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$EVWUDFW� The purpose of this master thesis is to study sponsoring of culture. The

questions asked are:

What are the reasons for sponsoring?
What are the advantages of sponsoring ?
What are the disadvantages of sponsoring?
What is the relation between public grants and sponsoring?

The thesis is based upon studies of literature and a case study in Malmoe.
Malmoe Public Library received about a million SEK over a period of
three years from the foundation of Foreningssparbanken Skane. The
money finances two projects, one with new books, Nyhetstorget, and one
with strengthened information for small companies, Projekt Förstärkt
Näringslivsinformation.

 The definitions of sponsoring range from care of personnel to economic
exchange. Exchange of value against something in return is fundamental
for sponsoring. The main reason for cultural institutions wanting to be
sponsored is financial needs. Sponsoring companies use sponsoring of
culture as a marketing tool. Their main reasons are to gain goodwill and
enhance their image, for which sponsoring of culture is considered
especially useful. The main benefit for cultural institutions is extra
working capital. Risks involved for cultural institutions are
underestimating their own worth and name, economic dependency and
indirect adjustment and influence. Public grants are meant to guarantee
cultural political goals and the diversification of culture. Sponsoring can
function as a complement.

Considering the various economic, political and social influences on
cultural life, my conclusion is that sponsoring of culture does fill a
purpose as a financial complement under certain conditions.

1\FNHORUG      sponsring, kultursponsring, kulturinstitutioner, kulturekonomi, 
kulturpolitik
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Min syster bor i Malmö. En dag berättade hon för mig att Malmö stadsbibliotek hade
köpt nya böcker med pengar från Sparbanksstiftelsen, och att böckerna var försedda
med banderoller med bankens logotyp på. Jag hade inte tidigare hört talas om att ett
folkbibliotek skyltade på det viset med något som jag förknippade med näringslivet.
Först blev jag upprörd och sedan förvånad över min reaktion. Om biblioteket fick
pengar från banken för att skaffa nya böcker var det kanske bara bra, pengar som pengar
kan man ju tycka. Jag bad min syster att prata lite med några bibliotekarier i Malmö för
att få höra deras åsikter. Bibliotekarierna som hon pratade med såg inga problem med
att ha en banklogga på böckerna. Jag bestämde mig för att undersöka detta närmare.

��� %DNJUXQG

Under de senaste åren har sponsring kommit att diskuteras och användas alltmer som
finansieringsmöjlighet för kultur och annan verksamhet som traditionellt finansierats
med allmänna medel. Samtidigt som kritiska röster höjts har sponsring kommit att bli
ett vardagligt inslag för många institutioner. Kulturinstitutioner kan komma att söka
intäkter från andra håll när de offentliga anslagen inte räcker till. Sponsring förekommer
inom  kulturverksamheter som musik, dans och museer, men även på exempelvis skolor
och inom barnsjukvård. Att sponsring används för att finansiera verksamhet som brukar
bekostas med offentliga medel har inte diskuterats så mycket som man kanske skulle
kunna förvänta sig. Det verkar som om sponsring blivit ett naturligt sätt att få in resurser
på, oavsett verksamhet. Den kritik som riktas mot sponsring i allmänna media har
främst rört frågor kring sponsringens utformande, vilken verksamhet som är känslig för
sponsring (här nämns ofta skolor) och problem som uppstår när sponsringsintäkterna
minskar för en viss verksamhet. Det finns inga lagar eller allmänt fastslagna riktlinjer
för sponsring av offentlig verksamhet.

Stark kritik har riktats mot projekt där sponsorn blivit alltför tydlig. Exempel på detta är
Sonyutställningen på Moderna Museet som kritiserades för att Sonys produkter var
dominerande, eller IKEAs utställning på Kulturhuset som av några ansågs vara köpt
reklamplats. Försök till verksamhetscensur har också funnits. Under
kulturhuvudstadsåret -98 ställde Historiska Museet ut fotografier av Donald Mader.
Fotografierna sågs av några som barnpornografiska, och Posten som sponsrade
utställningen ville att den skulle tas ner.

Det förekommer att sponsorer inte själva ser sig som sponsorer, eller att den sponsrade
parten inte anser sig vara sponsrad. Kan man tala om sponsring även om  de inblandade
inte vill förknippas med själva ordet sponsring, var går gränsen? De inblandade talar
ibland om att de vill göra en insats, att de ser det som ett samarbete eller bara en
engångsföreteelse, att de inte kräver någon motprestation eller att de inte skyltar med
sponsorens namn (se exempelvis Arnstad Elmblad 2002, s. 9 och Nilsson & Bodström
2002, s. A 6). Vad kan det finnas för orsaker till att man inte vill bli förknippad med
sponsring? Finns det företag som skänker bort produkter med sitt namn på utan någon
tanke på egennytta?

Jag ser det som sannolikt att folkbibliotek kan komma att använda sig alltmer av
sponsring av flera orsaker. Folkbiblioteken ska nå ut till stora grupper, vuxenstuderandet
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ökar och kräver resurser, samtidigt som biblioteken ska hålla en bredd och följa IT-
utvecklingen. Biblioteken kan behöva extra resurser som kan vara svåra att få från det
offentliga (även om det just nu sker vissa markeringar från politiskt håll om att de vill
förstärka bibliotekens ekonomi med extra anslag). Folkbiblioteken är välbesökta och
omtyckta kulturinstitutioner. Det innebär att de borde kunna vara intressanta för företag
i sponsringssyfte.

����3UREOHPIRUPXOHULQJ

Kulturinstitutioner har ekonomiska behov som kan täckas med hjälp av sponsormedel.
Sponsring används alltmer som finansieringsmetod av kultur. Näringslivet och kulturen
har olika roller i samhället. Det offentligas ansvar som finansiär är ett annat än
näringslivets. Vad innebär sponsring av kultur egentligen?

����6\IWH�RFK�IUnJHVWlOOQLQJ

Syftet med uppsatsen är att undersöka sponsring av kultur, med utgångspunkt från en
undersökning av samarbetet mellan Malmö Stadsbibliotek och Sparbanksstiftelsen
Skåne.

Jag vill undersöka vilka fördelar och nackdelar som sponsring kan innebära, om
sponsring påverkar kulturen, samt vilket syfte och målsättning de olika parterna har med
sponsring. En annan fråga rör företagens samhälleliga roll och relationen mellan det
offentligas ansvar och näringslivets sponsring.

Frågeställningen är:

Vilka motiv finns det för sponsring?
Vilka fördelar kan sponsring innebära?
Vilka risker kan det finnas med sponsring?
Hur ser relationen mellan det offentligas ansvar och sponsring ut?

����'LVSRVLWLRQ

Efter ovanstående introduktion och bakgrund redogör jag för min metod och
tillvägagångssätt, samt mina avgränsningar. Uppsatsen består av en teoretisk och en
empirisk del. I den teoretiska delen, som är baserad på litteraturstudier, tar jag upp
sponsring ur olika synvinklar. Under tematiska rubriker gör jag först en kort
sammanfattning och därefter beskriver jag olika aspekter på sponsring. I den empiriska
delen redogör jag för min undersökning av samarbetet mellan Malmö stadsbibliotek och
Sparbanksstiftelsen Skåne. Undersökningen bygger på två intervjuer gjorda på Malmö
stadsbibliotek och en intervju gjord på Sparbanksstiftelsen Skåne. Den empiriska delen
inleds med en kort bakgrundsbeskrivning av projekten och Malmö Stadsbibliotek samt
Sparbanksstiftelsen. Utifrån de frågor jag ställt under intervjuerna, som återfinns i en
bilaga, har jag satt upp olika rubriker där jag redovisar undersökningen och återger en
del citat. Under analys och diskussion besvarar jag frågeställningen och för en
diskussion kring resultatet. Avslutningsvis sammanfattar jag uppsatsen.
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För att få en allsidig belysning har jag försökt hitta material där både sponsorers och de
sponsrades perspektiv framkommer. Eftersom jag inte funnit någon litteratur som
specifikt behandlar sponsring på folkbibliotek har jag gjort en fallstudie av samarbetet
mellan Malmö Stadsbibliotek och Sparbanksstiftelsen.

Min teoretiska plattform är formad med hjälp av litteratur om sponsring. Jag anförde
inledningsvis diskrepansen och tveksamheten vad gäller begreppet sponsring i
allmänhet och kultursponsring i synnerhet. Därför har jag gjort en litteraturstudie där jag
studerat olika författares teorier och undersökningar kring sponsring ur olika perspektiv,
och jag har även studerat regeringens kulturproposition samt teorier kring
kulturekonomi. De olika inriktningarna av litteraturen syftar till att sätta in sponsringen i
ett större sammanhang och ge en mångfacetterad bild av sponsring.

Den empiriska undersökningen har gjorts med kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa
metoden används här för att försöka få en djupare förståelse, inte för att undersöka om
informationen har generell giltighet. I min intervju har de tillfrågade getts möjlighet att
utveckla sina egna uppfattningar och inte styrts av färdiga frågemallar. Jag har inte
använt standardiserade frågor utan utgår istället från en intervjumanual vars områden
ska besvaras. Jag ville bland annat undersöka hur de olika parterna ser på sina
respektive roller, och deras syn på sponsring och syftet med projekten. En faktor som
påverkat intervjuerna är min egen och respondenternas olika förförståelse.

En fallstudie kan användas för att undersöka en viss företeelse i dess sammanhang.
Fallstudiemetoden används här för att undersöka en specifik situation (de projekt på
Malmö stadsbibliotek som finansieras av Sparbanksstiftelsen) och hur de inblandade
förhåller sig till denna. Fallstudien anses lämplig för att besvara frågor som "varför" och
"på vilket sätt", vilket stämde överens med vad jag ville undersöka. En nackdel med
fallstudiemetoden kan vara att den överförenklar faktorer, eller att man tror sig redovisa
mer än en del av en helhet. Min empiriska undersökning är avgränsad till studien av
samarbetet mellan Malmö Stadsbibliotek och Sparbanksstiftelsen Skåne.
Undersökningen syftar inte till att säga något generellt om sponsring på folkbibliotek,
utan beskriver enbart projekten i Malmö.

Min analys är influerad av argumentationsanalys. Argumentationsanalys fungerar som
ett verktyg för att undersöka texter ur ett ideologikritiskt perspektiv. Metoden är lämplig
att använda då man vill beskriva och värdera argumentativa inslag i texter eller debatter,
som leder till att bakomliggande motiv framkommer. Även det underförstådda i texter
ska tolkas. Argumentationsanalys kan användas på flera sätt: 1) för att rekonstruera en
argumentation i efterhand för att se hur argumenten är uppbyggda, 2) för att undersöka
normer för en argumentation för att undersöka argumentens saklighet och relevans, eller
3) för att avgöra en argumentations beviskraft, genom att undersöka om argumenten
stärker eller undergräver en viss ståndpunkt. För- eller motargument förekommer i olika
hög grad i en och samma text beroende på textens art. Att själv uppmärksamma de
motargument som kan hävdas mot ens egen text är av vikt för vetenskapliga texter. Det
finns olika former och metoder för genomförandet av en argumentationsanalys. Arne
Naess använder sig av pro et contra-, för och emot-, analys, för att genom
uppstrukturering nå fram till beviskraften i en argumentation. En annan metod är
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Stephen Toulmins analysmodell, i vilken olika delar av argumentationen urskiljs:
argument, påstående, premiss och premissargument. Det finns även andra modeller och
olika sätt att klassificera argument. Syftet är detsamma, genom att bedöma argumentens
hållbarhet och relevans undersöka och avgöra beviskraften i en argumentation. För den
som är mer intresserad av argumentationsanalys som metod kan jag rekommendera
Bergström & Boréus bok "Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig
textanalys". En fullständig argumentationsanalys kan vara mycket omfattande och
arbetskrävande. Därför har jag enbart tagit fasta på dess grundform. Jag gör min analys
genom att jag undersöker för- och motargument kring svaren på min frågeställning.
Resultatet analyseras och tolkas utifrån argumenten.

����7LOOYlJDJnQJVVlWW

För att hitta material till uppsatsen har jag sökt på internet, i bibliotekskataloger,
artikeldatabaser och gått igenom litteraturlistor i böcker. Jag har använt olika hemsidor,
däribland Sparbanksstiftelsen, Sponsorföreningen i Sverige samt Föreningen Kultur-
och Näringsliv för att hitta uppdaterad information av "insiderkaraktär".
I min sökning efter material har det visat sig att sponsring inte är så vanligt på svenska
folkbibliotek. I en undersökning  av svenska kulturinstitutioner beräknas 2.3 procent av
bibliotek och arkiv vara sponsrade, men undersökningen säger inte vilka typer av
bibliotek eller något närmare om formen av sponsring (Kultursponsring i Sverige 1999,
s. 8). Jag har sökt i artikeldatabaser på begreppen sponsring och bibliotek och fått fram
ett fåtal exempel. Sponsringen på de bibliotek jag hittat i artiklar har rört sig om
sponsring av bokbussverksamhet, datorer och dagstidningsprenumerationer. Jag har
kontaktat några av de bibliotek som jag fick fram på det sättet. Två projekt var nerlagda
och ett tredje bibliotek svarade i ett mail  "Allt handlar om samarbete. Man gör saker
tillsammans. Vi gör det, vad gör ni? Det är sällan tal om ren sponsring, aldrig om
penningsponsring. För det och det, ställer vi upp med det." Jag kunde kanske ha gått
vidare med fall tre, men beslöt mig för att min undersökning var tillräcklig av
omfattningsskäl.

Undersökningen i Malmö inleddes med att jag kontaktade chefen för Malmö
stadsbibliotek via e-mail, i vilket jag skrev att jag hört talas om deras samarbete med
Sparbanksstiftelsen och undrade om jag kunde använda dem som fallstudie för en
uppsats om sponsring på folkbibliotek. Hon gav sitt samtycke. Jag hänvisades till PR
bibliotekarien, som också godkände fallstudien, men med reserveringen att hon inte
visste om man kunde kalla pengarna från Sparbanksstiftelsen för "ren sponsring".
Eftersom biblioteket själva skickat in en ansökan efter kontakt med Sparbanksstiftelsen
var hon tveksam till om det rörde sig om vad hon kallade "ren sponsring".
Sponsringsbegreppet är, som jag kommer att beskriva, mångtydigt och låter sig inte
konkretiseras på ett enda vis. Efter ytterligare kontakter med biblioteket och
Sparbanksstiftelsen bestämde jag mig för att undersöka samarbetet närmare.

