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Abstract: The purpose of this bachelor thesis is to study cultural sponsorship 

of cultural institutions and cultural events in some particular points 
of views. Namely, how do the Moderate party look at cultural 
sponsorship based on their motions and how these motions have 
been received by the Swedish parliament. The aim has been 
broken down into three questions. Firstly, how does the Moderate 
party look at sponsorship of cultural institutions and cultural 
events based on their motions on the subject. Secondly, what 
views have been existed in parliament both in committee and 
plenary, against the motions? Thirdly, what are the most relating 
paragraphs for the different material groups. Sweden's 
conservative party has long since (1969) been called the Moderate 
party. 

 
The theory and method used is discourse analysis focusing on 
Laclau and Mouffe´s theory. Central concepts are nodal point, 
torque, element, flowing significance, articulation, equivalence 
chain and discourse. 

 
Every material group has its own nodal points, torque, equivalence 
chains and discourses. Moderates motions have the nodal points 
culture, cultural sponsorship and public support. Committees 
letters have the nodal points cultural sponsorship and public 
support. Chamber debate have the nodal points cultural 
sponsorship, public assistance, tax law and donation. Material 
groups are created in different environments with different frames 
of reference and opinions differ among the groups. There are 
liquid significances between the material groups.  The Moderate 
party are in favor of cultural sponsorship. The committees are the 
most negative to this. The members of the Plenary are belonging to 
different political parties. This means that their opinion differ. 
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1 Inledning 
 
Min uppfattning är att biblioteken i dess olika former, folkbibliotek, skolbibliotek och 
högskolebibliotek, har stor betydelse för samhället. Ständiga ekonomiska besparingar och 
ramlagar under anordnarens egenansvar hotar bibliotekens framtid. Vad ska man göra för att 
biblioteken ska fortsätta att utvecklas istället för att stagnera eller gå tillbaka. Kan 
kultursponsring vara en möjlighet för att biblioteken ska fortsätta att utvecklas?  
 
Min uppfattning är att politikerna har stor påverkan över samhället, att de sätter spelreglerna, 
så också över kultursponsring. Utifrån det stora antalet motioner som Moderaterna och Nya 
Moderaterna har skrivit om kultursponsring antar jag att det partiet har gjort mycket för att 
påverka utvecklingen av kultursponsring. Därför har jag valt att specifikt studera deras 
motioner om detta.  Min ambition är således att studera politiska diskurser om 
kultursponsring. Bibliotek är en av alla de kulturinstitutioner som skulle kunna ta del av och 
beröras av kultursponsring. Så är också fallet med kulturevenemang som äger rum på 
bibliotek. 
 
Alla partier i Sveriges riksdag1, förutom Socialdemokraterna, har lämnat in motioner om 
kultursponsring under 1990- och 2000-talet. Till skillnad mot övriga riksdagspartier har 
Moderaterna och Nya moderaterna lämnat in betydligt fler.2 Jag har valt att studera 
Moderaternas motioner eftersom det gav mig ett mer omfångsrikt material. 
 
I kulturpropositionen 1996/97:3 Kulturpolitik uppges ett av målen för den nationella 
kulturpolitiken vara att ”motverka kommersialismens negativa verkning och främja kulturell 
mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet”. De borgerliga partierna, Moderaterna, 
Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna, har i många motioner varit kritiska mot att 
”kommersiellt” skulle vara någonting negativt.  
 
I de borgerliga motionerna har det också funnits ett missnöje med att det inte finns några 
fastställda regler för vad skatteverket godtar som sponsring. 
 
I september år 2006 fick vi en borgerlig regering vilket har inneburit förändringar för 
kulturpolitiken. År 2009 presenterades en ny kulturproposition, proposition 2009/10:3 Tid för 
kultur, och i den återfinns inte det kulturpolitiska målet från propositionen Kulturpolitik, att 
”motverka kommersialismens negativa verkningar”. Detta kan vara ett steg på vägen för 
regeringen, där Nya Moderaterna är det största partiet, att få en acceptans för att näringslivet 
ska få sponsra kulturinstitutioner och kulturevenemang. Man kan undra om nästa steg 
kommer bli att förtydliga eller ändra reglerna för kultursponsring så att det blir avdragsgillt. 
 
1.1 Problemformulering 
 
Politikerna, främst i riksdag och regering, bestämmer till viss utsträckning hur 
kulturinstitutioners och kulturevenemang ska få utvecklas. Detta gör de genom ramlagar. Med  
ramlagar menas att anordnaren, såsom kulturinstitutionen, får en summa pengar som ska 
räcka till allt inom verksamheten. Hur anordnaren gör för att uppfylla målen i ramlagen är upp 
till anordnaren själv. Sponsring ingår vanligtvis inte i en kulturinstitutions budget, men skulle 
om den gjorde detta kunna öka kulturinstitutionens tillgängliga medel. Detta gäller även för 

                                                 
1 Sverigedemokraterna ingick inte i Sveriges riksdag under undersökningsperioden. 
2 Se kapitel 1.5 Material för en mer detaljerad genomgång över inlämnade motioner från olika riksdagspartier. 
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kulturevenemang. Politikerna i Sveriges riksdag och regering avgör under vilka 
förutsättningar kultursponsring ska tillåtas. 
 
Bibliotek är en kulturinstitution och på bibliotek kan kulturevenemang äga rum. Bibliotek, i 
allmänhet, har inte tillräckligt med resurser för att kunna utvecklas obehindrat. 
Kultursponsring kan möjligtvis ge ett intressant tillskott för utvecklingen av biblioteks 
verksamheter.  
 
Den tid under vilken Moderaterna och Nya Moderaterna lämnat in motioner om 
kultursponsring sträcker från 1990-talet till 2000-talet. Under den tiden har riksdagen 
mestadels bestått av sju partier. Varje parti, med sina respektive riksdagsledamöter, har sina 
egna grundläggande ställningstaganden. Jag kan därför förvänta mig olika synpunkter i frågan 
i rent moderata motioner jämfört med behandlingen i utskott och kammaren då samtliga 
partier är inblandade. Mitt fokus ligger dock på Moderaternas och Nya Moderaternas 
kulturpolitik. 
 
Vad riksdagsledamöter från Moderaterna, enskilda riksdagsledamöter eller större 
sammanslutningar, tycker om kultursponsring finns att läsa i de motioner de lämnat in om 
detta.  
 
Vad riksdagsledamöter, delvis från andra partier än Moderaterna, tycker om kultursponsring 
finns att läsa om i utskotts betänkanden och i debatten från kammaren. Från år 1991 till år 
1994 bestod regeringen av en koalition av Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, 
Folkpartiet och Kristdemokratiska samhällspartiet. Mellan år 1994 och år 2006 var regeringen 
samhällsdemokratisk. Från år 2006 och framåt består regeringen av Moderata samlingspartiet, 
Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet.3 Från år 1994 har Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna samarbetat. Inför riksdagsvalet år 2010 utökades 
samarbetet med målet att vinna Riksdagsvalet och bilda en koalitionsregering.4 
 
Det faktum att Moderaterna/ Nya Moderaterna mestadels inte suttit i regeringsställning under 
1990- och 2000-talen torde tydligt påverka de åsikter som finns i utskottens betänkanden, så 
att de skiljer sig från deras. 
 
1.2 Uppsatsens disposition 
 
Till att börja med presenterar jag syfte och frågeställningar, avgränsningar och mitt material. 
Därefter beskriver jag min valda teori och metod vilket är diskursanalys och vilken inriktning 
hos denna jag valt. 
 
Min bakgrund består av fem delar; skattelagstiftning som berör kultursponsring, svensk 
kulturpolitik, Moderaternas och Nya Moderaternas kulturpolitik, definiering av begreppet 
sponsring, inom kultursponsring och konkreta exempel på kultursponsring av bibliotek. 
Stycket svensk kulturpolitik bygger på en litteraturstudie. Stycket Moderaternas politik 
bygger dels på Moderaternas idéprogram och handelsprogram från år 1993 och dels på två 
debattskrifter från riksdagens moderata kulturkommitté från åren 2007 och 2008, Kulturen 2.0 
och Kulturen 3.0. 
 

                                                 
3 www.regeringen.se/sb/d/4393 [20121117]. 
4 sv.wikipedia.org/wiki/De_rödgröna [20121117]. 
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Den sista delen är Tidigare forskning vilken rymmer två delar. Den första delen är 
Kultursponsring av biblioteksverksamhet vars källor är fyra uppsatser, tre på magisternivå och 
en på kandidatnivå, om kultursponsring av bibliotek. Dessa uppsatser har publicerats mellan 
år 2002 och år 2010. Den andra delen ger en inblick i hur forskare och näringsliv ser på 
kultursponsring. Det rör sig om en forskare verksam inom företagsekonomi och två 
representanter för näringslivet. 
 
Nästa del av uppsatsen består av min empiriska forskning, vilken genomsyras av den teori och 
metod som jag valt, diskursanalys. Stycket är uppdelat på tre delar utifrån vilket material som 
står i fokus, Moderaternas motioner, utskottens behandling av dessa och kammarens 
behandling av ämnet kultursponsring. Slutligen sammanfattar jag resultatet från dessa tre 
delar utifrån dess likheter och skillnader. 
 
I diskussionen dras slutligen vissa paralleller mellan resultatet från min empiriska forskning 
och bakgrunden. Jag ger även förslag till vidare forskning. 
 
I uppsatsens bilaga Alla Moderaternas motioner och riksdagens behandling av dessa redovisas 
samtliga motioner, betänkanden och riksdagens protokoll som tillsammans utgjort mitt 
empiriska material. En del av dessa har inte använts i studien då de inte skulle ha kunnat 
tillföra någon ytterligare information. 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att studera kultursponsring av kulturinstitutioner och 
kulturevenemang utifrån några speciella synvinklar. Ett bibliotek ses här som en 
kulturinstitution och på en kulturinstitution kan kulturevenemang äga rum.  
 
En stor del av syftet består i att studera hur Moderaterna ser på sponsring av 
kulturinstitutioner och kulturevenemang, vilket benämns kultursponsring, utifrån deras 
motioner om detta. 
 
En ytterligare del av syftet består i analysera den debatt som förts i riksdagen angående 
Moderaternas motioner om kultursponsring. Denna debatt har förts dels i några av Riksdagens 
utskott och dels i kammaren. 
 
Det rör sig således om tre olika material, Moderaternas motioner, utskottens skrivelser och 
protokoll från kammaren. Slutligen ingår i syftet att undersöka vilka likheter och skillnader 
som finns mellan dessa tre olika material. 
 
Syftet har brutits ned på tre frågeställningar: 
 
1. Vilka argument återfinns i Moderaternas motioner om kultursponsring? 
2. Vilka argument återfinns i Riksdagens behandling av motionerna, i olika utskott och i 
kammaren, om kultursponsring? 
3. Finns det några gemensamma beröringspunkter mellan ovanstående tre olika material vad 
gäller kultursponsring? 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Jag har valt att studera hur Moderaterna ser på kultursponsring av kulturinstitutioner och  
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kulturevenemang, utifrån deras motioner om detta under 1990- och 2000-talet. 
 
Därigenom har jag valt bort att studera hur samtliga partier i Riksdagen ser på kultursponsring 
av kulturinstitutioner och kulturevenemang. Detta val har jag gjort eftersom övriga partier 
lämnat in så få motioner om kultursponsring, maximalt tio stycken, och då är dessutom en del 
dubbletter. Det skulle således bli ett mycket begränsat material. Det är intressant att veta vad 
övriga partier i Riksdagen tycker om Moderaternas motioner om kultursponsring. Därför har 
jag valt att även studera hur dessa motioner mottagits av Riksdagens, dels i några av 
Riksdagens utskott och dels i kammarens debatt. 
 
Jag har också valt att inte fokusera på hur Moderaterna ser på kultursponsring av bibliotek 
utifrån deras idéplaner, handlingsplaner och artiklar på deras hemsida. Även i detta hänseende 
är anledningen att det inte finns så mycket material att gå på. 
 
Kultursponsring av bibliotek är inte ett ämne som det finns mycket uppsatser om. I den mån 
det finns handlar det om konkreta fall där bibliotek använts sig av kultursponsring från 
företag. Jag vill bearbeta en kunskapsbrist och har därför valt att studera kultursponsring av 
kulturinstitutioner, där bibliotek är ett exempel, utifrån en politisk synvinkel. Detta innebär att 
jag valt bort att göra ytterligare en till fallstudie. Innebörden av detta är att jag inte fokuserar 
på vad sponsor, representant för näringslivet, eller sponsrad kulturinstitution eller 
kulturevenemang tycker om kultursponsring. Naturligtvis förekommer de dock som 
andrahandskällor i det material jag studerat, då adressaten grundar sina åsikter på intryck 
härifrån. 
 
Kultursponsring kan vara mer än sponsring av kulturinstitutioner och kulturevenemang. 
Många motioner och behandling över dessa handlar om att företag vill kunna handla konst av 
konstnärer utan att först behöva skatta för de pengar som de ska handla för. Detta är inte av 
relevans för min uppsats och jag behandlar det inte. 
 
Källorna för min empiriska studie består av redan färdigt material, motioner, skrivelser från 
utskott och protokoll från kammarens debatt. Det är utsagor av någonting som bevisligen har 
hänt. Åsikterna bakom utsagorna har funnits. Dessutom är det flera parter, som sannolikt har 
olika erfarenheter, som lämnat sina utsagor. Med dessa förmodade olika åsikter tycker jag att 
det är intressant att använda mig av diskursanalys som teori och metod. 
 
1.5 Material 
 
Med material menar jag mitt empiriska material som jag använt för min studie. Material för 
styckena Teori och metod och Bakgrund nämns kortfattat i stycket Uppsatsens disposition. 
Mitt empiriska material består av motioner, betänkanden från utskott och ett protokoll från 
kammaren. 
 
Motionerna har jag funnit på Riksdagens hemsida www.riksdagen.se. Där har jag sökt i 
dokumenten på samtliga riksdagsår med sökorden kultursponsring och sponsring. Dessa 
sökningar ger totalt 78 träffar, varav 41 stycken kommer från Moderaterna. Av dessa 41 
motioner kom sex stycken in på 1990-talet och 35 på 2000-talet. För resultatet av samtliga 
sökningar gäller att en del är dubbletter, innehållet återkommer i motioner år efter år. En del 
andra motioner är inte relevanta för min undersökning. Men det finns ändå många motioner 
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kvar att utföra min studie på.5  Genom att studera motioner från såväl 1990-talet som 2000-
talet får jag således med motioner, från hela debatten om denna form av sponsring. 
 
Anmärkningsvärt är att Socialdemokraterna inte har lämnat in en enda motion. Övriga fem 
riksdagspartier, undantaget Moderaterna och Socialdemokraterna, har lämnat in omkring 10 
motioner var, totalt 37 stycken. I motionerna talas inte explicit om sponsring av bibliotek, 
utan om sponsring av kulturinstitutioner och kulturevenemang. Bibliotek är dock en 
kulturinstitution och på bibliotek kan det förekomma kulturevenemang. 
 
Jag har valt att studera Moderaternas motioner eftersom de hade skrivit så många. 
Moderaterna visade sig i ett tidigt stadium i denna studie vara positivt inställda till 
kultursponsring. Sannolikt hade de partier de samarbetar med i sin koalitionsregering, 
Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, också varit förhållandevis positiva till 
kultursponsring. Dessa partier har dock inte lämnat in så mycket motioner om detta vilket 
skulle gjort mitt undersökningsmaterial skralt. 
   
Efter genomgång och analys av motionerna har jag, utifrån motionernas beteckningar, sökt 
mig vidare till riksdagens behandling av dessa. Det jag funnit är då nästan uteslutande 
skrivelser från tre olika utskott, kulturutskottet, skatteutskottet och konstitutionsutskottet. Ett 
undantag finns, det är ett protokoll från riksdagen över den debatt om en kulturproposition, 
där kultursponsring ingår, som fördes vid ett tillfälle riksdagsåret 2001/02. Betänkanden från 
utskotten har ett formellt språk medan debatten i riksdagen har ett mer fritt språk. 
 
En del betänkanden från utskotten och utskrifterna av riksdagsledamöternas uttalanden i 
kammaren kan inte anklagas för att vara läsvänliga. Uppemot 1000 rader kan vara skrivna i ett 
streck utan passande mellanrum. För noternas del innebär detta att de skiljer sig åt utifrån hur 
materialet ser ut. För de svårlästa betänkandena och för kammarens inlägg har jag angett 
placeringen för citatet utifrån dess radplacering och uppgett det totala antalet rader i stycket 
respektive riksdagsledamotens inlägg. De betänkanden som är lättlästa p.g.a. sin strukturering 
med passande mellanrum etc. har fått vanliga noter. 
 
Källförteckningen består av såväl tryckta källor som digitala källor. De digitala källorna är 
uppdelade på webbsidor samt Regerings- och riksdagstryck. Såväl källorna till delar av min 
bakgrund, närmare bestämt styckena Skattelagstiftning som berör kultursponsring och Svensk 
kulturpolitik, och den empiriska undersökningen består av olika Regerings- och riksdagstryck. 
Detta innebär att det i källförteckningen finns en mängd rubriker för vart och ett av de olika 
typerna av Regerings- och riksdagstryck. Alternativet hade varit att bara ha en rubrik, 
Regerings- och riksdagstryck, men då hade det på grund av det stora antalet blivit mycket 
ostrukturerat. I Magisterhandboken ges inte heller några tips för hur man ska hantera detta 
dilemma. 
 
                                                 
5 Andrahandskällor såsom Betänkande 1990/91:KrU20 Allmän kulturverksamhet m.m., Utskottet, Sponsring, 
kulturfonder, stycke 3 har hänvisat till Betänkande 1986/87:KrU12. I Betänkande 1986/87:KrU12 s. 13-14 tas 
upp att några motioner har lämnats in om sponsring och kulturfonder riksdagsåret 1986/87, varav en motion 
Kr318 har Moderaterna som avsändare. Motionen behandlas och avstyrks i betänkandet. Motiveringen i såväl 
motionen som Kulturutskottets behandling har samma innehåll som under 1900- och 2000-talet. Dock tas ej 
skattefrågor upp. I Betänkandet står det att även år 1984, 1985 och 1986 har utskottet avslagit motionsyrkanden 
med samma innehåll. När jag gör en kontroll i ”sök i dokumenten” på www.riksdagen.se på sökorden 
kultursponsring och sponsring så finns inga motioner om detta förrän riksdagsåret 1990/91. Jag har inte gjort 
några ytterligare sökningar efter äldre motioner än från riksdagsåret 1990/91.  
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2 Teori och metod 
 
Jag använder mig av diskursanalys som både teori och metod. Diskursanalys som metod är 
kvalitativ. 
 
