen över 

organisationens riktning och möjligheten att definiera sitt arbete.
41 

 

David Karlsson 

Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden i kulturella uttryck slår fast 

alla medlemsländers skyldighet att föra en kulturpolitik i linje med vad som sagts i 

deklarationen. Sverige har givetvis antagit konventionen och den borde påverka utformningen 

av svensk kulturpolitik. Konventionen menar att en kulturell produkt både är en vara på en 

marknad och samtidigt något mer - den kulturella varan kan genom sitt innehåll överskrida sin 

varuform.
42

 Antagandet av Unescos deklaration innebär samtidigt en politisk 

överenskommelse om att begränsa marknadens effekter på kulturella varor och tjänster. 

Karlsson menar det är en internationell överenskommelse om att motverka kommersialismens 

negativa verkningar. Vidare menar han att vi med Unescos deklaration kan slå fast att 

kulturföretag skiljer sig från andra företag genom att de producerar varor och tjänster av unik 

karaktär. Med detta till grund identifierar Karlsson sex argument för att kulturföretag skiljer 

sig från andra företag: 

1. Branschens karaktär är sådan att det ställer särskilda krav på kulturföretaget. 
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2. Det finns en upplevd skillnad, enligt kulturföretagarens självbild skiljer sig hans eller 

hennes verksamhet från andra företags verksamheter. 

3. Kulturekonomin har en dubbel karaktär, förutom ekonomiskt kapital finns även kulturellt 

kapital i omlopp. 

4. Det är skillnad på företag som är produktorienterade, vilket kulturföretaget är, och 

marknadsorienterade, vilket andra företag är. 

5. Konstkonsumtion präglas av en ackumulerande logik, varför marknaden knappast mättas 

och konkurrensvillkoren skiljer sig från andra marknaders. 

6. Det finns politiska överenskommelser om att kulturföretag bör behandlas annorlunda 

eftersom deras varor och tjänster har en unik karaktär.
43

 

 

Karlsson menar att det inte är så konstigt att man talar om kulturens ekonomisering eftersom 

hela samhället ekonomiseras. Mänskliga relationer förvandlas till ekonomiska transaktioner 

och ekonomiska förklaringsmodeller får stort utrymme i samhällsdebatten. Han menar att i 

och med detta så får allt ett pris och att kulturinstitutionerna och förvaltningarna får ökade 

krav på ekonomisk uppföljning.
44 

3.2 Institutionell teori 
Vi har valt att inrikta oss på institutionell teori samt dess utveckling mot den nyinstitutionella 

teorin. Begreppet institution inom organisationsteori kan förstås som ett mönster för kollektiv 

handling vars kontrast är vanor. En vana är lokal och ofta individuell, och den kan inte 

försvaras med en övergripande norm eller värdering. En institution å andra sidan är kollektiv 

och långvarig, och har en normativ förklaring.
45

 

 

Inom nyinstitutionell teori vidareutvecklar man tanken om att en organisation inte är rationell, 

istället betonar man att organisering i praktiken kan vara inkonsistent med den formella bilden 

av organisationen. Man betonar också omgivningens betydelse och de kulturella aspekter som 

omgärdar en organisation. Institutioner är resultatet av mänskliga aktiviteter som inte 

nödvändigt vis behöver vara medvetna.
46

 

 

I ett sammanhang där det finns regler, organisering och ett idéskapande styr dessa vad som är 

möjligt. Aktörerna agerar internationellt, men de gör de i ett sammanhang som i hög grad är 
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med och skapar intentionerna. Därför är det viktigt att se vilka idéer det är som dominerar vid 

en viss tidpunkt, och alltså gör det möjligt för aktörer och strategier att ”spelas ut”.
47

 

 

Institutionaliserade idéer kan till exempel vara den allmänt accepterade idén om att konst och 

kultur är bra och gör oss mer demokratiska och i förlängningen att kultur har ett större syfte. 

Gamla vanor, rådande trender och hur omgivande organisationer agerar kan institutionaliseras 

och bli till gällande regler. 

 

Den nyinstitutionella teorin menar att omgivningen inte bara består av organisationens 

tekniska och omedelbara omgivning, som man har kontakt med och relationer till. 

Omgivningen består av även av idéer, regler, normer och föreställningar om hur samhället och 

organisationer är beskaffade och bör bete sig. Det betyder att organisationer också anpassar 

sig till sin institutionella omgivning. Detta resulterar i att det blir betydelsefullt att visa upp 

organisationen utåt på rätt sätt i enlighet med idéer, normer och föreställningar, vilket gör att 

organisationen får legitimitet och därmed kan leva vidare.
48

 Inom nyinstitutionell teori 

identifierar man även en så kallad löskoppling där strukturen kopplas från vad som äger rum i 

praktiken. Detta ger två organisationsstrukturer; en formell som förändras när normer, lagar 

eller mode förändras, samt en informell som används för att samordna det människor gör 

inom organisationen.
49

 Människors handlande och deras motiv kommer ur de kulturella 

normerna och sociala objekt som de lärt sig. Eftersom handling även bygger på antaganden 

och känslor medför det att den inte enbart är rationell.
50

 

 

Vilka idéer som uppfattas som legitima kan variera från tid till annan. Vissa idéer ses som 

självklara och önskvärda och det ”tas för givet” att sådana idéer är av godo och därigenom 

formar de handlingar. Utan att närmare reflektera över varför man gör saker återskapas sedan 

idéerna.
51

 Jacobsson och Blomqvist lyfter i Drömmar om framtiden fram bland annat 

miljöaspekten som en institutionaliserad idé som idag tas som självklar.
52

 På samma sätt har 

idén om kultur som tillväxtfaktor präglat kulturpolitiken och därigenom format sättet som 

kulturorganisationer närmat sig näringslivet. Lindeborgs rapport från 1991 - Kultur som 

lokaliseringsfaktor: Erfarenheter från Tyskland, blev ett argument för många i den pågående 

debatten. 
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3.3 Teorier om sponsring som marknadsföring 
Philip Kotler anger flera ekonomiska fördelar till att näringslivet kan använda sig av 

sponsring som en del av sin marknadsföring. Det man främst uppnår med sponsring är att 

företaget får en närmare relation med sin målgrupp eftersom att företaget förknippas med 

målgruppens personliga intresse. Sponsring är även en bra metod om man vill ändra kunders 

attityd och uppfattning. Det man som företag vill uppnå är att skapa en “atmosfär” kring 

produkten eller tjänsten så att kunderna lär sig att handla varan.
53

 Kotler menar att man 

utformar företagets miljö utifrån hur man vill bli uppfattad av sina kunder - stabil och 

traditionell, eller kanske innovativ och nytänkande. De organisationer som företaget väljer att 

sponsra måste då spegla det företaget vill uppnå. 

 

Kotler pekar på dessa mål med sponsring.  

1. Att identifiera sig med en viss målgrupp eller livsstil. Målgruppen kan bli identifierad på 

följande sätt: geografiskt, demografiskt, eller beroende på deras beteende. 

2. Att öka medvetenheten kring ett företag eller en produkt.  Sponsring ger ofta förlängd 

exponering av varumärket, vilket är viktigt när man skall bygga upp 

varumärkeskännedom.  

3. Att förstärka associationer kopplade till varumärket. Man sponsrar en organisation vars 

identitet stärker och bidrar till det som företagets vill associeras med.  

4. Att höja företagets image. Ett företag kan genom sponsring förstärka uppfattningen om 

att företaget är omtyckt och prestigefullt. 

5. Att skapa upplevelser och framkalla känslor. En organisations energi och positiva 

utstrålning kan föras över till det sponsrande företaget, till exempel genom ett event eller 

upplevelser. 

6. Att uttrycka ett stöd för samhällsfrågor. Man går in och sponsrar en ideell organisation 

för att förbättra bilden av sig företaget. 

7. Att underhålla viktiga klienter och anställda. Vanligt är att företag erbjuder sina närmaste 

kunder och anställda speciella tjänster eller aktiviteter (exempelvis en föreställning eller 

ett sportevent). Detta bidrar även till att öka arbetsmoralen och deltagandet hos de 

anställda.   

8. Att möjliggöra kringförsäljning och PR-möjligheter. Man väljer att sponsra tävlingar eller 

anordnar marknadsaktiviteter i samband med ett event. 
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Kotler menar att oavsett om det finns stor potential att företaget skall lyckas med sin 

sponsorsatsning och att man skall få ett bra ekonomiskt utfall, så är det mycket som är 

osäkert. Företaget kan inte påverka huruvida det blir ett lyckat event eller om den sponsrade 

organisationen gör ett bra arbete.
54 

 

Mäta utfallet av sponsringen 

Kotler menar att det är svårt att mäta utfallet av sponsring. Det finns två sätt att mäta, antingen 

genom att se hur mycket medieutrymme företaget fick och sedan räkna om detta enligt 

standardiserade tabeller och få fram ett värde i kronor. Man kan även genomföra 

kundundersökningar före och efter en sponsorsatsning och sedan räkna om detta till kronor 

genom att jämföra detta med till exempel kostnaden för en reklamkampanj.
55 

 

4 Empiri 

 

I avsnittet redogörs för aktuell empiri som framkommit under intervjuerna. Empirin samlas 

under temarubrikerna finansiering, genomförande och resultat. 

4.1 Finansiering 
Den dominerande uppfattningen bland våra respondenter är att anledningarna till samarbete är 

önskemål om nya målgrupper, ökad kännedom samt ekonomisk hjälp. Våra respondenters 

ekonomiska förutsättningar, direktiv, erfarenheter och inställning till näringslivssamarbeten 

ser olika ut, vilket gör att tillvägagångssätten för hur man samarbetar med näringslivet skiljer 

sig åt. Kulturpolitiken är starkt sammankopplat med den finansiella situationen. 

 

Anledningar till samarbete 

Bonniers konsthall är en helt privatfinansierad organisation och får inget offentligt stöd. 

Konsthallen drivs utan vinstsyfte av familjen Bonnier inom ramen för Bonnierkoncernen via 

Bonnier-Dahlins Stiftelse. Event- och sponsoransvarige berättar att ägarna har ett långsiktigt 

åtagande och de är engagerade i verksamheten, men de lägger sig inte i den konstnärliga 
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utformningen. Konsthallen har intäktskrav som de får in genom bland annat entré- och 

visningsavgifter, sponsring, events, fonder och stiftelser samt via turnéavgifter.  