Före intervjuerna kontaktade jag respondenterna via e-mail och talade även med dem i
telefon. Jag skickade därefter en intervjumall till respondenterna, så att de skulle vara
förberedda på vad jag ville diskutera. För att få fram deras eventuella skillnader och
likheter i synen på samarbetet ville jag undersöka båda parterna. Jag ville diskutera
övergripande frågeställningar och undersöka attityder,  samt få konkreta svar på vissa
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frågor. Intervjuerna gjordes samma dag, först på biblioteket och sedan på
Sparbanksstiftelsen.

Intervjuerna spelades in på bandspelare och har skrivits ut i sin helhet. Respondenterna
har getts möjlighet att läsa, kommentera och godkänna intervjuerna i redigerat skick.
Kassetterna finns i min ägo, och en kopia av diskussionsmallen finns som bilaga.

Anledningen till att jag ville skriva om Malmö stadsbibliotek och Sparbanksstiftelsen
var från början att jag såg det som ett klart fall av sponsring på folkbibliotek, som jag
ville använda som en fallstudie för att se hur sponsring på folkbibliotek kunde fungera.
Ju mer teori jag läste, desto mer komplicerat tedde sig sponsringsfenomenet. Det finns
inte någon entydig förklaring eller mall för vad som är sponsring. Under intervjuerna
ställde sig respondenterna tveksamma till huruvida det verkligen rörde sig om sponsring
i deras fall. Personligen ser jag det som ett gränsfall. Samarbetet och
bakgrundsproblematiken har stora likheter med andra undersökningar och de
diskussioner som förs kring sponsring av kultur idag. Det går inte att explicit säga att
samarbetet mellan Sparbanksstiftelsen och Malmö stadsbibliotek är sponsring (särskilt
inte som en av respondenterna tar avstånd från begreppet), men det går enligt min
mening heller inte att säga att det inte är det. Efter överläggning med min handledare
beslöt jag mig för att använda materialet. Jag kallar det för ett samarbete. Jag använder
den empiriska undersökningen på samma sätt som jag skulle gjort om parterna uttalat
sig annorlunda i deras syn på sponsring. I den avslutande diskussionen för jag ett större
resonemang kring detta.

����$YJUlQVQLQJDU�RFK�SUREOHP

Den empiriska studien är avgränsad till en specifik situation och har inga anspråk på att
ge en heltäckande bild av sponsring på folkbibliotek. Jag går heller inte in på
skattelagsstiftningen kring sponsring eller sponsring i andra länder. I avsnitt 2.10 Kultur
och samhälle diskuteras kulturbegreppet enbart utifrån den praktiskt-politiska
synvinkeln som återfinns i kulturutredningen. Jag går inte in på andra aspekter av
begreppet kultur, eftersom det i sig kan sägas utgöra ett eget forskningsfält.

Ett problem jag stött på under mitt arbete är att eftersom sponsring är ett begrepp som
kan definieras och användas på många olika, och ibland motsatta, sätt är det svårt att
komma fram till några entydiga uppfattningar. Hur man ser på sponsring beror på ett
flertal faktorer som till viss del kan vara subjektiva. Detta har inneburit problem i den
empiriska undersökningen. Ursprungligen ville jag använda undersökningen som en
fallstudie av hur sponsring på folkbibliotek kan se ut, vilket godkändes av
bibliotekschefen. Under det praktiska genomförandet visade sig respondenterna inte
vara helt eniga om, och i ett fall direkt avog till, att kalla samarbetet för sponsring.
Enligt min uppfattning är det mycket intressant. Jag ser flera möjliga förklaringar.
Antingen kan man säga att Malmöprojektet inte rör sig om sponsring, och att
undersökningen därför inte fyller sitt syfte. I så fall måste man dock enas om en giltig
definition av sponsring, vilket inte låter sig göras. Diskrepansen kan vara ett uttryck för
att man har olika uppfattningar om sponsring, vilket bland annat kan bero på den egna
förförståelsen och vad man lägger in i begreppet sponsring. Det kan också bero på hur
man ser, eller vill se, på den egna rollen och verksamheten. Inställningen kan också ha
bakomliggande orsaker som inte nödvändigtvis är tydliga för parterna. Därför anser jag
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att den empiriska undersökningen är användbar, trots att jag först blev tveksam. Jag
hade förväntat mig andra svar, vilket delvis beror på min egen förförståelse och de
föreställningar jag hade. Jag förstår det nu i efterhand som att det inte går att säga något
om en situation innan man undersökt den, och att även om resultatet inte är det
förväntade är det ändå ett resultat.
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Jag tar upp ett antal olika definitioner av sponsring för att visa på vad som förenar och
skiljer dem åt. Sponsring används och definieras som allt från personalvård till
relationsmarknadsföring. I min uppsats använder jag mig av sponsring som begrepp,
men när jag använder mig av litteratur som explicit använder sig av begreppet
kultursponsring gör jag också det.

Med sponsring menas ett ekonomiskt samarbete som innebär att en part stöder en annan
part med pengar, varor eller tjänster mot någon form av motprestation och med
förväntningar om vissa effekter, till exempel ökad goodwill och ökad försäljning.
Sponsring är inte detsamma som välgörenhet och handlar inte heller om mecenatskap
som innebär ett långsiktigt ekonomiskt åtagande av en individ eller fond till förmån för
t.ex. en enskild konstnär eller en institution. Sponsring innebär att parterna väljer
varandra frivilligt, men de behöver inte vara "två likvärdiga" med avseende på t.ex.
storlek, antal anställda, struktur och dylikt för att sponsring ska förekomma (Persson
2002, s. 25).

Sponsring (ytterst av lat. spo´nsor 'den som ansvarar för något', av spo´ndeo 'ansvara
för), att t.ex. ett företag eller en person åtar sig att bekosta eller på annat sätt ansvara för
viss verksamhet och som utbyte får möjlighet att göra reklam eller PR i någon form.
Sponsring är en affärsmässig överenskommelse till ömsesidig nytta för parterna. Genom
att sammankopplas med ett evenemang av stort allmän- eller samhällsintresse hoppas
sponsorn stärka sin image och trovärdighet (Nationalencyklopedin).

Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation,
marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan
(normalt) två parter där ett företag betalar för kommersiella rättigheter att utnyttja en
association (med t.ex. ett evenemang, en person, organisation, ett projekt etc.)
(Sponsringsföreningen).

Sponsring är ett affärsmässigt samarbete mellan två eller flera parter till ömsesidig
nytta. Enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen ska företagets insatser kunna
motiveras med ett utbyte som står i rimlig proportion till använda medel. Sponsring är
inte detsamma som välgörenhet eller donationer och handlar ej heller om mecenatskap
(Föreningen Kultur och Näringsliv).

Med sponsring förstås i regel att ett företag lämnar ekonomiskt stöd till en annan
verksamhet av idrottslig, kulturell eller annars allmän nyttig natur (Regeringsrätten, se
Grönkvist 2000, s. 10).

ABSA (the Association for Business Sponsorship of the Arts) i Storbritannien definierar
sponsring som "The payment of money (or the provision of goods and services) by a
business to an arts organisation for the purpose of promoting the business name,
products or services". I USA talar man om sponsring som att en person eller
organisation ser till att något som annars inte kommit till stånd gör det, oavsett om man
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får något i utbyte. Allen menar att även om sponsring ser olika ut i olika länder och
beskrivs med olika termer är det i praktiken samma sak (Allen 1990, s. 1).

Sponsring är ett affärsmässigt samarbete mellan en myndighet och ett företag. Eftersom
parterna gör en överenskommelse som innefattar ömsesidiga ekonomiska eller andra
åtaganden, handlar sponsring således inte om bidrag, donationer eller välgörenhet
(Sponsring av statliga myndigheter 2000, s. 12). Riksdagens revisorer pekar på att
gränsdragningen är oskarp mellan olika finansieringsformer. Motprestationens
omfattning är en faktor som har betydelse. Att omnämna bidragsgivaren i exempelvis en
utställningskatalog utan att denna bett om det ses inte som underlag för sponsring i
revisorernas rapport (ibid., s. 31). Med bidrag menas medel eller annat som en givare
lämnar utan att kräva någon motprestation. Givaren har rätt att ställa krav på att bidraget
ska användas för avsett ändamål. Om givaren vill ha en rapport behöver det inte
innebära att en motprestation föreligger (ibid., s. 27).

Grönkvist menar att många inte vill använda sig av termen sponsring för sin verksamhet
eftersom sponsring fått en del negativ publicitet genom misslyckade projekt. Då väljer
de inblandade att istället använda begrepp som "företagsvänner" eller
"samarbetspartners". Grönkvist anser att oavsett vilket begrepp man använder rör det sig
om sponsring, under förutsättning att det är ett affärsmässigt samarbete med jämlika
insatser och motprestationer (Grönkvist 2000, s. 27).

Sponsring och aktivt samhällsengagemang (corporate citizenship) kan ses som
närstående begrepp. Graden av kommersialism är ett sätt att särskilja begreppen på.
Sponsring är ett kommersiellt samarbete mellan två parter där en part stöder med
exempelvis kapital, varor eller tjänster mot någon form av motprestation i form av
exempelvis exponering. Vid ett aktivt samhällsengagemang och välgörenhet vädjar man
till företagens generositet och goda vilja att förändra samhället genom att vara med och
stödja olika projekt, insamlingar med kapital, varor eller kompetens. Samarbetet har
oftast inte en klart kommersiell karaktär (Persson 2002, s. 34). Hur man gör för att mäta
ett företags grad av kommersiellt intresse eller god vilja framgår dock inte.

Hagstedt diskuterar vilka som kan vara sponsorer. Ett problem sägs vara att
organisationer eller verksamheter samtidigt kan vara både kommersiella och icke-
kommersiella. Hagstedt går igenom en mängd definitioner av sponsring, och finner att
definitionerna ibland utgår från faktiska utbyten och motiv. Då uppstår vad han kallar
för normativa, deskriptiva definitioner, det vill säga att man talar om vad sponsring
borde vara eller vad man uppfattar det som. Dessa definitioner är ibland
efterhandskonstruktioner. Han kommer fram till en arbetsdefinition av sponsring,
nämligen "Med sponsring avses företags (och andra organisationers, exklusive stat och
kommun) frivilliga utbyten och eventuella samarbete med organisationer och personer,
vars primära (eller formella) syfte) med utbytet är att finansiera viss verksamhet snarare
än att skapa ett ekonomiskt överskott. Utbytet förväntas vara till nytta för båda parter."
Ett sätt att skilja sponsring från välgörenhet kan vara att se på utbytet mellan parterna.
(Hagstedt 1987, s. 12-17).

Av ovanstående citat framgår svårigheterna med att entydigt definiera sponsring. Olika
begrepp sammanfaller till viss del. Några teman som man kan ta fram ur de olika
definitionerna är ekonomiskt samarbete, utbyte, motprestation, likvärdiga parter,
affärsmässigt samarbete, ekonomiskt stöd. Man talar ibland om sponsring, ibland om
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kultursponsring eller andra former som humansponsring. Alla dessa olika underbegrepp
ryms inom huvudbegreppet sponsring. Ovanstående kan sammanfattas med att
sponsring är ett samarbete mellan två parter där det sker ett värdeutbyte i någon form.
Samarbetet kan ta olika former, och utbytet kan röra sig om både immateriella och
materiella värden.

����gYHUVLNW

Jag kommer kortfattat att redovisa den litteratur jag använt mig mest av. Därefter
använder jag mig av tematiska rubriker, under vilka jag diskuterar olika aspekter av
sponsring utifrån olika författares perspektiv. Jag har också använt mig av
tidskriftsartiklar för att visa något om hur debatten kring sponsring ser ut och vilka
frågor som behandlas. Dessa artiklar kanske inte har något vetenskapligt värde i sig,
men jag anser att de fungerar som en ram för hur sponsringsdebatten förs i media.

Forskningen kring sponsring är ofta praktikerorienterad. Dess huvudsakliga inriktningar
är: a) att definiera begrepp och typologier för sponsring, b) att visa hur företag kan
använda sponsring som en del av marknadsföringen, samt c) att beskriva hur man mäter
sponsringens effektivitet. De metoder som tas upp för mäta sponsringens effekter är
främst kvantifierbara. Sponsring anses ha många olika kvalitativa effekter, som
goodwill och imageskapande. Forskningen kring sponsring är hittills inte inriktad på hur
dessa ska mätas. Jag återknyter till forskningsinriktningarna under olika rubriker.

Litteraturen kan sägas bestå dels av handböcker av typen hur du blir en lyckad sponsor,
som diskuterar sponsring ur ett företagsperspektiv, ofta utan teoretiska ramar och utgår
från idrottsvärlden. Dels av böcker som försöker förklara fenomenet sponsring utifrån
olika teoretiska grunder. Bland dessa finns rapporter men även handböcker av mer
övergripande karaktär.

Jag har inte funnit mycket skrivet utifrån sponsorers eller sponsrades konkreta
erfarenheter. Därför har jag haft stor nytta av Bengt Lidströms undersökningar av det
svenska kulturlivet samt näringslivet och kultursponsring.

Bengt Lidström gjorde rapporten "Det svenska näringslivet och kultursponsring" som
ingick i ett kulturekonomiskt konferensprogram på CERUM, Centrum för
regionalvetenskap, vid Umeå Universitet. Syftet med rapporten är att belysa relationen
mellan näringsliv och kultursponsring, att redovisa kultursponsringens utveckling i
Sverige och Storbritannien och belysa några företags syn på kultursponsring.
Frågeställningar som behandlas är motiv till sponsring, vilka motprestationer företagen
vill ha och vilka kulturaktiviteter som man väljer att sponsra och varför. Rapporten
baseras på en enkät som gjordes på 20 företag, och visar att den vanligaste orsaken till
kultursponsring är att man genom att engagera sig i kulturen vill skapa en positiv bild av
företaget. Bengt Lidström är Generalsekretare i Föreningen Svenska Musikfestivaler.