2.1 Diskursanalys 
 
Diskursanalys kommer i denna uppsats att användas både som teori och metod. 
I boken Diskursanalys som teori och metod uppges diskursanalys vara ett av de 
socialkonstruktioniska angreppssätten. Kännetecken för de socialkonstruktioniska 
angreppssätten är nedanstående antaganden; Vår världsuppfattning kan inte betraktas som en 
objektiv sanning. Som historiska och kulturella varelser är vår kunskap om världen alltid 
kulturellt och historiskt präglad. Denna kunskap om världen kunde därför ha varit annorlunda 
och kan förändras över tiden.6 Vår värld ”skapas och upprätthålls genom sociala processer”...7 
Genom ”social interaktion” byggs gemensamma sanningar. Den världsbild som finns leder till 
specifika handlingar. 8  
 
Michel Foucault har varit betydelsefull för utvecklingen av diskursanalys och många forskare 
har påverkats av honom. Foucault skrifter delas in i äldre fas, den arkekologiska, och en 
yngre, den genealogiska. I denna uppsats används den arkeologiska fasen. Inom den 
arkeologiska inriktningen är syftet att undersöka vilka regler en bestämd historisk epok sätter 
upp för utsagors utformning och innehåll. För att utsagorna ska bli ”accepterade som 
meningsfulla och sanna” i den bestämda historiska epoken måste reglerna följas. Foucault 
ansluter sig till den socialkonstruktionistiska premissen som säger att kunskapen inte enbart är 
en avspegling av verkligheten. I stället menar han att ”sanningen är en diskursiv konstruktion 
och olika kunskapsregimer anger vad som är sant och vad som är falskt”.9 
 
Foucaults syfte är således att klarlägga strukturen i de olika kunskapsregimerna, det vill säga 
dels reglerna för vad som över huvud taget kan sägas och vad som är helt otänkbart, och dels 
reglerna för vad som betraktas som sant eller falskt. Det märkliga är ju, att även om vi i 
princip har oändligt många möjligheter att skapa utsagor, så är de utsagor som framkommer 
inom en bestämd domän ganska likalydande och repetitiva. Det finns otaliga utsagor som man 
inte alls skulle få för sig att framföra – och som inte heller skulle bli accepterade som 
meningsfulla. De historiska reglerna för diskursen sätter snäva gränser för vad som över 
huvud taget kan sägas.10 Enligt denna Foucaults syn så rymmer varje historisk epok endast en 
kunskapsregim. Detta utesluter att flera diskurser kan existera samtidigt.11  
 
Foucault intresserade sig för makten. Den person eller de personer som har kunskapen, 
vetandet, har också makten. Uppfattningen om vem som har vetandet utgår från vilken 
sanningsregim, vilken diskursiv formation och vilka begrepp som just då tas för givet.12 
Sanningsregimen växlar över tid och rum och formas av hur ”politik, vetenskap, praktiska 

                                                 
6 Winther Jorgensen, Marianne och Phillips, Louise 2000. Diskursanalys som teori och metod, s. 11. 
7 Ibid., s. 12. 
8 Ibid., s. 12. 
9 Ibid., s. 19. 
10 Ibid., s. 19. 
11 Ibid., s. 20. 
12 Börjessson, Mats, 2003. Diskurser och konstruktioner: En sorts metodbok, s. 34. 
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samhällsorganisationer och mera allmänna diskursiva förståelseformer” möts.13 Genom andra 
mötespositioner mellan dessa olika delar skapas andra sanningsregimer.1415  
 
En diskurs bestämmer ”vilka kategorier som kommer att betraktas som logiska och med 
verkligheten överensstämmande” och vilka som inte gör det. Vetenskaperna har fått 
bestämma hur tänkandet ska struktureras för att kunna ges legitimitet. Då fängelser, skolor 
och sjukhus tillkom bestämdes vad som inom respektive miljö skulle respekteras. Det som 
inte respekteras är moraliskt förkastligt. Makten kopplas inte till en speciell person, i dennes 
roll som exempelvis chef utan är inkorporerad i till exempel en institution.16 Makten har två 
sidor, den är både förtryckande och produktiv. I maktens produktiva form skapar den 
diskurser, kunskap och subjektiviteter på ett njutningsfullt sätt som människor vill vara en del 
av. Nedan citeras Foucault; 
 

Det som får makten att äga giltighet, det som gör att den blir accepterad, är helt enkelt det 
faktum att den inte bara tynger oss som en kraft som säger nej utan genomsyrar och skapar 
tingen, det framkallar njutning, frambringar kunskap, skapar diskurs. Det måste betraktas mer 
som ett produktivt nätverk som löper genom hela samhällskroppen än som en negativ instans 
med förtryck som uppgift.17 

 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffe håller med Foucault om att ”sanning (åtminstone i stor 
utsträckning) är något som skapas diskursivt.” Däremot anser de att flera diskurser kan 
existera samtidigt.1819  
 
Laclau  och Mouffe är influerad av bland annat den schweiziske lingvisten Ferdinand de 
Saussures ”syn på språket som ett teckensystem”. Ett tecken består av två delar. För det 
första, ett snävt begrepp, nämligen namnet eller beteckningen för vad något är för någonting. 
En hund är en hund, det finns inga variationer. Den andra delen, det betecknade, ser bakom 
beteckningen och då föreställningen och tankeinnehållet om namnet/beteckningen. Frågan blir 
då, vilka föreställningar som finns om hunden.20 
 
Saussure ansåg att tecknen fick sin betydelse genom sin relation till andra tecken. Man skulle 
kunna se varje tecken som en knut i ett fisknät. När ett tecken fått sin position i detta nät så 
var den beständig, inte föränderlig.21 Laclau och Mouffe anser dock inte att det är möjligt att 
låsa fast tecken i positioner på detta sätt, dels eftersom föreställningen om tecknet ständigt 
förändras och dels eftersom det dessutom samtidigt finns olika uppfattningar om tecknet. 
Trots denna omöjlighet går diskursanalysen ut på att försöka fastställa tecknens betydelse.22 
 

                                                 
13 Ibid., s. 34f. 
14 Ibid. s. 34f. 
15 Min uppfattning är att en sanningsregim motsvaras av en diskurs. 
16 Börjesson 2003, s. 36f. 
17 Winther Jorgensen och Phillips 2000, s. 20 Citatet har Winther Jorgensen och Phillips hämtat ur Michel 
Foucoults ”Truth and power” i Power/Knowledge, Selected interviews and other writings 1972-77, Hemel 
Hampstead: Harvester Wheatsheaf. 
18Winther Jorgensen och Philips 2000, s. 20. 
 
19 Detta borde, enligt min åsikt, innebär att flera sanningsregimer med inneboende makt kan finnas samtidigt. 
20 Bergström, Göran och Boréus, Kristina 2005. Textens mening och makt, s. 315f. 
 
21 Winther Jorgensen och Philips 2000, s. 17. 
 
22 Ibid., s. 32. 
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Vid utövande av Laclau och Mouffe´s diskursanalys finns det olika begrepp att använda. Det 
finns knytpunkter såsom nodalpunkter. Dessa organiserar diskurser men uppfattas också som 
tomma eftersom dessa får det mesta av sin betydelse genom sin koppling till andra tecken. 
Dessa tecken kopplas till varandra och diskursens nodalpunkt genom ekvivalenskedjor. 
Slutligen kan man utifrån ekvivalenskedjorna karaktärisera diskursen.23 Nodalpunkten ger de 
andra tecknen betydelse. När tecken knyts till nodalpunkten utesluts alla andra betydelser som 
tecknet skulle kunna ha.24 
 
Tecknen har olika benämningar beroende på deras karaktär. Element har ännu inte fått sin 
fixering och kan därför ha olika betydelser.25 De fixeras och blir moment genom artikulation, 
då de sätts i relation till andra tecken.26 Element som är särskilt öppna för olika betydelser, 
såsom exempelvis nodalpunkter, kallas flytande signifikanter.27 En diskurs är aldrig slutgiltig. 
”Konkreta artikulationer reproducerar eller ifrågasätter de gällande diskurserna genom att 
fixera betydelsen på bestämda sätt”.28 I vissa situationer kan det vara extra viktigt att inte ge 
element en fast betydelse, för att undvika konflikter, för att till exempel undvika att krig bryter 
ut. Man använder sig då av tomma signifikanter. Man kan säga att folket under ett krig led 
”historiskt offer” utan att ge beteckningen ”historiskt offer” dess betydelse. Man beskriver 
inte vad det ”historiska offret” består i.29 
 
Ekvivalenskedjor bildas av tecken som skiljer sig från varandra. En speciell diskurs kan bara 
identifieras om det definieras vad som inte ingår i diskursen. Det tecken som är den 
gemensamma nämnaren för samtliga element/tecken blir noden. Noden står i centrum för 
diskursen. Ett exempel är nazismen där juden blir noden.30 Med hjälp av ekvivalenskedjan ges 
till exempel begreppen man och kvinna sin identitet. Sådan är den riktiga mannen och den 
riktiga kvinnan och de är varandras motsatser. Utifrån om du har dessa egenskaper så bedöms 
din duglighet som man eller kvinna.31 Jag uppfattar det som att nodalpunkten eller noden står 
i centrum för såväl ekvivalenskedjan som diskursen och att en diskurs består av en flera 
ekvivalenskedjor. 
 
Mitt empiriska material består av motioner från Moderaterna och Nya Moderaterna, 
betänkanden från några av Riksdagens utskott och ett protokoll från en debatt i kammaren. 
Texten i dessa tre olika typer av skriftligt material är alla utsagor. Samtidigt är texten också 
artikulationer. Samma utsagor och artikulationer återkommer ofta gång på gång och man kan 
se det som exempel på att det förekommer ”ganska likalydande och repetitiva” utsagor inom 
en ”bestämd domän”.  
 
I mitt empiriska material söker jag nodalpunkter, eller noder som jag uppfattar ha samma 
betydelse, och moment kopplade till dessa. Jag strävar efter att behålla den benämning på 
moment och nodalpunkter som finns i utsagorma. Nodalpunkterna och momenten bildar 
tillsammans ekvivalenskedjor. Min uppfattning är att en eller flera ekvivalenskedjor bildar en 
diskurs. Därför vill jag också utröna hur dessa ekvivalenskedjor och diskurser ser ut. Laclau 
och Mouffe ansåg att flera diskurser kan existera samtidigt, medan Foucault inte gjorde det. 
                                                 
23 Ibid., s. 57f. 
24 Ibid., s. 33. 
25 Ibid., s. 34. 
26 Ibid., s. 34f. 
27 Ibid., s. 35. 
28 Ibid., s. 36. 
29 Bergström och Boréus, 2005, s. 316. 
30 Ibid., s. 317f. 
31 Winther Jorgensen och Philips 2000, s. 50f. 
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Även jag tror att flera diskurser kan förekomma samtidigt. Såsom Laclau och Mouffe ansåg 
att ett tecken kan ha fler innebörder, så gör även jag beroende på diskurs. Jag vill veta vilka 
flytande signifikanser som finns och om samtliga dessa är nodalpunkter.  
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3 Bakgrund 
 
Med bakgrunden vill jag ge en referensram till vilken Moderaternas och Nya Moderaternas 
motioner ska relateras. För att uppnå detta krävs ett samtidshistoriskt perspektiv, som dels 
undersöker kulturpolitiken ur ett allmänt perspektiv och dels utifrån Moderaternas och Nya 
Moderaternas perspektiv. Jag presenterar flera definitioner av begreppet sponsring som är 
centralt inom kultursponsring. Att undersöka kultursponsring utan att visa hur den 
förekommer i praktiken skulle bara ge en halv bild av kultursponsring. Jag har valt att 
beskriva hur kultursponsring på bibliotek kan te sig. Dessutom ger jag en kort inblick i hur 
forskare och näringsliv ser på kultursponsring. 
 
3.1 Skattelagstiftning som berör kultursponsring 
 
Inkomstskattelagen SFS 1999:1229 (IL) innehåller regleringar för sponsring, i vilken 
kultursponsring ingår. 
 
I kapitel 16 ”Vad som ska dras av i inkomstslaget näringsverksamhet” första paragraf står 
följande ”Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad…”32 I den 
andra paragrafen i kapitel 16 står nedanstående: 
 

Utgifter för representation och liknande ändamål ska dras av bara om de har omedelbart 
samband med näringsverksamheten, såsom då det uteslutande är fråga om att inleda eller 
upprätthålla affärsförbindelser eller liknande eller då utgifterna avser jubileum eller 
personalvård.33 
 

I den tredje paragrafen i kapitel 16 ”Vad som ska dras av i inkomstslaget näringsverksamhet”  
står nedanstående:  
 

Utgifter för forskning och utveckling som har eller kan antas få betydelse för den huvudsakliga 
näringsverksamheten eller verksamheten i övrigt ska dras av. Detta gäller även utgifter för att få 
information om sådan forskning och utveckling.34  

 
I kapitel 9 ”Utgifter som inte får dras av” första paragraf nedanstående: 
  

Den skattskyldiges levnadskostnader och liknande utgifter får inte dras av. Utgifter för gåvor, 
premier för egna försäkringar samt avgifter till kassor, föreningar och andra sammanslutningar 
som den skattskyldige är medlem i räknas som utgifter enligt första stycket.35 

 
I de betänkanden som hänvisar till ovanstående paragrafer i Inkomstskattelagen (IL) görs 
nedanstående bedömning: 
 

Förbudet mot avdrag för gåva ansågs inte uppställa något hinder mot avdragsrätt då den som 
erhållit sponsorersättning utfört motprestationer och värdet av dessa svarade mot ersättningen. 
En motprestation kan bestå inte bara av direkta tjänster utan också av tjänster som mer indirekt 
kommer sponsorn till godo.36 

                                                 
32 Inkomstskattelag 1999:1229, Kap. 16 Vad som ska dras av i inkomstslaget näringsverksamhet, 1§, stycke 1. 
33 Ibid., 2§, stycke 1. 
34 Ibid., 3§, stycke 2. 
35 Ibid., Kap. 9 Utgifter som inte får dras av, 2§, stycke 1 och 2. 
36 Betänkande 2001/02:SKU21 Allmänna motioner om avdrag för s.k. sponsring, Utskottets förslag i korthet, 
stycke 2. Betänkande 2002/03:SKU8 Allmänna motioner om företags- och kapitalbeskattning, 23. Bidrag till 
idrott, kultur och annan ideell verksamhet, Gällande rätt. Betänkande 2003/04:SKU21 Allmänna motioner om 
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I april år 2002, då Sverige hade en socialdemokratisk regering, fattades i riksdagen beslut om 
att stödja Skatteutskottets betänkande 2001/02:SkU21 Almänna motioner om avdrag för s.k. 
sponsring.37 I detta betänkande, kapitel Utskottets ställningstagande, hänvisas till den dom i 
Regeringsrätten som reglerade vad som var avdragsgillt för företaget Pharmacia i förhållande 
till Kungliga Operan. Det som uppfattades vara avdragsgillt var de omkostnader till operan 
som företaget fått ersättning för i form av lokal-, representations-, personal- och 
reklamkostnader. Det som inte uppfattades vara avdragsgillt var det allmänna stödet till 
operan. Riksdagens beslut att stödja Skatteutskottets betänkande innebar att reglerna om 
sponsring skulle bli föremål för en utredning. Många motionärer hade gjort inlägg om denna 
dom, deras åsikt var att reglerna var otydliga.38 Skatteutskottet önskade att Regeringen skulle 
pröva om reglerna behövdes göras tydligare för att det att i förväg skulle vara möjligt att 
bedöma den skattemässiga behandlingen av sponsringsärenden.39 I betänkandet står 
nedanstående: 
 

Målet i regeringsrätten visar att ett avtal om sponsring in i minsta detalj kan reglera frågor som i 
skattehänseende måste bedömas med ledning av flera paragrafer i inkomstskattelagen. En 
särreglering för sponsring skulle för det första behöva utformas så att andra regler i 
inkomstskattelagen , t.ex. avdragsbegränsningarna för representation, inte åsidosätts genom att 
kostnaderna dras av som sponsorbidrag och så att det inte heller sker en uppluckring av förbudet 
mot att dra av gåvor. Om en sådan lagstiftning skulle ge företag ett vidare avdragsutrymme för 
gåvor än privatpersoner måste för det andra, ytterligare särregler övervägas för att personer som 
äger företag inte via företaget kan dra av gåvor som de inte kan få avdrag för vid sin egen 
taxering. Riksdagen har vid ett flertal tillfällen avslagit yrkandena om att införa en särskild 
avdragsrätt för sponsring , senast våren 2001 (bet. 2000/01:SkU27).40 

 
I betänkandet 2001/02:SkU21 tas också upp att det internationellt sett finns en uppfattning om 
att kultursponsring bidrar till företags marknadsföring . Det går dock inte att visa en direkt 
vinst hos företaget till följd av deras investering i kulturen. Dock är företagets intention med 
investeringen att öka företagets vinst. I Sverige förhindrar lagstiftningen, vilket kritiserats, 
avdrag för dylika investeringar.41 Skatteutskottet ville därför att Regeringen i sin 
undersökning skulle belysa ”om även en indirekt koppling mellan sponsorns och 
sponsormottagarens verksamheter skulle kunna godkännas”.42 
  
I april år 2004 kom svaret på denna utredning (skr. 2003/04:175 Avdrag för s.k. sponsring).43 
I denna skrivelse uppges att reglerna om avdragsrätt för sponsring måste vara vaga, varje fall 
måste prövas, annars blir reglerna för stelbenta vilket innebär att många anspråk om avdrag 
för kultursponsring inte kan gå igenom. Dessutom vill regeringen behålla skillnaden mellan 
gåva, som inte är avdragsgillt, och sponsring, som är avdragsgillt. Om kravet på att 