 

När Stockholm filmfestival 1990 startade så kom huvudintäkterna från sponsring samt 

försäljning eftersom man inte fick något offentligt stöd. Man valde att dra igång festivalen 

trots detta och fick arbeta mycket med att få in intäkter från den privata sektorn. Festivalen 

utvecklade exponeringsytor som man kunde ta betalt för, vilket skapade en bra grundstruktur 

för att söka upp näringslivsaktörer att samarbeta med. Dessa tidiga kontakter och det sätt man 

arbetat med näringslivet har lett till att man skiljer sig mycket från andra kulturorganisationer 

vad gäller storleken på sponsorintäkter. Stockholms Filmfestival har tre lika stora ekonomiska 

ben att vila på. Filmfestivalen finansieras genom medlemsintäkter, sponsring och försäljning 

samt offentligt stöd. 

 

Stockholms Filmfestival har blivit ett starkt varumärke som många företag gärna vill 

förknippas med. Festivalens sponsoransvarige arbetar med olika typer av sponsorpaket. Dessa 

baseras på utrymme i tryckmaterial, medverkan i festivalens annonsering och exponering på 

internet med mera. Man har olika sponsornivåer beroende på hur stort det ekonomiska 

samarbetet är.  

 

Moderna Museets statliga anslag räcker till att täcka museets kostnader för lokaler, personal, 

samt för säkerheten på museet. Utställningsverksamheten, framförallt transporter och 

försäkringar, innebär höga kostnader för museet. Den löpande dagliga och publika 

verksamheten, som utställningar, programaktiviteter, pedagogiska satsningar och övriga 

aktiviteter, finansierar museet själva genom bland annat entréavgifter, sponsorer, café och 

restaurang, museibutiken och konferensverksamhet.   

 

Sponsoransvarige menar att det är entréavgifter och sponsring som är de viktigaste 

självgenererade inkomstkällorna och också det som ger museet bäst nettoeffekt. 

Moderna Museets vänner är museets vänförening med 10 000 medlemmar. De är en attraktiv 

målgrupp för de företag man samarbetar med, då de utgör ett segment som karaktäriseras av 

nyfikna och aktiva personer med urban livsstil och kultur- och reseintresse. Medlemmarna, 

liksom andra besökare, fungerar som mini-ambassadörer för museet. Överskottet från de 

medlemsavgifter som vänföreningen inbringar går till att köpa in konst. Museet har också en 

amerikansk vänförening som stödjer dem både ekonomiskt och med nya verk. Privatpersoner 

och stiftelser stödjer genom donationer och genererar 40-50 miljoner kronor om året till 
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Moderna Museet. Detta stärker museet inifrån och gör det möjligt för Moderna Museet att 

genomföra sitt uppdrag - att samla, visa och bevara modern konst från 1900 till idag. 

 

 I sina olika kampanjer har Reslegård fått in stora belopp från företag både i rena kontanter 

men även i form av varor och tjänster, något hon menar bör värderas lika högt som pengar. 

Hon har vid flera tillfällen endast fått förlita sig på sponsringssamarbeten, något som kan vara 

riskfyllt vid ekonomiska kriser. Reslegård säger att en ideell organisation måste ha många 

ekonomiska ben att stå på eftersom det kan ske plötsliga förändringar och då måste 

organisationen kunna fortsätta arbeta i någon form, även när det är tuffare tider och det är 

svårt att hitta samarbetspartners.               

 

Strand är en näringslivsaktör, och drivs som ett aktiebolag med ett vinstintresse. Man vill vara 

en mötesplats och ett alternativ till Stureplanskrogarna. Gästerna står i fokus och man är mån 

om att ha ett bra musikaliskt utbud. Under en bra helg har de cirka 1500 besökare, då är den 

stora inkomstkällan besökarnas konsumtion. Detta innebär att deras huvudverksamhet 

(konserter) betalas av sidoverksamheten (försäljning), men att denna behöver 

huvudverksamheten för att kunna generera intäkter.  

 

Kulturpolitik 

Reslegård anser att det måste finnas ett ordentligt statligt stöd till kulturen. I det 

sammanhanget är det intressant med det aktuella och omdebatterade förslaget till skatteavdrag 

för sponsring av kultur. Reslegård menar att om företagen tillåts att göra skatteavdrag när de 

stödjer kultursektorn så kan det leda till att företagen kommer att kräva mer inflytande än de 

gjort hittills. I dagsläget drar de båda parterna nytta av varandra. Genom skattebefrielse för 

företagen kan makten över kulturen komma att delvis förflyttas från det offentliga till 

näringslivet. Det kan också leda till att det statliga kulturstödet minskar och att 

kulturorganisationer kommer få ökade krav på att dra in ytterligare sponsormedel. Om staten 

inför skatteavdrag för kultursponsring och i samband med det ökar kravet på att kultursektorn 

ska öka sina sponsorintäkter så har man gjort näringslivet till de som styr kulturen. Vem 

intresserar sig i det sammanhanget för den fria och utmanande kulturen eller för den lilla 

organisationen? 

 

Stockholms stad uppmanade Orionteatern att hyra ut sina lokaler till externa aktörer. Att hyra 

ut teatern ger cirka 25 000 kronor per kväll. Oscarson motsätter sig uthyrningar eftersom detta 

innebär att teatern bara tillgänglig för en sluten grupp människor, trots att en offentligt 
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finansierad teater borde vara öppen för alla. En annan aspekt som man måste ta hänsyn till är 

tiden. Ofta när teatern hyrs ut så tas det betalt för en dags jobb, men det hela slutar inte sällan 

med att det blir en veckas arbete eftersom det är så mycket som skall ändras och förberedas i 

lokalerna. Alltså förlorar man i slutändan på att hyra ut. På Orionteatern jobbar man ofta i en 

annan anda än det mer mätbara upplägg som näringslivet har. Till en början så specificerade 

Orionteatern inte vad en tekniker kostade per timma utan arbetade i lag och hjälptes åt, något 

som Oscarson föredrar. Numera har teatern ekonomiserats och man har blivit tvungna att 

specificera exempelvis teknikkostnad per timme. Styrelsen har krävt att man specificerar alla 

kostnader på teatern vid uthyrning: toalettpapper, diskmedel med mera. Anledningen till att 

man inte vill specificera alla kostnader är att man då tar med sig detta sätt att tänka in i 

teaterns egna produktioner. Tidigare om det kom en gästande teatergrupp till Orionteatern för 

att spela en kväll, gick man samman och hjälpte till med förberedelserna. Detta har nu blivit 

svårt att göra idag eftersom timkostnaderna är specificerade. Resultatet blir att icke-

kommersiella arbeten blir omöjliga att genomföra. Hon tycker denna förändring är svår att 

hantera. 

 

På frågan om Oscarson tror att det finns en risk i att det offentliga minskar sina bidrag om 

näringslivet går in och stöttar kulturen i större utsträckning, så svarar hon att denna risk 

föreligger men att neddragningar från det offentliga kommer ske oavsett om näringslivet ökar 

sitt stöd eller inte. I så fall har man tappat fokus på innehållet i verksamheten och man tar inte 

hänsyn av den förskjutning som sker av finansieringen. Hon hoppas att det kommer en stark 

motkraft till detta. Det är inget fel i att företag är med och betalar men det bästa skulle vara 

om företagen fick betala en ”kulturskatt” som fördelades av kulturrådet eller annan opartisk 

och professionell mellanhand. Detta skulle även säkra för en långsiktigare finansiering 

jämfört med den osäkerhetsfaktorn som idag föreligger för en kulturorganisation som förlitar 

sig på stöd från näringslivet. Idag sker företagets sponsring till kulturen på ett odemokratiskt 

sätt, utan politisk styrning. Oscarson ogillar att företagen själva går in och väljer vilka de vill 

stötta, det vore bättre om bidragsgivaren var osynlig. En risk Oscarson ser är att inget stort 

företag skulle vilja sponsra en liten fri teatergrupp, utan hellre sponsrar en etablerad 

kulturinstitution eftersom det bygger företagets varumärke.  

 

Oscarson menar att Robert Weil egentligen är den enda kulturmecenaten i Sverige. Weil har 

sagt att kapitalisterna har konsten att tacka för så mycket och måste förbehållslöst ge tillbaka 

till konsten. Det är tack vare konsten de har kunnat bli framgångsrika.  
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För Oscarson handlar det ytterst om att man måste bestämma sig för vilket sorts samhälle vi 

vill ha. Kulturen är den andliga infrastrukturen och det är en symboliskt viktig aspekt som 

återspeglar vilken syn man har på samhället. Oscarson menar att det som har skett med 

politiken idag är att alla har samma åsikter. När det gäller förändringar som politikerna 

genomför så gör man det med små steg så att de som påverkas inte har en chans att reagera på 

samma sätt som om man skulle göra stora radikala förändringar. Man förskjuter gränserna för 

vad man tycker är okej eller inte. För 15 år sedan medverkade inte etablerade skådespelare i 

reklamfilmer, men idag är det väldigt vanligt. Språkbruket förskjuts och gränserna förflyttas. 

Oscarson menar att man inte problematiserar skatteavdrag för kultursponsring tillräckligt - 

antingen är man för eller emot. Den före detta konstnärliga ledaren för Orionteatern tror att 

det beror på att man inom kultursektorn har så stor brist på pengar så man är glada att 

problemet ens diskuteras. Detta arbetssätt blir endast kortsiktigt och synsättet bidrar till att det 

blir mer och mer egenintressen i kulturen.  

 

4.2 Genomförande  
Respondenterna berättade om olika sorters samarbeten - allt från kreativa utbyten till 

sponsring samt lyckade och strandade samarbeten, om kulturaktören kompromissat eller inte 

samt vilka bieffekter som uppstått. Respondenternas åsikter om offentligt och privat stöd 

presenteras. 

 

Olika typer av samarbete 

Sannolikheten att Bonniers konsthall ska hitta en stor huvudsponsor anser man vara mycket 

liten eftersom att man redan har en privat finansiär i ryggen. Det man istället satsar på från 

konsthallens sida är att skapa unika samarbeten där man skapa en helhet tillsammans med 

företaget. De evenemang man erbjuder samarbetspartners kan till exempel vara att man får 

tillgång till utställningslokalerna för en sluten middag. Man erbjuder företaget 

konsthallspersonalens kunnande genom att anordna föreläsningar och visningar, workshops, 

konstnärssamtal eller performance.  