Bengt Lidström gjorde senare rapporten "Det svenska kulturlivet och kultursponsring",
på uppdrag av Statens Kulturråd. Rapportens syfte är att kartlägga kulturlivets syn på
kultursponsring, genom att undersöka kulturinstitutioners och kulturutövares syn på
kultursponsring, samt belysa sponsringens konsekvenser för kulturlivet. Rapporten är
baserad på en enkät från 1997 som gick ut till 72 kulturinstitutioner, och besvarades av
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44. Rapporten visar att kulturinstitutioner använder sponsring för att finansiera löpande
basverksamhet i högre grad än vad som framkommit i tidigare undersökningar.
Planeringen påverkas eftersom sponsringen är tidsbegränsad. Det finns ingen samlad
organisation kring sponsringsfrågor, de olika institutionerna har sin egen organisation.
Oftast avsätts små resurser, och det saknas ett samarbete mellan kultur och näringsliv
för att utbyta och skaffa erfarenheter kring marknadsföringsfrågor. Kulturinstitutionerna
värderar inte sitt eget varumärke tillräckligt. Motiven för sponsring skiljer sig åt.
Gällande det offentliga stödet kontra sponsringsmedel blir sponsring en viktig resurs när
offentliga medel inte räcker till. Det finns farhågor att det offentliga stödet kommer att
minska om sponsringen ökar, men det går inte att påvisa några sådana effekter. Den
redan etablerade kulturen, som större museer, får mest sponsring samtidigt som de får
de största offentliga anslagen.

"Sponsring i offentliga sektorn" av Bengt Persson är en faktabok för offentliga
institutioner som vill använda sponsring eller aktivt samhällsengagemang som alternativ
finansieringsmetod. Boken ger handledning i vad man bör tänka på som offentlig
institution gällande avtal och policyfrågor. Persson ger exempel på olika kommuners
policy kring sponsring och beskriver några företags engagemang i samhället. I boken
identifieras tre typer av företags samhällsengagemang: sponsring, aktivt
samhällsengagemang och välgörenhet.

Uno Grönkvists "Sponsring & event marketing" är en handbok som riktar sig till företag
som vill nå framgång genom att använda sponsring i sin marknadsföring. Boken
innehåller en historik och sätter in sponsring i ett brett perspektiv. Grönkvist diskuterar
vad företag kan uppnå med sponsring, och jämför olika typer av sponsring med
varandra. Uno Grönkvist har ett konsultföretag och var tidigare ordförande i Svenska
Sponsringsföreningen.

"Sponsring som effektivt medieval" av Per Hagstedt syftar till att öka förståelsen av
sponsring och skapa teori kring sponsring. Hagstedt diskuterar bland annat olika
definitioner av sponsring och försöker komma fram till vad sponsring egentligen är. Per
Hagstedt skrev forskningsrapporten efter att ha följt utvecklingen inom sponsring under
flera år.

Lisbeth Lindeborgs rapport "Kultur som lokaliseringsfaktor: erfarenheter från Tyskland"
är en studie som beskriver kultursatsningar i Tyskland. Rapporten syftar till att man ska
kunna jämföra satsningar i Sverige och Tyskland. Genom att satsa på kulturen vill flera
kommuner i Sverige skapa ett positivt klimat för invånarna och bidra till ökad
livskvalitet. Studien beskriver hur man använder kultur som ett instrument för att skapa
mervärde, och mynnar ut i teser kring kulturens roll som lokaliseringsfaktor och
ekonomisk drivkraft. Lisbeth Lindeborg är statsvetare och regionforskare.

Trine Bille Hansen diskuterar och ifrågasätter kulturens ekonomiska betydelse i
"Kulturens økonomiske betydning - state of the art". Hon visar att sambanden mellan
kultur och ekonomisk utveckling inte är tydliga. Trine Bille Hansen är kulturpolitisk
forskare.

Riksdagens revisorers rapport "Sponsring av statliga myndigheter" är tillkommen på
revisorernas eget initiativ. Syftet med rapporten är att uppskatta förekomsten av
sponsring på statliga myndigheter, se hur samarbetet med sponsorerna hanteras och
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vilka effekter sponsringen har på verksamheten. Rapporten bygger på en granskning av
18 myndigheter, varav 4 har närstuderats. Revisorerna menar att regeringen bör
överväga behovet av en central administrativ stödfunktion, som ska bistå myndigheter
med råd i sponsringsfrågor. De ger också förslag på krav som bör ställas på myndigheter
som använder sig av sponsring. Myndigheterna bör utforma riktlinjer som talar om
syftet  med sponsringen och hur samarbetet ska se ut, samt utveckla rutiner för
uppföljning och utvärdering.

"Det kulturella kapitalet: kritik av kultursponsringen" av Lars Peterson riktar hård kritik
mot kultursponsring. Han menar att kulturen blir en vara som används för att stärka den
kulturella eliten och att borgerlighetens kultursyn ges företräde så att klyftorna i
samhället ökar. Enligt Peterson skapar kultursponsring mervärden åt företagen på
bekostnad av kulturpolitiska mål. Lars Peterson är författare och konstnär.

Rami Olkkonens "Forging links between marketing and sponsorship : a theoretical
investigation" vill reda ut det teoretiska forskningsläget kring förhållandet mellan
sponsring och andra former av marknadsföring. Han beskriver forskningen om
sponsring och tar fram olika modeller för hur man kan se på sponsring och hur
sponsring kan användas inom marknadsföring. Enligt Olkkonen var tidigare forskning
främst inriktad på att definiera  sponsring. När sponsringen växer alltmer och inte längre
är en nymodighet blir det viktigare att utgå från företagets synpunkt för att kunna påvisa
effektivitet och motivera de kostnader som hör samman med sponsringen, genom att ge
redskap för planering, utvärdering och urval. Rami Olkkonen är forskare vid Turku
School of Economics and Administration.

Mary Allen diskuterar i "Sponsoring the arts: new business strategies for the 1990s"
sponsring i Storbritannien och övriga Europa. Hon går igenom hur sponsringen kan
fungera som marknadsföring och hur sponsorer tar sitt ansvar i samhället. Andra frågor
hon diskuterar är bland annat sponsringens effekter på offentlig finansiering och de
olika parternas ansvar.

����6SRQVULQJ�LGDJ

Först diskuteras tendenser inom sponsringen idag. Därefter visas siffror över
sponsringens omfattning och några orsaker till varför utbredningen är svår att fastslå.
Slutligen presenteras ett par sponsringsorganisationer.

������7HQGHQVHU

Trenden tycks gå mot att sponsring av kultur, social och humanitär sponsring ökar och
att sponsring av idrott minskar. Orsaker till detta sägs vara att idrotten fått
imageproblem genom alla dopingskandaler, att kulturen ses som något positivt att
förknippas med och  att företagen vill ta ett ökat samhällsansvar och framställa sig som
goda medborgare. Sponsring anses vara kostnadseffektivt jämfört med annan reklam,
och marknadsföringsmässigt kan man uppnå flera mål samtidigt. Att de offentliga
anslagen minskar och kulturinstitutioner tvingas söka andra medel för sin verksamhet är
en annan orsak. Det är svårt att direkt mäta hur mycket som läggs ner på sponsring idag,
eftersom det inte finns någon entydig definition av sponsring och företagens insatser
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sker under olika namn. Faktorer som kan påverka sponsringens framtida utveckling är
skattelättnader för kultursponsring och konjunkturens uppgång/nedgång.

Kulturinstitutionerna vänder sig i allt högra grad till näringslivet för att söka sponsring,
delvis beroende på att de offentliga anslagen minskar samtidigt som institutionerna ska
locka fler besökare och nya målgrupper (Sponsring av statliga myndigheter 2000, s. 13).

Grönkvist ser att det finns en annan attityd gentemot sponsring både hos politiker och
kulturarbetare än tidigare. I -97 års kulturproposition finns en öppenhet mot andra
inkomstkällor. Det ideologiska motståndet minskar hos de som arbetar med kultur. Det
är viktigt att sponsrade institutioner har en policy för sitt sponsringssamarbete, både av
integritetsskäl och för att lyfta fram kunskap om kulturen. Grönkvist ser två alternativa
framtidsscenarier. Antingen att de offentliga anslagen minskar. I så fall skulle
efterfrågan på sponsorpengar öka och det finns en risk att sponsorer bara skulle satsa på
etablerad säker verksamhet. Eller så satsar staten mer på kultur. I så fall kanske det kan
bli fråga om att vi närmar oss en engelsk 50-50 modell där varje sponsorkrona
motsvaras av en statlig. Grönkvist menar att det är väsentligt att kulturinstitutionerna
satsar tillbaka på sponsorerna så att insatsen väger jämt. Generationsskiften inom
företag kan leda till ökat kulturintresse och ökad vilja att satsa på projekt, där det mer
handlar om att vara partners än att skänka pengar. Avtalen löper ofta på längre tid än
tidigare, över flera år istället för sponsring av enstaka projekt. Det blir vanligare med
andra sponsringsformer än pengar, som varor och tjänster (Grönkvist 2000, s. 64-69).
Sponsringsinsatser är konjunkturkänsliga. Lågkonjunkturen under 1980-talets slut ser
Grönkvist som en  bidragande faktor för en uppstramning som ledde till ökad
professionalitet. Tydligare strategier och en ny syn på sponsring som en del i företagets
totala marknadskommunikation leder till mer seriösa satsningar. Grönkvist menar att
sponsring bör ses ur ett långsiktigt samarbetsperspektiv för att uppsatta mål ska nås.
Projekt bör analyseras noga innan avtal skrivs. Många sponsorprojekt har misslyckats
och Grönkvist menar att det ibland saknats professionalitet. Samarbetet i en
sponsringssituation blir tydligare. Det rör sig om två parter som båda är aktörer, inte en
givare och en tagare (ibid.,  s. 25).

Sponsringskonsulter i Storbritannien tror att kultursponsring kan komma att öka tiofalt
medan sponsring av idrott troligen kommer att ligga kvar på dagens nivå. Orsaker till
detta kan vara att kultur blir mer populärt och då är det positivt att som sponsor
förknippas med kulturella evenemang. Sponsring kan uppnå flera mål samtidigt ur ett
marknadsföringsperspektiv. Företagen engagerar sig mer i sin region och vill att det ska
synas utåt (Allen 1990, s. 18). Många av de företag som Allen undersökt vill sponsra
verksamheter över längre tidsperioder, dels för att få en så stor effekt som möjligt
marknadsföringsmässigt, men också för att kunna ge den kultur man sponsrar en stabil
grund (ibid., s. 13).

Olkkonen menar att det ökade intresset för sponsring som marknadsföringsstrategi kan
bero på ett antal faktorer. Företagen spenderar mer pengar på sponsring eftersom
annonskostnaderna stigit kraftigt. Sponsring är ett effektivt sätt att synliggöra ett företag
i det ökade mediabruset då varumärkesexponering (branding) blir viktigare. Människors
livsstil ändras, fritidsintressen som kultur och sport blir mer populära samtidigt som den
offentliga finansieringen minskar inom dessa områden. Utrymmet för företagens
sponsring ökar då (Olkkonen 1999,�s. 15).
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Sponsringens omfattning i Sverige är svår att exakt fastställa. Det beror dels på att det
finns så många olika sponsringsområden, vilket gör att det inte finns någon organisation
som kan mäta de totala investeringarna. Dels beror det på att det inte finns någon
entydig definition av sponsring, vilket gör att olika avdelningar på ett företag kan arbeta
med sponsring men det redovisas inte som marknadsföring. Tillkommer gör också de
pengar företagen satsar för att aktivera sponsorsaktiviteten via traditionella annonser,
reklamfilmer, kundaktiviteter med mera, pengar som då redovisas inom dessa medier
trots att de bygger på sponsringstemat. Genom IRM (Institutet för Reklam och
Mediestatistik) uppskattas den årliga omsättningen för år 2000 på den svenska
reklammarknaden till ca 47 miljarder. Investeringarna i sponsring omfattade ca 2,5
miljarder (Sponsringsföreningen).

Sponsringsfördelningen inom olika områden i Sverige uppskattas till:

Idrott: cirka 60-65%
Kultur: cirka 15-20%
Socialt/Humanitärt: cirka 8-10%
TV/Radio: cirka 3-4%
Festivaler: cirka 2-3%
Miljö: cirka 2-3%
Forskning/Utbildning: cirka 2-3%
Övrigt: cirka 1-2%

I andra europeiska länder utgör aktiviteter som kultur eller social/humanitära projekt en
större andel av sponsringens omsättning. Till stor del beror det på att dessa länder inte
haft samma samhällssystem som i Sverige, där många av dessa aktiviteter varit
garanterade statliga bidrag (Sponsringsföreningen).

Föreningen Kultur och Näringsliv gjorde 1999 med hjälp av Temo en undersökning av
kultursponsringens omfattning i Sverige. En skriftlig enkät skickades till cirka 900
chefer för olika kulturinstitutioner. Undersökningen visade att sponsringens värde var
206 miljoner kronor under 1999 och att cirka 320 kulturinstitutioner tagit emot någon
form av sponsring under 1999. De största sponsorerna var företag inom
verkstadsindustri/tillverkningsindustri, därefter data/IT/telecom och
handelsföretag/livsmedel. Stockholm fick ta emot över hälften av sponsormedlen. De
största institutionerna var de som tog emot mest sponsring. Musik och opera var den
verksamhet som fick mest pengar, därefter kom kulturminnesvård. Bibliotek och arkiv
hade 2.3 procent  av sponsringsintäkterna. De största sponsorerna för dem var media
och reklambranschen,  skogs- och pappersindustri samt fastigheter/byggindustri
(Kultursponsring i Sverige 1999, s. 2-8).

Statens Kulturråd uppskattar sponsringsintäkterna till någon procent av de totala
intäkterna för statsbidragsstödda kulturinstitutioner. Sponsringsintäkterna är små, men
har strategisk betydelse för kulturlivet (Kulturstatistik 2000, s. 6). Sponsring redovisas i
kulturstatistiken för kulturinstitutioner som teater och länsmusik, men inte för
institutioner som bibliotek. Det påpekas att "lokalt förekommer även att kommuner kan
få stöd från företag för t.ex. bibliotek" (ibid., s. 13). I sin omvärldsanalys påpekar
kulturrådet att den privata kulturkonsumtionen står för cirka 65 procent av den totala



16

kulturekonomin, och den offentligt finansierade kulturpolitiken för 35 procent (Om
världen 2000, s. 13).

������2UJDQLVDWLRQHU

Det finns sponsringsorganisationer som fungerar som stöd både för sponsorer och de
sponsrade.