                                                                                                                                                         
företags- och kapitalbeskattning, 23. Bidrag till idrott, kultur och annan ideell verksamhet, stycke 1. Betänkande 
2004/05:SKU20 Allmänna motioner om företags- och kapitalbeskattning, 22. Bidrag till idrott, kultur och annan 
ideell verksamhet, Gällande rätt, stycke 1. Betänkande 2005/06:SkU17 Motioner om företags- och 
kapitalbeskattning, 25. Bidrag till idrott, kultur och annan ideell verksamhet, Gällande rätt, stycke 1. 
37 Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:93, 10 § Beslut om ärenden som slutdebatteras vid dagens sammanträde. 
38 Skatteutskottets betänkande 2001/02:SKU21 Allmänna motioner om avdrag för s.k. sponsring, Utskottets 
ställningstagnade, rad 1-9. 
39 Ibid., Rad 43-54. 
40 Ibid., rad 16-34. 
41 Ibid., rad 36-52. 
42 Ibid., rad 49-52. 
43 Regeringens skrivelse 2003/04:175 skr. Avdrag för s.k. sponsring. 
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mottagaren av sponsringen ska ge givaren en motprestation som är lika stor som 
sponsringsbidraget tas bort, suddas gränserna mellan gåva och sponsring ut.44 
 
3.2 Svensk kulturpolitik 
 
Under 1970-talet fortsatte staten att skjuta pengar till kulturen, vilket gjorde det spännande för 
man hade alltid råd att utveckla verksamheterna.45 Men så kommer 1980-talet och 1990-talet 
och statens befinner sig inte längre i en ekonomisk expansion. Det ställs nu krav på kulturella 
institutioner att de ska vara lönsamma. Annars kan institutionernas existens ifrågasättas. 
Kulturbegreppet har inte heller kvar ”uppdelningen i högt och lågt, kommersiellt och icke 
kommersiellt, fint och fult och så vidare”.46 
 
År 1996 presenteras en, av den då sittande socialdemokratiska regeringen, ny 
kulturproposition med benämningen 1996/97:3 Kulturpolitik.47 Denna kulturproposition 
rymde ett lagförslag där det föreslås att en bibliotekslag ska antas. Så sker också och det är 
den första bibliotekslag som Sverige haft. I bibliotekslagen står bland annat att ”alla 
medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek” och att det ska finnas ett folkbibliotek i varje 
kommun.48 I december år 1996 fattades beslut i Riksdagen om en acceptans om lagförslaget. 
Detta resulterade i SFS Bibliotekslag (1996:1596).49  
 
I Kulturpolitik är ett av Regeringens mål för kulturpolitiken att ”motverka kommersialismens 
negativa verkningar och främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet”. 
Kulturutredningen, som utgjorde en av förberedelserna till propositionen, har föreslagit som 
mål för kulturpolitiken exempelvis att kulturen ska ges ”förutsättningar att vara en dynamisk, 
utmanande och obunden kraft i samhället”. Detta kulturutredningens mål har omarbetats i 
Regeringens förslag men innebörden finns kvar.50 
 
I september år 2006 fick Sverige en ny regering. Efter att under många år haft en 
socialdemokratisk regering fick vi nu en borgerlig regering, i vilken Moderaterna är det 
största partiet. Ett exempel på vad regeringsskiftet inneburit är kulturpropositionen, 
proposition 2009/10:3 Tid för kultur. I denna proposition finns inte det kulturpolitiska målet 
från Kulturpolitik, kvar vilket löd att kulturpolitiken ska ”motverka kommersialismens 
negativa verkningar”.51 Ett kulturpolitiskt mål som består från Kulturpolitik till Tid för kultur 
är att ”kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten 
som grund”.52 

 
3.3 Moderaternas kulturpolitik 
 
Moderaternas politiska program består av idéprogram och handlingsprogram. Under den 
tidsperiod som uppsatsen löper, från 1990-talet till dags datum, har två idéprogram och två 
handlingsprogram publicerats. Det är 1993 års handlingsprogram, 2001 års idéprogram, 2007 

                                                 
44 Ibid., 3.2 Regeringens överväganden och slutsatser, sida 12f. 
45 Nilsson, Sven 2003. Kulturens nya vägar: Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling, s. 245. 
46 Ibid., s. 246. 
47 Proposition 1996/97:3 Kulturpolitik, försättsblad. 
48 Ibid., avsnitt 2.1 Förslag till bibliotekslag. 
49 SFS Bibliotekslag (1996:1596). 
50 Proposition 1996/97:3 Kulturpolitik, s. 27. 
51 Proposition 2009/10:3 Tid för kultur. 
 
52 Ibid., s. 26. 
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års handlingsprogram och 2011 års idéprogram.53 Idéprogram förändras sällan eftersom 
Moderaternas idéer ska vara långsiktiga. Idéprogram kompletteras med handlingsprogram 
som är mer konstruktiva än de förstnämnda.54 
 
Fler finansiärer än det offentliga har varit viktigt för Moderaterna ända sedan 1993. I 1993 års 
handlingsprogram står det att ”ett varierat och mångfasetterat kulturliv förutsätter en mångfald 
av kulturskapare och finansiärer. Avdragsrätt för donationer till konstnärlig verksamhet, 
forskning och utveckling kan stärka kultursamhällets pluralism”.55 I 2001 års Idéprogram 
finns kritik mot att offentliga system tar överhanden och skapar maktlöshet och översitteri.56 I 
2007 års Handlingsprogram står det om att kulturskapandets livskraftighet avgörs i samspelet 
mellan fria utövare och publik och att det är så det ska vara. Politiken ska inte styra denna 
process och gör det inte heller.57 I 2011 års Idéprogram Ansvar för hela Sverige tas vare sig 
kultur eller kultursponsring upp. Angående ”politikens möjligheter och begränsningar” 
uppges att ”en allomfattande politik minskar människors frihet, men ingen politik alls hotar 
friheten lika mycket”.58 
 
Riksdagens moderata kulturkommitté publicerade under år 2007 och år 2008 två 
debattskrifter, en per år, med titlarna Kulturen 2.0 – Ett inlägg i den kulturpolitiska debatten 
respektive Kulturen 3.0 Kreativa Sverige: Mer pengar till kulturen.59 Den senare är en 
uppföljning av den första och det uppges att en del mål uppfyllts sedan den första skriften 
uppfyllts, och därför inte finns kvar i den nya skriften, medan en del nya mål tillkommit. Som 
framgår av titeln var syftet med Kulturen 2.0 att åstadkomma en debatt och idéutveckling 
inom Sveriges kultur. Kulturkommittén bestod år 2007 av åtta riksdagsledamöter, däribland 
Cecilia Magnusson och Mats Johansson.60 År 2008 fanns sex av dessa åtta personer kvar, 
däribland de två tidigare namngivna. 61 
 
Debattskrifterna sträcker sig över många olika områden. En utvald grupp som man månar 
extra mycket om är ungdomar och barn. I båda skrifterna uppges att bättre avdragsmöjligheter 
för donationer skulle ge mer kultur till denna grupp och även olika sociala ungdomsprojekt.62  
Barn och ungdomar ses i ett långt tidsperspektiv. En dag kommer de att bli vuxna och bland 
vuxna uppskattas i Kulturen 3.0 en del problem. Kvinnor läser mer än män och boende på 
landsbygden tar i mindre utsträckning än stadsbor del av institutionskulturen. För att ändra på 
detta vill man utjämna dessa skillnader åtminstone när de är små.63 I båda skrifterna tas upp 
att bokutlånen för alla människor ska vara kostnadsfria. Det behöver däremot inte utlån av 
andra medier såsom filmer och tv-spel vara, eftersom det innebära en konkurrensnackdel för 

                                                 
53 Nya Moderaterna, Äldre program och manifest. Moderata samlinspartiets Handlingsprogram 1993.  Nya 
Moderaterna, 2001 års Idéprogram På tröskeln till mänsklighetens bästa tid. ”Moderaterna ska vara den 
starkaste kraften för frihet, humanitet och framtidstro i Svensk politik. Nya Moderaterna, 2007 år 
Handlingsprogram Vår tids arbetarparti. Handlingsprogram för nya moderaterna. Nya Moderaterna, 
Moderaternas idéprogram Ansvar för hela Sverige. 
54 Nya Moderaterna 2001. 
55 Nya Moderaterna 1993, s. 62. 
56 Nya Moderaterna 2001, s. 9. 
57 Nya Moderaterna 2007, s. 58. 
58 Nya Moderaterna 2011, s. 23f. 
59 Kulturen 2.0 – Ett inlägg i den kulturpolitiska debatten (2007), s. 1f. Kulturen 3.0 Kreativa Sverige: Mer 
pengar till kulturen (2008), s. 1f. 
60 Kulturen 2.0, s. 1f. 
61 Kulturen 3.0, s. 1-2. 
62 Kulturen 2.0, s. 10. Kulturen 3.0, s. 21. 
63 Kulturen 3.0, s. 8 och 12. 
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näringslivet.64 I bägge skrifterna uppges att den kommunala skolan ska se till att eleverna har 
tillgång till bibliotek.65 I Kulturen 3.0 pekar man ut ett problem inom detta, en halv miljon 
grundskoleelever saknar ett bemannat skolbibliotek.66 I de två skrifterna uppges att alla elever 
i grundskolan ska få ta del av professionellt kulturskapande, såsom musik- och 
teaterföreställningar, författarbesök och museiverksamhet.67 
 
Bägge tidskrifterna tycker att sponsring av kultur och privata sätt att bedriva kultur är positivt. 
För bibliotekens del så anser man att det skulle vara intressesant om bibliotek kunde få drivas 
av privata aktörer68, för att se om man då kunde ändra den negativa trenden med minskade 
bokutlån som enligt Kulturen 2.0 funnits sedan år 1998.69 Enligt Kulturen 3.0 har denna trend 
funnits sedan år 1980.70 Genom att bibliotek skulle drivas av en privat aktör skulle dess 
verksamhet få friare former.71 Genom att avgiftsbelägga lån av exempelvis filmer och tv-spel 
så kan bibliotek få utökad budget.72 
 
För radio och teve uppger bägge skrifterna att om de ska sponsras så måste detta tydligt 
framgå.7374 Bägge skrifterna önskar att kultursponsringen ska öka, men tyvärr uppfattar de i 
stället en negativ tendens.75 Enligt Kulturen 2.0 finns denna negativa tendens även utanför 
Sveriges gränser.76 I båda skrifterna uppges att ett sätt att ändra denna negativa trend vore att 
lagtexten förtydligades så att det tydligt framgår vad som är godkända och avdragsgilla bidrag 
och vad som inte är det.77 Utöver sponsring vill båda skrifterna att ekonomiska stöd till 
verksamheter och institutioners nödvändighet ska omprövas ofta och så också med 
verksamheternas måluppfyllelse. Statens pengar ska inte spenderas där de inte behövs.78 
 
Om det är svårt att få sponsring avdragsgillt så kanske det är enklare att för näringslivet att få 
sin personals friskvård avdragsgill. Man hävdar att människor mår bra av kultur och att 
kulturupplevelser därför ska kunna ingå i friskvården. Det finns forskning som visar att 
människor mår bra av kultur.79   
 
Kommittén vill inte stödja all kultur. Man vill gärna bidra till folks bildning om den kan anses 
vara allmännyttig. Däremot om det gäller vuxna människors hobbyverksamhet så tycker man 
att de själva ska kunna ta ett större ekonomiskt ansvar. Ett mindre stöd kommer man dock 
fortsätta att bidra med. Man vill också satsa mer på folkhögskola än på studieförbund.80Enligt 
Kulturen 3.0 leder studieförbundens verksamhet till att specialisters kunskap förmedlas 
                                                 
64 Kulturen 2.0 s. 14f. Kulturen 3.0, s. 17f. 
65 Kulturen 2.0, s. 14. Kulturen 3.0, s. 18. 
66 Kulturen 3.0, s. 17. 
67 Kulturen 2.0, s. 8. Kulturen 3.0, s. 12. 
68 Kulturen 2.0, s. 14. Kulturen 3.0, s. 17f. 
69 Kulturen 2.0, s. 14. 
70 Kulturen 3.0, s. 17. 
71 Kulturen 2.0, s. 14. Kulturen 3.0, s. 18. 
72 Kulturen 2.0, s. 14f. Kulturen 3.0, s. 18. 
73 Kulturen 2.0, s. 12. Kulturen 3.0, s. 19. 
74 Utifrån den information jag tagit del av så drar jag följande slutsats. Att sponsringen tydliggörs är ett exempel 
på en direkt motprestation, vilket oftast är nödvändigt om sponsringen ska bli avdragsgill. Att sponsringen 
tydliggörs är viktigt även för sponsorer inom alla kulturinstitutioner och kulturevenemang. En annan aspekt är att 
man annars kan ta fel på vilken parts åsikt som förs fram, huruvida det är sponsorns eller den sponsrades. 
75 Kulturen 2.0, s. 21. Kulturen 3.0, s. 11. 
76 Kulturen 2.0, s. 21. 
77 Kulturen 2.0, s. 21. Kulturen 3.0, s. 11. 
78 Kulturen 2.0, s. 8. Kulturen 3.0, s. 9. 
79 Kulturen 2.0, s. 19. Kulturen 3.0, s. 11. 
80 Kulturen 2.0, s. 17. Kulturen 3.0, s. 21. 
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vidare.81 Vidare uppger denna skrift att ”det kulturpolitiska uppdraget innefattar också att slå 
vakt om bildningsideal och kunskapskrav”.82 
 
I Kulturen 3.0 står det att stiftelsen Framtidens kultur grundades år 1994 och finansierades då 
av medel från upplösta löntagarfonder. Dessa pengar skulle finansiera nyskapande 
kulturexperiment. Nu är pengarna slut och projektet är snart slut.83 
 
3.4 Definition av begrepp 
 
3.4.1 Sponsring 
 
Enligt Nationalencyklopedin, hädanefter NE, så är sponsring ett ”ekonomiskt stöd”. Det är en 
”affärsmässig överenskommelse där en sponsor, t.ex. ett företag, finansiellt stöder bl.a. sport- 
eller kulturevenemang i utbyte mot möjligheten att göra reklam på t.ex. arenor eller 
idrottskläder”. En sökning på sökordet ”kultursponsring” ger inget resultat i denna söktjänst.84 
 
3.5 Tidigare forskning 
 
Den tidigare forskningen består av två delar, kultursponsring av biblioteksverksamhet och en 
inblick i hur forskningen och näringslivet ser på sponsring av kultur. 
 
3.5.1 Kultursponsring av biblioteksverksamhet 
 
Det finns flera definitioner av sponsring utöver den som säger att den ska vara avdragsgill för 
givaren, se kapitel 3.1 och 3.4. Detta innebär att företeelsen sponsring i uppsatser om 
kultursponsring  av bibliotek har olika innebörder. Jag har funnit tre magisteruppsatser och en 
kandidatuppsats om kultursponsring av bibliotek. 
 
Ett lyckat exempel på sponsring av biblioteksverksamhet visar Sandra Bonassi på i sin 
magisteruppsats, från år 2008, Kultursponsring på folkbibliotek – en ideologikritisk analys av 
kulturpolitiska dokument. I detta fall har Kulturhusets barnbibliotek Rum för barn inlett ett 
samarbete med sin geografiska granne, varuhuset Åhléns. Eftersom varuhuset gränsar till 
Kulturhuset så kan man se varuhusets logga genom barnbibliotekets fönster. Genom ett bidrag 
på 3,14 miljoner från varuhuskedjan blev en ombyggnation av barnbiblioteket möjlig. Detta 
resulterade i en rolig plats att vara på. Detta barnbibliotek är efter ombyggnationen anpassat 
efter barnens behov. ”Klassificeringen följer barns sätt att tänka, med böcker om stjärnor 
under taket och böcker om smådjur nere vid golvet”.85 Miljön är lekfull med kojor, 
hängmattor, klätterhus och ateljé.86 Barnbibliotekets besöksantal har ökat, med 300 procent, 
sedan ombyggnationen om man ser till de tre första månaderna. Håller de siffrorna i sig skulle 
biblioteket ha 400.000 besökare per år.87 
 
                                                 
81 Kulturen 3.0, s. 21. 
82 Ibid., s. 29. 
83 Kulturen 3.0, s. 26. 
84 Nationalencyklopedin..  
85 Bonassi, Sandra 2008. Kultursponsring på folkbibliotek – en ideologikritisk analys av kulturpolitiska 
dokument, Magisteruppsats 2008:13, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap 
(BHS), , s. 1 och s. 11f. 
86 Ibid., s. 8. 
87 Ibid., s. 9. 
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Så till de fördelar som Åhléns har med samarbetet. I entrén till barnbiblioteket finns det en 
skylt som med lekfulla ord beskriver vad man kan göra i biblioteket. På skylten står även att 
biblioteket drivs i samarbete med Åhléns. Denna skylt är det enda i biblioteket som upplyser 
om samarbetet. Ändå visade en liten undersökning där 100 besökare tillfrågats, att de flesta 
besökarna visste om samarbetet (det står inte om det är föräldrar/vuxna eller barn som 
tillfrågats). Kanske beror det på att projektet fått plats i media (min anmärkning). Bibliotekets 
ansvarige för sponsringsfrågor, Karolina Bertorp, uppger att Åhléns ser två vinster med 
samarbetet: Barns intresse för läsning ökar och varuhuset ökar sin försäljning av 
barnlitteratur. Varuhuset får också tillgång till biblioteket vid ”speciella tillfällen” samt 
kunskapsöverföring från biblioteket under den period på tre år som projektet löper.88 I Åhléns 
pressmeddelande uppges att de genom samarbetet mellan privat och offentligt vill fortsätta 
påverka samhällsutvecklingen.89 Ingenstans i uppsatsen uppges om Åhléns fått igenom sitt 
bidrag på drygt tre miljoner som avdragsgill sponsring, det vill säga om bidraget är 
avdragsgillt eller inte.”90 
 
Catharina Fogelström har i sin magisteruppsats, från år 2003, Folkbibliotekssponsring – en 
undersökning av alternativa finansieringsmöjligheter för svenska bibliotek undersökt ”vilka 
förutsättningar folkbiblioteken har att skaffa sig extra inkomstkällor då det traditionella sättet 
via anslag inte riktigt vill räcka till”. Att sponsring är ett av detta sätt är Fogelström medveten 
om och hon vill speciellt inrikta sig på sponsring. En frågeställning lyder ”vilka är 
konsekvenserna av att använda sig av alternativ som sponsring som finansieringskälla?” För 
att besvara frågeställning har Fogelström intervjuat fem personer, som är väl förtrogna med 
folkbibliotekets verksamhet.91 
 
En eventuell konsekvens av sponsring är, enligt Fogelström, att ”sponsorn på olika sätt ska 
försöka påverka eller styra verksamheten och dess innehåll”. Detta kan biblioteket undvika 
genom att alltid behålla sin integritet och hela tiden fundera på vilka gränser man tycker är 
rimliga. Samarbetet mellan biblioteket och sponsorn ska vara baserat på ett ömsesidigt 
förtroende. Det är viktigt att i förväg upprätta avtal som reglerar hur samarbetet ska se ut. En 
annan konsekvens kan vara att biblioteket blir beroende av det ekonomiska bidrag som 
sponsringen utgör. Det finns också en rädsla för att de offentliga ekonomiska bidragen ska 
minska, om biblioteket tillförs ekonomiska tillskott genom sponsring.92 
 
Katarina Björnestam och Annalena Olsson har i sin kandidatuppsats, från år 2010, Bibliotek 
och sponsring – en studie om sponsring vid sju bibliotek velat undersöka hur 
bibliotekspersonal inom folkbiblioteksverksamhet ser på sponsring av den samma. En av 
deras fyra frågeställningar lyder ”hur ser sponsringsprocessen ut?”93 Björnestams och Olssons 
första urval för studien bestod av 290 folkbibliotek i Sverige till vilka de skickade e-post, med 
en förfrågan om huruvida biblioteket använde sig av sponsring. Av de 165 bibliotek som 
besvarade deras e-post uppgav sjutton stycken att de använde sig av sponsring. Dessa sjutton 
                                                 
88Ibid., s. 9. 
89 Ibid., s. 12. 
90 Ibid., s. 2. 
91 Fogelström, Catharina 2003. Folkbibliotekssponsring: en undersökning av alternativa 
finansieringsmöjligheter för svenska folkbibliotek, Magisteruppsats, BIVIL:s skriftserie 2003:8, Lunds 
universitet/Avdelningen för ABM och bokhistoria, s. 5. 
 