 

Bonniers konsthall söker efter långsiktiga samarbeten med företag. De nuvarande 

samarbetena har pågått i två till tre år. När man söker nya partners vill man inte enbart 

fokusera på exponering utan även mer kreativa utbyten. Man söker sig gärna till banker som 

vill erbjuda sina kunder ett mervärde som ett samarbete med konsthallen kan innebära. 
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Bonniers Konsthall är aktiv i sitt sökande och letar alltid efter nya sponsorer i spännande 

branscher att samarbeta med. När man söker efter nya partners så är det ofta utifrån en 

speciell utställning. Eftersom man redan har en stor ägare i ryggen vill man inte att sponsorn 

skall känna att det är Bonnierkoncernen man sponsrar, utan istället en speciell utställning eller 

ett event. Om man exempelvis har en utställning med ett specifikt geografiskt fokus, så söker 

man efter företag som kan tänkas vara intresserade av området. I sådana fall bjuds även 

landets ambassad in att medverka. Utifrån de tematiska utställningar som tar upp strömningar 

i samhället, försöker man hitta samarbetspartners som lockas av detta. Man låter aldrig en 

samarbetspartner styra en utställning eller val av utställning eller konstnär - de får aldrig 

påverka den konstnärliga processen. Bonniers konsthall erbjuder sina sponsorer exponering i 

konsthallen, inbjudningar till vernissage, skräddarsydda event, guidade visningar och 

fribiljetter. Man arbetar mycket med något man kallar samarbete med innehåll – det skall vara 

något mer än att exponeringsyta och pengar byter plats.  

 

När man söker efter nya partners letar man efter företag som kan ha intresse av det 

konsthallen arbetar med; en ny utställning eller ett projekt. Man tittar på företag som passar 

konsthallens profil. En ingång till samarbete kan även vara att företaget vill erbjuda sina 

kunder en aktivitet med innehåll, vilket man från konsthallens sida gärna fokuserar på. När de 

söker nya partners är det lättare att använda sig av personliga kontakter, sponsor- och 

eventansvarig menar det är lättare att höra av sig till någon som man redan har en relation 

med eftersom det är en lång process att hitta sponsorer. De menar att det kan finnas ett 

motstånd mot konst som ligger i framkant och som utmanar publiken, och är företaget som 

man vill inleda ett samarbete med inte insatt i debatten eller ämnet kan det bli en utmaning att 

hitta en ingångspunkt.  Sponsor- och eventansvarige tror att det generellt kan finnas fördomar 

från båda parter om den andra. 

 

Bonniers Konsthall har olika typer av samarbeten med näringslivet till exempel barteravtal, 

sponsring, sponsring in kind och pro bonoavtal. Barteravtal är ett sätt att byta varor och 

tjänster med andra företag utan att blanda in pengar. In kind-avtal är ett avtal med en 

överenskommen blandning av tjänster, produkter och pengar. Med pro bono avses här ideella 

och välgörande samarbeten. Ett exempel på detta är samarbetet med ett svenskt klädmärke 

som har designat konsthallsvärdarnas kläder - något som Bonniers Konsthall inte själva 

kunnat bekosta men som möjliggjordes genom avtal. Sådana samarbeten inriktas på att sänka 

kostnader och ge stöd till konsthallens löpande produktion eller verksamhet. Dessa typer av 
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avtal är mycket viktiga för konsthallen eftersom de innebär att man får många fler möjligheter 

som man annars inte skulle ha finansiella resurser till. Ett annat exempel på samarbete är med 

en hotellkedja, där avtalet går ut på att konsthallen får väldigt förmånliga rabatter på 

bokningar av hotellrum när de behöver inackordera utställande konstnärer och andra gäster. 

Man är även mycket glad över att få hjälp med att sprida information om deras utställningar 

till hotellets alla gäster. Hotellets VIP-gäster får fri entré till museets utställningar. I gengäld 

har hotellet fått låna konstverk ur deras samlingar. Bonniers konsthall anser att det är ett 

idealiskt samarbete som fungerar väldigt bra för bägge parter. Samarbetet har pågått i två och 

ett halvt år och förlängs med ettårsavtal som utvärderas och omförhandlas årligen. 

Hotellsamarbetet initierades av konsthallen. 

 

Ett annat samarbete konsthallen har är med andra museer och gallerier i stadsdelen. Här har 

man samlats runt gemensam annonsering och en hemsida för att etablera området som ett 

besöksmål med ett stort konstutbud. Tillsammans anordnade man även guidade visningar för 

att locka nya målgrupper till området. De inblandade parterna fick själva finansiera 

samarbetet, inga offentliga medel fanns att tillgå. Som den största parten fick Bonniers 

konsthall ta ett större ansvar för samarbetet, till exempel så lyckades sponsor- och 

eventansvarige förhandla fram en förmånlig annonsering i en dagstidning. 

 

Stockholm Filmfestivals sponsoransvarige anser att man använder ordet sponsring slarvigt, till 

exempel när man säger att man skall “ragga sponsorer” eller dylikt. Hon berättar att 

sponsringsarbetet är mycket seriöst utformat och man har strikta affärsavtal med sponsorn där 

all sponsring är värderad, exempelvis de olika exponeringsytorna. När man skall ingå ett nytt 

avtal så handlar det mycket om att bägge parter skall ha förtroende för varandra. 

Filmfestivalen har genom undersökningar en bra kännedom om sin publik och sponsorerna 

vet därför vilken målgrupp de når genom att samarbeta med festivalen. De kan då rikta sitt 

budskap till dessa segment. Många av de samarbetspartners man har idag har varit med under 

flera års tid. Detta är bra eftersom bägge parter lär känna varandra ordentligt. Festivalen har 

flera olika bartersamarbeten, exempelvis med Nordic Light Hotel där man både inkvarterar 

sina gäster och har festivalcentret under festivalen. Ett bra exempel på kreativt samarbete är 

det man hade med Telia Digital-tv. Man valde ut filmer ur festivalprogrammet som sedan 

sändes via Telia Digital-tv och på så sätt nådde ut till hela landet. Publiken behövde inte åka 

till Stockholm för att ta del av festivalen. Samarbetet resulterade i att man nådde många nya 

målgrupper eftersom man gjorde medverkande filmer tillgängliga på ett helt nytt sätt.  
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Orionteatern har vid några tillfällen samarbetat med näringslivet. Teaterns före detta 

konstnärliga ledare säger att inget av samarbetena har varit lyckade, detta trots att 

Orionteatern är relativt etablerade inom sitt område. De har blivit sponsrade på olika sätt, till 

exempel med produkter. De anställde en person under två månaders tid som på heltid skulle 

ägna sig åt att arbeta med sponsring och samarbeten med företag. Orionteatern kände att deras 

nattvarité Salong Giraff kunde intressera näringslivet eftersom den lockade en i genomsnitt 

”köpstark målgrupp” och man trodde att detta kunde tilltala företag. De fick två konkreta 

förslag till samarbeten: Det ena var att de skulle få köpa in öl för 3 kr under inköpspris, samt 

att de av samma leverantör skulle få 100 ölglas. 2010 blev teatern sponsrade med 1000 liter 

popcorn som behövdes för en föreställning. Oscarson menade att det var en ringa kostnad för 

företaget då teatern själva betalade för transport av popcornen. Som motprestation fick 

företaget ha sin logga på flertalet skyltar i foajén. Samarbetet tog emot för Oscarson eftersom 

hon anser att teatern skall vara en plats där man är teaterbesökare och inte konsument. 

Besökarna skall inte känna att teatern vill något mer av dem. Oscarsons idé med Orionteatern 

har hela tiden varit att de skall vara en motkraft till andra kulturorganisationer som dragits 

med i näringslivets vinstfokus. Till skillnad från ett aktienoterat bolag har en 

kulturverksamhet sällan vinstmål som drivkraft. Grundproblemet för samarbeten har varit just 

att man har haft olika mål med sin verksamhet. Istället för att hitta partners i näringslivet har 

teatern valt att leta efter likvärdiga samarbetspartners med jämspelta mål och sökt finna 

nollbudgetsamarbeten. De har samarbetat med Armémuseet, Svenska Freds, Nobelmuseet, 

skolor, Svenska FN-förbundet med flera. I dessa samarbeten har man till exempel lånat 

lokaler av varandra. På kvällar har teatern kunnat använda sig av en skolas tomma 

gymnastiksalar för repetition och skolan som inte har en tillräckligt stor lokal för sina 

avslutningar har då kunnat nyttja Orionteaterns lokaler. I sitt samarbete med Armémuseet så 

fick teatern tillgång till deras välutvecklade nätverk av lärare och kunde visa en 

provskolföreställning för dessa på museet för att få återkoppling och respons. Det är genom 

denna typ av samarbeten som Orionteatern har kunnat driva sin verksamhet på ett 

framgångsrikt sätt. 

 

Moderna Museet berättar i intervjun att deras samarbeten med näringslivet initierats både av 

dem själva och av företag. Investor var intresserade av Moderna Museet och man tyckte att 

museets verksamhet och varumärke låg nära den egna inriktningen. Ett ömsesidigt intresse 

resulterade i flera möten, bägge parter var måna om att hitta rätt projekt att samarbeta kring. 
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Museet söker samarbetspartners som har en intressant verksamhet och som är framgångsrika i 

vad de gör. Scania, Brummer & Partners och Investor är alla framstående företag som likt 

Moderna Museet är ledande i sin bransch. Sponsoransvarige säger att det är viktigt att bägge 

sidor har en ömsesidig lyhördhet, respekt och förtroende för varandra. 

 

Moderna Museet har arbetat med sponsring sedan 1990-talet, men arbetet utvecklades mer då 

Katarina Swanström tillsattes 2004 som museets första sponsoransvarige av Lars Nittve, 

tidigare chef för museet. Till en början hade man externa konsulter, men man ville ha en 

anställd inom organisationen som var “tvåspråkig” det vill säga någon som kunde museet och 

konstvärlden, men som även kunde tala med näringslivet på rätt sätt för att kunna bygga 

långsiktiga relationer. Det långsiktiga arbetet med de större sponsorerna bidrar till intäkter 

eller med tjänster som stödjer museet. Man får både in pengar och bartersamarbeten, som ger 

hotellnätter för museets gäster, medieutrymme med mera. Moderna Museet arbetar bara med 

företag som bidrar till affärsnytta och som sedan stödjer befintligt verksamhet. Företagen kan 

inte komma och initiera nya projekt. Som uppdragsmuseum planerar man utställningar tre till 

fem år fram i tiden. Under intervjun betonar sponsoransvarige vikten av långsiktighet i 

samarbeten - ofta löper de över flera år. Detta är ett strategiskt val, då det kostar pengar att 

tjäna pengar. Det är lättare att behålla en kund än att skaffa en ny eftersom kultursponsringen 

är liten i Sverige. Moderna Museet tror att många andra kulturorganisationer inte har tid eller 

saknar kunskap att förvalta relationerna. Sponsoransvarige anser att det är viktigt med ett 

genuint intresse för näringslivet och verksamheten. Flera av Moderna Museets 

samarbetspartners inbringar utöver intäktsstöd även en kontakt med nya målgrupper. 