Föreningen Kultur och Näringsliv är ett samarbetsforum för kultursponsring.
Föreningen  representerar ett nätverk av 200 företag, näringslivsorganisationer och
kulturinstitutioner. Nätverket arbetar för en ökning av antalet samarbetsprojekt mellan
näringsliv och kultur, och för att förbättra avdragsrätten för kultursponsring. De
arrangerar årligen en pristävling för bästa kultursponsringssprojekt. Genom information,
rådgivning, utbildning och lobbying vill Föreningen Kultur och Näringsliv förbättra
förutsättningarna för det ömsesidiga utbytet av ett affärsmässigt kultursamarbete.
Föreningen är medlem i CEREC (le Comité Européen pour le Rapprochement de
l'Economie et de la Culture), ett europeiskt nätverk för kultursponsring som är initierat
av EU (Föreningen Kultur och Näringsliv).

Sponsringsföreningen organiserar företag och andra som är verksamma inom sponsring
och event marketing. Bland medlemmarna finns ett stort urval av sponsrande företag,
sponsrade parter samt konsulter och byråer som verkar inom sponsring och event
marketing. Sponsringsföreningen arbetar för ett seriöst och professionellt användande av
sponsring. Föreningen skall främja medlemmarnas intresse för sponsring och
angränsande marknadsföringsformer (Sponsringsföreningen).
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Eftersom parterna har olika syften och motiv för sponsringen pekar jag först på vilka
motiv som kulturinstitutioner anger, därefter ser jag på sponsorernas motiv.

För den sponsrade parten är motivet ofta ekonomiska behov. Ett fåtal ser sponsring som
ett medel att kunna marknadsföra sig eller som ett sätt att vidga kontakterna med
näringslivet för andra typer av samarbeten. Andra motiv för kulturinstitutioner är ett
ökat kontaktnät och att nå nya målgrupper.

Lidström har undersökt kulturinstitutioners motiv för sponsring. Det huvudsakliga
motivet var att förbättra ekonomin (80 procent), därefter utveckla verksamheten (11
procent). Ökad kontakt med näringslivet, bibehållen verksamhet och förbättrad
marknadsföring nämndes också bland orsakerna. Svaren visar att kulturinstitutioner är
beroende av intäkter utöver de offentliga, även för sin löpande verksamhet. 40 procent
av de undersökta institutionerna säger sig ha sponsringsintäkter på 11 procent eller mer.
Lidström ser det som en tecken på att de offentliga anslagen inte följt med
kostnadsutvecklingen, och menar att det finns risk för sponsorberoende för att klara den
ordinarie verksamheten (Lidström 1998, s. 22-23). Att finansiera basverksamhet med
sponsring är riskabelt men vanligt. De allra flesta av de tillfrågade kulturinstitutionerna
(93 procent) ansåg att ekonomiskt flerårsbidrag var den effektivaste formen av
sponsring. Intresset för andra typer av stöd som olika tjänster eller produkter från
företagen var i stort sett obefintligt. Näringslivet hade dock en annan syn, så
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verkligheten såg annorlunda ut. 64 procent av de sponsrade fick flerårsekonomiskt
bidrag. Runt hälften erhöll sponsring i form av tjänster, engångsbelopp,
företagsprodukter eller biljettinköp (ibid., s. 22-29).

Den sponsrade vill få ett resurstillskott för att exempelvis genomföra projekt som annars
inte gått att göra (Sponsring av statliga myndigheter 2000, s. 13). Riksdagens revisorers
rapport visar att det oftast är myndigheten som varit den drivande parten för att få till
stånd ett sponsringssamarbete, genom att visa sig själv som en resurs för företagen. De
statliga myndigheternas främsta motiv var behovet av ökade resurser. Även om
sponsringen var liten i förhållande till det totala anslaget var den en viktig intäktskälla.
Flera museer hade problem med att de statliga anslagen täckte hyra och löner, men inte
räckte till själva verksamheten. Sponsring fungerar då som ett sätt att lösa resursbrist.
Sponsringen kan vara ett medel för att göra mer omfattande projekt eller höja kvaliteten.
Högre ambitioner och möjlighet till mer marknadsföring var andra motiv.
Kulturpolitiska mål som att nå en större publik och nya målgrupper kunde nås genom
sponsring, enligt museerna (ibid., s. 32-33).

Sponsring ingår som en del av ett företags totala marknadsföringskoncept. Sponsring är
ett sätt att synas, och genom att förknippas med positiva, sociala sammanhang vill man
skapa en trevlig företagsbild. Sponsring av kultur anses vara särskilt bra för att ge en
bild av ett engagerat företag och för att skapa goodwill. Genom att stödja det lokala
kulturlivet på olika sätt kan företaget bidra till att stärka den egna regionen. Sponsring
kan också fungera som personalvård genom att företaget ses som en attraktiv arbetsplats
eller att de anställda erbjuds kulturupplevelser. Samarbete med kulturinstitutioner kan
skapa nya kontakter och ge upphov till nya idéer och tankesätt.

Kultursponsring ses som effektivt för att stärka ett företags image och öka medvetandet
om ett företag. Innan man väljer ett sponsringsprojekt ska man veta vad man hoppas
uppnå genom sitt val och på vilket sätt. Kultursponsring har visat sig vara lämpligt för
att  tydliggöra ett varumärke eller skapa en positiv bild av ett företag (Allen 1990, s. 20-
23). Man bör välja projekt som stämmer överens med hur företaget vill framstå,
sponsringen ska vara i linje med företagets roll (ibid., s. 32).

Företagens roll som samhällsaktörer, good citizen, är ett motiv som blir allt starkare för
sponsring enligt Grönkvist. Genom imageöverföring från det man sponsrar vill
företagen framstå som goda förebilder och medborgare. För att lyckas med detta krävs
en långsiktig strategi och trovärdighet från företagets sida. Affärsverksamheten ska
stödjas genom engagemanget, men det sker indirekt och långsiktigt (Grönkvist 2000, s.
46-47). Sponsring som personalvård blir viktigt som ett sätt att måna om personalens
behov av avkoppling och stimulans. Enligt Grönkvist återknyter sponsring på lokalnivå
till den gamla bruksandan, där företagen tog hand om sin personal. Sponsring kan också
skapa lojalitet med företaget. Företagen vill ta socialt ansvar. Kultur och idrott ses som
betydelsefulla samhällsfaktorer, och för att företagen ska kunna ha nytta av dem måste
de hjälpa till med finansieringen (ibid., s. 52).

Företagen vill stärka banden med redan existerande kunder/målgrupper och samtidigt
skapa en image som lockar nya. Man vill synas, skapa goodwill, bygga sitt varumärke,
få företaget förknippat med en viss livsstil, samt bygga och förbättra kundrelationer
(Persson 2002, s. 26-27).
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Att förbättra företagets image, att skapa trivsel hos personalen, bidra till ortens kulturliv
och visa sig som ansvarstagande medborgare är några anledningar som angavs i
enkätundersökningen (Lidström 1995, s. 42).

Sponsorn vill stärka sin image och skapa goodwill genom att förknippas med en
verksamhet av stort allmän- eller samhällsintresse eller ett evenemang. Syftet kan vara
att visa samhällsengagemang, förbättra kundrelationer eller framstå som ett attraktivt
företag att arbeta på (Sponsring av statliga myndigheter 2000, s. 13).

Motiven för sponsring skiljer sig alltså åt. För de sponsrade är huvudmotivet är
resursberoende. Bakomliggande faktorer kan vara att de offentliga anslagen enbart
täcker fasta kostnader, att ambitionerna är högre än resurserna eller att man vill
genomföra specifika projekt som inte ryms inom de fasta ramarna. Andra motiv som
nämns är ökad marknadsföring och att man når nya målgrupper. Sponsorer använder
sponsring som en del av sin marknadsföring. Sponsring av kultur anses vara särskilt
användbart för att skapa goodwill och förbättra sin image. Andra motiv för sponsorer är
att de vill ta ett samhällsansvar, stödja sin region eller använda sponsring som en form
av personalvård. De kan också knyta nya kontakter.
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Fördelarna med sponsring sammanfaller i hög grad med motiven. För den sponsrade
parten kan sponsring användas för att bekosta verksamhet som inte annars kommit till
stånd, eller för att utveckla befintlig verksamhet. Sponsring kan skapa nya målgrupper
och ge kontakter. Sponsring kan användas för att utveckla en verksamhet eller ge
möjlighet att genomföra projekt som inte är möjliga inom ordinarie budget. Sponsorer
kan stärka företagets varumärke, förbättra sin image och framstå som ett attraktivt
företag. Sponsring är en metod för att få lojala kunder när konkurrensen blir större.

Statens Kulturråd skriver att sponsringen har betydelse för att öka handlingsfriheten,
eftersom kulturinstitutionernas verksamheter är bundna i fasta kostnader till stor del.
Samarbetsprojekt där båda parternas kompetens och kunskaper används kan i bästa fall
leda till nytänkande, ökad publik och förbättrad ekonomi (Om världen 2000, s. 89-90).

Utöver ekonomisk förstärkning ansåg många av de offentliga institutionerna i
Riksdagens revisorers rapport att de fått flera positiva effekter av sina
sponsringssamarbeten. Att nå nya målgrupper, skapa nya marknadsföringskanaler eller
få tillgång till andra produkter och tjänster omnämndes. Dessa effekter ansågs vara svåra
att mäta eller värdera (Sponsring av statliga myndigheter 2000, s. 37-38).

Sponsring anses kunna nå flera mål samtidigt ur ett marknadsföringsperspektiv. Det är
möjligt att samtidigt profilera företaget, göra en samhällsinsats och vårda den egna
personalen. Höga reklam- och annonskostnader gör sponsring kostnadseffektivt. Även
en begränsad insats kan bidra till stor uppmärksamhet kring ett projekt och att företaget
märks. Tidigare har kultur setts som snäv och begränsad  i sponsringssammanhang,
jämfört med idrott, ur ett marknadsföringsperspektiv. Men även om man inte når lika
många kan kultursponsring fungera som effektiv marknadsföring. Det kan också vara
viktigare att nå en specifik målgrupp än en bred.
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I en rapport från 2000 utgiven av Industriförbundet hävdas att i den nya ekonomin blir
det immateriella kapitalet allt viktigare. Det rör sig om sådant som marknadsidéer,
varumärken och arbetssätt. Kundernas medvetenhet ökar i frågor som miljö och
mänskliga rättigheter. Lojaliteten mot enskilda företag sjunker i takt med att utbudet
samtidigt ökar och likriktas. Kundens makt ökar när konsumtionsmönster ändras, och
därför måste företagen stärka sina relationer med kunderna. Företagen måste hitta andra
sätt än produkter för att skilja sig från mängden (Industriförbundet, se Persson 2002, s.
8-11). Genom aktivt samhällsengagemang kan företagen framstå som en positiv kraft i
samhället och bygga sitt varumärke. Man söker samarbete med någon eller några som
kan förknippas med företaget. Motprestationen kan bestå i att man talar om att man har
ett samarbete i till exempel  årsredovisningar och olika trycksaker (Persson 2002, s. 13).
Gemensamt för sponsring och aktivt samhällsengagemang är att man vill nå ut till
omvärlden genom en speciell image, och att man genom sin medverkan vill gagna sitt
företag. Skillnaden förklaras som att "sponsring är ett kommersiellt samarbete mellan
två parter där en part stöder med t.ex. kapital, varor eller tjänster mot någon form av
motprestation i form av t.ex. exponering. Vid ett aktivt samhällsengagemang och
välgörenhet vädjar man till företagens generositet och goda vilja att förändra samhället
genom att vara ned och stödja olika projekt, insamlingar med kapital, varor eller
kompetens. Samarbetet har oftast inte en klart kommersiell karaktär." (ibid., s. 34). Hur
man mäter graden av kommersialism framgår inte.

Sponsring ger upphov till dialog på ett annat sätt än traditionell marknadsföring menar
Grönkvist. Sponsring ses som ett bra sätt att ge ett varumärke immateriella värden. Ett
varumärke ska fylla olika behov, däribland skapa identitet och fungera med kundens
personliga övertygelse. Genom sponsring kan ett företag förknippas med olika
immateriella värden som förstärker varumärket och skapar positiva associationer.
Därigenom kan företaget få lojala kunder (Grönkvist 2000, s. 41-42).

Olkkonen påpekar att sponsring är ett mångfacetterat fenomen som erbjuder en rad
skiftande möjligheter, men att det även gäller andra typer av marknadsföringsinsatser.
Han går igenom olika målsättningar för att använda sponsring och menar att flertalet
inte är konsekventa eller tydliga. De huvudsakliga vinsterna med att använda sponsring
inom marknadsföring är tre: 1) att få eller öka uppmärksamheten kring företaget, 2) att
ändra eller förstärka företagets image, och 3) att påverka intresset hos och relationerna
med de inblandade kring företaget. Vinsterna med sponsring går in i övriga mål som kan
uppnås samtidigt. Där nämner Olkkonen kommersiella mål, "good citizenship" eller
företaget som ansvarstagare i samhället, samt olika sociala aktiviteter (Olkkonen 1999,
s. 108-117).

Kultursektorn och näringslivet har skilda kompetenser och roller, vilket kan leda till ett
dynamiskt samspel. Kulturinstitutioner kan bidra med fantasi och kreativitet,
näringslivet med kompetens inom marknadsföring och organisation. Båda kan vidga
sina målgrupper och nå nya. Som en del i att kulturen ska nå ut till fler kan företagen ge
sina anställda kulturupplevelser i form av teaterabonnemang eller konstutställningar.
Stora företag har ett visst tryck från samhället att de ska engagera sig just genom sin
position. Företagen själva kan se sig som viktiga samhällsaktörer som bidrar med
kapital eller kompetens. Genom att engagera sig i etiska och sociala frågor kan företag
medverka till att förbättra samhället samtidigt som de skapar en image av ett engagerat
företag som bryr sig om. Samtidigt finns en risk att kulturen används som fernissa, och
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näringslivet som en kassako. Företagens primära roll och syfte, oavsett graden av
engagemang, är att gagna den egna verksamheten på olika sätt.

"Ett företag ska tjäna pengar åt sina aktieägare och genom att ge företaget en själ genom
ett aktivt engagemang kan det bidra till att göra just det." (Persson 2002, s. 24).

"Även om företagen vill stödja samhället är deras yttersta syfte att genom sitt deltagande
nå exempelvis ökad försäljning." (ibid., s. 34).

På sin hemsida anger föreningen Kultur och Näringsliv några anledningar till varför
organisationer ska satsa på kultursamarbeten. De visar bland annat på faktorer som
globalisering, ökad konkurrens och företagets samhällsansvar.