92Ibid., s. 5. 
93 Björnestam, Katarina och Olsson, Annalena 2010. Bibliotek och sponsring – en studie om sponsring vid sju 
bibliotek, Kandidatuppsats 2010:11, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap 
(BHS), s. 8. 
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bibliotek ville uppsatsförfattarna gärna intervjua via e-post.94 Sju av biblioteken var villiga att 
delta i studien.95 Av dessa sju folkbibliotek visade det sig att endast ett bibliotek systematiskt 
integrerat sponsring i sin löpande verksamhetsutveckling. Av de övriga sex biblioteken 
använde sig vissa av sponsring sporadiskt och andra fick inte sponsring, utan gåvor.96 Det för 
sin organiserade användning av sponsring utmärkande biblioteket ville dock inte använda 
begreppet sponsring, i stället använder de begreppet fundraising.97 
 

De förklarar fundraising som ett partnerskap och det bygger på gemensamma intressen och 
värderingar samt genererar fördelar för samtliga inblandade partier. De externa aktörerna stödjer 
biblioteket genom bidrag i form av till exempel pengar, tjänster, varor eller kompetens. Varje 
partnerskap är unik och bibliotekets motprestation varierar därför beroende på omfattning och de 
olika aktörernas engagemang.98 

 
Susann Moritz vill i sin magisteruppsats, från år 2002, Gratis pengar? – om sponsring av 
kultur undersöka dels vilka fördelar och nackdelar som kultursponsring för med sig och dels 
vilka mål som sponsor och sponsringsmottagare har. I detta fall är Sparbanksstiftelsen Skåne 
sponsor och Malmö stadsbibliotek sponsringsmottagare.99 Malmö stadsbibliotek fick drygt en 
miljon kronor, fördelat på tre år, av Sparbanksstiftelsen Skåne. Sparbanksstiftelsen hade syftet 
att dels att öka tillgången till de mest populära titlarna, nyheterna, och dels att skapa ett bra 
litteraturutbud för mindre företag. Biblioteket förband sig att ”på lämpligt sätt synliggöra 
Stiftelsens ekonomiska satsning på Stadsbiblioteket exempelvis genom att angiva detta i 
informationsfolder om näringslivssatsningen, på hyllor för Nyhetstorget och genom 
pressinformation vid lämpligt tillfälle under hösten”. Dessa satsningar på biblioteket hade inte 
genomförts utan Sparbanksstiftelsens ekonomiska bidrag då biblioteket inte fått tillräckligt 
medieanslag från Malmö stad.100 
 
3.5.2  Forskningens och näringslivets syn på kultursponsring 
 
Binnas Ayata, med ett förflutet som nyhetsreporter inom SVT och SR101, har sammanställt en 
antologi med titeln Kulturekonomi: Konsten att fånga osynliga värden.102 Den grundläggande 
tanken bakom antologin är nedanstående; 
 

För att vitalisera kulturlivet i Sverige krävs att olika intressenter fokuserar på det som förenar 
dem i stället för att värna de egna reviren. Ett samarbete mellan olika intressenter inom kultur, 
näringsliv, politik och myndigheter skulle även ge nationalekonomiska vinster. Utblickar till 
Europa visar att antalet yrkesverksamma inom kulturnäringen ökar betydligt snabbare än inom 
någon annan bransch. Även utvecklingen i USA och Kanada visar liknande tendenser103 
 

Syftet för antologin är att vidga vyn av sponsring, från den traditionella där 
kulturorganisationer passivt mottar bidrag till att såväl sponsrande företag som 
kulturorganisationer gynnas. Hur kan kultursponsring vara en värdefull 

                                                 
94 Ibid., s. 20. 
95 Ibid., s. 21. 
96 Ibid., s. 23ff. 
97 Ibid., s. 23. 
98 Ibid., s. 23. 
99 Moritz, Susann (2002). Gratis pengar? – om sponsring av kultur, Magisteruppsats 2002:90, Högskolan i 
Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap (BHS), s. 4. 
100 Ibid., s. 32f. 
101 Kulturekonomi: Konsten att fånga osynliga värden (2007). Binnas Ayata, ed, s. 11.  
102 Ibid., s. 1 och s.13. 
103 Ibid., s. 13f. 
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marknadsföringsmetod för företag samtidigt som kulturorganisationer får utökade 
sponsringsintäkter och lyckas behålla sin integritet?104  
 
Antologin består av två delar. Den första delen består av artiklar från personer som är aktuella 
med forskning inom kulturekonomi. Den andra delen består av intervjuer med personer som 
är verksamma inom film, konst, museer och teater, vilka kan vara såväl offentligt som privat 
finansierade.105 
 
Ragnar Lund, doktorand inom företagsekonomi vid antologins utgivning, bidrog med artikeln 
Värdet av kultursponsring. Han presenterar såväl sponsring av idrott och sponsring av kultur 
och deras respektive bakgrund där sponsring av idrott dominerat, delvis eftersom idrott tillåter 
större exponering för företag och sponsringen därmed blir avdragsgill.106 Kulturen kan 
erbjuda företagen en annan form av marknadsföring än idrotten, som är uppbyggd på 
relationer mellan sponsorn, den sponsrade (rättighetsinnehavaren) och publiken; kunderna och 
intressenterna.107 Sponsorn får då en relation till publiken genom den redan bestående mellan 
den sponsrade och publiken. Sponsorn lägger ett mervärde till den produkt som den sponsrade 
(rättighetsinnehavaren) erbjuder publiken.108 Denna marknadsföring är ofta mer 
kostnadseffektiv för sponsorn och det bidraget behöver inte ens bestå av transaktioner av 
pengar.109 
 
Ragnar Lund tar upp ett exempel på kostnadseffektiv marknadsföring grundat på relationen 
mellan sponsorn, rättighetsinnehavaren som sponsras och rättighetsinnehavarens publik. Det 
rör sig om programmet Roomservice som finansieras av Färgdepartementet, representant för 
svenska färghandlare. I programmet används enbart färg, inte tapeter, vilket indirekt gör 
reklam för färghandlarna.110 
 
Jan Åman, då chef för Färgfabriken, som intervjuades av Binnaz Ayata, uppger att 
Färgfabriken skapar möjlighet för debatt mellan många olika aktörer och inte behöver vara 
rädd för att ta upp okonventionella ämnen. Detta eftersom att Färgfabriken får stöd från så 
många intressenter eller aktörer vilket gör att de inte påverkas av sin sponsor. Färgfabriken 
blir därför en fristående tillgänglig arena för många. Tvärtemot vad namnet antyder handlar 
det om mycket mer än färg (om man med färg menar en kulör som man kan färglägga 
med).111  
 
En annan person som intervjuats av Binnas Ayata är Mikael Strandänger, som var VD för 
Kultur- och näringsliv.112 Kultur & näringsliv är enligt dem själva ”Sveriges främsta 
brobyggare mellan kulturliv, näringsliv och samhälle”. Det bildades år 1988 av företag som 
inspirerats av lyckade exempel av kultursponsring utomlands. Företagen ville få till stånd 
utveckling även i Sverige.113 
 

                                                 
104 Ibid., s. 14f. 
105 Ibid., s. 14. 
106 Ibid., s. 29f. 
107 Ibid., s. 30 och 32. 
108 Ibid., s. 32. 
109 Ibid., s. 30. 
110 Ibid., s. 31. 
111 Ibid., s. 322ff. 
112 Ibid., s. 286. 
113 Kultur&näringsliv,Verksamhet. 
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Den första kontakten med kultur inom näringsliv fick Strandänger i sin roll som civilingenjör 
på ett företag vars konstförening erbjöd ett opretentiöst sätt för chefen att umgås med sina 
anställda. Strandänger anser att kultur möjliggör att tyngre frågor, som är gemensamma för 
mänskligheten, såsom filosofi-, livs- och etikfrågor kommer upp till diskussion. En lyckad 
följd av dessa diskussioner är att nya relationer skapas. En satsning på kulturen ger därigenom 
att nya relationer skapas och även en spridningseffekt.114 Idrott innehåller inte dessa tyngre 
frågor och behöver därför inte ha lika stor publik som kulturen. En satsning på kulturen kan 
därför ge mer än sponsring av idrott.115 
 
Strandänger talar om direkt och indirekt motprestation utifrån Kulturhusets barnbiblioteks 
samarbete med företaget Åhléns. Den direkta motprestationen består av skylten i entrén 
medan den indirekta motprestationen består av den association som bibliotekets publik gör till 
Åhléns.116 Strandänger vet vad han talar om när han framhåller vikten av att företagen 
tydliggör de vinster, såväl i form av direkta motprestationer som i indirekta motprestationer, 
som de gör när de sponsrar en kulturinstitution eller kulturevenemang. Han är nämligen insatt 
i förfarandet då Pharmacias sponsring av Kungliga operan togs upp i domstol. 117  
 
Läkemedelsföretaget Pharmacia ville marknadsföra sig själva då de bytte namn till Procordia 
genom att bland annat bjuda in läkare till ett evenemang på Kungliga operan. Samarbetet 
innehöll dock mer än detta engagemang, exempelvis så uppfattade Pharmacia att kopplingen 
till operan skulle ge dem goodwill. Företaget fick dock inte igenom en del av sin sponsring av 
operan. Problemet var Pharmacia i sitt avtal inte tydligt uttryckte de olika motprestationernas 
individuella vinster för företaget. Avtalet togs så småningom upp i högsta instans, 
Regeringsrätten, där det blev prejudicerande. De beslut som togs i Regeringsrätten är således 
vägledande för framtida fall. Kostnaderna för den goodwill (association) som Pharmacia 
uppfattade med att sammankopplas med Kungliga Operans 250-årsjubileum beviljades inte. 
Goodwill klassas som gåva. Läkemedelsföretaget Pharmacias verksamhet på operan riktade 
sig till läkare, som företaget ansåg vara en målgrupp för operan.118  
 
Strandänger anser att det i princip behövs en lagändring om att sponsring ska bli avdragsgill, 
oavsett om det handlar om direkta eller indirekta motprestationer, för att det ska bli någon 
förändring i domarnas utslag på grund av denna prejudicerande dom.119 Den fråga som 
Strandänger tycker det är viktigt att ett företag som vill sponsra kultur ställer sig när de ska 
upprätta ett avtal om sponsringen är följande: Vad är varje motprestation från den sponsrade 
kulturinstitutionen eller kulturevenemanget, såväl direkta som indirekt, värt i kronor för det 
sponsrande företaget? Görs en sådan bedömning blir det Skatteverkets uppgift att motbevisa 
dens riktighet. 120 
 
I ett helhetsperspektiv anser Strandänger inte att det finns någon anledning för 
kulturinstitutioner att oroa sig för att företag som sponsrar dem skulle vilja påverka deras 
verksamhet. Naturligtvis finns det dock undantag som man behöver vara aktsam mot. Han 
påminner dock om att även det offentliga påverkar kulturinstitutionerna eftersom de kräver att 
vissa delar ska finnas med i deras verksamhet.121  
                                                 
114 Kulturekonomi (2007)., s. 286f. 
115 Ibid., s. 290f. 
116 Ibid., s. 291. 
117 Ibid., s. 292. 
118 Ibid., s. 292ff. 
119 Ibid., s. 298. 
120 Ibid., s. 292. 
121 Ibid., s. 299f. 
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Hade Pharmacias sponsring av Kungliga operan tagits upp i en domstol i Danmark, England, 
Frankrike eller Tyskland så hade Pharmacia fått bifall för all sin sponsring, enligt Kultur- och 
näringslivs undersökning med jurister och sakkunniga i respektive land.122 I Sverige finns en 
lång tradition att det offentliga ska stå för kulturinstitutioners försörjning. Från början var det 
renässansfurstarna som stod för detta.123 I framtiden ser Strandänger att det kommer bli en 
konkurrensnackdel för Sverige att ha så höga inkomstskatter landet det har. Företag kommer 
att välja bort en etablering i Sverige till förmån för länder med lägre inkomstskatter.  Detta 
kommer att innebära att landets budget minskar och att mindre pengar från det offentliga 
kommer att kunna ges till kulturen. På detta sätt kommer förr eller senare bättre 
avdragsmöjligheter att tvingas fram i Sverige.124 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
122 Ibid., s. 295. 
123 Ibid., s. 298f. 
124 Ibid., s. 301. 
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4 Diskursanalys av moderat sponsringspolitik 
 
Det empiriska materialet har nedan strukturerats utifrån diskursanalysens teori och metod och 
utifrån min valda inriktning av denna. Det är tre olika materialgrupper som jag använt mig av, 
Moderaternas och Nya Moderaternas motioner, utskottens behandling av dessa motioner i 
form av betänkanden och kammarens behandling av dessa motioner i form av en debatt. För 
varje materialgrupp har jag funnit olika åsikter, ofta repetitivt återkommande, om 
kultursponsring. 
 
I min empiriska undersökning presenterar jag de olika åsikter jag funnit i respektive 
materialgrupp. För varje åsikt uppger jag vilka nodalpunkter och vilka moment jag funnit. I 
min analys kommer jag infoga dessa nodalpunkter och moment i ekvivalenskedjor och 
diskurser. 
 
4.1 Moderaternas motioner 
 
Motionärerna verkar företräda det näringsliv som vill ägna sig åt kultursponsring. Fyra av fem 
funna åsikter är enbart sedda ur deras synvinkel. Tre av dessa fyra åsikter behandlar 
näringslivets problem med att kultursponsring inte automatiskt är avdragsgill. Den sista av 
dessa fyra åsikter handlar om de fördelar företag får när de sponsrar kultur. Den avvikande 
åsikten bland de fem handlar om vilka fördelar kulturinstitutioner och kulturevenemang har 
av kultursponsring. Åsikterna är inte så många till antalet och det är inte heller 
nodalpunkterna, vilka är tre till antalet, kultur, kultursponsring och offentlig bidragsgivning. 
 
4.1.1 Fördelar för företag med att sponsra kultur 
 
Nodalpunkt:  Kultursponsring. 
 
Moment: Ge anställda en kulturupplevelse. 
 Värdefull kanal för att nå kunder.125 

Ett företags engagemang ökar kulturintresset hos personal och kunder samt  
 medverkar till att nya grupper blir delaktiga.126 
 Rikare kulturliv.127 
 
4.1.2 Fördelar med sponsring för kulturinstitutioner och kulturevenemang 
 
Nodalpunkt: Kultursponsring 
 
Moment: Stor betydelse för kulturarrangörer. 
 Fler finansieringskällor.128 
 
Nodalpunkt: Offentlig bidragsgivning 
 

                                                 
125 Mot. 1997/98:Kr238 Kulturpolitiken, 10. Kulturens finansiering, rad 110-112, Mot. 1998/99:Kr256 
Kulturpolitiken, rad 595-97 (totalt 682), Mot. 1999/2000:Kr317 Kulturpolitiken, rad 699-701 (totalt 849). 
126 Mot. 1997/98:Kr238 Kulturpolitiken, 10. Kulturens finansiering, stycke 14, rad 1-3, Mot. 1990/91:Kr 286 
Kulturpolitiken, rad. 323-324 (totalt 511). 
127 Mot. 1990/91:Kr286 Kulturpolitiken, 9. Andra finansieringskällor, stycke 1, rad 3. 
 
128 Mot. 1998/99:Sk654, stycke 1, rad 5-10. 
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Moment: Det höga skatteuttaget och kostnadsläget. 
 Det allmänna får kompensera genom bidragsgivning. 
 Kultur blir beroende av mecenatskap som bygger på politiska beslut, vilket  
 skapar beroende och osäkerhet. 
 Få aktiviteter kan av egen kraft fungera på den marknad som efterfrågan skapar  
 när en så stor del av köpkraften dragits in skattevägen.129 
 
Nodalpunkt: Kultur. 
 
Moment: Kulturen ska kunna vara en fri och obunden kraft. 
 Kulturyttringar är viktiga, och annorlunda, former att utöva yttrandefriheten. 
 Kulturstödet bör kanaliseras via många bidragsgivare för att garantera den  
 pluralism som bör vara en utvecklad nations kännemärke. 
 All kultur kan inte uppbära stöd. 130 
 

Sponsring och mecenatskap öppnar en möjlighet till ytterligare satsning inom 
alla områden, såsom stipendier, fler turnéer, uppsättningar, föreställningar etc.131 
Sponsring av kultur ger kulturinstitutionerna större utrymme att sprida kulturen 
till fler.132 

 
 
4.1.3 Hinder för att näringslivet och företag ska få sponsra kulturinstitutioner och 
kulturevenemang 
 
Nodalpunkt: Kultursponsring.   
 