Sponsoransvarige nämner till exempel Scaniasamarbetet som ger museet närhet till deras 

8000 anställda. Med Brummer & Partners som sponsor kan man kommunicera med deras 

exklusiva privatkunder. 2004 startade Moderna Museet Zon Moderna. Det är ett projekt som 

syftar till att ungdomar ska hitta sin kreativitet, styrka och talang. Man håller workshops med 

utvalda ungdomar tillsammans med museets pedagoger och en konstnär. Anledningarna till 

projektet är också att få tonåringar och deras familjer att närma sig museivärlden. Man vill 

skapa en annan zon för ungdomarna som varken är hemma med föräldrarna eller i skolan - 

utan en tillåtande plats som kan starta kreativa processer. Investmentbolaget Investor är 

objektsponsor för projektet - de går alltså in och sponsrar just denna del av verksamheten. 

Detta är en medveten strategi från Investors håll, de ville stödja ungdomars kreativitet och 

entreprenörskap i ett jämlikt projekt där fler ges möjligheten att skapa. Detta passade museet, 

som hade börjat skissa på ett projekt för ungdomar. Man diskuterade fram formen för Zon 
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Moderna med avsikt att skapa en större process - att skicka med dem något i livet. Samarbetet 

har nu fortgått i åtta år. Investor syns på en sponsortavla, i trycksaker, på vernissagekort, samt 

på museets entrédörrar med sin logotyp. Investor hälsar också på ungdomarna under 

processen på Zon Moderna men man håller låg profil och är nyfiket observerande. 

 

Strand samarbetar med närliggande biografen Bio Rio, eftersom de har en liknande 

verksamhet och målgrupp. Målet är att man vill att de som går till Bio Rio även går till Strand 

och vice versa. Man erbjuder kompispriser för varandras gäster. Andra samarbetspartners man 

har är när man tar in gästspel eller arrangerar samproduktioner. Barteravtal kommer ofta upp 

som en del av den ekonomiska uppgörelsen vid samarbeten med andra företag och det är 

vanligt med icke-monetära samarbeten.  

 

För samarbetet mellan Kulturhuset och Åhléns så var just den geografiska närheten mellan de 

två organisationerna som föranledde samarbetet. Från varuhusets sida såg man det även som 

en unik chans att underhålla anställda då dessa fick förhandsvisningar till da 

Vinciutställningen med mera. På Åhléns initiativ framförde en kör madrigaler mitt i 

varuhuset, alla påsar gjorde reklam för utställningen och personalen informerades och fick se 

utställningen först av alla. Här ser vi ett mera kreativt samarbete där inte bara företaget bjuds 

in till kulturaktören, utan även vice versa. 

 

Språkbruk & Kultur 

När Reslegård arbetade på Kulturhuset så anlitade man vid ett tillfälle två “affärskvinnor” 

som hade till uppgift att utveckla arbetet med sponsorer. Hon menar att detta inte var en 

lyckad satsning, just eftersom att de i sin opersonliga strikthet och okunskap om Kulturhuset 

inte väckte ett engagemang hos de tänkta sponsorerna. Reslegård menar att nyckeln till 

framgång är att man alltid är sig själv och har ett stort engagemang och kunskap om det man 

företräder.  

 

Moderna Museets sponsoransvarige har en gedigen utbildning och en stor erfarenhet från 

både det kulturella och det ekonomiska fältet. Hon kan tala båda “språken”. För den tidigare 

museichefen, Lars Nittve, var det viktigt att vara tvåspråkig så att man kunde förstå och göra 

sig förstådd i bägge områden. Detta eftersom att man måste ha erfarenhet av hur företag 

tänker och vilka nyckelord de använder för att hitta attraktiva samarbetspartners. 
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Otänkbara samarbeten 

Alla aktörerna säger att det finns företag och partners som de inte kan tänka sig att samarbeta 

med. Stockholms Filmfestival rättar sig efter gällande lagstiftning. Man vill inte förknippas 

med något som är oetiskt. De har högre krav på sina samarbetspartners när det gäller deras 

ungdomsfestival Junior eftersom man är speciellt mån om den yngre målgruppen. 

 

Bonniers konsthall kan inte heller de tänka sig att arbeta med ett oetiskt företag. De måste 

kunna stå för företagets åsikter och samarbetet måste kännas förenligt med deras verksamhet, 

särskilt om konsthallen erbjuder exponering. Event- och sponsoransvarige poängterar även att 

det är mycket viktigt att bägge parter förstår varandra innan samarbetet startar. 

 

Moderna Museet skriver i sin policy uttryckligen att de inte kan tänka sig att samarbeta med  

tobaks- eller vapenindustrin. För museet är det viktigt att man delar värdegrund med sina 

samarbetspartners.  

 

Strand har inte har tagit något policybeslut om otänkbara samarbetspartners eller företag och 

organisationer man inte kan tänka sig att hyra ut till, men Strands producent menar att de inte 

kan tänka sig att samarbeta med vem som helst även om de betalar bra. Ett exempel på 

otänkbara partners är extrempolitiska organisationer. Man söker gärna samarbeten med 

kulturorganisationer eftersom att man redan har en stark representation bland sina gäster från 

den sektorn. 

 

Bieffekter och kompromisser 

De flesta respondenter var rörande överens om att några negativa bieffekter inte uppstår om 

man haft en bra dialog innan. Majoriteten menade att man tidigt måste bena ut vad bägge vill 

ha ut av samarbetet. 

 

Oscarson stack ut i sammanhanget då hon talade mer än många andra respondenter om just 

skillnaderna mellan kultur och näringsliv. Hon tog upp publikansvaret vid konstnärlig 

verksamhet och berättade om ett besök på Fotografiska museet. Oscarson menar att ett 

museibesök för henne skall vara ”en sann vila där man är fri från reklam”. Mitt i 

utställningslokalerna står det en röd Audi. Hon går runt och försöker förstå och finna 

förklaringen till Audins närvaro, och inser till slut att den enda anledningen är att göra reklam. 

Oscarson känner att hon blev utsatt för påtryckning - något en konstnärlig verksamhet skall 

vara fri från. 
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Ett av problemen Oscarson ser med samarbeten med näringslivet är anledningen till att 

företagaren vill samarbeta - att kulturorganisationen ska stärka företagets varumärke. I 

förlängningen bidrar då kulturen till att den ekonomiska tillväxten, något hon inte ser som 

deras uppgift. Även om en fri konstnärlig verksamhet är idealet vet hon att man inte alltid kan 

leva efter det. Om det står mellan att antingen lägga ner verksamheten eller att ha en 

företagslogotyp i entrén så väljer Oscarson gärna det senare om det räddar teatern. 

 

I det manifest för kulturpolitik fri från tillväxthysteri står bland annat följande: “Vi lever i ett 

samhälle med en enda berättelse, och den yttrandefrihet som enligt de kulturpolitiska målen 

ska ligga till grund för kulturpolitiken håller på att förvandlats till en vara som kan köpas och 

dess egentliga värde är på väg att gå förlorat”.
56

 Oscarson anser det är viktigt att konstnärer 

visar på att det finns andra berättelser än den som handlar om tillväxt och shopping. Från 

Orionteaterns sida var man intresserad av att få en hotellpartner eftersom man har 

många besökande som uppträder på teatern och behöver inkvartering. Det förslag på 

samarbete man fick av det hotell man kontaktat var att de kunde boka ett enkelrum med 

frukost för 895 kronor inklusive moms i mån av plats. I motprestation krävde hotellet 

följande: 

1.  Alla hotellets gäster skulle få 25 % rabatt på Orionteaterns biljettpriser. 

2.  Att hotellet skulle presenteras som samarbetspartner i teaterns marknadsföringskanaler; 

till exempel att hotellets logotyp skulle exponeras på Orionteaterns hemsida och i nyhetsbrev. 

3.  Att hotellet skulle kunna använda sig av Orionteatern, i mån av plats, då de behöver en 

stor extern lokal - detta till bästa pris eller till ingen kostnad allt. 

4.  Hotellet ville även ha stöd av Orionteatern att hålla hotellet levande genom att låta teaterns 

artister ha ”förvisningar” av deras föreställningar i hotellets lobby. Detta skulle även gynna 

teatern genom att locka fler besökare till föreställningarna.  

 

När Oscarson fick dessa motkrav från hotellet kände hon att de levde i två olika världar. Hon 

ansåg att om de skulle gå med på detta på motkraven skulle teatern hamna i livegenskap. Först 

försökte teatern lösa situationen och komma med något motförslag till hur ett samarbete 

kunde se ut, men sedan insåg de att det inte skulle gå att komma överens och de fick avsluta 

samarbetet innan de ens börjat. Oscarson beskriver det som en ”total kulturkrock” mellan de 

                                                 
56

 Oscarson, S. ”Striptease på teatern?”, Aftonbladet, hämtad 110415 



 

36 
 

båda världarna. Efter detta lade de ner försöken att skaffa sig ytterligare långvariga 

samarbeten med företag. 

 

Sponsor- och eventansvarige på Bonniers Konsthall menar att det är en falsk föreställning att 

företagen endast vill exponera sig när de inleder ett samarbete med en kulturorganisation. Om 

det skulle vara så att samarbetet endast går ut på det så har man gått in samarbetet på fel sätt 

från början. Hon påpekar att det gäller även för kulturorganisation, om det skulle vara så att 

de endast går in i ett samarbete med ett företag för att man skall få pengar så grundar det för 

ett dåligt och kortsiktigt samarbete. “Det är viktigt att parterna känner varandra innan man 

inleder ett samarbete och att man vet vad den andra parten förväntar sig av samarbetet. Även 

att bägge berättar vad man har för intressen och vad man kan erbjuda varandra är viktigt att 

känna till.” säger sponsor- och eventansvarige. Om det skulle vara så att det brister i 

förväntningarna från någon av parterna eller från båda sidor har man inte gjort ett bra 

grundarbete. Ett samarbete måste vara helt ömsesidigt eftersom man då minskar riskerna och 

man behöver inte kompromissa menar Bonniers Konsthall. 

 

Moderna Museet hävdar att åsikter om att sponsring skall vara något kontroversiellt är ett 

gammalmodigt synsätt. “Det handlar om att tänka igenom sin egen verksamhet och syftet med 

sponsringen, som måste stödja museet på ett väsentligt sätt.” säger sponsoransvarige på 

museet. Ett tillfälle då Moderna Museet blev utsatt för kritik för hur arbetet med deras 

samarbetspartner sköttes var år 2000, då man samarbetade med ett multinationellt 

elektronikföretag. Det som väckte reaktioner var att man för att kunna spela musik i 

utställningen använde sig av företagets högtalare samt cd-spelare. Dessa placerades i 

utställningsrummet tillsammans med konsten. Kritiken bestod i att företagets produkter var 

placerade i utställningslokalerna intill konstverken. Sponsoransvarige menar att det är viktigt 

att ge både besökaren och utställningsrummet integritet, dessa gränsdragningar kan vara svåra 

att göra och man måste därför fundera mycket över lämpligheten. Vidare säger hon att detta 

var kontroversiellt för tio år sedan, men idag har man en annan inställning till sponsring och 

samarbeten med företag. Reaktionerna skulle antagligen se annorlunda ut nu. Om man inte 

sköter samarbeten på rätt sätt kan det inte bara skada kulturorganisationen, det kan även riktas 

stark kritik till det sponsrande företaget. Det kan faktiskt skada företaget mer än 

kulturaktören, vilket gör det ytterst viktigt att man exponerar och involverar sponsorerna på 

rätt sätt. På Moderna Museet är man medveten om riskerna när det gäller exponering av 

samarbetspartners och idag är man noga med att inte ha produkter eller varumärken i 
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utställningssalarna. De samarbetspartners man har fått stöd från tackas utanför utställningen, 

eller i entrén till museet. 