I takt med att produktskillnaderna minskar och konkurrensen hårdnar ökar värdet av
att fylla corporate identity och varumärken med "själ" och ett trovärdigt innehåll.
För att attrahera arbetskraft och motverka utbrändhet på sikt krävs en profilering och
engagemang som går djupare än nya logotyper och bonussystem.
Genom globaliseringen får företagens agerande i allt högre grad också en direkt
påverkan på samhällsutvecklingen.
Företagen har därför idag ett extra stort ansvar att tydliggöra de värden man
förmedlar både till sina medarbetare och externt.

- Genom att satsa på långsiktiga kultursamarbeten bygger er organisation upp sitt
varumärke på ett trovärdigt sätt.
- Er organisation tar också sitt samhällsansvar som "det goda företaget" genom en
satsning på kultursamarbeten.
- Ni kan dessutom erbjuda era medarbetare ett reellt mervärde och möjlighet till
personlig utveckling genom mötet med "en annan värld".
- Nya samarbetspartners öppnar dörren till nya världar och nya affärsmöjligheter.

(htp://www.kultur-naringsliv.se/verksamhet.html)
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Riskerna med sponsring  betraktas här främst ur den sponsrades perspektiv, eftersom de
har andra behov och syften än företagen med sponsringen. Det finns också etiska
aspekter på sponsring. Det gäller att hitta samarbetspartners som har liknande
värderingar så det inte uppstår trovärdighetsproblem. Att ingå i samarbeten som inte är
trovärdiga eller har oklara gränser kan leda till att det egna ryktet solkas.
Kulturinstitutioner måste värdera sin egen verksamhet rätt. Det kan vara svårt för
kulturinstitutioner av olika skäl; kulturen är inte en marknadsvara, kulturinstitutionerna
har inte den erfarenheten och är ovana att tänka kommersiellt. Det finns risk att man
säljer sitt varumärke för billigt. Samtidigt kan det finnas en övertro på sponsring som
finansieringsmetod. Om man ska arbeta aktivt för att få sponsorer kräver det resurser i
form av organisation, tid och kompetens. Farhågor som ofta framförs av kritiker är att
sponsorer påverkar innehållet, att utbudet anpassas efter en kommersiell marknad och
att det offentliga stödet kan minska. Att den etablerade kulturen  gynnas och mindre
etablerade institutioner får det ännu svårare är ytterligare en invändning. Det finns en
risk att man från kulturinstitutionerna väljer mer lättillgängliga satsningar för att bli
attraktiva på marknaden, att det sker en anpassning och en indirekt styrning. Ett annat
problem är att kulturinstitutioner blir beroende av externa medel för att kunna driva
verksamheten, då de offentliga anslagen ibland bara räcker till fasta kostnader.
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Sponsring är resurskrävande. Att försöka få nya sponsorer och upprätthålla avtalen med
de man redan har, och administrationen av sponsringen kräver resurser. Riksdagens
revisorer menar att verksamheter inte ska dimensioneras så att de kräver extern
finansiering (Sponsring av statliga myndigheter 2000, s. 61-62).

Huruvida sponsringen leder till beroende kan diskuteras. Hagstedt menar att beroendet
av en sponsor kan leda till att behovet av andra intäktskällor minskar, att det sker en
förskjutning. Att använda sponsring är frivilligt. En sponsor bör tänka på den
sponsrades eventuella beroendeställning innan ett samarbete inleds. Om samarbetet
avbryts finns annars risk för att en verksamhet som blivit sponsorberoende inte kan
drivas vidare (Hagstedt 1987, s. 31).
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Konjunkturen påverkar sponsringen. Under lågkonjunkturer minskar utrymmet för
sponsring, och institutioner som finansierar sin verksamhet med sponsring kan få
svårigheter att klara sig. (Ett exempel är Drottningholmsteatern, se Boldemann 2002, s.
B 4., eller se Frelin 2002, s. B 4.) Verksamhet som finansieras med sponsring drabbas
hårt om sponsringen minskar eller upphör vilket är ett särskilt stort problem om
basverksamhet finansieras med sponsring. Sponsring används både för att finansiera
basverksamhet och för att möjliggöra sådant som inte ryms i den ordinarie budgeten.
Om den löpande verksamheten saknar full finansiering blir kulturinstitutioner sårbara
om de använder sponsring till basverksamhet (Lidström 1998, s. 16).

En risk som riksdagens revisorer ser är övertro på sponsring som huvudsaklig
finansiering, där projekt kan gå i stöpet. Sponsring tros vara konjunkturberoende från
företagshåll, och därför kan det vara vanskligt att basera någon större del av sin
verksamhet utifrån sponsring som finansiering (Sponsring av statliga myndigheter 2000,
s. 61).
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Kulturinstitutionernas ekonomiska situation gör att ambitionerna anpassas efter vad som
är ekonomiskt genomförbart. Det kan innebära en risk för att utvecklingen får stå
tillbaka. Lidström menar att de stora kulturinstitutionerna kan ha lättare att locka en
större publik genom mer populära evenemang, samtidigt som de får större offentligt
stöd och kan ha lättare att få sponsorer. Företagen vill framstå i ett positivt och
angenämt sammanhang, de vill nå fler kunder och sälja bättre. De vill inte ta några
risker med sponsringen och därför söker de sig till den etablerade kulturen. Det finns
inga tecken på direkt inflytande från sponsorer över innehåll och utbud. Däremot finns
en viss indirekt påverkan genom det val som görs av vad som sponsras, och över hur
lång tid sponsringskontrakten löper (Lidström 1998, s. 45-48). Inflytandet kan dock se
ut på olika sätt. Kulturlivet befinner sig inte i ett vakuum, utan är under påverkan av
olika politiska, sociala och ekonomiska faktorer. Utbud och efterfrågan styr på
kulturmarknaden som på andra marknader. Kulturkonsumenterna har också ett stort
inflytande över kulturlivet genom valet av kulturupplevelser. Det finns sålunda inte
någon konstnärlig frihet, utan kulturen är beroende av ekonomiskt och socialt stöd
(ibid., s. 53).
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Det finns en rädsla för att verksamheten ska påverkas till sitt innehåll. Allen har
undersökt attityder i Storbritannien där man har en omfattande sponsringsverksamhet,
och ett matchningsförfarande som innebär att staten matchar sponsrade belopp. Många
konstnärer oroar sig för marknadens värderingar och för att företag väljer sponsorprojekt
utifrån egna kommersiella intressen, snarare än utifrån vad kulturvärlden ser som sitt
behov. Rädsla för konstnärlig censur är en annan del av motståndet mot sponsring, som
Allen menar är oproportionerligt stort i förhållande till såväl sponsorpengar som något
faktiskt inflytande på konsten. Det finns också farhågor om att ökade sponsorpengar
skulle leda till minskade allmänna anslag. Erfarenheterna från de senaste 10 åren i
Storbritannien leder inte till någon enkel slutsats, men ingenting visar att sponsringen
påverkar verksamhetens innehåll. Allen ser sponsorer som oroar sig för minskade anslag
och påpekar att sponsringen är en affärsöverenskommelse, som ett tecken på att det kan
bli sponsorer som sätter press på det offentliga (Allen�1990, s. 3-5).

Att företag sponsrar i huvudsak etablerad kultur ser Lindeborg som uttryck för fastlåsta
positioner och en oförmåga till kreativ planering. Hon menar att kulturen ska främja
kreativitet och människors förmåga att lära. Att en stad har ett rikt och varierat kulturliv
ses som en förutsättning för att ta vara på det mänskliga kapitalet i det alltmer komplexa
samhället. Den alternativa kulturen lägger grunden för den kulturella utvecklingen som
är grunden för en regions utveckling (Ds 1991: 22, s. 30).

För Peterson är det självklart att sponsorer påverkar kulturen. Det handlar om syftet, hur
och av vem konsten ska användas. Att de berörda parterna säger att det inte sker någon
påverkan förklarar han med att de sponsrade projekten har passat näringslivets syften.
Peterson menar att pengar till kultur inte är neutrala, och att de som finansierar något
anger förutsättningarna. Det finns enligt honom en värdegemenskap hos sponsorer och
den etablerade kulturen som innebär att företagen använder kulturen på ett sätt som
passar dem. Peterson anser att kultursponsring innebär att konst används som reklam,
och att det uppstår ett kraftfält mellan elitaffärer och elitkultur. Den kultursyn som
näringslivet företräder genom sitt val av den etablerade kulturen har kulturpolitiska
effekter genom det den utesluter- medvetenheten om människors olika livsvillkor och
sociala status. Kulturen ses inte i ett socialt sammanhang. De offentliga anslagen skiljer
sig från sponsorernas medel, genom att de ska komma alla till del genom de
kulturpolitiska målen. Peterson ser sponsring av kultur som en fara för demokratin. Han
anser att sponsring göder elitismen, ser till de privilegierades behov och inte löser
kulturarbetarnas dåliga villkor (Peterson 1988, s. 219-226).

Kulturen och det konstnärliga skapandet måste ses i ett större perspektiv menar
Lidström. Kulturen är inte ingen produkt eller vara. Kulturen har värden som inte kan
prissättas på marknaden, den verkar för att skapa olika slags upplevelser som ger nya
dimensioner åt människors liv (Lidström 1995, s. 6).
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En risk det ofta talas om i samband med sponsring är att kulturinstitutioner skulle få
minskade anslag om de kan ordna alternativ finansiering för sin verksamhet. Kulturen är
inte ett obligatoriskt åtagande på samma sätt som exempelvis sjukvård och äldreomsorg.

I sin omvärldsanalys skriver Statens Kulturråd att det är viktigt att den offentliga
finansieringen inte påverkas negativt av ökad sponsring, och att det måste markeras från
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huvudmannens sida. En yttre finansiering får inte riskera stabiliteten hos
kulturinstitutionerna (Om världen 2000, s. 89).

Lidströms undersökning visar att över hälften av kulturinstitutionerna tror att
sponsringen påverkar anslagen. Det finns inga studier som visar på ett sådant samband.
Lidström menar att anslagen till kulturen är jämförelsevis små och inte skurits ned på
samma sätt som andra offentliga utgifter. Om sponsringen ökar kan det finnas en viss
risk för nedskärningar, men samtidigt borde kulturinstitutionerna genom ökad kunskap
och erfarenhet få bättre verktyg för att hävda sin sak gentemot såväl näringslivet som
offentliga beslutsfattare (Lidström 1998, s. 43). Lidström menar att en anslagsminskning
på grund av sponsringsinsatser inte stämmer överens med en genomtänkt kulturpolitik.
Kulturinstitutionernas möjlighet att skaffa extra resurser borde kunna ses som ett
incitament till att öka de offentliga resurserna (ibid., s. 50).

Lindeborg ser det offentliga stödet som en garanti för ett oberoende kulturliv, och anser
inte att det finns något att invända mot sponsring. Hon ser sponsring som ett utmärkt
komplement för det som inte ryms inom den ordinarie budgeten. Lindeborg pekar på att
det inte finns några erfarenheter som tyder på att sponsorerna blandar sig i
verksamheten, och ser det närmast som ett omyndighetsförklarande av kulturlivet om de
inte själva skulle kunna bedöma den risken. Valet är fritt om man vill bli sponsrad eller
inte (Ds 1991: 22, s. 139).
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Sponsringen hanteras ofta på företagens marknadsavdelningar. Det börjar bli vanligt
med sponsringskonsulter och även kulturinstitutioner anställer personer som arbetar
med sponsring. För att sponsringen ska fungera är det viktigt att båda parterna har
kunskap och ser det som ett samarbete. Sponsring kräver resurser i form av tid och
arbete för att fungera smidigt. Motprestationerna måste definieras och deras värde
uppskattas. Lidström menar att kulturinstitutionernas utgångspunkt ska vara att
åstadkomma affärsuppgörelser på jämbördig nivå, inte att söka stöd eller bidrag från
näringslivet. Kulturinstitutionerna ska vara medvetna om sitt värde. Det gäller både för
offentlig finansiering och sponsring  (Lidström 1995, s. 38).

Sponsring är ett samarbete mellan två parter. För att det ska fungera är det viktigt att
båda parterna har klart för sig vad de vill uppnå med samarbetet, att de väljer en partner
som stämmer överens med den egna verksamheten och att syftet är tydligt. Initiativet till
sponsring kommer ofta från den som söker sponsring. Grönkvist nämner några faktorer
som talar för ett lyckat samarbete: sponsorens ambitioner och resurser, att man har ett
syfte och mätbara mål, ett reglerande avtal och en fastställd målgrupp (Grönkvist 2000,
s. 163). Man ska sträva efter att det finns ett samband mellan parterna och skaffa sig
kunskap om varandra. Att samarbetet präglas av uthållighet och långsiktighet är också
viktigt (ibid., s. 175).

Samarbetet initieras enligt Lidströms undersökning ofta av kulturinstitutionerna själva,
men det kan bli vanligare att företagen själva söker kontakt om kultursponsringen ökar
(Lidström 1998, s. 32). Kraven ökar på de kulturinstitutioner som söker sponsring, att de
kan presentera sig själva på ett tydligt och attraktivt sätt (ibid., s. 17). Eftersom kulturen
inte har ett kommersiellt syfte är det viktigt att bevara sin integritet i
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sponsringssamarbeten. För både kultur och näringsliv är det viktigt att hitta partners som
har gemensamma värderingar och målsättningar (ibid., s. 20).