Moment: Skattemyndighetens bedömning av rätt till skatteavdrag för de kostnader ett  
 företag haft för att sponsra kulturaktiviteter varierar mellan olika 
myndigheter.133 
 

Den uppmärksammade domen där Pharmacia Upjohn inte fick igenom sina 
avdrag fullt ut för sponsringen av Kungl. Operan har negativt påverkat en 
fortsatt utveckling av samarbetet mellan våra kulturinstitutioner och 
näringslivet.134 
 
Sponsring av ett evenemang kanske företaget gör med ett långsiktigt 
helhetssyfte och inte för att få samma omedelbara effekt som direktreklam i 
brevlådor. Det finns risker med att sponsra ett kulturprojekt eller köpa ett 

                                                 
129 Mot. 1997/98:Kr238 Kulturpolitiken, 10. Kulturens finansiering, stycke 2, rad 1-8. Mot. 1998/99:Kr256 
Kulturpolitiken, rad. 501-508 (totalt 682). 
130 Mot. 2000/01:Kr235, Stycke 5 Moderaterna och kulturen – våra utgångspunkter. Mot. 1998/99:Kr256 
Kulturpolitiken, rad 100-105 (totalt 682). Mot. 1997/98:Kr238 Kulturpolitiken, 2. Vår syn på kulturpolitik, 
stycke 14, hela. Mot. 1999/2000:Kr317 Kulturpolitiken, rad 109-111 (totalt 849). 
131 Mot. 1990/91:Kr286 Kulturpolitiken, 9. Andra finansieringskällor, stycke 7, rad 1-4. 
132 Mot. 2001/02:K25 med anledning av förs. 2001/02:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående Sponsring 
av statliga myndigheter, Motivering, stycke 7, rad 6-7. 
133 Mot. 1990/91:Kr286 Kulturpolitiken. 
134 Mot. 2002/03:Sk225 Kultursponsring. Mot. 2003/04:Sk290 Kultursponsring. Mot. 2004/05:Sk275 Sponsring, 
stycke Sponsring. Mot. 2005/06:Sk322 Kultursponsring, stycke Sponsring, Mot. 2005/06:Sk383 Utvidgad 
avdragsrätt för kultursponsring, stycke Underlätta sponsring för kulturen. 
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konstverk i den meningen att det inte ger den reklam och goodwill hos kunder 
som det var tänkt.135 
 
Den handlar inte om en grundfinansiering. Den är snarare ett komplement för 
utvecklingen av svenskt kulturliv. En kombination av offentliga och privata 
medel är både bra och nödvändig.  
 
Reglerna är oklara och föråldrade. Avdragsrätten måste med de regler som finns 
idag bedömas enligt de allmänna förutsättningarna för avdrag för omkostnader i 
20§ kommunalskattelagen som skrevs redan 1928. De gamla reglerna talar 
exempelvis om att sponsorn och mottagaren skall ha ett tydligt samband.136  
 
Rädslan för att näringslivet skulle påverka den konstnärliga utformningen är 
överdriven. Företag vill associeras till områden där man framstår som en 
attraktiv arbetsgivare.137 
 
Det är viktigt att gränser för sponsringskostnader måsta vara exakt i förhållande 
till gåva, eftersom skattelagstiftningen innehåller förbud mot gåva. 
All sponsring skall betraktas som avdragsgill marknadsföring.138  
Lagtexten måste vara tydlig så att sponsringskostnaden är en avdragsgill kostnad 
under förutsättning att sponsorn erhåller en motprestation direkt eller det 
framgår indirekt.139140 

 
4.1.4 Hur ska man få bort de hinder som hindrar näringslivets och företagens sponsring av 
kulturinstititutioner och kulturevenemang? 
 
Nodalpunkt:  Kultursponsring.  
 
Moment: De våren 2000 avkunnade domarna rörande Pharmacia Upjohns och Falcons 

avdragsyrkande för sponsring av kulturevenemang visar med all önskvärd 
tydlighet att det är väsentligt att reglerna kring sponsring preciseras.141 

 
 En närmare koppling mellan kultursektorn och näringslivet är viktigt för den 

framtida utvecklingen av både kulturlivet och näringslivet i Sverige. 
Det finns idag ett växande intresse från båda parter att finna 
samarbetsmöjligheter. Dock försvaras detta samarbete av snårig lagstiftning och 
brist på kunskaper, strukturkapital och modeller för värdeskapande 
samarbeten.142 

                                                 
135 Mot. 2000/01:Sk694 Sponsring av kulturevenemang och inköp av konst, Förslag till riksdagsbeslut, stycke 4. 
136 Mot. 2002/03:Sk225 Kultursponsring. Mot. 2003/04:Sk290 Kultursponsring. Mot. 2004/05:Sk275 Sponsring, 
stycke Sponsring. Mot. 2005/06:Sk322 Kultursponsring, stycke Sponsring. Mot. 2005/06:Sk383 Utvidgad 
avdragsrätt för kultursponsring, stycke Underlätta sponsring för kulturen. 
137 Ibid. 
138 Ibid. 
139 Mot. 2002/03:Sk225 Kultursponsring. Mot. 2003/04:Sk290 Sponsring. 
140 Snarlika varianter av texten för föregående not finns i motionerna Mot. 2004/05:Sk275 Sponsring, stycke 
Sponsring, Mot. 2005/06:Sk322 Kultursponsring, stycke Sponsring och Mot. 2005/06:Sk383 Utvidgad 
avdragsrätt för kultursponsring, stycke Underlätta sponsring för kulturen. 
141 Mot. 2000/01:N266 Ett land som lockar, stycke 3 En bra kulturpolitik. Mot 2001/02:N211 Fler och växande 
företag, stycke 6.7.4 Kreativ kultur. 
142 Mot. 2007/08:Sk377 Fler möjligheter för kulturen, stycke Motivering. 
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Skattelagstiftningen som reglerar avdragsrätten för sponsring bör snarast ändras 
i enlighet med det förslag från Stockholms Handelskammare som överlämnades 
till Kulturdepartementet i november 2006. (”Förslag om förändrade regler för 
sponsring, Stockholms Handelskammare, rapport 2006:3”.)143144 

 
Idag gör till exempel föreningen Kultur och Näringsliv stora insatser för att 
bygga broar mellan aktörer i de båda sektorerna, men mer behöver göras. Staten 
borde överväga att införa kompetenscentrum för samarbeten och mötesplatser 
mellan parterna. Här kan ett nyligen genomfört arbete i Norge tjäna som modell, 
Forum for Kultur og Naeringsliv i Oslo.145 

 
4.1.5 Angående skr. 2003/04:175 Avdrag för s.k. sponsring 
 
Nodalpunkt: Kultursponsring 
 
Moment: I den skrivelse som regeringen överlämnade till riksdagen i år redogjorde man 

bara för de regler som gäller och konstaterade att ett förtydligande vare sig är 
möjligt eller lämpligt, utan menade att det räckte med att Skatteverket utfärdar 
rekommendationer för att komma till rätta med tolkningssvårigheter. 

 Regeringen skulle följt riksdagens beslut att göra en översyn av 
sponsringsreglerna. 146 

  
De senaste årens domar i frågan (rörande Pharmacia-UpJohn, Falcon och den så 
kallade Helsingborgsdomen) visar med all önskvärd tydlighet att rättsläget är 
ytterst otydligt. Vi tror inte att Skatteverket lyckas bringa klarhet och formulera 
rekommendationer som gör frågan om kultursponsring tydlig för näringslivet.147 

 
4.2 Riksdagens behandling av motioner i utskott 
 
De åsikter jag funnit i betänkandena från utskotten, kulturutskottet, skatteutskottet och 
konstitutionsutskotten, handlar om fördelar och nackdelar med sponsring, vad följderna blir 
om den offentliga medelstilldelningen minskar om sponsringen ökar och uppfattningar om 
huruvida den skattelagstiftning som berör kultursponsring fungerar till belåtenhet eller inte. 
Åsikterna är fem till antalet och nodalpunkterna tre, kultursponsring, statliga kulturbidrag och 
statligt stöd. Det som i kapitel 4.1 benämndes offentlig medelstilldelning benämns här statliga 
kulturbidrag och statligt stöd. Utskottens svar är alltid grundade på en omfattande beskrivning 
av hur kulturpolitiken tidigare ställt sig till kultursponsring. 
 
4.2.1 Fördelar med sponsring  
 
Nodalpunkt:  Kultursponring 
 
                                                 
143 Ibid., stycke Sponsring. 
144 I Stockholms Handelskammare rapport 2006:3 Förslag om förändrade regler för sponsring står det i 
sammanfattningen, s. 3, att deras förslag är att ”utgifter för marknadsföring, som har eller kan antas få betydelse 
för näringsverksamhet ska dras av”. Detta innebär inte att alla nu kallade gåvor ska bli avdragsgilla. 
145 Mot. 2007/08:Sk377 Fler möjligheter för kulturen, stycke Kompetenscentrum. 
146 Mot. 2004/05:Sk275 Sponsring, stycke Sponsring, Motivering, stycke 4. 
147 Mot. 2004/05:m285 med anledning av skr. 2003/04:175 Avdrag för s.k. sponsring, Motivering, stycke 2. 
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Moment: Värdefullt tillskott till finansieringen av kulturinstitutioner och annan 
kulturverksamhet.  
Om sponsring inte avser basverksamheten.  
Om sponsorn inte uppställer krav på medbestämmande i fråga om 
verksamhetens innehåll.148 

 
4.2.2 Reaktioner på eventuellt minskad offentlig medelstilldelning 
 
Nodalpunkt: ”statliga kulturbidragen” och ”statligt stöd” 
 
Moment: Budgetprocessen ger ramar för de statliga utgifterna och det är inte möjligt att 

från ett år till ett annat skära ner de statliga kulturbidragen utan att 
kulturverksamheten tar skada eller att landstingens och kommunernas planering 
rubbas. 149 

 
Mångfald och förnyelse främjas om statligt stöd fördelas av flera instanser. 
Statligt kulturstöd fördelas även av andra än Kulturrådet och Kulturrådet har till 
sin hjälp referens- och arbetsgrupper.150 

 
4.2.3 Nackdelar med sponsring 
 
Nodalpunkt: Kultursponsring 
 
Moment: Kulturaktiviteter utnyttjas främst för de stora företagens marknadsföring.151 
 

Det främst är kulturinstitutionerna och den etablerade konsten som får 
sponsorstöd. Ytterligare ekonomisk obalans kan uppstå till nackdel för konst 
som söker nya vägar. 152 

 
4.2.4 Skattelagstiftning om sponsring 
 
Nodalpunkt: Kultursponsring 
 
Moment: Utgifter för sponsring kan vara avdragsgilla som driftskostnader med hänsyn till 

det reklamvärde och goodwill värde som sponsorverksamheten kan innebära för 
ett företag. En grundläggande förutsättning är då att sponsorn får motprestation 
som står i rimlig proportion till insatsen. Utan motprestation torde bidraget bli 
betraktat som gåva för vilken avdragsrätt inte föreligger.153 

                                                 
148 Betänkande 1997/98:KrU1 Budgetpropositionen för år 1998, utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund 
och fritid. Utskottet, B. Allmänna kulturfrågor. Vissa frågor med budgetanknytning, 1.2 Finansiering av 
kulturverksamhet, rad 167-170 (totalt 249). 
149 Betänkande 1998/99:KrU7 Vissa kulturpolitiska frågor, Utskottet, Utgångspunkter för kulturpolitiken, rad 
171-175 (totalt 812). Betänkande 1999/2000:KrU9 Vissa kulturpolitiska frågor. Utskottet, rad 97-100 (totalt 
1230).  
150 Betänkande 1998/99:KrU7 Vissa kulturpolitiska frågor, Utskottet, Utgångspunkter för kulturpolitiken, rad 
182-190 (totalt 812). Betänkande 1999/2000:KrU9 Vissa kulturpolitiska frågor, rad 100-104 (totalt 1230). 
151 Betänkande 1990/91:KrU20 Allmän kulturverksamhet m.m., Uskottet, Sponsring, kulturfonder, rad 473-474 
(totalt 1024). 
152 Ibid., rad 480-484 (totalt 1024). 
153 Betänkande 1998/99:SkU11 Allmänna motioner om företags- och kapitalbeskattning, Utskottet, Sponsring, 
Utskottets ställningstagande, rad 457-465 (totalt 733). Betänkande 2000/01:SkU27 Arvs- och gåvoskattens 
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 Avdragsrätt för sponsringsverksamhet bör följa de grundläggande principerna 

för avdragsrätt för driftskostnader i näringsverksamhet. Skattemyndigheterna får 
avgöra från fall till fall om en avdragsrätt är förenlig med dessa principer.154 
Under vissa förutsättningar kan det också vara möjligt för ett sponsrande företag 
att ansöka om förhandsbesked. Det är inte motiverat med en särskild avdragsrätt 
för kultursponsring.155 

  
En ökad detaljreglering av avdragsrätten i syfte att förtydliga regelsystemet 
skulle strida mot intentionerna om förenkling i den nya inkomstskattelagen och 
heller knappast lösa problemet med att det i enskilda fall uppstår 
gränsdragningsfrågor.156 
 
Gränsdragningsfrågorna rörande sponsring får lösas av rättspraxis. De senaste 
regeringsrättsavgörandena har bidragit till att klargöra rättsläget på ett sätt som, 
enligt utskottets mening, väsentligt ökat förutsebarheten vid bedömningen av 
om sponsringsbidrag är avdragsgilla i rörelse.157 

 
Med hänsyn till den kritik av skatteregler och praxis som förs fram i de nu 
aktuella motionerna finns det enligt utskottets mening anledning för regeringen 
att pröva om inkomstskattelagens regler har en alltigenom ändamålsenlig 
utformning när det gäller avdrag för utgifter i samband med sponsring. Det har 
bl.a. framhållits att sponsring som är ägnad att förbättra ett företags image i en 
kundgrupp inte beaktas tillräckligt i gällande rätt. Regeringen bör även pröva 
om reglerna behöver göras tydligare för att det ska vara lättare att i förväg 
bedöma den skattemässiga behandlingen av en sponsring. En utgångspunkt för 
prövningen bör vara att reglerna ska vara neutrala med avseende på vilket 
ändamål sponsringen avser, och undersökningen bör belysa om även en indirekt 
koppling mellan sponsorns och sponsormottagarens verksamheter skulle kunna 
godkännas. Det bör även vara en utgångspunkt att principen om avdragsförbud 
för gåvor skall ligga fast. Regeringen bör så snart det kan ske återkomma till 
riksdagen och redovisa resultatet av sitt arbete samt lämna eventuellt förslag till 
lagändringar.158 
 

4.2.5 Angående skr. 2003/04:175 Avdrag för s.k. sponsring 
 
Nodalpunkt:  Kultursponsring 
 

                                                                                                                                                         
infogning i skattekontosystemet, Utskottets överväganden, Sponsring m.m., Gällande bestämmelser, rad 206-215 
(totalt 376). 
154 Betänkande 2000/01:SkU27 Arvs- och gåvoskattens infogning i skattekontosystemet, Sponsring m.m., 
Utskottets ställningstagande, rad 313-323 (totalt 376). Betänkande 1998/99:SkU11 Allmänna motioner om 
företags- och kapitalbeskattning, Utskottet, Sponsring, Utskottets ställningstagande, rad 468-477 (totalt 733). 
155 Betänkande 1998/99:SkU11 Allmänna motioner om företags- och kapitalbeskattning, Utskottet, Sponsring, 
Utskottets ställningstagande, rad 468-477 (totalt 733). 
156 Betänkande 2000/01:SkU27 Arvs- och gåvoskattens infogning i skattekontosystemet, Sponsring m.m., 
Utskottets ställningstagande, rad 329-335 (totalt 376). 
157 Ibid., rad 336-342 (totalt 376). 
158 Betänkande 2002/03:SKU8 Allmänna motioner om företags- och kapitalbeskattning, 23. Bidrag till idrott, 
kultur och annan ideell verksamhet, Tidigare behandling. Betänkande 2003/04:SKU21 Allmänna motioner om 
avdrag för s.k. sponsring, Utskottets överväganden, Utskottets ställningstaganade. 
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Moment: Enligt regeringens bedömning hindrar inte nuvarande lagregler och rättpraxis att 
det i det enskilda fallet kan göras en nyanserad bedömning av sponsorns rätt till 
avdrag och att hänsyn därvid tas till andra kostnader i näringsverksamheten.159 

 
 Emellertid förutsatte regeringen att man i praxis, med bibehållen respekt för 

förbudet mot avdrag för gåvor, skall kunna beakta imageskapande sponsring i 
högre utsträckning.160 

 
 Nuvarande rättsregler hindrar inte att rättsutvecklingen följer utvecklingen inom 

företagen och går mot en större öppenhet i fråga om motprestationens karaktär. 
Utgången i de tidigare behandlade Procordia- och Falcomålen hindrar inte heller 
motprestationer av olika karaktär.161 

 
 Ett sätt att komma tillrätta med tolkningssvårigheter är enligt skrivelsen att 

Skatteverket utfärdar rekommendationer på området. Rekommendation har i 
förhållande till lagstiftning den fördelen att de kan ta hänsyn till en kontinuerlig 
utveckling på rättsområdet i stort. Skatteverket kommer först i kontakt med 
företagen och är genom sin kunskap om företagens förhållanden väl lämpat att 
utforma rekommendationer på området.162 

 
 Skatteverket har den 25 juni 2005 lämnat riktlinjer om avdragsrätt för sponsring. 

Riktlinjerna innehåller ställningstaganden som har tagit fram i syfte att 
åstadkomma en enhetlig och likformig rättstillämpning inom skatteverket. 
Internt benämns dessa ställningstaganden för styrsignaler. Publicering sker på 
webbplatsen för att ge allmän kännedom om Skatteverkets ställningstaganden. I 
riktlinjerna redovisas även utförligt gällande rätt mot bakgrund av den rättpraxis 
som utvecklats på området.”163 

 
 
4.3 Kammarens protokoll 
 
I kammarens debatt är språket inte lika formellt som i Moderaternas motioner och utskottens 
betänkanden. Fler åsikter om kultursponsring framkommer än i motionerna och 
betänkandena. Såväl partier som är enbart positiva till kultursponsring som de som är mer 
eller mindre negativt inställda till detta tillkommer. Åtta åsikter framkommer.  
 