 

Stockholms Filmfestival menar att egentligen inte att det finns några risker när man 

samarbetar med företag. Det är sällan som en sponsor har synpunkter på festivalprogrammet, 

och de ges heller ingen möjlighet att påverka festivalens innehåll. Festivalen sponsoransvarige 

är stolt över att man har lyckats behålla en så stark konstnärlig integritet. Vissa företag kan 

vara intresserade av att medverka i samband med en viss film om till exempel filmens 

geografiska fokus är det samma som företagets. Då ser man inga hinder till att bjuda in 

företaget att medverka på något sätt i samband med filmen, men det sker aldrig tvärtom. Om 

företagen skulle kunna påverka det konstnärliga innehållet är man inne på ett farligt spår, 

säger sponsoransvarige. Ett exempel på när det kan uppstå andra typer av risker då sponsorer 

är inblandade var när man ett år hade man valt att i fokuskategorin “Spotlight” ta upp trenden 

att spelfilmen och den pornografiska filmen närmade sig varandra. Detta resulterade i 

moralpanik som blåstes upp i medier. En radikal organisation gick till handling och ringde 

upp festivalens sponsorer och undrade varför de stödde pornografi. Sponsorerna hanterade 

situationen med lugn, då de haft ett långt samarbete med festivalen och litade på deras 

omdöme. Sponsorerna försvarade festivalens val i media och stormen lade sig.  

 

Reslegård har inte varit med om att näringslivet vill förändra en kulturorganisation eller ett 

projekt som hon arbetat med. Om detta ändå skulle hända anser hon att kulturorganisationen 

är osäker på vad man vill med samarbetet eller sin verksamhet. Självklart ska man lyssna på 

en bra idé som kommer från en samarbetspartner och givetvis kan man genomföra idén om 

den ligger i linje med vad man tänkt initialt, det ser hon inga hinder för. 

 

Frihet och offentligt stöd  

När Stockholm Filmfestival startade fick de inte något offentligt stöd. Idag har de däremot ett 

stabilt stöd från Stockholm Stad eftersom de idag är en så etablerad organisation. De söker 

även finansiella medel från fonder och stiftelser. Man försöker hitta bidrag vars kriterier 

stämmer in på verksamheten. 

 

Moderna Museet menar att det offentliga stödet är stabilt. Moderna Museet har en långsiktig 

planering som sträcker sig flera år framåt i tiden vilket gör att de inte kan bli lika påverkade 

om man från staten ändra kriterierna för bidragen, men man tror att det kan vara svårare för 

mindre organisationer och att de blir mer påverkade av de förändringar i krav som man ställer 



 

38 
 

på de ansökande. När man gör stora satsningar som till exempel inför mångkulturåret så 

försöker man anpassa sin verksamhet så bra man kan med tanke på den långsiktiga 

planeringen. Hon säger att det inte är någon skillnad i frihet på offentliga eller privata pengar. 

 

Bonniers konsthall har inget offentligt stöd, så måste de förlita sig på sina privata finansiärer. 

De känner att de har fått en stor frihet från sina ägare att sköta den konstnärliga verksamheten 

och att ägarna inte lägger sig i det konstnärliga arbetet. Det som är positivt med att man inte 

har offentligt stöd är att man inte behöver rätta sig efter politikers beslut kring vad 

verksamheten skall inrikta sig på, då man inte har ett specifikt pedagogiskt uppdrag. 

Konsthallens event- och sponsoransvarige menar att de har intresserade ägare som engagerar 

sig och är väldigt generösa i sitt bidrag. 

 

Oscarson är i grund och botten utpräglad idealist och tycker att konsten och kulturen skall 

finansieras med offentliga medel, eftersom att friheten är som störst då. Men hon är medveten 

om att vi inte lever i den verkligheten och att det inte går att vara idealist ut i fingerspetsarna 

eftersom att man då inte skulle få något att hända i verksamheten. 

4.3  Resultat av samarbete 
Merparten av våra respondenter ser ett stort värde i utbytet med samarbetspartners. Många 

nämner också vikten av att utvärdera hur arbetet gått för att se till att bägge parter är nöjda. I 

resultat blir mätbarhet och social redovisning viktiga verktyg. 

 

Lärdomar av samarbetspartnern 

Reslegård tycker det är intressant och lärorikt att arbeta med näringslivet. Det som är viktigt 

när man går in i ett nytt samarbete är att man måste ha en klar idé om varför man vill 

samarbeta med just det företaget. Det är viktigt att man är väl förberedd eftersom man aldrig 

kan räkna med en andra chans.  

 

Moderna Museet ser att de har ett utbyte av kunskap med deras sponsorer. Många av deras 

partners är framgångsrika specialister inom sitt område, och museet kan lära sig av deras 

erfarenheter om till exempel kundnytta och varumärkesstrategier. Bonniers Konsthalls event- 

och sponsoransvarige anser att kulturorganisationer har mycket att lära av näringslivet och 

vice versa.  
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Bonniers Konsthall ser sig själva som en kreativ organisation med ett stort kulturellt kapital, 

och man tror att man har mycket att erbjuda och lära av varandra genom 

näringslivssamarbeten med konsten som utgångspunkt.  

 

Stockholms Filmfestival tycker att i riktigt bra samarbeten lär man sig mycket av varandra, 

detta gäller speciellt i samarbeten som sträcker sig över en längre tid. 

 

Stina Oscarson, före detta konstnärlig ledare på Orionteatern, säger att det alltid finns saker att 

lära av varandra. ”Men det finns en överdriven tilltro att vi skall kopiera varandras arbetssätt 

och en överdriven vilja att kulturen skall bli näringsriktad”. Eftersom vi lever i en 

blandekonomi innebär det att vissa ekonomier skall vara vinstfokuserade, medan andra skall 

sträva efter andra värden, säger Oscarson. Vidare menar hon att alla ekonomier inte kan ha ett 

vinstmål utan att verksamheten förändras. Skola, sjukvård och kultur är ekonomier som inte 

kan ha ett vinstsyfte. ”Vi skall behålla vårt sätt att tänka, man skall inte behöva räkna timpris 

på en tekniker i en kulturorganisation, medan det är ett aktiebolags skyldighet att räkna ut 

timpriset. Är det något vi borde lära oss så är det att bägge synsätten skall finnas i samhället 

sida vid sida – men tyvärr finns inte den respekten” menar Oscarson. 

 

Utvärdering & uppföljning 

Samarbetet som Bonniers Konsthall har med sin hotellpartner utvärderas årligen, i samband 

med att man har nya förhandlingar om nästa samarbete. Sponsor- och eventansvarig menar att 

uppföljning är extra viktigt vid längre samarbeten och att man alltid har en kontakt efteråt för 

att diskutera hur samarbetsparterna tyckte att det hela gick och vad man fick ut av samarbetet. 

Inledningsvis har man alltid samtal om vad de bägge parterna vill ha ut av samarbetet men 

man har inte resurser till att göra mätningar efter samarbetet för att se hur utfallet blev. Om 

partnern är nöjd så kommer de tillbaka och vill fortsätta samarbeta även i framtiden.   

 

I Moderna Museets sponsoravtal så har bägge parter ett antal punkter att uppfylla i 

samarbetet. Utvärderingen gör man tillsammans med sponsorn årligen och detta är även ett 

tillfälle för museet att berätta om nästa års verksamhet och vad man har för planer. Man 

känner från museets sida att sponsorerna litar på deras kompetens förmåga att planera för en 

ömsesidig nytta i de projekt som sponsras. 

 

Social redovisning och mätbarhet  
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Enligt Reslegård så är det vanligt att kulturorganisationer värderar rena pengar högre än varor 

och tjänster som man fått genom sponsring. Detta blir extra tydligt när projekt skall redovisas 

– då man endast tar upp rena pengar och inte varor och tjänster. Man redovisar inte heller den 

volontära delen i ett projekt. På papperet kan det då se ut som om organisationens verksamhet 

är betydligt mindre än vad den egentligen är. 

 

Orionteatern har många nollbudgetsamarbeten och dessa är svåra att redovisa i 

årsredovisningar, vilket gör att de försvinner och lätt glöms bort. Ofta talar man om att allt 

man gör skall vara mätbart, så även inom kultur. Oscarson menar att med de mått vi har idag 

så blir kulturens värde mindre eftersom det som kulturen ofta arbetar med inte är mätbart. Ett 

exempel på detta är Stockholms stads bonussystem för kulturen som nämndes i 

bakgrundsavsnittet. Det är mycket av Orionteaterns omsättning och verksamhet som inte syns 

på papperet. Oscarson vill inte att kulturen skall spela på den ekonomiserade planhalvan. Ett 

överhängande mål för samhället är att öka tillväxten, men kulturen skall göra annat än att 

fokusera på tillväxt och det måste vara lika mycket värt som det som kan anges i siffror eller i 

procent. Hon ger ett exempel för att beskriva vad hon menar: en teaterkollega fick kravet att 

mäta om den teaterföreställning man spelat på temat ungdomsbrottslighet hade minskat 

brottsstatistiken för unga i området. Politikerna ville ha ett statistiskt bevis på om 

teatergruppen kunde få fortsatt ekonomiskt stöd. 

 

 

5 Analys 

 

Vid datainsamlingen användes valda teorier för att formulera de frågeteman som undersökts. 

För jämförande analys används dessa teorier för att tolka och se vad som förenar och skiljer 

respondenternas svar. För att svara på vårt syfte har vi valt att samla dem under rubrikerna 

finansiering, genomförande och resultat. Först analyseras anledningarna till samarbete, vilket 

visat sig till stor del handla om finansiering. Därefter analyseras genomförandet av 

samarbeten, där vi undersöker mötet mellan de två fälten. Sedan diskuterar vi vad som händer 

efter samarbete – hur det följs upp, utvärderas och redovisas. Avslutningsvis följer en 

sammanfattande analys som fokuserar på de spänningar vi ämnat undersöka. 
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5.1 Finansiering 
I grund och botten verkar behovet av samarbete komma ur ett finansiellt önskemål från 

kulturaktörens sida. För näringslivet kan det finnas flera anledningar till att söka sig till 

kulturen – och dessa sammanfaller ibland med kulturaktörens mål med samarbetet. Den teori 

som vi använt för att analysera anledningarna till sponsring utgår från näringslivsaktörens 

behov, men vi ser att de i vissa fall också gäller för kulturaktören.  