Det finns skäl att anta att kulturinstitutioner inte värderar den egna verksamheten
tillräckligt. Exempel på det är Sonys produktplacering på Moderna Museet och
IKEAutställningen på Kulturhuset. I en artikel i Dagens Nyheter uttalar sig tre personer
med erfarenhet av sponsring  om hur kulturinstitutionerna inte sätter tillräckligt värde på
sig själva. Sponsringskonsulten Gunilla Axsäter arbetar som sponsringskonsult för
Nationalmuseum, Hallwyllska museet, Liljewalchs och Livrustkammaren. Hon menar
att vid en internationell jämförelse är de svenska museernas intäkter mycket små i
relation till hur mycket samarbete som pågår med olika företag. Att kunna bjuda sina
kunder på ett evenemang på ett museum borde ha en mycket högre prislapp än de har i
dag. Ett företag ska inte bara kunna köpa in sig över en helg och snylta på varumärket,
säger hon.
Konsthistorikern och företagsekonomen Katja Lindqvist, som forskar om
museisponsring, menar att utvecklingen har gått väldigt fort inom sponsring. Hon säger
att museianställda är mycket professionella inom sina områden, men inte professionella
när det gäller förhandlingar. Kulturinstitutionerna förstår ofta inte hur företagen ser
dem. Lindqvist menar att institutionerna säljer sig alltför billigt. Mikael Strandänger,
chef för   Kultur och Näringsliv, menar att museerna ofta begär för små summor för
enskilda projekt. "Företagen är ute efter något som är mycket mer värdefullt -
kopplingen mellan företagsnamnet och en statlig institution med hela dess historia och
trovärdighet", säger han (Blomgren 2001, s. B 1).
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Det finns inga formella regler för hur avtal ska skrivas, och  det finns heller inga lagar
som reglerar sponsring inom den offentliga sektorn. Några kommuner har utarbetat en
egen sponsringspolicy. Att ha en policy för hur sponsring ska behandlas är viktigt för
båda parterna i ett sponsringssamarbete. Många problem kan uppstå; av etisk karaktär,
konkurrensaspekter, beroende eller annat. I ett avtal kan man sätta upp ramar för
sponsringen. Det är ett sätt att tydliggöra samarbetet både internt och externt.
Skriftliga avtal är viktiga av flera anledningar. Syfte, definitioner, kontraktstid,
sponsorns rättigheter och åtaganden, branschexklusivitet, eventuella begränsningar,
konkurrensbegränsningar, hur tvister ska lösas, sekretess är några saker som bör stå i ett
avtal. Den interna förankringen av ett sponsorprojekt är också viktig (Grönkvist 2000,
s. 155-161).

Varje kommun eller landsting får utarbeta en egen policy. Policyn ska ange riktlinjer
och fungera som handledning. Den ska klargöra gränsdragningar och vilka mål man har
med sponsringen. Frågor som integritet och risker med sponsringen bör särskilt tas upp.
Det bör finnas en definition av vad man menar med sponsring, vilka restriktioner som
finns, och policyn ska visa hur man ser på etiska frågor (Persson 2002, s. 61-65).
178 myndigheters svar ligger till grund för riksdagens revisorers rapport. Enbart tre av
dessa (tre museer) har en intern policy för sponsringssamarbete. Policydokumenten är
allmänt hållna och anger motiv till varför man sökt sponsring men ingen uttalad
målsättning. Enligt policydokumenten finns inga interna resurser avsatta för att arbeta
med sponsringsfrågor, och ingenting är skrivet om hur uppföljning och utvärdering ska
gå till. Sponsringen ska stämma med den verksamhet som drivs och får inte påverka
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verksamhetens inriktning (Sponsring av statliga myndigheter 2000, s. 36). Ett avtal i
skriftlig form ska ange båda parternas åtaganden, rättigheter och skyldigheter.
Sponsoren ska kunna visa vad de får för sina bidrag (ibid., s. 33).
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För att veta om insatsen står i proportion till utdelningen och för att kunna bedöma sin
egen insats är det viktigt att man utvärderar sponsringen. Ett företag bör kunna jämföra
sponsringen och annan marknadsföring. Det finns olika sätt att mäta effekten på
sponsringssamarbete. Pressbevakning, marknadsundersökningar och
attitydundersökningar är några möjligheter. Exponering i media, uppmärksamhet,
kännedom, attityd och beteende är effekter av sponsring som anses mätbara (Björklund
& Nylund 1999, s. 28). Det är främst kvantifierbara mål som är mätbara. Imageeffekter
är svåra att påvisa och mäta, eftersom image är subjektivt (Karsberg & Salomonsson
2002, s. 46).

I en utvärdering kan den sponsrade se om sponsring fungerar för att öka resurserna och
främja verksamheten. Hur mycket får man ut i slutänden i relation till kostnaderna? Det
kan röra sig om administrativa kostnader för att hitta sponsorer, kostnader för att ge
utlovade förmåner och kostnader för tiden det tar att arbeta med detta. Det är viktigt att
bedöma motprestationernas värde. Alternativkostnader kan beräknas genom att
undersöka hur man annars kunnat använda sina resurser. I revisorsrapporten
framkommer att ingen av de undersökta myndigheterna har dokumenterat kontinuerliga
ekonomiska uppföljningar eller utvärderingar. Revisorerna påpekar att det de flesta ser
sponsringen som lönsam för myndigheten trots att de inte verkar ha något
utvärderingsunderlag som tar hänsyn till samtliga kostnader  (Sponsring av statliga
myndigheter 2000, s. 37). De flesta redovisar sponsringsintäkterna som intäkter av
bidrag. Det är en anledning till att sponsring är svårt att mäta. Det finns också problem
med att mäta värdet på de varor och tjänster som utgör en del av sponsringen (ibid., s.
38).

Enligt Lidströms undersökning motsvarade sponsringen förväntningarna för tre
fjärdedelar av de undersökta kulturinstitutionerna. De allra flesta angav förbättrad
ekonomi som den största konsekvensen av sponsringen. Större ekonomisk medvetenhet
och bättre marknadsföring var två andra följder. De flesta i Lidströms undersökning
utvärderar sponsringen regelbundet eller ibland (Lidström 1998, s. 54-56). Det framgår
dock inte av undersökningen hur utvärderingen går till.

De undersökta företagen i Lidströms undersökning hade olika förväntningar på
motprestationer. Att ses som en del i kulturens goodwill var ett viktigt mål, men även att
kunna utnyttja olika former av evenemang. Pressbevakningen sågs som ett viktigt mått
på insatsen, och många utformade egna typer av utvärderingar som intervjuer eller
enkäter. De flesta ansåg att sponsringen levde upp till förväntningarna (Lidström 1995,
s. 47-48).

Motprestationer är en förutsättning för att sponsring ska ses som ett affärsmässigt
utbyte, och deras värde har stor betydelse i skatteavdragsfrågan. Grönkvist menar att
bristen på synlighet är ett problem för kultursponsring. Vilka motprestationer kan
kulturinstitutioner erbjuda? Om ett företag vill ha exponering anses idrotten vara mer
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intressant. Imageöverföring och goodwilleffekter är vad sponsorer av kultur i första
hand kan eftersträva. Det är svårt att direkt mäta effekterna av dessa, menar Grönkvist.
Det är heller inte alla som vill acceptera den undanskymda roll som ofta krävs av
kultursponsorer (Grönkvist 2000, s. 68-69). Grönkvist menar att information om
samarbetet är viktig för att det ska fungera som goodwill. Det är i så fall den sponsrade
som har det största ansvaret för extern information. Grönkvist menar att om sponsoren
informerar blir intrycket att samarbetet sker av kommersiella skäl, och att även om det
skulle vara så är det onödigt att bekräfta det (ibid., s. 74).

Man bör utvärdera sponsringsprojekt dels för att kunna värdera sin egen insats och dels
för att informera sin samarbetspartner. Exempel på metoder för utvärdering är att se hur
kontraktet uppfyllts och vilka eventuella förmåner som använts. Man kan undersöka hur
många som känner till samarbetet och undersöka attityder hos allmänheten gentemot
samarbetet. Man kan också se hur stor medieuppmärksamheten varit (Persson 2002, s.
117-118).

Utvärderingen av sponsring liknar andra undersökningar som reklamkampanjer och
konsumentundersökningar. Man undersöker exempelvis på hur sponsringen påverkar
attityder mot sponsorer och deras eventuella produkter, inställningen till det sponsrade
företaget och uppmärksamheten av en särskild insats. Det är svårt att mäta vad som är
effekter av enbart sponsringsinsatsen, särskilt som den oftast kombineras med andra
kampanjer eller insatser�(Olkkonen 1999, s. 118-119).

I Allens undersökning var det inte så vanligt med utvärdering och uppföljning av
sponsring. Orsaker till det sades vara att det var för kostsamt, att sponsringen pågått
under så lång tid eller att det var meningslöst att utvärdera eftersom "sponsorship does
not work like that". Allen menar att även om det är svårt att mäta något som inte kan
kvantifieras bör sponsringen ändå utvärderas. Att mäta sponsringsinsatsens betydelse
kan ske genom att mäta hur många som kommit till ett visst evenemang, produktåtgång
före och efter en sponsringskampanj, medieuppmärksamhet både i form av antalet
artiklar och hur något omskrivs (Allen 1990, s. 55).
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Sponsring av kultur kan kritiseras för att kulturen instrumentaliseras, och för att det inte
tas tillräcklig hänsyn till kulturens egenvärde. Samtidigt existerar kulturen på villkor
som dikteras av marknaden på olika sätt, oavsett finansiering. Kulturen beskrivs utifrån
sina olika funktioner i kulturutredningen och i de kulturpolitiska målen. Kultur används
för olika syften, och diskuteras ofta i termer som på något sätt innehåller värderingar.
Hur skiljer sig synen på kultur i kulturpolitiken jämfört med näringslivets användande
av kultur för att skapa mervärde?

Under 1960-och -70talet var det självklart med offentlig finansiering av kulturen. Idag
räcker inte de offentliga medlen till, därför måste kulturinstitutioner söka andra
intäktskällor. Lidström menar att det därigenom ställs marknadsmässiga, kommersiella
krav på en icke-kommersiell verksamhet. Det är inte så vanligt med ett aktivt samarbete
mellan kultur och näringsliv. Kulturinstitutionerna ser näringslivets medverkan enbart
som ett ekonomiskt tillskott och näringslivet ser sin insats som ett komplement till den
offentliga finansieringen. Lidström menar att företagen har ett kulturpolitiskt ansvar
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som kan ta sig uttryck genom att de, förutom ekonomiskt stöd, kan uppmuntra ett
kulturintresse hos personalen på olika sätt. Kulturen får en personalvårdande roll, och
genom att nya grupper möter kulturen uppfylls även kulturpolitiska mål (Lidström 1998,
s. 36-39).
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De kulturpolitiska målen ska bland annat verka för allas möjlighet till kulturupplevelser
och eget skapande, samt motverka kommersialismens negativa verkningar och främja
kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet (Regeringens proposition
1996/97:3, s. 27). I Sverige har det inneburit en tradition av att det offentliga står för
kostnaderna.

Begreppet kultur kan definieras på en mängd skilda sätt. Kulturutredningen diskuterar
kulturbegreppet för att finna en grund för ett praktiskt, politiskt arbete. Kortfattat kan
sägas att kultur där beskrivs som något som berikar människors liv, gestaltar livsfrågor
och fungerar identitetsskapande. Genom kulturen ska människor kunna uttrycka sig och
påverka. Kulturen ger samhället vinster genom att det finns ett samspel mellan konst,
vetenskap och teknik. Detta leder till kulturell och ekonomisk samhällsförnyelse.
Kulturens roll i den regionala utvecklingen uppmärksammas också. Kulturen sägs ha
betydelse för bland annat framtidstro, kreativitet och engagemang. Det står att det nu
finns en insikt om att kulturen har betydelse som exempelvis arbetsmarknad,
lokaliseringsfaktor och turistattraktion (SOU 1995: 84, s. 37-49).

I den kulturpolitiska propositionen skriver man "I samband med diskussionen om
biljettpriser förtjänar det att nämnas att nationalscenerna begagnar sig av andra
möjligheter att finansiera sin verksamhet utöver statsanslagen. Samarbetsprojekt med
andra kulturinstitutioner och med företag är en form. Regeringen är positiv till detta och
ser det som en möjlighet för institutionen att finansiera sådant som normalt inte ryms
inom ramen för statsanslagen, exempelvis gästspel från utlandet och utlandsturnéer."
(Regeringens proposition 1996/97:3, s. 62). Uttalandet tolkas av många som att
regeringen är positivt inställd till sponsring. Det kan diskuteras vad som ingår i en
verksamhet och vad som räknas som extra verksamhet.

Kulturminister Marita Ulvskog uttalade sig i sponsringsfrågan i samband med en
initiering av granskning av sponsring. Ulvskogs uttalanden väckte upprörda känslor och
viss förvirring. Ulvskog ansåg att sponsringen av kulturinstitutioner inte följer
regeringens proposition som var väldigt återhållsam med sponsring som
finaniseringsmetod. Hon sade att statliga kulturinstitutioner förklarar sponsringsavtalen
med brist på pengar, men att de istället borde krympa sin verksamhet. Istället för att
hålla ett brett utbud med många olika utställningar eller föreställningar med hjälp av
sponsring, förordade Ulvskog att institutionerna istället hålla ett basutbud så att det blir
pengar över. Ulvskog menade att institutionerna inte hushåller med sina resurser, och att
en del institutioner inte tidigare haft så mycket pengar som de har idag (Eriksson 2001,
s. B 4). Både kulturinstitutioner och sponsorer förvånades över Ulvskogs uttalanden.
Dåvarande Dramatenchefen Ingrid Dahlberg menade att det var helt nya signaler från
regeringshåll. Sponsringen på Dramaten bestod av  6-7 miljoner årligen, medan
statsanslaget var på 217 miljoner. Sponsormedlen bidrog med rörliga pengar till extra
satsningar. Dahlberg påpekade att idag nöjer sig inte folk med ett litet utbud, utan kräver
en stor och bred repertoar. Mikael Strandänger, chef för nätverket Kultur och
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Näringsliv, ansåg att det var häpnadsväckande att man ska minska kulturutbudet bara
för att man inte ska samarbeta med näringslivet, och kunde inte se några principiella
skillnader. Strandänger menade att kulturen får nya kontaktytor genom sponsring, och
såg  stora potentialer för flerdubbling av sponsring. "Näringslivet är en sådan tung
samhällsspelare att de måste ta sitt ansvar - annars köper vi inte deras produkter."
(Wennö 2001, s. B 4). Debatten kan ses som ett uttryck för att regeringen är splittrad i
sponsringsfrågan, och visar även på en officiell skepsis mot näringslivets insatser och
seriositet.

Det finns också en politisk ideologisk syn där kulturbegreppet i de kulturpolitiska målen
ifrågasätts. I en intervju av Jesper Lindau säger förra kulturborgarrådet i Stockholm
Birgitta Rydell, att hon inte ställer sig bakom de nationella kulturpolitiska målen, utan
ser dem som föråldrade. Hon menar att kommersiell kultur och offentligt stödd kultur
samverkar på ett intimt sätt och att de inte kan skiljas åt. Det finns enligt Rydell ett rikt
kulturliv som lever på kommersiella villkor, exempelvis filmindustrin. I kulturpolitiken
diskuteras kulturen som något av vikt för kommunen, turismen och näringslivet, men
det ska inte vara den grundläggande anledningen till att det ska finnas ett rikt kulturliv
enligt Rydell. Rydell menar att kulturen instrumentaliseras för mycket med sådana
argument, och att dess egenvärde inte blir tydligt. Sponsring ser hon som ett sätt att ge
mer pengar till kulturen. Hon menar att man ska vara medveten om att sponsring inte på
något sätt styr verksamheten. Sponsring ska fungera som ett komplement till det
offentliga stödet som ska vara brett och omfattande, och göra det som det kommersiella
inte klarar. Att företagen tar marknadshänsyn med deras val av sponsringsobjekt  ser
hon inte som ett uttryck för en instrumentalisering av kulturen, eftersom sponsringen
ska ses som ett tillskott. Kulturutbudet kan öka med hjälp av sponsormedel, vilket leder
till ökad mångfald och frihet enligt Rydell. Hon vill inte att det ska finnas ett beroende
av sponsorer, men menar samtidigt att det inte kan vara bra för någon att vara beroende
av staten eller kommunen (Lindau 2001, s. 5-7).