Fem av åsikterna har tidigare synts i moderaternas motioner och utskottens skrivelser. Fyra av 
dem har en gemensam nodalpunkt, kultursponsring och lyder enligt följande; Fördelar med 
                                                 
159 Betänkande 2004/05:SKU20 Allmänna motioner om företags- och kapitalbeskattning, 22. Bidrag till idrott, 
kultur och annan ideell verksamhet, Tidigare behandling, rad 39-43 (totalt 107). Betänkande 2005/06: SkU17 
Motioner om företags- och kapitalbeskattning, s. 54. 
160 Betänkande 2004/05:SkU20 Allmänna motioner om företags- och kapitalbeskattning, 22. Bidrag till idrott, 
kultur och annan ideell verksamhet, Tidigare behandling, rad 45-47 (totalt 107). Betänkande 2005/06:SkU17 
Motioner om företags- och kapitalbeskattning, s. 54. 
161 Betänkande 2004/05:SkU20 Allmänna motioner om företags- och kapitalbeskattning, 22. Bidrag till idrott, 
kultur och annan ideell verksamhet, Tidigare behandling, rad 49-53 (totalt 107). Betänkande 2005/06:SkU17 
Motioner om företags- och kapitalbeskattning, s. 54. 
162 Betänkande 2004/05:SKU20 Allmänna motioner om företags- och kapitalbeskattning, 22. Bidrag till idrott, 
kultur och annan ideell verksamhet, Tidigare behandling, rad 53-55 och 57-63 (totalt 107). Betänkande 
2005/06:SkU17 Motioner om företags- och kapitalbeskattning, s. 54. 
 
163 Betänkande 2005/06:SkU17 Motioner om företags- och kapitalbeskattning, s.54.. 
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sponsring för kulturinstitutioner och kulturevenemang. Hinder för att näringslivet och företag 
ska få sponsra kulturinstitutioner och kulturevenemang. Hur man ska få bort de hinder som 
hindrar näringslivets och företagens sponsring av kulturinstitutioner och kulturevenemang. 
Reaktioner på eventuellt minskad offentlig medelstilldelning. Några av dem har även 
nodalpunkten skattelagstiftning. Den sista åsikten av dessa fem är Varför sponsring? Varför 
offentlig medelstilldelning? och har nodalpunkterna kultursponsring och offentligt stöd och 
bidrag.  
 
Tre av åsikterna är nya. Det är Internationell sponsring, demokrati och gåva vs. sponsring. En 
ny nodalpunkt tillkommer, gåva. I övrigt är det nodalpunkterna kultursponsring och offentligt 
stöd som återkommer. 
 
4.3.1 Fördelar med sponsring för kulturinstitutioner och kulturevenemang 
 
Nodalpunkt: Kultursponsring 
 
Moment: Om ett museum för sin årliga verksamhet – när man betalat de höga 

hyreskostnaderna, personalkostnader m.m. som brukar betecknas som fasta 
kostnader – har 10 % kvar för att verka utåt mot allmänheten – och den siffran 
är inte ovanlig – och får sponsorpengar som svarar mot 5% av årsbudgeten så 
ger det i alla fall en chans att öka den utåtriktade verksamheten med 50 %.”164 

 
 Kulturlivet får inte göras beroende av sponsring utan att sponsringen bara ska 

ses som ett värdefullt komplement till ordinarie finansiering av 
kulturverksamhet. Sponsring kan också medföra att t.ex. museerna når nya 
besöksgrupper.”165 

 
Vi har syftet att skapa en fond. Den ger inte bara som vi föreslår i år 120 
miljoner kronor per år till en början, utan den ska ju också dra till sig sponsorer, 
donatorer och andra så att det fördubblas till 240 miljoner kronor. Det är ju 
också därför vi kallar den en krona-för-krona eller dubbleringsfond. 
Allteftersom den sedan kan byggas på blir denna från gängse bidragskällor 
fristående finansiär en mycket viktig faktor i ett fritt kulturliv.166 

 
 
4.3.2 Hinder för att näringslivet och företag ska få sponsra kulturinstitutioner och 
kulturevenemang 
 
Nodalpunkt:  Kultursponsring och skattelagstiftning 
 
Moment: Lagtexten utnyttjas för att hindra utvecklingen mot mer sponsring. Därför anser 

jag att det är dags att tydliggöra lagen på ett sätt som ökar viljan till sponsring av 
kulturen i Sverige.167 

 

                                                 
164 Kammarens protokoll, Riksdagens snabbprotokoll, Protokoll 2001/02:38. 5 § Utgiftsområde 17 Kultur, 
medier, trossamfund och fritid (prop. 2001/02:1 delvis), Anf. 20 Lennart Fridén (m), rad 101-110 (totalt 234). 
165 Ibid., Anf. 34 Ewa Larsson (mp), rad 421-425 (totalt 455). 
 
166 Ibid., Anf. 20 Lennart Fridén (m), rad 79-88 (totalt 234). 
167 Ibid., Anf. 19 Inger Davidsson (kd), rad 229-232 (totalt 234). 
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4.3.3 Hur man ska få bort de hinder som hindrar näringslivets och företagens sponsring av 
kulturinstitutioner och kulturevenemang? 
 
Nodalpunkt: Kultursponsring och skattelagstiftning 
 
Moment: Vi tycker att det i regleringsbrev ska fastställas hur stor del av verksamheten 

som får sponsras. Vid en jämförelse mellan de svenska bestämmelserna för 
kultursponsring och vad som gäller i t.ex. Danmark, Tyskland, Storbritannien 
och Frankrike finner vi att dessa länder saknar det krav på koppling mellan 
sponsorn och sponsormottagarens verksamhet som i Sverige medför att 
kultursponsringen missgynnas i förhållande till annan sponsring, t.ex. inom 
idrott. Falcon fick avdrag för sitt bidrag till projektet Rädda pilgrimsfalken, 
eftersom det fanns en koppling mellan Falcons varumärke och pilgrimsfalken. 
Men KF nekades avdrag för kampanjen Håll naturen ren, eftersom man som det 
sades bara sålde förpackningar som slängdes i naturen. Den här 
oförutsägbarheten måste undanröjas via en lagändring. Den bör lyda så här: 
Sponsring är avdragsgill kostnad under förutsättning att sponsorn erhåller en 
motsvarande direkt eller indirekt motprestation. Kostnaden är dock endast 
avdragsgill om det inte är uppenbart att det råder ett missförhållande mellan 
sponsorsbidraget och motprestationen.168 

 
4.3.4 Reaktioner på eventuellt minskad offentlig medelstilldelning 
 
Nodalpunkt: Kultursponsring 
 
Moment: Sponsring kan inte och ska inte ersätta den offentliga satsningen på kulturen, 

men ansvaret för att bevara och främja en positiv kulturell utveckling kan inte 
enbart vila på stat, kommun och landsting. Det är dags att hjälpa istället för att 
stjälpa den utveckling och den vilja som finns för att stödja det svenska 
kulturlivet.169  

 
Det offentliga ska ta ett ökat ansvar för kulturpolitiken. Vi menar att ansvaret 
måste ligga hos kommun, landsting och stat att bygga upp strukturer som gör det 
möjligt för människor att konsumera kultur men också att vara en del i och 
aktivt delta i kulturlivet på olika sätt. Vi tror inte att sponsring och reklam, de 
kommersiella krafterna, är en garant för att kulturlivet ska kunna leva och vara 
tillgängligt för alla.170 

 
4.3.5 Internationell sponsring 
 
Nodalpunkt: Kultursponsring och skattelagstiftning 
 
Moment: I de flesta andra länder finns en positiv grundinställning till kultursponsring. 

Företag som vill sponsra kulturella evenemang eller institutioner uppmuntras, 

                                                 
168 Ibid., Anf. 34 Ewa Larsson (mp), rad 428-451 (totalt 455). 
169Ibid., Anf. 19 Inger Davidsson (kd), rad 213-217 och 219-221 (totalt 234). 
170 Ibid., Anf. 23 Charlotta L Bjälkebring (v), rad 10-18 (totalt 25). 
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t.ex genom skattelagstiftningens utformning. Lagtexter tolkas positivt för att 
underlätta en utveckling mot ökad kultursponsring.171 

 
Många orkestrar och teatrar skapar goodwill för Sverige i utlandet genom sina 
turnéer, och dessa är just ofta sponsorfinansierade.172 

 
4.3.6 Varför sponsring? Varför offentlig medelstilldelning? 
 
Nodalpunkt: Kultursponsring och offentligt stöd och bidrag 
 
Moment: Kulturyttringar är ofta känsliga. Vi som är politiker måste se till att inte hantera 

dessa olika yttringar så att vi reglerar dem till döds eller kramar sönder dem 
genom att göra dem till politiska redskap. Kulturen ska vi stödja, inte styra.173 

 
Vi är måna om att betona att stat, kommun och landsting har ansvaret för att alla 
ska få möjlighet att få del av kulturen och själva få medverka i olika sorters 
kulturutövning. Det ligger ingen motsatsställning i detta och att uppmuntra 
engagemang från privatpersoner och från företag att också göra insatser.174 

 
Individen kan ta ansvar. Det låter så bra att tala om det offentliga, men det 
innebär alltså att man samtidigt tar bort ansvaret från individen. Vi ska komma 
ihåg att över 80% av den kultur som vi idag om vi ska kalla det konsumerar 
betalar redan nu den enskilde. Vi vill också ha ett ökat ansvar på vissa områden, 
det som staten är bra på vill vi satsa på och i vissa sammanhang satsa mer på.175 

 
Att vara beroende av pengar betyder att inte vara fri. Jag tror att det var Göran 
Persson som sa ungefär så här: Att vara skuldsatt betyder att inte vara fri. Det är 
nästan samma sak för kulturen. Att hela tiden behöva gå till en eller två starka 
finansiärer – det kan vara kommunen, landstinget eller staten – och be om lite 
mer pengar är inte en fri kultur.176 

 
I reda pengar har mera gått till kultursektorn under senare år, säger regeringen, 
men dessvärre har vi inte fått mera kultur. Lönekostnader, ökade 
hyreskostnader, nya pensionssystem osv. äter upp anslagen. Mera pengar har 
inte lett till mera verksamhet som finansiären allmänheten har kunnat dra nytta 
av och njuta av. De offentliga anslagen med av politiker bifogade 
bruksanvisningar styr. 177 

 
4.3.7 Demokrati 
 
Nodalpunkt: Kultursponsring och offentligt stöd 
 

                                                 
171 Ibid., Anf. 19 Inger Davidsson (kd), rad 222-227 (totalt 234). 
172 Ibid., Anf. 20 Lennart Fridén (m), rad 112-115 (totalt 279). 
173 Ibid., Anf. 20 Lennart Fridén (m), rad 50-54 (totalt 279). 
174 Ibid., Anf. 26 Inger Davidsson (kd), rad 24-30 (totalt 30). 
175 Ibid., Anf. 24 Lennart Fridén (m), rad 2-4, 5-7 och 11-14 (totalt 28).  
176 Ibid., Anf. 31 Ana Maria Narti (fp), Stycke 1, rad 99-106 (totalt 160). 
177 Ibid., Anf. 20 Lennart Fridén (m), rad 57-66 (totalt 279). 
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Moment: Rent historiskt är vår svenska demokrati byggd på fyra kanaler för diskussion 
och kunskapsbildning i samhällsfrågor: erfarenhet, folkrörelser, massmedier och 
litteratur.178 

 
Idag finns en kulturell infrastruktur. Det här är idag den analyserande struktur 
som har utvecklat de fyra kanalerna för diskussion och kunskapsbildning i 
samhällsfrågor som tillsammans med partierna och parlamentarismen bär upp 
demokratin. Om vi skär här vill jag påstå att demokratin allvarligt kommer att 
försvagas. Kultur kan inte skapas av politiska beslut, säger Moderaterna. Nej, 
det är sant. Men vi måste ge kulturen möjligheter. Om vi inte hade gjort så hade 
vi inte haft allt detta. Sponsring och reklam är inga garanter för att det här ska 
fortgå. Därför behövs ett starkt offentligt stöd.179 

 
Moderaterna vill överföra folkbildningen till utbildningsutskottet. Men däri 
ligger också en ideologisk skillnad, nämligen: Handlar det om det livslånga 
lärandet, om folkbildning eller handlar det om ren utbildning?180 

 
4.3.8 Gåva vs sponsring 
 
Nodalpunt: Gåva och kultursponsring 
 
Moment: En auktionskammare auktionerade ut en dyrgrip från 1100-talet som hade 

tillhört Karl den döve. Det är en otroligt unik pjäs. Den har funnits på Historiska 
museet. Men nu ville den privatperson som hade lånat ut den dit att den skulle 
säljas. Detta skapade ett enormt engagemang, och privatpersoner och andra 
ställde upp och samlade in pengar för att museet skulle kunna köpa den för 
800000 kr, och därmed är den garanterad att finnas kvar på Historiska museet. 
Borde vi tacka nej till den här typen av insatser - räcker inte statens, kommunens 
eller landstingets medel till så ska vi tacka nej till att få hjälp av privatpersoner 
och företag och därmed mista viktiga kulturskatter?181 

 
Det offentliga måste ha råd med vissa saker. Därigenom borde man ha kunnat 
anslå ett offentligt stöd för att kunna köpa in den här pjäsen. Givetvis vill inte 
jag heller tacka nej till de ideella krafter som finns. Det är viktigt att vi har 
ideella krafter, att vi har självförvaltningsorgan, osv.182 

 
Är det för att den som sponsrar får sitt namn på en platta eller någon annan form 
av bevis för att gåvan har givits som Vänsterpartiet har något emot själva 
sponsringen? Lagtexten kräver att man kan visa att man har fått någon typ av 
motprestation för att man ska få göra skatteavdraget. Det är viktigt om det ska 
gå att få i gång något större omfång på sponsringen. I så fall borde ni kräva att 
förbehållet tas bort ur lagen så att det går att ge en gåva och göra avdrag för den 
rakt av. Då behövs det inga plaketter e.d. som visar vem som har gett vad.”183 

                                                 
178 Ibid., Anf. 21 Charlotta L Bjälkebring (v), rad 16-19 (totalt 161). 
 
179 Ibid., Anf. 21 Charlotta L Bjälkebring (v), rad 20 och 29-40 (totalt 161). 
180 Ibid., Anf. 23 Charlotta L Bjälkebring (v), rad 20-25 (totalt 25). 
181 Ibid., Anf. 28 Inger Davidsson (kd), rad 3-18 (totalt 18). 
182 Ibid., Anf. 29 Charlotta L Bjälkebring (v), rad 4-11 (totalt 13). 
183 Ibid., Anf. 75 Inger Davidsson (kd), rad 4-14 (totalt 21). 
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Sedan var det sponsringen. Kulturutskottet gjorde ett klokt uttalande förra året i 
form av ett yttrande till skatteutskottet. Där framgick att utskottet ville avvakta 
och se de utslag som skulle komma avseende Pharmacia & Upjohn. Vi 
konstaterade, med stöd av Centern, att vi inte kan acceptera om kultursponsring 
går ut över de kulturpolitiska målen. Jag konstaterar att det är precis som när 
man stöttar en idrottsförening. Det är skillnad på att säga att man ska sponsra 
eftersom det bygger på något slags motprestation. En gåva är någonting helt 
annat. En gåva ges för att man tycker att någonting är bra, inte med något slags 
bakomliggande tanke att profilera sig själv. Det finns en rad företag som 
sponsrar både kultur och idrott.184 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
184 Ibid., Anf. 76 Peter Pedersen (v), rad 12-25 (totalt 27). 
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5 Analys 
 
Första analyserar jag Moderataternas motioner, utskottens betänkanden och kammarens debatt 
var för sig, utifrån hur jag presenterat min diskursanalys i stycket Teori och metod. Jag 
placerar in nodalpunkter och moment i ekvivalenskedjor. Som jag tidigare nämnt i Teori och 
metod uppfattar jag det som att en diskurs kan innehålla en eller flera ekvivalenskedjor. Sedan 
jämför jag de olika materialgrupperna med varandra, utifrån skillnader och likheter. 
 
5.1 Vilka argument återfinns i Moderaternas motioner? 
 
I motionerna har jag funnit tre nodalpunkter, kultur, kultursponsring och statligt/offentligt 
stöd. De två sistnämnda kan dock i en begränsad diskurs ses som moment i en 
ekvivalenskedja till nodalpunkten kultur. Kultursponsring och statligt/offentligt stöd är 
varandras motpoler. I en ekvivalenskedja står således kultur i mitten, kultursponsring på den 
ena sidan om kulturen och statligt/offentligt stöd på den andra sidan om kulturen. I en annan 
ekvivalenskedja står kultursponsring i centrum på ekvivalenskedjan och i ytterligare en annan 
ekvivalenskedja står statligt/offentligt stöd i centrum. Likadant är det med hela diskurser, i en 
står kultur i centrum, i en annan kultursponsring och i ytterligare en statligt/offentligt stöd. Att 
behålla kultursponsring och statligt/offentligt stöd enbart som moment till nodalpunkten 
kultur skulle göra materialet alltför svårt att överblicka då det finns väldigt många moment 
och ekvivalenskedjor.  
 
I motionerna tas upp vilka fördelar företag har med att sponsra kultur. I centrum står, 
nodalpunkten, kultursponsring. Fördelarna är, momenten, att ”nå nya kunder” och ”ge 
anställda en kulturupplevelse” vilket tillsammans innebär att man ”ökar kulturintresset” hos 
dessa grupper samt att vi får ett ”rikare kulturliv”.  
 
Vidare tas upp vilka fördelar kulturinstitutioner och kulturevenemang har av sponsring. Här är 
kultur nodalpunkten och kultursponsring och offentligt stöd moment på var sida om 
nodalpunkten kultur. Kultursponsring medför enligt motioner att ett av de kulturpolitiska 
målen i kulturproposistionen 1996/97:3 Kulturpolitik upprätthålls. Det lyder ”kulturen ska 
kunna vara en fri och obunden kraft”. För att ”garantera den pluralism som bör vara en 
utvecklad nations kännemärke” bör ”kulturstödet kanaliseras genom många bidragsgivare”. 
Detta bidrar kultursponsring till. Momentet offentligt stöd däremot förutsätter ett ”högt 
skatteuttag” och förutom att ”köpkraften dras in” så blir kultur ”beroende av mecenatskap 
som bygger på politiska beslut, vilket skapar beroende och osäkerhet”.  
 
Några andra moment om fördelarna med sponsring för kulturinstitutioner och 
kulturevenemang  är mer praktisk till sin karaktär,  de talar om ”möjlighet till ytterligare 
satsning” och ”att sprida kulturen till fler”. 
 