 

Anledningar  till samarbete  

Det framkom under intervjuerna att många viktiga samarbeten fortgått under en längre tid, 

detta är bra för företaget eftersom det kan ta lång tid att förändra kunders attityd.
57

 Detta 

gynnar även kulturaktören eftersom det bidrar till finansiell stabilitet. Positionering gör så att 

sponsorns varumärke får en plats i kundens medvetande och att man genom varumärket kan 

leverera en central idé om hur man vill att produkten eller företaget uppfattas. Från sponsorns 

sida vill man ”låna” egenskaper som kopplas till kulturaktören. I exemplet med Åhléns City 

ser vi att företaget stärkte sitt kulturella kapital genom att sponsra Kulturhuset då detta 

associerade dem med den identitet som företaget ville förknippas med. Kundens subjektiva 

värdering av varumärket är viktig då denna styr hur konsumenten agerar.
58

 Sponsring ger 

förlängd exponering för företaget och är en bra investering rent kostnadsmässigt jämfört med 

till exempel en större annonskampanj. 

 

Ett annat mål som vi ser i de samarbeten som Reslegård talade om är då ett företag vill 

uttrycka sitt stöd för samhällsfrågor. Detta kan även vara sammanlänkat med ett önskemål om 

att förbättra sin image. Även om det inte uttalat sades under intervjun, tror vi att McDonalds 

samarbete med Läsrörelsen är ett klassiskt exempel på detta.   

 

En annan anledning som kulturaktörerna framhöll som ett vanligt önskemål från näringslivet, 

är att man vill underhålla viktiga kunder och anställda. Bonniers Konsthall och Moderna 

Museet lyfte fram banksamarbetenas private banking kunder som intressanta målgrupper för 

både kulturorganisationerna och bankerna. Samarbeten med banker innebär en ekonomisk 

fördel för kulturaktören, men möjliggör också en kontakt med en attraktiv målgrupp. Banker 

är den största bidragsgivargruppen inom kultursponsring.  
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Att nå nya målgrupper är också ett viktigt mål vid val av ny samarbetspartner – återigen för 

bägge aktörer. Moderna Museet vill till exempel nå de grupper som inte vanligtvis besöker 

museet. Detta uppnår man genom samarbetet med Scania, där man kan kommunicera med 

potentiellt 8000 Scaniaanställda som annars kanske fallit utanför räckvidden för museets 

kontaktnät. I det projekt som möjliggjorts av Investor, Zon Moderna, ser vi att man jobbar än 

mer aktivt för att bearbeta en gömd målgrupp. Museet når genom projektet inte bara utvalda 

ungdomar, utan även deras familjer och bekanta. Investors erbjuds en unik chans att ta del av 

och uppmuntra ungas kreativitet. Detta förstärker både varumärket och dess association hos 

en framtida målgrupp. Dessutom ger projektet positiv marknadsföring utåt för Investor. 

Bonniers Konsthall har ett liknande tänkande med de riktade och tematiska guidningar man 

har av utställningarna, till exempel för skolor och barn. Bonniers Konsthall sätter även ihop 

”samarbeten med innehåll” där konsthallens kunnande och kulturella kapital spiller över på 

företaget man samarbetar med.  

 

Ett sätt att väcka företagens intresse för verksamheten kan vara att vända sig till de som agerar 

i eller intresserar sig för ett särskilt område, till exempel en geografisk plats. Både Stockholms 

Filmfestival och Bonniers Konsthall jobbar så. Det viktiga för både kulturaktörens 

trovärdighet och för företagen är att temat sätts först – det konstnärliga bestäms helt av de 

med kulturellt kapital. Först därefter söker man upp, eller kontaktas av, passande 

samarbetspartners. 

 

Ett annat sätt att locka samarbetspartners är genom att identifiera sin målgrupp, antingen för 

hela verksamheten eller för en viss produktion. De intervjuade kulturorganisationerna har alla 

gjort undersökningar där man identifierat sin målgrupp; dess ålder, livsstil, värderingar och 

beteenden. För en stor samarbetspartner är detta intressant när man söker sig till Moderna 

Museet eller Stockholms Filmfestival till exempel. Det är också av värde för kulturaktören att 

ha en stor förståelse för vad deras målgrupp är intresserade av, så detta arbete kommer båda 

till gagn.  

 

Alla respondenter lyfter fram värdet i att nå nya målgrupper genom näringslivssamarbeten – 

utom Oscarson, som istället poängterar att den som vinner mest på samarbetet är 

näringslivsaktören. Detta då företaget tillägnar sig det kulturella kapital som kulturaktören 

besitter, hon menar att det kulturella kapitalet är mer värt än pengar eller det företaget kan 

bidra med. 
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Kulturpolitik 

Vi ser tydligt hur tanken om att kulturen bör närma sig näringslivet institutionaliserats genom 

politiska beslut som sedan blivit normgivande för både debatt och arbete. Som Oscarson 

påpekar har en förskjutning gradvis skett - förr var det otänkbart för en aktad skådespelare att 

göra reklamfilm, nu är det vanligt förekommande. Denna förskjutning har även skett i hur 

kulturaktörer närmar sig andra företag, både genom samarbeten och i sättet att arbeta. En 

instrumentell kultursyn har delvis normerats genom till exempel den i inledningen nämnda 

rapporten av Lindeborg, men den instrumentella synen har inte helt ersatt idén om kulturens 

egenvärde. När kulturutredningen tog bort formuleringen om kommersialismens negativa 

verkningar fick detta en normerande effekt på inte bara kulturpolitiken i sig, utan på 

kultursynen i stort också. Förskjutningen mot det ekonomiska fältet har skett gradvis och 

under en lång tid. Detta har också skett i linje med utvecklingen på övriga samhällsnivåer, 

något som tagit udden av eventuella protester. Kulturens ekonomisering mot en 

marknadsdiskurs sker på tre nivåer: samhälls-, organisations- och på individnivå.
59

 I de olika 

organisationerna vi intervjuat kan vi tydligt se att det har skett en förskjutning på alla plan. 

 

5.2 Genomförande 
 

Olika typer av samarbeten 

Ett exempel på ett icke-ekonomiskt samarbete som framkom i intervjuerna är det mellan 

Bonniers Konsthall och de närliggande gallerierna. Här såg man just den ackumulerande logik 

Karlsson talar om - efterfrågan av kultur mättas inte, vilket gör att de som borde vara 

konkurrenter istället kan hjälpas åt. 

 

Ett annat exempel är de samarbeten Orionteatern haft, där man sökt sig till mer ideologiskt 

närliggande partners som Svenska Freds, närliggande skolor och Armémuseet. De fann det 

enklare att hitta fördelar med nollbudgetsamarbeten än att vända sig till näringslivet.  Här blev 

relationen viktigare än en eventuell transaktion och man undvek de spänningar som lätt 

uppstår när fälten möts. 

 

Strand som på pappret borde kunna närma sig näringslivssamarbeten obehindrat väljer ändå 

att sätta sitt kulturella kapital först och ser styrkan i att måna om detta fält. 
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Språkbruk och kultur 

Vi upplever att de vi talat med är mer eller mindre tvåspråkiga – de behärskar både ekonomi- 

och kultursfärens språk. Vi tycker oss se att detta är en viktig faktor till att samarbetet med 

näringslivet skall gå att genomföra och att det skall bli lyckat. Ett exempel ur empirin var när 

en kulturaktör sökte initiera ett samarbete med ett hotell. Vi är säkra på att kulturaktören har 

kunskap om det ekonomiska fältet, men väljer att inte agera utifrån deras förhållningssätt. När 

hotellet lade ett förslag tror vi att de inledde en förhandlingsprocess och att man förväntade 

sig ett motbud. Kulturaktören tyckte det inte var någon idé att kontra med nytt förslag, 

eftersom de kände att parterna agerade utifrån två skilda fält. Vi tror att det handlar om en 

ideologisk ståndpunkt från kulturaktörens sida och att bägge parter brast i förståelse, intresse 

och kunskap för den andres fält. 

 

Den institutionaliserade tanken om att ett samarbete mellan kultur och näringsliv kan vara 

givande för bägge parter är det också bara en respondent som motsätter sig. Orionteaterns 

förra konstnärliga ledare tror att det finns en överdriven tro på att man har något att lära av 

varandra. Orionteatern vill istället vara en motvikt till den ekonomiserade världen och lyfter 

fram skillnaderna. Karlsson visar också på dessa skillnader mellan fälten.  

 

När vi i inledande förstudier talade med intresseorganisationen Kultur & Näringsliv fick vi 

intrycket att sponsring inte var det ord man idag använde, utan att man istället bara talade om 

samarbeten. Detta visade sig dock inte vara fallet. Representanterna från både festivalen och 

museet hade till och med ordet sponsring i sin officiella titel.  

 

Den organisation som nämner ordet tvåspråkighet är Moderna Museet. De har implementerat 

Bourdieus term i organisationen och förstått de olika kapitalens värde. Att man skulle minska 

på det ena kapitalet till förmån för det andra verkar inte vara fallet för museet. Vi tror att man 

insett att det kulturella kapitalet är överordnat eftersom att det är inom det fältet man har sin 

USP (Unique Selling Point), för att använda sig av marknadsföringstermer. Man har inte gått 

så långt som de kanadensiska organisationerna gjorde i den vetenskapliga artikel vi tog upp i 

litteraturgenomgången, utan värderar fortfarande det kulturella högst. Moderna Museet har 

två till tre personer inom organisationen som behärskar tvåspråkigheten. Detta tror vi är en 

stor anledning till att de har lyckats så bra i att knyta starka samarbetspartners till sig. De har 

inte gett avkall på det kulturella kapitalet för att knyta det ekonomiska till sig. Vi tror det är en 

fin balansgång som för att lyckas måste hanteras väldigt varsamt - om kulturen ekonomiseras 
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säljer man ut det faktiska värdet som organisationen grundas på. Men om man inte låter sin 

verksamhet ekonomiseras, inom de ramar som den rådande kulturpolitiken kräver, så blir det 

svårt att driva sin verksamhet. Vissa kulturaktörer vill tro att det kulturella kapitalet bär hela 

vägen, vilket det också gjort under en lång tid. Detta kan även vara möjligt idag om det 

hanteras rätt. Starkast blir man dock om man kan balansera de bägge kapitalen på ett bra sätt.  