Skiftet mot en ökad sponsringsfinansierng av exempelvis kultur innehåller politiska
aspekter. Det offentliga ansvaret för kultur är ett annat än företagens. Lidström menar att
det offentliga stödet fördelas på ett sätt som gör att det kulturpolitiska urvalet riskerar att
avtrubbas. Administrationen för den offentliga sektorn ska täcka så många delar att det
finns risk för att säkra och statiska åtaganden prioriteras. Nedskärningar innebär att det
kan ställas lönsamhetskriterier på ett sätt som gör att det offentliga ansvaret liknar den
kommersiella marknadens krav. Samtidigt finns kritik mot att de offentliga medlen i
hög grad går till vad man räknar som finkultur, som opera och teater. En finansiering av
kultur från olika håll kan utmana kulturpolitiken och öppna för ett samspel. Han menar
att näringslivet har krav på en effektiv och professionell handläggning. Det offentligas
ansvar är att stödja ett icke-kommersiellt och berättigat kulturliv, men den offentliga
kulturbudgeten är inte neutral utan styrs och påverkas politiskt. Den publika reaktionen
blir betydelsefull när sponsorsatsningar utvärderas. Enligt Lidström kan kultur och
näringsliv kan mötas om målen är samma, att politikerna och företagen vill värna om
regionen och skapa en positiv kulturell image (Lidström 1995, s. 11-15). Näringslivets
sponsrar främst större institutioner och evenemang. Lidström menar att det kan höra
samman med företagets syn på sin egen professionalitet. Den offentliga kulturpolitiken
har ett självklart ansvar för fri och alternativ kultur (ibid., s. 50).
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Peterson riktar hård kritik mot kultursponsring och det han ser som en ökad
kommersialisering av kulturlivet. Han menar att kultursponsring är både ett
resurstillskott och en maktfaktor. Att den etablerade kulturen sponsras menar han
förstärker klyftor och ger ett borgerligt tolkningsföreträde. Peterson söker svar på vilka
värden den sponsrade kulturen representerar och vilka som använder den för att stärka
sina sociala positioner (Peterson 1988, s. 12-14). Sponsring som en affärsmässig
överenskommelse förklaras som att näringslivet och kulturen utbyter värden och
utnyttjar varandras kapital (ekonomisk makt, kulturellt kapital) för att gagna sig själva
(ibid., s. 147).

Synen på sponsring av kultur är splittrad. Det finns en rädsla för att det offentligas
ansvar sjunker och att sponsorer får allt större ekonomiskt inflytande. De offentliga
anslagen är mycket större än sponsringsintäkterna. Men sponsringsmedel används i allt
högre grad för att bekosta den synliga verksamheten, medan de offentliga medlen går till
löpande kostnader. Swanberg menar att kulturen är sponsringens finrum, sponsring av
kultur ska vara trevligt. Samtidigt kan det ifrågasättas vilken skillnad det är på att ha
kontakter med näringslivet eller med politiker, eller vad som garanterar den konstnärliga
friheten bäst- sponsring eller allmänna medel (Swanberg 1998, s. 48-54)?
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Kulturen får ökad betydelse i det postindustriella samhället. Lindeborg pekar på att det
finns flera orsaker till det ökade intresset för kultur. Kulturen ger möjlighet till
eftertanke och ro. Samhällen i förändring använder kultur som ett forum för existentiella
frågor. Människor vänder sig till kulturen när politik och religion tappat trovärdighet.
Andelen högutbildade människor stiger, och det finns ett samband mellan kulturintresse
och hög utbildning. Men förhållningssättet till kultur är splittrat. Å ena sidan kan kultur
användas som kompensation för att dölja  samhälleliga problem i manipulativt syfte
eller som ett utanpåverk - kultur reduceras till stil och yta. Å andra sidan kan man med
ett ökande kulturintresse ställa frågor kring vad kultur är och för vem den är till för.
Genom att uppmärksamma kulturens ekonomiska potential visar man på möjligheter
kring produktivitet och möjligheter som kan skapas genom kulturen (Ds 1991: 22, s. 9-
12).

Lindeborg framkastar tolv teser rörande kultur och näringsliv. Hon vill tala om
kulturella investeringar, inte subventioner, då hon menar att kulturen är ekonomiskt
lönsam. Kulturen kan verka som en lokaliseringsfaktor för nya investeringar. Den kan
också verka identitetsskapande, dels för individer men även för städer och orter. Ett
aktivt kulturliv och varierat utbud ger en stad hög attraktivitet och ger olika spinoff-
effekter. Lindeborg ser också risker med ett ekonomiskt perspektiv på kultur. Kulturen
kan instrumentaliseras, det vill säga användas i exempelvis kompenserande syfte eller
som estetisk täckmantel. Den kritiska kulturen kan minska. Det är viktigt att det finns
plats för all slags kultur, både smal och bred. Kulturpolitiker som använder kulturens
lönsamhet som argument kan få problem genom att de hamnar i ett nyttotänkande, där
den kulturella integriteten riskerar att säljas ut (ibid., s. 131-143).
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Den kulturekonomiska forskningen på 1980-talet framhöll sambandet mellan kultur och
ekonomi. Kulturens villkor sågs som en grund för den ekonomiska
utvecklingsprocessen. Kulturen kan bidra till den lokala ekonomin på flera sätt. Kultur
skapar arbetstillfällen inom flera sektorer, dels inom kulturverksamheten men även
inom andra näringar som turism och byggsektorn. Kultur genererar intäkter och
skattepengar. Ett rikt kulturliv kan bidra till att en ort ses som intressant att verka inom.
Kulturen verkar som ett medel för att driva samhället framåt. Kulturen skapar
mötesplatser där nya nätverk formas (Lidström 1995, s. 1).

Lindeborg urskiljer tre kategorier av beröringspunkter mellan näringsliv och kultur:
kultur som lokaliseringsfaktor, kultur som produktivitetsfaktor och kultursponsring.
Kultur som lokaliseringsfaktor innebär att kulturen har betydelse för en orts attraktivitet
och är en del i hur man upplever livskvalitet och ortens image. Med kultur som
produktivitetsfaktor menas att kulturen är en tillväxtbransch som är personalintensiv och
leder till ökad omsättning och andra intäkter. Sponsring ses som en möjlighet att öka
kulturens mångfald och kvalitet (Ds 1991: 22, s. 23-26).

Att just kulturen är en bidragande ekonomisk faktor råder det delade meningar om. Bille
Hansen menar att när man diskuterar kulturens ekonomiska effekter kan det vara ett
uttryck för att de traditionella argumenten för kulturens betydelse har svårt att klara en
jämförelse med argument för andra sektorer som vård och skola. Kulturens ekonomiska
betydelse blir då ett mer konkret argument att ta till  (Bille Hansen 1993, s. 28). Om
man vill visa att kultur är en bidragande ekonomisk faktor måste man bevisa att kulturen
har större effekt på ekonomin än andra faktorer, och att pengarna inte skulle gett samma
eller bättre effekt om de satsats på någon annan sektor. Bille Hansen går igenom olika
undersökningar som velat visa kulturens ekonomiska betydelse, och menar att de inte
har med tillräckliga variabler, och att de inte ser på hur de offentliga medlen annars
använts. Hon går igenom fyra argument för kulturens ekonomiska betydelse: kultur som
lokaliseringsfaktor, kulturens betydelse för kreativitet och nyskapande, kulturens
betydelse för turistmarknaden och kultur som investering genom att de offentliga
medlen som satsas på kulturen går tillbaka till samhället i form av skatter och annat.
Beträffande kultur som lokaliseringsfaktor menar Bille Hansen att kulturen kan fungera
som en faktor för ekonomisk tillväxt och kan ha visst inflytande över ett företags
lokalisering i en viss region. Samtidigt finns en rad andra faktorer  som har mycket
större betydelse som lokaliseringsfaktor än kulturen, exempelvis skattetrycket eller
tillgången på arbetskraft. Faktorer som påverkar en regions attraktivitet är snarare
arbetstillfällen och skolor än kulturutbudet (ibid., s. 94 -99). Kulturen har betydelse för
kreativitet och nyskapande vilket kan påverka sektorer utöver kultursektorn. På det
sättet kan kulturen verka som en drivkraft i samhällsutvecklingen, men det är svårt att
direkt mäta effekten (ibid., s. 103). Att kulturen skulle vara en investering för det
offentliga eftersom kultursektorn bidrar med intäkter och skattemedel stämmer inte
enligt Bille Hansen, eftersom samma förhållande gäller för andra offentliga
verksamheter. För att kunna jämföra kulturens medel mot andra offentliga medel måste
man enligt Bille Hansen se på hur det varit om de offentliga medlen hade lagts på någon
annan sektor. De undersökningar hon studerat gör inte det, och kan därför inte heller
sägas visa att just kulturen fungerar som en investering. Även om det skulle vara så, så
är det inte något relevant argument enligt Bille Hansen, då den offentliga finansieringen
av verksamheter  inte syftar till att tjäna pengar, utan har andra mål (ibid., s. 111-117).
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Bille Hansen menar att det största värdet av de kulturekonomiska undersökningar som
gjorts är att de bidrar med statistik om kultur. De bevisar inte kulturens ekonomiska
betydelse. Hon menar att kulturekonomiska argument leder till att kulturen
instrumentaliseras och används för att skapa mål, inte vara ett mål i sig. Att tala om
kulturens betydelse för ekonomin blir som att sätta kulturen i en tvångströja. Kulturen är
mycket betydelsefull, men dess ekonomiska värde är en bisak (ibid., s. 117-118).
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Undersökningen beskriver ett samarbete mellan Malmö Stadsbibliotek och
Sparbanksstiftelsen Skåne. Avsnittet inleds med en bakgrundsbeskrivning av
samarbetet och kort om parternas bakgrund. De bägge projekten presenteras för
tydlighetens skull separat, eftersom de har olika syften och målgrupper.

Respondenterna är två projektansvariga bibliotekarier på Malmö Stadsbibliotek, här
kallade A och B, och en ansvarig tjänsteman på Sparbanksstiftelsen Skåne, här kallad C.
De olika respondenterna har olika syn på sponsring, och åsikterna som uttrycks i
intervjuerna är respondenternas personliga.
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Malmö stadsbibliotek fick 1.040.250 kronor fördelat på tre år, från 1 september 2000 till
30 augusti 2003, av Sparbanksstiftelsen Skåne. Pengarna från Sparbanksstiftelsen
motsvarar för år 2002 4.8 procent av medieanslaget.

Sparbanksstiftelserna bildades 1991 som en förutsättning för en rekonstruktion av delar
av Sparbanken i samband med den ekonomiska krisen 1990-91. Sparbanksstiftelsernas
huvudsakliga syfte är att som aktieägare i Föreningssparbanken främja sparsamhet i
Sverige genom att bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande idéer, och se
till att bankverksamheten effektivt konkurrerar med andra aktörer på kreditmarknaden.
Sparbanksstiftelserna ska driva aktiviteter och genomföra åtgärder som skapar välfärd
för en bred grupp människor. På lokal nivå ska stiftelsen främja näringsliv, forskning,
utbildning, idrott eller kultur genom att dela ut kontanta bidrag ur avkastningen på
stiftelsens förmögenhet. Stiftelsen delar efter skatt ut 75 procent av nettot, och sätter
undan 25 procent för framtida behov. Hittills har Sparbanksstiftelsen Skåne delat ut
omkring 90 miljoner kronor. Totalt har cirka 500 miljoner delats ut i hela Sverige från
1995. (http://www.sparbanksstiftelsenskane.se/sidor/stiftelsen.html,
http://www.sparbanksstiftelsernaisverige.com/sst/frameset/1,1722,22583,00.html)

Bibliotekets kommunbidrag år 2002 är 84 273 tkr, medieanslaget är 6 861 tkr.
Biblioteket har 123 anställda. För 10 år sedan hade biblioteket ett besökstal på 2000-
2500 per dag. Till det nya huset som stod färdigt 1999 och är ett av ett av Nordens
största folkbibliotek, kommer ungefär 5000 personer varje dag. Biblioteket hade
förutsett ökningen och begärt extra resurser hos kulturnämnden, man fick pengar till 9
nya tjänster men oförändrat medieanslag. I efterhand har biblioteket fått en miljon extra
per budgetår i medieanslag, men eftersom biblioteket har dubbelt så mycket lån jämfört
med tidigare räcker böckerna ändå inte till för alla de nya besökarna.

Malmö stadsbibliotek är en del av kulturförvaltningen i Malmö stad. Malmö stad har
ingen gemensam policy för de olika förvaltningarna och hur de hanterar sponsring. De
olika avdelningscheferna har redovisat respektive förvaltnings inställning muntligt, men
det finns inte någon skriftlig dokumentation. Den skriftliga dokumentationen om
pengarna från Sparbanksstiftelsen som kommit biblioteket tillhanda utgörs av
redovisningen i bibliotekets verksamhetsberättelse och avtalet mellan
Sparbanksstiftelsen och Malmö Stadsbibliotek. Enligt kulturkansliet finns ingen annan
skriftlig dokumentation eller något formellt beslut. På kulturkansliet säger man att det
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enbart har skett en muntlig rapportering av bibliotekschefen om projektpengarna, vid
tidpunkten då biblioteket gick in i samarbetet (Kulturkansliet, muntlig information).