När vi kommer till de hinder som finns för att näringslivet och företag ska få sponsra 
kulturinstitutioner och kulturevenemang är nodalpunkten kultursponsring. Återkommande 
moment är att företag och näringsliv vill att kultursponring ska vara en avdragsgill kostnad 
och att skattelagstiftningen inte tillåter detta. Ett exempel är att ”skattemyndighetens 
bedömning av rätt till skatteavdrag för de kostnader ett företag haft för att sponsra 
kulturaktiviteter varierar mellan olika myndigheter”. Ett annorlunda moment är att ”… 
rädslan för att näringslivet skulle påverka den konstnärliga utformningen är överdriven. 
Företag vill associeras till områden där man framstår som en attraktiv arbetsgivare”. 
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Hur ska man då komma till rätta med dessa hinder? Nodalpunkten är återigen kultursponsring. 
Ett moment är att ”reglerna kring sponsring preciseras”. Ett annat moment är ”… att införa 
kompetenscentrum för samarbeten och mötesplatser mellan parterna … kultur och 
näringsliv…”. 
 
Det finns åsikter om skrivelsen 2003/04:175 Avdrag för s.k. sponsring. Det handlar om den 
utredning riksdagen beslutade att skatteutskottet skulle utföra efter att det lämnats in motioner 
om kultursponsring under 10 års tid, där missnöjet med lagstiftningen återkommande togs 
upp. Diskursens nodalpunkt är kultursponsring och ett moment är missnöjet över att 
skrivelsen lyder ”att det räcker med att Skatteverket utfärdar rekommendationer för att 
komma till rätta med tolkningssvårigheter…” medan motionären önskar att ”Regeringen 
skulle ha följt riksdagens beslut att göra en översyn av sponsringsreglerna”.  
 
Om man ser på det material som motionerna gett så finns det bara ett område som inte ser på 
kultursponsring ur ett annat perspektiv än näringslivets. Det är de fördelar som 
kulturinstitutioner och kulturevenemang har av kultursponsring. Om man ser till  
ekvivalenskedjor så skulle nackdelar respektive fördelar med kultursponsring kunna sättas på 
varsin sida om nodalpunkten kultursponsring på en ekvivalenskedja. Nackdelar skulle vara 
missnöjet med skattelagstiftningen och den rädsla som finns hos kulturinstitutioner och 
kulturevenemang. Denna tvådelning av nackdelarna med sponsring skulle man kanske kunna 
dela upp på två ekvivalenskedjor där den ena fokuserar på skattemässiga frågor och den andra 
på samarbetet mellan sponsrande företag och sponsrad kulturinstitution eller 
kulturevenemang. 
 
5.2 Vilka argument återfinns i Riksdagens behandling av motionerna, i olika utskott? 
 
Materialet består av betänkanden från de tre utskotten kulturutskottet, skatteutskottet och 
konstitutionsutskottet. Det finns två nodalpunkter, kultursponrsring och offentligt stöd. 
Utskottens svar grundas alltid på omfattande beskrivningar av hur kulturpolitiken tidigare 
ställt sig till kultursponsring.  
 
Utskotten anser att det finns fördelar med sponsring och dessa åsikter har kultursponsring som 
nodalpunkt. En fördel, ett moment, är att sponsring är ett  ”värdefullt tillskott till 
finansieringen av kulturinstitutioner och annan kulturverksamhet”. Sponsring är bara positivt 
om ”sponsring inte avser basverksamheten” och ”om sponsorn inte uppställer krav på 
medbestämmande”. Om så skulle vara fallet är sponsring i stället negativt och då får vi 
ytterligare några nackdelar av kultursponsring än de som kommer nedan. 
 
Det finns en rädsla för att den offentliga medelstilldelningen skulle kunna minskas om 
kultursponsringen ökade. Därför finns det också uttryck för vad en eventuellt minskad 
offentlig medelstilldelning skulle innebära. Nodalpunkten är offentligt stöd. Ett moment lyder 
”… det är inte möjligt att … skära ner de statliga kulturbidragen utan att kulturverksamheten 
tar skada…” Ett annat moment pekar på hur man offentligt uppnår det kulturpolitiska målet 
om mångfald och lyder ”… statligt stöd fördelas av fler instanser. Statligt stöd fördelas även 
av andra än Kulturrådet och Kulturrådet har till sin hjälp referens- och arbetsgrupper”. 
 
Utskotten tar upp ytterligare nackdelar med kultursponsring. Åsikternas nodalpunkt är 
kultursponsring. Nackdelarna, momenten, är att ”kulturaktiviteter utnyttjas för företagens 
marknadsföring” och att ”kultursponsring bidrar till ekonomisk snedfördelning där det är 
kulturinstitutionerna och den etablerade konsten som får sponsorstöd”. 
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Det beskrivs hur Skattelagstiftning om sponsring har förändrats under 1990- och 2000-talet 
och debatteras om huruvida ”utgifter för sponsring kan vara avdragsgilla som driftskostnader 
med hänsyn till det reklamvärde och goodwillvärde som sponsorverksamheten kan innebära 
för ett företag.” Riksdagsåret 2001/02 uppger skatte utskottet att med hänsyn till den kritik av 
skatteregler och praxis som förs fram i de nu aktuella motionerna finns det enligt utskottets 
mening anledning för regeringen att pröva om inkomstskattelagens regler har en alltigenom 
ändamålsenlig utformning när det gäller avdrag för utgifter i samband med sponsring. 
Utredningen blir av och resulterar i en skrivelse. 
 
När skrivelsen 2003/04:175 Avdrag för s.k. sponsring tas upp så är man nöjd med dess 
resultat. Momenten säger nedanstående; 
 

Nuvarande regler och rättspraxis hindrar inte att det i det enskilda fallet kan göras en nyanserad 
bedömning. Rättsreglerna ska inte heller hindra en större öppenhet i motprestationens karaktär. I 
kombination med respekten för förbudet mot avdrag för gåvor skall behållas skall 
imageskapande sponsring beaktas i högre utsträckning. För att komma tillrätta med 
tolkningssvårigheterna ska Skatteverket utfärda rekommendationer på området. 
Rekommendationer har i förhållande till lagstiftning fördelen att de kan ta hänsyn till en 
kontinuerlig utveckling på rättsområdet i stort. 

 
Den enda fördel utskotten ser med kultursponsring för kulturinstitutioner och 
kulturevenemang, om än inte en blygsam sådan, är att kultursponsring ger ett ”värdefullt 
tillskott till finansieringen av kulturinstitutioner och annan kulturverksamhet”. Nackdelar 
finns det desto fler av, så på en ekvivalenskedja med kultursponsring, som nodalpunkt, i 
mitten och fördelar och nackdelar med kultursponsring på varsin sida om denna skulle det bli 
en mycket ojämn fördelning. Skattelagstiftningen om kultursponsring uppges vara 
tillfredsställande. Även här är jag för en uppdelning på fler ekvivalenskedjor där den ena 
fokuseras på skattefrågor. Det kulturpolitiska målet att ”kulturen ska kunna vara en fri och 
obunden kraft” tas upp och det anses kunna uppfyllas genom offentlig medelstilldelning. Det 
finns olika sätt att se på att ”kulturstödet kanaliseras genom många bidragsgivare”. Det skulle 
alltså kunna ses som en flytande signifikans, det vill säga ett element som är särskilt öppet för 
olika betydelser. Således är inte alla flytande signifikanter nodalpunkter. 
 
5.3 Vilka argument återfinns i Riksdagens behandling av motionerna, i debatten i  
kammaren? 
 
Debatten i kammaren genomfördes riksdagsåret 2001/02, det vill säga samma riksdagsår som 
det fattades beslut om att det skulle startas en utredning om huruvida skattereglerna för 
kultursponsring behövdes ändras eller inte. Denna debatt är inte lika formell som 
Moderaternas motioner och utskottens skrivelser. I stället är debatten yvig, nya åsikter 
tillkommer och med dem fler nodalpunkter och ekvivalenskedjor. Momenten ökar naturligtvis 
också. 
 
De åsikter som finns om fördelar med sponsring för kulturinstitutioner och kulturevenemang 
är nya. Nodalpunkten är kultursponsring. Ett moment är att kultursponsring ”kan öka den 
utåtriktade verksamheten med 50 procent” för ett museum och att museet ”når nya 
besöksgrupper”. Ett annat moment är möjligheten att skapa en dubbleringsfond, som skulle 
fungera som ”en mycket viktig faktor i ett fritt kulturliv”. 
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De finns också åsikter om hinder för att näringslivet och företag ska få sponsra 
kulturinstitutioner och kulturevenemang. Här är momentet välbekant fastän klätt i andra ord, 
”lagtexten utnyttjas för att hindra utvecklingen mot mer sponsring”. Nodalpunkterna är 
kultursponsring och skattelagstiftning. 
 
Hur ska man få bort de hinder som hinder som hindrar näringslivets och företagens sponsring 
av kulturinstitutioner och kulturevenemang? Riksdagsledamoten, som besvarar frågan, är inte 
för en radikal förändring av skattelagstiftningen utan vill att kostnaden för kultursponsring ska 
vara ”avdragsgill om det inte är uppenbart att det råder ett missförhållande mellan 
sponsorbidraget och motprestationen”. Detta är ett moment till nodalpunkten kultursponsring 
och skattelagstiftning. 
 
Hur ska man hantera rädslan för att den offentliga medelstilldelningen skulle minska om 
kultursponsringen ökar? Kanske man kan hitta en balans mellan de två olika inkomstkällorna? 
En riksdagsledamot tycker att ”sponsring inte ska ersätta den offentliga satsningen på kulturen 
… men att ansvaret för en positiv kulturell utveckling ska delas mellan stat, kommun och 
landsting ”. En annan riksdagsledamot vill inte alls ha kultursponsring eftersom ”sponsring 
och reklam, de kommersiella krafterna” inte kan garantera att kulturlivet ska leva och vara 
tillgängligt för alla. Denna riksdagsledamot vill istället att ”det offentliga ska ta ett ökat 
ansvar för kulturpolitiken”. Ett  moment lyder ”… vi kan inte acceptera om kultursponsring 
går ut över de kulturpolitiska målen”. 
 
Varför ska vi ha kultursponsring? Det finns flera svar, och moment till nodalpunkten 
kultursponsring, på den frågan. En ledamot uppger  att kulturyttringar inte ska stödjas eller 
styras av politik eftersom ”kulturyttringar är känsliga”.  En annan ledamot vill ha mer 
kultursponsring för att kulturen ska vara fri, och ger följande motivering ”att vara beroende av 
pengar betyder att inte vara fri … att behöva gå till en eller två starka finansiärer - det kan 
vara kommunen, landstinget eller staten – och be om lite mer pengar är inte en fri kultur”. Ett 
annat moment är att individens egenansvar står i kontrast till offentlig medelstilldelning. Ett 
sista moment är att fastän kultursektorn fått ökade offentliga anslag de sista åren så har vi inte 
fått mer kultur, utan anslagen äts upp av löne- och hyreskostnader. 
 
Varför ska vi ha ett offentligt stöd? En ledamot uppger att ”det behövs ett starkt offentligt 
stöd” för att det offentliga stödet hittills byggt upp ”…  de fyra kanalerna för diskussion och 
kunskapsbildning i samhällsfrågor som tillsammans med partierna och parlamentarismen bär 
upp demokratin … och sponsring och reklam är inga garanter för att detta ska fortgå”. De fyra 
kanalerna är erfarenhet, folkrörelser, massmedier och litteratur. En närbesläktad fråga lyder, 
kan folkbildningen överföras till utbildningsutskottet utan att det livslånga lärandet påverkas 
negativt? Nodalpunkt är här offentligt stöd och som nytt moment ser vi demokrati.  
 
En del som vill ha kultursponsring framhåller de goda resultat som finns av denna företeelse 
utomlands. I andra länder ”uppmuntras företag som vill sponsra kulturella evenemang och 
institutioner, t.ex. genom skattelagstiftningens utformning”. Dessutom har Sverige redan varit 
i kontakt med internationell sponsring genom att ”många orkestrar och teatrar skapar goodwill 
för Sverige i utlandet genom sina turnéer, och dessa är just ofta sponsorfinansierade”. 
 
När frågan om skattelagstiftningens betydelse för kultursponsringen kommer upp, är det 
ofrånkomligt att inte beröra skillnaden mellan gåva och sponsring. En gåva ger inte 
avdragsrätt för sponsorn medan sponsring ger avdragsrätt. Såväl gåvor som sponsring 
kommer från privatpersoner eller näringsliv, inte som offentligt stöd. Gåvor uppskattas av 
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många som inte vill ha sponsring, medan givarna i stället vill få den avdragsrätt som 
sponsring ger. Sponsring och gåva är varandras motsatser. Gåva är en ny nodalpunkt. 
 
Denna materialgrupp innehåller fler nodalpunkter och moment än de två tidigare och det är 
nog därför som de känns mer svårplacerade i ekvivalenskedjor. Samtidigt är det fler partier 
med olika ideologisk hemvist, både anhängare och motståndare till kultursponsring. 
Kultursponsring och offentligt stöd är varandras motståndare, även om en del tycker att de 
kan kombineras. Kultursponsring och gåva är också varandras motståndare. Teoretiskt kan 
säga att det rör sig om olika diskurser med vissa gemensamma moment. Skattelagstiftning 
som berör kultursponsring finns det både positiva och negativa åsikter om. Skattelagstiftning 
får bli en nodalpunkt. Då får skattelagstiftningen placeras i mitten av ekvivalenskedjan med 
dess upplevda fördelar på ena sidan och dito nackdelar på den andra. Internationell sponsring 
inordnar jag inom kultursponsring . Skattelagstiftning är också ett givet moment till 
kultursponsring. Demokrati kopplas här till offentlig medelstilldelning. 
 
5.4 Finns det några gemensamma beröringspunkter mellan ovanstående tre olika 
material? 
 
Debatterna i Moderaternas motioner har tre nodalpunkter, kultur, kultursponsring och 
offentligt stöd. I betänkandena från utskotten, som svar på Moderaternas motioner, finns två 
nodalpunkter, kultursponsring och offentligt stöd. I kammarens debatt som präglades av ett 
mindre formellt och mer yvigt språk finns fyra nodalpunkter, kultursponsring, offentligt stöd, 
skattelagstiftning och gåva. Gemensamma nodalpunkter för dessa tre kapitel är således 
kultursponsring och offentligt stöd.  
 
I en komplett ekvivalenskedja, och diskurs, tycker jag att det borde finnas såväl fördelar som 
nackdelar med olika företeelser. Det finns det inte alltid. I Moderaternas motioner finns det  
mycket få nackdelar med kultursponsring, förutom att det är svårt för sponsorerna att få sin 
sponsring avdragsgill. De är inte nöjda med skattelagstiftningen som reglerar detta. Utskotten, 
skatteutskottet, konstitutionsutskottet och kulturutskottet, är dock mycket nöjda med 
skattelagstiftningen. Det innebär att Moderaternas motioner och utskotten måste få varsina 
diskurser. I en skrivelse riksdagsåret 2001/02 önskar skatteutskottet att regeringen ”med 
hänsyn till den kritik av skatteregler och praxis som förs fram i de nu aktuella motionerna” 
bör ”pröva om inkomstskattelagens regler har en alltigenom ändamålsenlig utformning när det 
gäller avdrag för utgifter i samband med sponsring”. När så har skett riksdagsåret 2003/04 är 
skatteutskottet nöjd med utslaget. Med anledning av resultatet från denna utredning inkommer 
några motioner från Moderaterna, vilka inte är nöjda med utslaget. De tycker att det inte 
räcker med som det står i skrivelsen ”att skatteverket utfärdar rekommendationer för att 
komma till rätta med tolkningssvårigheter” utan tycker i stället att ”Regeringen skulle ha följt 
riksdagens beslut att göra en översyn av sponsringsreglerna”. 
 
Ett hinder för kultursponsring enligt Moderaternas motioner är att det finns en rädsla ”för att 
näringslivet skulle påverka den konstnärliga utformningen”. Enligt motionerna är dock denna 
rädsla obefogad eftersom ”företag vill associeras till områden där man framstår som en 
attraktiv arbetsgivare”. Utskotten ser många exempel på hur sponsorerna kan påverka 
kulturinstitutioner och kulturevenemang negativt. Det kan vara att kultursponsringen avser 
basverksamheten eller så kan kultursponsorn ställer krav på medbestämmande angående 
verksamhetens innehåll. Ytterligare nackdelar med kultursponsring, enligt utskotten, uppges 
vara att ”kulturaktiviteter utnyttjas för … företagens marknadsföring och att det är 
”kulturinstitutioner och etablerad konst som får sponsorstöd” vilket ger ytterligare ekonomisk 
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obalans”. Det finns också en rädsla för att en kulturinstitution som får kultursponsring skulle 
bli av med ”statliga kulturbidrag” och att ”kulturverksamheten” då skulle ”rubbas”. Även här 
borde Moderaternas motioner och utskotten få varsina diskurser. 
 
Debatten i kammaren innehöll fler nodalpunkter, moment, ekvivalenskedjor och diskurser än 
de två tidigare materialgrupperna och mina tankar om dessa har jag beskrivit i det sista stycket 
av kapitlet 5.3. Deltagarna i debatten består av riksdagsledamöter från olika partier, med sina 
respektive grundläggande referensramar. Detta gör debatten nyanserad. I kammarens debatt är 
kultursponsring och offentligt stöd fortfarande varandras motsatser även om vissa tycker att 
dessa kan kombineras. En annan motsatsställning är den mellan kultursponsring och gåva. 
Gåva är ny nodalpunkt. 
 
I debatten i kammaren rör det sig om olika diskurser med vissa gemensamma moment och 
nodalpunkter, vilket även blir fallet om man jämför Moderaternas motioner och utskottens 
skrivelser med varandra. Debatten i kammaren rymmer såväl positiva som negativa åsikter 
om kultursponsring. Skattelagstiftning som berör kultursponsring finns det både positiva och 
negativa åsikter och skattelagstiftning får bli en nodalpunkt. Då får skattelagstiftningen 
placeras i mitten av ekvivalenskedjan med dess upplevda fördelar respektive nackdelar på 
varsin sida. Ytterligare nya moment är demokrati, vilket kopplas till nodalpunkten offentlig 
medelstilldelning, och internationell sponsring, vilket kopplas till nodalpunkten 
kultursponsring. 
 