Det är i språkbruket skillnaderna uppstår, men det är också där man möter varandra, från 

varsitt håll.
60

 I våra intervjuer fann vi att några av respondenterna kan smälta in i både 

företagsvärlden och kultursfären, och verkar genuint intresserade av båda. Att värdera 

ändamålet och kulturen högst kan också vara framgångsrikt i mötet med det ekonomiska 

fältet, något vi ser att Reslegård lyckats med. 

 

Otänkbara samarbetspartners 

Respondenterna var överens om vilka de otänkbara samarbetspartnerna är: oetiska företag, 

tobaks- och vapenindustrin. Reslegård, som med Läsrörelsen samarbetat med McDonalds, 

säger att hon kan försvara sitt samarbete utan tvekan. Detta verkar vara nyckeln till lyckade 

samarbeten; att bägge parter tror fullt och fast på varandra. Något som också visades i det 

exempel som filmfestivalens sponsoransvariga berättade om, där deras sponsorer ställde sig 

bakom festivalens förmåga och kunskap även vid kontroversiella ämnen.   

 

Bieffekter och kompromisser 

I många fall lever den institutionaliserade farhågan att företagen som sponsrar vill påverka 

den sponsrade organisationens innehåll. Detta dementeras helt och hållet av flertalet av våra 

respondenter. De anser att det är en förlegad rädsla och att verkligheten ser annorlunda ut. 

Anledningen till att företaget vill gå in som sponsor är att man tycker att kulturverksamheten 

är bra och man vill ta del av dess egenskaper och associeras med dessa. En annan aspekt som 

man från kulturens sida ofta inte ser som en risk är att företaget utelämnas då man helt förlitar 

sig på organisationen man sponsrar. Näringslivsaktören har inte möjlighet att påverka hur det 

konstnärliga utformas och saknar troligtvis kunskap om hur detta tas emot av kritiker. 

Intervjuerna har dock visat på att det ofta är strikta affärsuppgörelser organisationerna 

emellan och kontrakt skrivs där bägge parter har formulerat sina förväntningar. Två av de 

organisationer vi intervjuade har upplevt negativ respons i samband med ett sponsrat event. 

Då Moderna Museet var värdar för ett evenemang med ett stort hemelektronikföretag, fick de 

mycket kritik för hur sponsorn exponerades. Detta ger inte bara kulturorganisationen en dålig 
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publicitet utan även sponsorn. Kotler hävdar att företaget är utlämnat till den organisation som 

sponsras och i Moderna museets fall anser vi inte att näringslivsaktören gjorde något fel, det 

var museet som skulle känna till de kulturella normerna för hur och om man exponerar ett 

företags varumärke och produkter i utställningshallarna. Den negativa publiciteten drabbade 

bägge, men hade kunnat förutses av kulturaktören. 

 

De samarbeten som kan beskrivas som lyckade, är de där man har värderat och respekterat 

kulturaktören och dess kapital. Det är viktigt att man som kulturaktör är medveten om varför 

man samarbetar med ett företag. Man måste känna till sitt eget värde, både kulturellt och 

ekonomiskt annars riskerar man att sälja ut det kapital man bygger hela sin verksamhet på, det 

vill säga det kulturella. I princip alla kulturaktörer vi talat med lyfter fram det viktiga i att man 

gör ett gediget förarbete och man i samförstånd sätter förutsättningarna för samarbetet för att 

det skall bli lyckat. 

 

Frihet och offentligt stöd 

Här råder delade meningar: Reslegård och Oscarson lyfter fram den demokratiska aspekten 

som viktig. Moderna museet är som myndighet en del av det offentliga men söker sig av olika 

anledningar till näringslivet. De upplevde dock ingen skillnad i frihet beträffande de olika 

formerna av inkomster. Konsthallen valde att lyfta fram den frihet de får av sina ägare, men 

kommenterade inte närmre hur alternativet kunnat se ut. För konsertstället verkar inte 

offentligt stöd vara en möjlighet, men man har ändå principer angående hur man förhåller sig 

till både privata och politiska samarbetspartners. 

 

Löskopplingen i en organisation kan leda till att man förändrar aktörens inställning och attityd 

på ett formellt plan, men inte i den informella verksamheten. Detta kan orsakas av nya 

kulturpolitiska mål eller andra krav från bidragsgivare. Att löskoppling existerar i en 

organisation är inte ovanligt men det innebär svårigheter då man skall samordna det formella 

hållningssättet och vad människor gör i organisationen. Den uppfattning vi fått är att när 

ansökningar görs till olika bidragsgivare sker en löskoppling mellan ansökningskriterierna 

och hur man från organisationen sida sedan utövar dem. Man försöker anpassa sin verksamhet 

så långt det går för att matcha kriterierna formellt. Det är inte alltid att den informella delen av 

organisationen uppfyller de angivna kriterierna, med andra ord så sker en löskoppling i 

organisationen. Ingen av respondenterna bekräftar att så är fallet men vår erfarenhet säger oss 

att detta ändå sker. Det behöver dock inte vara ett fel eller problem, då vi ser att de 

respondenterna måste förhålla sig till kriterierna ändå strävar efter att uppfylla dem. 
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5.3 Resultat av samarbete 
 

Lärdomar av samarbetspartners 

Flertalet av respondenterna menar att de har lärt sig något av sin samarbetspartner och att det 

skett ett utbyte utöver det man kommit överens om från början. En aktör ger ett konkret 

exempel på hur de har tagit del av det ekonomiska kapitalet via sin partner. Bonniers 

konsthalls samarbete med en varumärkesbyrå ledde även till att man fick en föreläsning av 

byrån inom företagets ämnesområde, vilken bidrog till deras ökade kunskap inom det 

ekonomiserade fältet. 

 

Orionteatern har fått erfarenhet av det ekonomiska fältet. Stockholms stad har önskat att 

teatern skall hyra ut sina lokaler. Därigenom har teatern blivit tvungen att även specificera vad 

allt kostar i verksamheten. En tekniker som förut arbetat för månadslön har nu fått ett 

specificerat timpris. Just detta exempel varnar Karlsson för, han menar att allt reduceras till 

ekonomiska transaktioner och att de mänskliga relationerna blir sekundära. Detta påverkar 

organisationen och gör så att man tackar nej till samarbeten vilka inte är ekonomiskt 

lönsamma. Makten som utövas på Orionteatern manifesteras genom Bourdieus term det 

”symboliska våldet” då man applicerar ekonomiska termer som blir verktyg för att förändra 

kulturorganisationen och dess tankesätt. Detta förminskar det kulturella kapitalet, eftersom 

man nu implementerar ekonomiska termer i sin dagliga verksamhet. Oscarson var mycket 

tveksam till hur man gick tillväga med att applicera det ekonomiska kapitalet på en kulturell 

organisation. Vi kan se tydliga likheter med den situation som Oakes, Townley och Coopers 

beskriver i sin artikel om situationen i Kanada.
61

 

 

Utvärdering och uppföljning 

Det kan vara svårt att mäta utfallet och utvärdera samarbetet. Kotler föreslår att man kan mäta 

medieutrymme och räkna om det till pengar. Detta är något som Reslegård har tagit fasta på. I 

varje projekt räknar hon om de varor och tjänster hon fått till rena pengar så att det blir 

mätbart och lättare att redovisa. Man kan också göra kundundersökningar för att se om 

samarbetet haft avsedd effekt. Våra respondenter talade om sina långsiktiga samarbeten, där 

utvärdering kom naturligt i samband med att man skall omförhandla ett kontrakt. Den 

organisation som utmärkte sig i att göra kundundersökningar och ha en tydlig uppfattning om 

sin målgrupp var Stockholms Filmfestival. Detta kan bero på att de redan från starten var 
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beroende av privata finansiärer och även idag utgör de en stor del av festivalens budget. Innan 

ett samarbete inleds är det viktigt att bägge parter utreder vad man har för förväntningar och 

önskemål. Detta underlättar utvärdering och undanröjer också eventuella missförstånd.  

 

Social redovisning och mätbarhet 

Flera av de intervjuade tar upp problemet med att redovisa hela sin verksamhet. Det är mycket 

av verksamheten som faller bort eftersom det är svårt att hitta nyckeltal som passar när man 

skall mäta en kulturell verksamhet. Orionteatern har flertalet nollbudgetsamarbeten som 

varken innebär en kostnad eller en intäkt, just därför har de svårt att redovisa dessa. Detta gör 

att verksamheten krymper och man ger inte en rättvis bild av sin organisation i rapporteringen 

till bidragsgivarna. Köping skriver att den politiska vardagen kännetecknas av målstyrning 

och kontrollbehov. 
62

 Hon menar att dessa nyckeltal inte passar kulturen eftersom de gör det 

svårt att mäta, till exempel om en teaterföreställning har hög konstnärlig kvalitet. Om man 

mäter detta genom antalet sålda biljetter, räknar man då in fribiljetterna?
63

 I vissa 

organisationer finns en ovana i att hantera social redovisning, men det kan vara till hjälp då 

denna metod ger dem en möjlighet att visa hela sin verksamhet: volontärarbete, 

nollbudgetsamarbeten, utbyten av varor och tjänster med mera.  

 

Det finns tydliga krav från de offentliga bidragsgivarna på hur deras bidrag skall redovisas 

och mätas. Som vi ser det tycks inte sponsorpengarna komma med samma krav på 

redovisning. Det är istället genom samtal och utvärdering man redovisar vad sponsringen eller 

samarbetet resulterat i. Vi tror att man som sponsor ofta har en större tanke med sitt bidrag än 

att man skall mäta värdet på varje spenderad krona. Man ska dock understryka att 

kulturaktörernas relation med näringslivet sker professionellt och är reglerat i affärsmässiga 

avtal. Det verkar inte som att sponsorerna enbart bidrar av de anledningar som Kotler anger – 

utan främst att de vill öka sitt kulturella kapital genom sponsringen. Man är ytterst medveten 

om att relationen måste skötas på ett bra sätt och man är mån om sina sponsorer. Det uppstår 

dock problem med redovisningen om man vill använda sig av skatteavdrag för sponsringen, 

då mätbarheten haltar. 
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Reslegård har under sina projekt insett vikten av redovisa allt samarbete som hon har haft med 

organisationer och näringsliv. Hon använder sig av social redovisning för att redovisa alla 

samarbeten, både volontärarbete, varor, tjänster och bidrag, omräknat till ekonomiska termer. 

5.4 Slutsats 
Vi ser att den utveckling som kulturpolitiken har haft följer samhällets utveckling i stort. En 

ekonomisering har skett och språkbruket ändrats.  En del av denna ekonomisering är 

begreppet tillväxt som kommit att prägla vår tids berättelse. Denna tanke har 

institutionaliserats inom kulturpolitiken och skapat regler. Kulturen befinner sig i en situation 

där man måste ta ställning till det ekonomiska fältet, våra respondenter har alla påverkats av 

ekonomiseringen. Beroende på deras inställning till och medvetenhet inför paradigmskiftet, 

skiljer sig aktörerna åt i hur man valt att närma sig näringslivet. Något som också påverkar 

inställning och agerande är hur organisationen är styrd och hur dess grundfinansiering är 

uppbyggd. Spänningarna uppstår då man inte inser de fältspecifika egenskaperna. De mönster 

vi tydligt kan se bland alla aktörer är att tvåspråkighet har blivit viktig för organisationerna för 

att de skall nå framgång i sina samarbeten med näringslivet.  

 

Då vi till stor del valt att tala med de personer inom kulturorganisationen som jobbar med just 

sponsring, blir det svårt att se om ett maktskifte skett i fråga om vilket kapital som värderas 

högst. För att ytterligare kunna se om symboliskt våld har förekommit, bör man även 

inkludera den konstnärliga personalen bland respondenterna. Inom ramen för vår uppsats blir 

det därför svårt att se hela bilden. Vid intervjun med Oscarson kan vi se att så är fallet när hon 

talar om kravet att de måste hyra ut lokalerna och att detta medfört krav på 

kostnadsspecificeringar. 

 

Kultursponsring är nu mer ett normaliserat begrepp inom kulturpolitiken, i sammanhanget är 

det dock viktigt att komma ihåg att sponsorintäkterna fortfarande är marginella jämfört med 

det offentliga stödet. Ett bevis på denna acceptans är att man nu tagit bort formuleringen om 

att motverka ”kommersialismens negativa verkningar” ur de kulturpolitiska målen. Detta visar 

dock inte på någon ny idé, utan är snarare ett bevis på att det är allmänt accepterat att kulturen 

närmar sig det ekonomiska fältet. Vi tror att anledningen till den allmänna acceptansen är att 

det under en lång tid har skett en mycket långsam och gradvis förändring inom kulturpolitiken 

och kulturfältet. Det har dock medfört att kulturaktörerna nu resonerar utifrån en ny 

begreppsapparat. Ett ekonomiserat språkbruk formulerar den kulturella verksamheten och 

detta ligger även till grund för hur man redovisar och mäter kulturverksamheter. Att man nu 
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talar om social redovisning är i sig ett bevis för att en förskjutning mot det ekonomiska fältet 

har skett. Detta resulterar i spänningar mellan de två fälten, eftersom man nu måste definiera 

kulturfältet utifrån ekonomiska termer. Paradigmskiftet ställer högre krav på kulturaktörerna 

att slå vakt och måna om sitt kapital. En medvetenhet om skiftet samt att kulturaktören inser 

sitt värde resulterar i bättre samarbeten för bägge parter. Vi ser dock en risk i att mindre 

kulturaktörer inte har möjlighet att skaffa sig tvåspråkig kompetens, något vi tror är en 

förutsättning för att samarbeten skall lyckas utan att riskera det egna kapitalet. 

  

5.5 Vidare forskning 
 

Denna uppsats har till avsikt att tillföra empiri för framtida forskning inom ämnet. En vidare 

studie kan till exempel även undersöka näringslivets incitament och upplevelser av möten 

med kulturaktörer i samarbeten. En annan väg att gå vidare på kan vara att intervjua de 

kreativa inom kulturorganisationen och se om en diskrepans finns mellan ledning och utövare. 

Ytterligare en tråd att ta upp kan vara en jämförelse av språkbruksförskjutningen inom andra 

sektorer, till exempel inom skola och omsorg. 
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081116, hämtad 110509, http://www.sweden.gov.se/sb/d/7596/a/72552  

 

Stockholm Stad, Stöd och stipendier, hämtad 110509, 

www.stockholm.se/KulturFritid/Stod/?minlista=&fel=&kontakt=   

 

Stockholms Stad, “Kulturförvaltningen”, hämtad 110526, 

http://www.stockholm.se/kulturforvaltningen 

 

Stockholms Filmfestival, Om oss, hämtad 110503, www.stockholmfilmfestival.se/omoss/  

 

Sveriges Television, Kulturnyheterna, Dammsugarföretag tar plats på museum, publicerad 

2011 0312 kl 10:42, hämtad 110519, 

http://svt.se/2.27170/1.2344238/dammsugarforetag_tar_plats_pa_museum  

 

Stockholms Läns Landsting, Kultur, hämtad 110510, 

www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=20419  

 

Muntliga källor 

Pilotintervjuer 

Bolgar, S. Strategisk rådgivare, Kultur och Näringsliv, 2011.03.04, kl 9.30 – 11.00, 

Skeppsbron 28, Stockholm. 
 
Nilsén, T. Omvärldsanalytiker och kulturekonom, 2011.02.18, kl 12.00 – 13.00, Restaurang 

19 Glas, Gamla stan, Stockholm. 
 
Sundgren, P. Idéhistoriker, lärarutbildare och högskoleadjunkt på Södertörns högskola, fd 

kulturpolitiker. 2011.03.21 kl 11.00 – 11.45, Södertörns Högskola. 

 

Intervjuer 

Samtliga intervjuer är inspelade digitalt och finns lagrade hos uppsatsförfattarna. 

 

Dyhlén, T. Bonniers Konsthall, Event- och sponsoransvarig, 2011.03.16, kl 10.10 – 10.50, 

Torsgatan 21, Bonniers konsthall, Stockholm. 

 

Halvenstedt, A. Stockholms Filmfestival, Sponsoransvarig, 2011.03.22, kl 16.00 – 16.40, 

Gamla brogatan 19, Stockholm. 

 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/7596/a/72552
http://svt.se/2.27170/1.2344238/dammsugarforetag_tar_plats_pa_museum
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Hansson, S. Strand, Producent, 2011.03.18, kl 9.45 – 10.20, Hornstull strand 4, Stockholm. 

 

Oscarson, S. Orionteatern, f.d. Konstnärlig ledare, 2011.04.14, kl 19.10 – 20.20, Götgatan, 

Café Barista 65, Stockholm. 

 

Reslegård, E. Läsrörelsen/Dyslexikampanjen/Psykekampanjen/Kulturhuset, Kampanjchef, 

2011.04.07, kl 9.25 – 11.45, Odengatan 61, Stockholm. 

 

Swanström, K. Moderna museet, Sponsoransvarig, 2011.03.30, kl 15.10 – 16.00, 

Skeppsholmen, Moderna museet, Exercisplan 4, Stockholm. 

 

Figurförteckning 

Figur 1, Modell över offentlig och privat finansierad kultur. Karlsson, D. En kulturutredning: 

pengar, konst och politik. Sid 185, Carlshamn Tryck & Media, Karlshamn, 2010.  

 

 



 

 
 

Bilagor 

 

Bilaga 1 

Kulturpolitiska Mål 

De nya nationella kulturpolitiska målen beslutades av riksdagen i december 2009. Målen är 

nationella och ska styra den statliga kulturpolitiken men ska även kunna vägleda 

kulturpolitiken i kommuner och landsting. 

 

Nationella Kulturpolitiska Mål  

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 

grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig 

kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 

För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 

 

 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 

förmågor, 

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 

 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 

 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, 

 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
64

 

 

I Kulturpropositionen finns en längre beskrivning av regeringens resonemang kring varje mål. 
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 Kulturrådet, Kulturpolitiska mål, hämtat: 110520, www.kulturradet.se/sv/om-kulturradet/kulturpolitiska_mal/  

http://www.kulturradet.se/sv/om-kulturradet/kulturpolitiska_mal/


 

 
 

 
Bilaga 2 

 

Samarbetsgrader 

Intresseorganisationen Kultur & Näringsliv har identifierat fem olika grader av samarbete: 

 Gåvor, donationer och mecenatskap – personligt, oreglerat, oförutsägbart. Icke- 

affärsmässigt, icke- avdragsgillt. 

 Fonder och stiftelser – är personligt, förutsägbart, reglerat, icke-affärsmässigt, icke-

skattebefriat för kultur. 

 Sponsring – opersonlig, förutsägbart, reglerat i avtal, affärsmässigt, avdragsgillt ibland. 

 Kulturell kompetens i näringsliv och samhälle – resursutnyttjande av kulturskaparens 

speciella kunskaper på nya arenor, konsult. 

 Kulturella och kreativa näringar, kulturindustri – kultur som affärsidé/innehåll, möjligt att 

mångfaldiga investeringsobjekt. 



 

 
 

 

Bilaga 3 

 

Frågeteman 

 

Finansiering - Erfarenheter av samarbete, anledningar till samarbeten, kulturpolitik. 

  

Genomförande - Olika typer av samarbeten, initiering av samarbetet, skillnader i språkbruk 

och kultur, otänkbara samarbeten, bieffekter och kompromisser, frihet och offentligt stöd. 

 

Resultat - lärdomar, social redovisning, utvärdering och uppföljning, mätbarhet. 

 



 

 
 

Bilaga 4 

 

Pilotintervjuer 

Vi valde att göra förberedande pilotintervjuer med tre personer som är väl förtrogna med 

ämnet: 

 

Kultur och Näringsliv är en intresseorganisation som vill främja samarbeten mellan 

kulturaktörer och det privata näringslivet. Vi träffade deras strategisk rådgivare, den 

2011.03.04, kl 9.30 – 11.00, Skeppsbron 28, Stockholm. 

 

Omvärldsanalytiker och kulturekonom, representant från hemsidan Kulturekonomi som 

fokuserar på debatt, idéer och nyheter. 2011.02.18, kl 12.00 – 13.00, Restaurang 19 Glas, 

Gamla stan, Stockholm. 

 

Idéhistoriker, lärarutbildare och högskoleadjunkt på Södertörns högskola, fd kulturpolitiker. 

2011.03.21 kl 11.00 – 11.45, Södertörns Högskola. 

 



 

 
 

Bilaga 5 

 

Intervjuade respondenter 

 

 Orionteatern, före detta konstnärlig ledare, 14.04.2011, kl. 19.10 – 20.20. 

 Moderna museet, sponsoransvarige, 30.03.2011, kl. 15.10 – 16.00. 

 Stockholms Filmfestival, sponsoransvarige, 22.03.2011, kl. 16.00 – 16.40. 

 Bonniers Konsthall, event- och sponsoransvarige, 16.03.2011, kl. 10.10 – 10.50. 

 Strand, producent, 18.03.2011, kl. 09.45 – 10.20. 

 Läsrörelsen/Dyslexikampanjen/Psykekampanjen/Kulturhuset, tidigare informationschef     

 och kampanjledare, 07.04.2011, kl. 09.25 – 11.45. 

 