Med fler nodalpunkter och moment så blir det svårare att konstruera ekvivalenskedjor och 
diskurser. Det verkar vara så att omgivningens sammansättning, ensamma motionärer eller 
motionärsgrupper, utskott, debattstunder i kammaren, påverkar argumentationen. Man kan 
dela upp dem på skilda diskurser och ekvivalenskedjor. Materialet rymmer då åtta 
ekvivalenskedjor och diskurser. Moderaternas motioner ger tre nodalpunkter, kultur, 
kultursponsring och offentligt stöd. Utskottens betänkanden ger två nodalpunkter, 
kultursponsring och offentligt stöd. Kammarens debatt ger fyra nodalpunkter, 
kultursponsring, offentligt stöd, skattelagstiftning och gåva. På var sida om respektive 
nodalpunkt och inom respektive diskurs finns plus- och minusaspekter, moment, med 
nodalpunkten.  
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6 Diskussion och slutsatser 
 
I Moderaternas motioner om kultursponsring har det funnits en vilja om att kultursponsring 
ska bli avdragsgillt för näringslivet. När vi nu vi haft en borgerlig regering, med Moderaterna 
som största parti, i över sex år så kan man konstatera att någon sådan ändring ännu inte 
kommit till stånd. I Nya Moderaternas handlingsprogram från år 2007 och idéprogram från år 
2011 nämns inte kultursponsring. I handlingsprogrammet står det att politiken inte ska styra 
över kulturskapandets livskraftighet utan det ska samspelet mellan fria utövare och publik 
göra. I idéprogrammet nämns inte kultur över huvud taget, men det är ju en beståndsdel som 
alla andra. Som sådan ingår den i politikens möjligheter och begränsningar. Enligt den 
minskar såväl en allomfattande politik som ingen politik alls människors frihet. Lagom 
mycket politisk styrning torde därmed vara bäst. 
 
I riksdagens moderata kulturkommittés två debattskrifter från år 2007 och år 2008, Kulturen 
2.0 och Kulturen 3.0, finns en mera ingående beskrivning av hur och när politiken ska styra 
kulturverksamhet. I dessa skrifter framgår att man vill att sponsring av kultur ska bli 
avdragsgillt för att kulturen ska få ökade medel att tillgå. Man vill också låta privata aktörer 
driva bibliotek, dels för att bibliotekens verksamhet då skulle bli mer fri till sin natur och dels 
för att det skulle kunna ändra den negativa trenden med minskade utlån av böcker. Enligt 
Kulturen 3.0 har denna negativa trend funnits redan sedan år 1980. 
 
I Kulturen 2.0 och Kulturen 3.0 tas också upp att människors hälsa förbättras när de får ta del 
av natur. Denna ståndpunkt om kulturens möjligheter är grundad i forskning. Därför borde 
företag kunna låta sina anställda ta del av kulturaktiviteter inom ramen för deras friskvård. 
Något beslut om detta har dock inte tagits, men det skulle innebära att företag kunde föra över 
medel till kultur.  
 
Michael Strandänger, VD för Kultur och näringsliv, är inne på samma spår även han och 
tycker att kulturaktiviteter ska kunna ingå i friskvård. Strandänger tycker inte om den 
skattelagstiftning som reglerar kultursponsringen i Sverige och som på ett negativt sätt 
särskiljer landet från åtminstone Danmark, England, Frankrike och Tyskland. I framtiden 
kommer dock, enligt Strandänger, ofrånkomligt skattelagstiftningen om kultursponsring 
ändras i Sverige. Anledningen till detta är att Sveriges höga inkomstskatt gör att företag 
etablerar sig i ur detta hänseende mer fördelaktiga länder. Då kommer landets budget att 
minska varpå kulturen kommer att få mindre pengar. För att kultursponsring ska bedömas på 
ett annat sätt än vad nu är fallet måste det till en lagändring. Detta eftersom det finns ett 
prejudicerande fall där indirekta motprestationer från den sponsrade kulturinstitutionen eller 
kulturevenemanget till sponsorn inte godkänns som sponsring och då blir inte sponsorns 
utgifter för detta avdragsgilla. Kultur- och näringsliv är enligt deras egen utsago ”Sveriges 
ledande organisation för samarbeten mellan näringslivet och kulturen”. 
 
Fastän att skattelagstiftningen berörande kultursponsring inte har förändrats sedan år 2004, då 
den utredning som beställts av Regeringen uppgav att reglerna måsta vara vaga för att inte 
motverka att kultursponsring beviljas, så ligger det alltså förändringar och pyr under ytan. 
Kultursponsringens företrädare bland riksdagsledamöter och näringsliv var dock inte alls 
nöjda med utredningens beslut. De hade i stället velat se en lagändring. Utredningen betonar 
vikten av att skillnaden mellan gåva, som inte är avdragsgillt, och sponsring består. 
Imageskapande sponsring skall dock kunna beaktas i större utsträckning.  
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Då imageskapande är samma sak som goodwill och association kommer den dock med största 
sannolikhet att räknas som en indirekt motprestation och därför med största sannolikhet inte 
bli avdragsgill. Det enda ett företag kan göra, enligt Strandänger, är att innan 
sponsringsavtalet bedöms av skatteverket tydligt redogöra för vilken vinst i kronor företaget 
ser med den indirekta motprestationen. Skatteverket måste då motbevisa företagets vinst. 
 
Det verkar i alla fall inte finnas någon koppling mellan att målet från kulturpropositionen 
1996/97:3 Kulturpolitik, att kulturpolitiken ska motverka kommersialismens negativa 
verkningar, togs bort i kulturpropositionen 2009/10:3 Tid för kultur och en förändring av 
skattelagstiftning berörande kultursponsringen.  
 
Det finns flera former av sponsring. Beroende på hur kulturinstitutioner eller 
kulturevenemanget förhåller sig till eventuell sponsring så påverkas också utslaget av 
sponsringen. En passiv sponsringsmottagare som är rädd för att sponsorn ska påverka 
verksamheten kommer förmodligen inte att få ut så mycket av sponsring. En kulturinstitution 
eller ett kulturevenemang som inser att verksamheten kan förbättras genom samarbete med en 
eller flera sponsorer kommer sannolikt att få ut mer av denna företeelse. Aktiva 
kulturinstitutioner eller kulturevenemang funderar dels på vilken tjänst sponsorn kan bidra 
med till deras verksamhet och vilken tjänst de i gengäld kan erbjuda sponsorn. Ett företag som 
vill sponsra kultur ska gärna tänka på samma sätt. Det handlar då om marknadsföring 
uppbyggt på relationer. I relationen finns tre parter, sponsorn, den sponsrade 
rättighetsinnehavaren och rättighetsinnehavarens, kulturinstitutionens eller 
kulturevenemangets, publik.  
 
Såväl Kultur- och näringslivs VD Strandänger, Färgfabriken och några bibliotek i den tidigare 
forskningen resonerar kring eller använder sig av sponsring uppbyggt på 
relationsmarknadsföring. I de fyra uppsatserna om kultursponsrade bibliotek fann jag tre 
bibliotek som förstått att sponsring kräver ett affärsmässigt samarbete med sponsorn och inte 
räds det. Ett exempel är kulturhusets barnbiblioteks samarbete med affärskedjan Åhléns. 
Gemensamt för sponsringen av dessa tre bibliotek är att det inte framgår om huruvida 
sponsorn fått göra avdrag för sitt bidrag till respektive bibliotek.  
 
Det tycks enligt en uppsats om sponsring av sju folkbibliotek som att dessa ofta tror att de 
blivit sponsrade av ett företag när de i själva fallet fått en gåva. Det finns således en 
diskrepans vad gäller kunskap om gåvors respektive sponsrings regler mellan politiken och en 
del biblioteks verksamhet. Författarna till denna uppsats sände för ut förfrågningar till 290 
svenska folkbibliotek om huruvida de använde sig av sponsring eller inte. Av de 165 bibliotek 
som svarade dem uppgav 17 stycken att gjorde det. Sju bibliotek visade sig vara intresserade 
av att ingå i författarnas av studie men endast ett visade sig använda sig av sponsring. Detta 
enda bibliotek hade införlivat sponsringen i sin löpande verksamhetsutveckling. Sponsring 
verkar således vara mycket ovanligt inom folkbibliotek. Det framgår inte hur stort detta enda 
bibliotek var. I den tidigare forskningen om kultursponsring av bibliotek har jag inte funnit 
något exempel på ett litet folkbibliotek som införlivat sponsring i sin verksamhetsutveckling. 
En fallstudie med ett mindre bibliotek som lyckats med detta skulle vara både intressant och 
lärorikt! 
 
I många svar på Moderaternas motioner, i utskottens betänkanden och kammarens debatt, 
finns en oro för att sponsorn skulle påverka kulturinstitutionernas och kulturevenemangens 
verksamhet negativt. Relationsmarknadsföring uppbyggt på tjänster, inte kapital, förekommer 
mycket sparsamt bland Moderaternas motioner. Det är kanske en ny företeelse.  
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I kulturutredningen som föregick kulturpropositionen 1996/97:3 Kulturpolitik står att kulturen 
ska ”ges förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället”. 
Detta mål finns kvar i de båda kulturpropositionerna 1996/97:3 Kulturpolitik och 2009/10:3 
Tid för kultur om än bearbetat. Detta kulturpolitiska mål poängterats även i Moderaternas idé- 
och handlingsprogram publicerade mellan åren 1993 och 2011, i Moderaternas motioner, i 
utskottens skrivelser och i kammarens debatt. Det är uppenbart att man kan lägga in olika 
värderingar i hur man ska kunna lyckas med att ge kulturen möjlighet att vara ”en dynamisk, 
utmanande och obunden kraft”. Sponsring och offentlig finansiering kan anses vara både dess 
säkerhet och fara. 
 
I debatten i kammaren från riksdagsåret 2001/02, där språket inte är lika formellt som i 
Moderaternas motioner och utskottens skrivelser, refererade en riksdagsledamot från 
Folkpartiet till Göran Persson med orden ”att vara beroende av pengar betyder att inte vara 
fri”. Folkpartisten gav dessa ord innebörden ”att hela tiden behöva gå till en eller två starka 
finansiärer – det kan vara kommunen, landstinget eller staten – och be om lite mer pengar är 
inte en fri kultur”.185 Sannolikt lade inte Socialdemokraternas före detta partiledare Göran 
Persson samma innebörd i dessa ord som denne folkpartiets riksdagsledamot.  
 
Socialdemokraterna är det enda parti som inte uttryck någon som helst åsikt om sponsring, 
utöver att de haft en majoritetsställning i utskotten åren 1994-2006 då de denna period 
utgjorde riksdagens största parti. Utskottens skrivelser är gemensamt skrivna av alla deltagare 
i utskotten. I kammarens debatt ger en miljöpartist och två vänsterpartister utlopp för sin syn 
på kultursponsring. Miljöpartisten är svagt positiv till kultursponsring medan 
vänsterpartisterna är mycket negativa. Under hela denna tidsperiod har dessa tre partier 
samarbetat. Vad Socialdemokraterna har för åsikt om sponsring av kultur, ett fenomen som 
kan bli mycket utbrett, tycker jag skulle vara intressant att få veta. Eftersom deras åsikter inte 
tycks stå att finna i riksdagens och regeringens redan bestående dokument kanske intervjuer 
med insatta riksdagsledamöter skulle vara en bra metod för detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
185 Kammarens protokoll, Riksdagens snabbprotokoll, Protokoll 2001/02:38. 5§ Utgiftsområde 17 Kultur, 
medier, trossamfund och fritid (prop. 2001/02:1 delvis), Anf. 31 Ana Maria Narti (fp), Stycke 1, rad 99-106 
(totalt 160). 
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Sammanfattning 
 
I denna uppsats har kulturinstitutioner och kulturevenemang studerats utifrån några specifika 
synvinklar studerats. Det rör sig dels om hur Moderaterna ser på sponsring av 
kulturinstitutioner och kulturevenemang, vilket benämns kultursponsring, utifrån deras 
motioner om detta. Det rör sig också om den debatt i riksdagen som Moderaternas motioner 
om kultursponsring föranlett. Denna debatt har förts dels i några av Riksdagens utskott och 
dels i kammaren. För att uppnå studiens syfte formulerades tre frågeställningar: 
 
1. Vilka argument återfinns i Moderaternas motioner om kultursponsring? 
2. Vilka argument återfinns i Riksdagens behandling av motionerna, i olika utskott och i 
kammaren om kultursponsring? 
3. Finns det några gemensamma beröringspunkter mellan ovanstående tre olika material vad 
gäller kultursponsring? 
 
Bibliotek är ett exempel på kulturinstitutioner och på ett bibliotek kan kulturevenemang. 
 
För att ge en bakgrund till studien redogjordes för skattelagstiftning som berör 
kultursponsring, svensk kulturpolitik, Moderaternas kulturpolitik, olika definitioner av 
begreppet sponsring och tidigare forskning om dels sponsring av bibliotek och dels en inblick 
i hur forskare och näringsliv ser på kultursponsring.  
 
Mitt empiriska material består av motioner från Moderaterna, betänkanden från 
Skatteutskottet, Konstitutionsutskottet och Kulturutskottet och protokoll från en debatt i 
kammaren. Det rör sig således om ett redan beständigt material som inte påverkats av mig.  
 
För teori och metod har jag använt mig av diskursanalys. Enligt diskursanalys kan vår 
världsuppfattning inte betraktas som en objektiv sanning eftersom vi, såsom historiska och 
kulturella varelser, har en kulturellt och historiskt präglad kunskap. Denna kunskap hade 
således kunnat vara annorlunda och kan förändras över tiden. Människors värld blir till och 
bevaras genom sociala processer och den sociala interaktion som de deltar i bygger 
gemensamma sanningar. Rådande världsbild leder till specifika handlingar.  
 
I denna studie används Laclau och Mouffes inriktning av diskursanalys. Laclau och  Mouffe 
anser att flera diskurser kan existera samtidigt. En diskurs kan bildligt talat ses som ett fisknät 
där varje knut består av ett tecken. Ett tecken består av två delar, beteckningen (namnet) och 
dess innebörd. Tecknen får sin betydelse genom sin relation till andra tecken. Tecknens 
relation till andra tecken förändras ständigt, vart efter att föreställningen om tecknet förändras. 
Detta innebär bildligt att nätet hela tiden dras åt olika håll. Trots dess omöjlighet går 
diskursanalysen ut på att försöka fastställa tecknens betydelse.  
 
En rad begrepp används inom denna gren av diskursanalysen. Det är nodalpunkterna som 
organiserar diskurserna men även uppfattas som tomma då de får det mesta av sin betydelse 
genom sin koppling till andra tecken. Nodalpunkten fixerar de andra tecknens betydelse 
eftersom att när ett tecken knyts till en bestämd nodalpunkt så utesluts alla andra möjliga 
innebörder för tecknet. Dessa tecken kopplas till varandra och diskursens nodalpunkt genom 
ekvivalenskedjor. Ett element är ett tecken som ännu inte fixerats. Ett element fixeras och 
utvecklas till ett moment genom artikulation. En diskurs blir aldrig komplett eftersom varje ny 
artikulation antingen reproducerar eller ifrågasätter den, då betydelser antingen kvarstår eller 
förändras. Element som är särskilt öppna för olika betydelser kallas flytande signifikanter och 



43 
 

inom denna grupp är nodalpunkter vanligt förekommande. Fler diskurser kan existera 
samtidigt vilket innebär att en beteckning, utifrån vilken diskurs den ingår i, kan ha olika 
innebörd. 
 
Moderaternas motioner om kultursponsring har tre nodalpunkter, kultur, kultursponsring och 
offentligt stöd. I Moderaternas motioner uppfattas få nackdelar med kultursponsring utöver 
den att det är svårt för sponsorerna att få sin sponsring avdragsgill. Det finns ett missnöje med 
skattelagstiftningen som reglerar detta. Enligt Moderaterna finns det hos kulturinstitutionerna 
en obefogad rädsla att sponsorerna skulle påverka deras verksamhet negativt. Sponsorerna, 
företagen, är ju ute efter positiva associationer.  
 
Betänkandena från utskotten har två nodalpunkter, kultursponsring och offentligt stöd. 
Utskotten är nöjda med den skattelagstiftning som reglerar kultursponsring. Ett undantag är 
riksdagsåret 2001/02 då skatteutskottet ber regeringen att pröva om inkomstskattelagens 
regler fungerar till belåtenhet eller behöver förändras. Prövningen är färdig riksdagsåret 
2003/04 och beskedet är att den inte behöver förändras. Skatteverket ska istället utfärda 
rekommendationer för att eventuella tolkningssvårigheter ska åtgärdas. Utskotten ser många 
exempel på hur sponsorer kan påverka kulturinstitutioner och kulturevenemang negativt.   
 
Kammarens debatt har fyra nodalpunkter, kultursponsring, offentligt stöd, gåva och 
skattelagstiftning. I kammarens debatt är språket mindre formellt och mer yvigt. 
Riksdagsledamöter från olika partier, med olika grundläggande referensramar, deltar i denna 
debatt vilket gör den nyanserad. Såväl positiva som negativa åsikter till skattelagstiftning och 
mellanting finns. Det finns två motsatsställningar i denna debatt, mellan kultursponsring och 
offentligt stöd och mellan kultursponsring och gåva. Nya moment är internationell sponsring, 
kopplat till nodalpunkten kultursponsring, och demokrati, kopplat till nodalpunkten offentlig 
medelstilldelning. 
 
Med fler nodalpunkter och moment så blir det svårare att konstruera ekvivalenskedjor och 
diskurser. För att hantera flera nodalpunkter är det nödvändigt med en uppdelning på flera 
ekvivalenskedjor och diskurser. Omgivningens sammansättning, huruvida det rör sig om 
enskilda riksdagsledamöter som lämnar in motioner, hela utskott som lämnar eller debatter i 
kammaren påverkar argumentationen. För att ge de olika omgivningarna rättvisa borde de få 
varsin ekvivalenskedja och diskurs. Mitt material rymmer då nio ekvivalenskedjor och 
diskurser. Moderaternas motioner ger tre, kultur, kultursponsring och offentligt stöd. 
Utskottens betänkanden ger två, kultursponsring och offentligt stöd. Kammarens debatt ger 
fyra, kultursponsring, offentligt stöd, gåva och skattelagstiftning. På var sida om respektive 
nodalpunkt och inom respektive diskurs finns plus- och minusaspekter med nodalpunkten.  
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