Samarbetet initierades av Sparbanksstiftelsen under en biblioteksvisning. Efter att ha
hört om bibliotekets ekonomiska svårigheter ställde Sparbanksstiftelsen frågan "vad
skulle ni göra om ni fick en miljon?". Principiellt stödjer inte Sparbanksstiftelsen
kommunalt finansierad verksamhet eftersom man anser sig redan ha bidragit genom
skattemedel. Men regeln tillämpas inte undantagslöst. Samarbetet med biblioteket rör
sig om en begränsad ekonomisk och tidsmässig insats för något som annars inte kommit
till stånd, då biblioteket inte skulle fått pengar av Malmö stad för detta, enligt C. Ett av
skälen till att Sparbanksstiftelsen ville ge pengar var att man ville öka tillgängligheten
och minska köerna för de mest populära titlarna, ett annat var att man ville se till att det
fanns ett bra litteraturutbud för mindre företag i Malmö. Sparbanksstiftelsen ville på
detta sätt markera för Malmö stad att de uppskattade det nya stadsbiblioteket.

Biblioteket beslöt sig för att via ledningsgruppen göra en ansökan i två delar. En del,
Projekt Nyhetstorget, vänder sig till en allmän målgrupp och den andra delen, Projekt
Förstärkt Näringslivsinformation, till småföretagare. Av den totala summan går 440.250
kronor till Projekt Förstärkt Näringslivsinformation och resterande 600.000 till inköp av
titlar till Nyhetstorget.

Vi hade olika förslag om vad vi skulle välja att söka pengar till, men ganska snart
blev det klart att vi skulle söka till de här två delarna, Nyhetstorget och
Företagsinformation. Vi ville dels ha något som passade in på deras målgrupp, så då
passade det bra med förstärkt företagsinformation, eftersom det är de frågorna som
de är mest intresserade av, och utveckling av näringsliv. Det är en verksamhet som
redan var påbörjad, vi har haft näringslivsinformation tidigare, men nu fick vi
möjlighet att göra ännu mer av det. Sedan ville vi gärna ha en bit kring media
eftersom vi kände att vi hade så dåligt medieanslag som inte räckte till rushen av
besökare, så då blev det ett delat projekt.

Pengarna från Sparbanksstiftelsen var en positiv överraskning för de anställda på
biblioteket, enligt A.

Vi blev rätt överraskade över att vi fick en miljon så, det blev vi. Det var oerhört
generöst. Vi var osäkra på om vi skulle få något överhuvudtaget.

Ett skriftligt avtal anger vad pengarna ska användas till, uppföljning och avtalstid.
Avtalet innehåller en del motkrav. I avtalet står under rubriken Publicitet " Parterna är
överens om 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..." Under rubriken Lokalutnyttjande står "Stadsbiblioteket
erbjuder Stiftelsen att under avtalsperioden kostnadsfritt disponera Stadsbibliotekets
lokaler såsom "Röda rummet", "Gullbergssalen" och lobbyn för stämmor och liknande
sammankomster..."

Samarbetet mellan Malmö Stadsbibliotek och Sparbanksstiftelsen synliggörs genom en
banderoll som biblioteket satt på böckerna på Nyhetstorget, omnämnande i en broschyr
om bibliotekets företagsservice, i bibliotekets verksamhetsberättelse och i
Sparbanksstiftelsens årsrapport. Såväl Malmö Stadsbibliotek som Sparbanksstiftelsen
säger sig ha fått mycket positiv respons från privatpersoner. Uppmärksamheten i media



34

har varit begränsad till ett par artiklar i samband med en presskonferens då samarbetet
inleddes.

����0DOP|�VWDGVELEOLRWHN��XQGHUV|NQLQJ

������3URMHNW�1\KHWVWRUJHW

Tankarna kom ganska snabbt när vi skulle skicka ansökan till Sparbanksstiftelsen att
det skulle handla om böcker. Det kändes roligt att det skulle synas, att det inte skulle
in i den vanliga verksamheten utan att det skulle bli en extra verksamhet. Då kom
idén med Nyhetstorget upp- att vi skulle köpa ett rejält antal av dom här mest
populära böckerna som det var mycket köer på. De skulle inte gå att beställa utan
vara tillgängliga för besökarna som kom hit, det skulle verkligen synas för besökarna
som kom hit att vi hade nya böcker. (A)

Nyhetstorget är en förstärkning för bibliotekets vanliga besökare på vuxensidan. Det är
svårt att inom budgetramarna hålla en bredd och täcka alla behov, menar A. Biblioteket
har långa beställningsköer med mellan 50-100 personer i kö till de mest populära
titlarna.
Pengarna från Sparbanksstiftelsen används för att köpa fler exemplar av dessa.
Tyngdpunkten ligger på skönlitteratur, men även facklitteratur köps in. Pengarna från
Sparbanksstiftelsen räckt till ungefär 1000 nya böcker per år. Till Nyhetstorget köps
ungefär tio exemplar av varje titel. Böckerna på Nyhetstorget står frontade på en hylla
utmed väggen i bibliotekets entré. De är försedda med en banderoll, på vilken bankens
logotyp Sparbankseken finns, och det står att böckerna är köpta med en donation från
Sparbanksstiftelsen. Respondent A säger:

Varje bok har en etikett där det står att det är en donation av Sparbanksstiftelsen, så
de skiljer sig från de vanliga böckerna. När vi startade projektet hade vi en
presskonferens, så lokaltidningarna skrev. Efter det har vi inte gjort reklam för
Nyhetstorget, det fungerar av sig självt och är väldigt synligt i entrén. Vi har fått
väldigt mycket positiva kommentarer kring det av besökarna, det har vi, och det får
vi fortfarande. De tycker det är roligt att det finns nya böcker, och de upplever det
som något nytt.

Det är ingen som sagt något om Sparbanksstiftelsen, det syns ju tydligt men ingen
har sagt något. Folk tycker det är jätteroligt med nya böcker och hoppas det ska
fortsätta.
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Eftersom biblioteket från början visste att Sparbanksstiftelsen var positivt inställd  och
inte hade några direkta motkrav anser A inte att man behövt lägga ner mycket arbete
med projektet, varken ifråga om tid, politisk förankring eller motprestationer. Projektet
rapporteras kortfattat årligen till Sparbanksstiftelsen.

Jag var med på ett styrelsemöte och berättade att vi klistrat på etiketterna. De tyckte
det var positivt. De ville veta hur mycket mediauppmärksamhet det fått, det vill de
gärna ha. Det måste vara en drivkraft att det ska komma ut. I övrigt har de inga
synpunkter och jag skickar bara in rapporten.
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Innan man startade projektet satte biblioteket inte upp något tydligt mål för vad man
ville uppnå, berättar A.

Nej, vi tog beslut för det vi ville söka pengar till och så gjorde vi det bara.

Då projektet avslutas ska man göra en intern promemoria, men det finns ingen plan för
någon utvärdering. Eftersom man inte har några konkreta mål finns heller inget att mäta
utfallet mot. Diskussioner förs mer i termer av hur man ska stämma av och prioritera
verksamheten när pengarna från Sparbanksstiftelsen upphör.

Alla vill ju ha den här verksamheten , vi måste bara skapa utrymme för den.

Från bibliotekets sida ser man bara fördelar med projektet, enligt A.

Vi har inte sett något negativt, ingen har sagt något negativt,  det har varit enkelt att
hantera, det har varit jättebra.
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Att aktivt söka sponsorer ses av biblioteket som en intressant möjlighet enligt A, men
man har inga konkreta idéer just nu. Sponsring förknippas med merarbete, och A ser en
risk med att hamna i en situation där det ställs stora motkrav. Att arbeta mer med
sponsring tror A ställer andra krav på att kulturnämnden ska vara mer inblandad. Det
finns en positivt inställning till sponsring på biblioteket menar A, så länge det sker utan
direkt inblandning eller påverkan från sponsorer.

Sponsring ser jag mer som en hjälp faktiskt, jag uppfattar det positivt ända tills det
blir för mycket motkrav. Som kommun får man ju tänka sig för så man inte gynnar
nån speciell, vi är ju en sån mötesplats som är öppen för alla. Men jag kan inte känna
att vi gynnat Sparbanksstiftelsen speciellt här, det måste gynna alla att vi får tillgång
till nya böcker. Och även om det blir reklam för dom, med deras logga här, så tycker
inte jag det kan missgynna någon. Att sätta på loggan var vår egen idé, vi hade inte
behövt göra det men tycker det känns hederligt att berätta att det är en verksamhet vi
driver med hjälp av Sparbanksstiftelsen. Särskilt om vi sen inte kan driva det vidare,
så måste man kunna förklara det att vi klarade det tack vare dom då, inte med hjälp
av kommunala medel. Man hamnar i det här med pengar hela tiden.

Biblioteket har tidigare fått pengar från andra fonder och stiftelser och A tycker inte att
det här projektet skiljer sig så mycket från de andra. I bibliotekets budget redovisas
pengarna separat, i likhet med andra särfinansierade projekt. De andra projektens
finansiärer är bland andra Statens Kulturråd och Svensk Biblioteksförening.
A ser pengarna från Sparbanksstiftelsen som en hjälp att sätta igång en extraverksamhet
som inte kunnat drivas annars. Pengarna betalas direkt till bibliotekets konto.

Jag kallar det nog sponsring, det gör jag även om vi skriver donation. Jag kan inte se
någon skillnad, jag tycker mycket sponsring är utan motkrav.

Vare sig kulturnämnden eller allmänheten har reagerat mot att biblioteket fått pengar
från Sparbanksstiftelsen. En anledning till det kan enligt A vara att det inte funnits några
direkta motkrav.
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De andra inom Malmös näringsliv som ger pengar har andra krav, som till exempel
stora reklamskyltar under föreställningar och så. Då blir det en annan sak, i så fall får
man ha en annan diskussion om hur man ska göra.

Biblioteket ser sig enligt A som en slags frizon från marknaden, en öppen institution.
Samtidigt menar A att biblioteken kan vara öppna och tillgängliga även om pengarna
kommer utifrån. Hur något finansieras är inte betydelsefullt så länge det inte sker någon
påverkan. De verksamhetsproblem som kan uppstå handlar snarare om risken att inte
kunna planera långsiktigt finansiellt, men den risken finns även med offentliga anslag,
där medel fördelas olika från år till år, dras in och kommer tillbaka. Den offentliga
finansieringen ser A som en garanti för en långsiktigt hållbar verksamhet.

Det vi vet är ju hur det kan se ut på andra håll, man vill ju inte hamna i situationer
som de är i England och USA, på folkbiblioteken där de är helt beroende av
donationer och grants som de får från år till år så de aldrig vet hur mycket pengar de
har. Den offentliga delen av pengarna är så liten. Det är man ju inte ett dugg
intresserad av att hamna i.
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Det finns en viss risk för att bli beroende av externa medel, genom att projekt drivs med
medel som är utöver de offentliga anslagen. Det kan också uppstå problem när projekt
måste in i den ordinarie verksamheten utan att finansieringen är löst.

Det finns kurvor som inte är så roliga, att vi ökar som vi gjort med besök och så. Och
ökningen kräver mer och mer resurser. För att klara alla besökare måste vi sätta
igång fler och fler verksamheter också för att täcka behovet. Då måste vi hitta andra
lösningar för att sätta igång det, men så småningom måste vi få förstärkning också
för att kunna fortsätta. Just nu har vi flera projekt som måste in i det vanliga ... Det är
klart att det finns en risk, men det är nog oundvikligt nu. Vi har fått det här stora
huset och måste fylla det med verksamhet.

Bibliotekets verksamhet utvidgas, och man vill ha ett brett utbud som räcker till för de
många besökarna.

Jag tror det kommer att komma in andra bitar i biblioteken, man kommer inte för att
bara låna böcker utan vi är en mötesplats för alla grupper och vi måste hitta
aktiviteter för att möta dessa grupper. Lärcentrum t ex, samarbete med skolor för
lärandet. Miljöbibliotek, EU bibliotek, SYO jour har vi, det kommer att bli mer och
mer. Även om lånen finns kvar måste vi skapa fler verksamheter.

Alternativ finansiering av verksamheten genom sponsring eller projektpengar skulle
kunna skapa ett problem där biblioteket kan uppfattas som osjälvständigt i förhållande
till finansiären. Det är inte något man oroar sig för vad det gäller Sparbanksstiftelsen,
enligt A.

I det här fallet när det bara står donation på böckerna är det nog ingen fara men om
det skulle komma reklamskyltar hade det nog blivit fler reaktioner. Det hänger på
motkraven. Det gäller att ha kulturnämnden med sig så att det inte drabbar det
vanliga verksamheten, det måste gå till en verksamhet som vi inte hade gjort annars.
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Biblioteket är en välbesökt och omtyckt institution i Malmö. Bibliotekets popularitet ser
A som något som skulle kunna intressera presumtiva sponsorer. En verksamhet där
biblioteket enligt A skulle kunna tänka sig att samarbeta med företag kring är
programverksamheten. Man vill inte blanda in näringslivet i det som ses som
bibliotekets ordinarie verksamhet.

Vi är en väldig mötesplats med 5000 besökare om dan, vi är väldigt synliga och
uppfattas väldigt positivt av Malmöborna. Biblioteket är en positiv plats, man
kommer inte hit när man har problem utan för att söka information och andra
upplevelser. Sedan är ju frågan om hur mycket näringslivet får synas, att sätta
etiketter på böcker är inga problem, men om de skulle synas i någon större
omfattning får vi ha en diskussion om det. Då måste vi tänka och skapa en policy.

Samarbetet med Sparbanksstiftelsen har bland annat synliggjorts genom banderoller på
böckerna, men A anser inte att det ska ses som en motprestation eftersom det inte var
något krav från Sparbanksstiftelsen. Samtidigt finns en medvetenhet om
marknadsföringsvärdet.

Jag tror det varit bra reklam för dom eftersom folk varit väldigt positiva. Det är ju
jättebra reklam för dom. Böckerna har varit utlånade 31 000 gånger, så det är ju över
30 000 människor som sett detta... Jag tycker de får vara med i ett positivt
sammanhang, att 30 000 människor lånar de här böckerna och ser deras logga tycker
jag skulle vara värt mycket för dem.

När pengarna från Sparbanksstiftelsen är slut vill biblioteket driva projektet vidare.
Problemet är hur det ska finansieras.

Tanken är att vi ska fortsätta men vi får svårt att hålla den mängden, det får vi.
Nyhetstorget som sådant ska leva kvar, men vi kan inte nagga för mycket av det
vanliga anslaget heller. Vi måste ordna pengar på något annat sätt. Vi har ett litet
problem där nu med flera projekt, till exempel Ungt Forum 15-25 år med mycket
bokprat. Där har vi haft pengar från Kulturrådet som tar slut i vår så vi grubblar på
hur vi ska få in det. Vi får hitta en form där det fungerar efter att Sparbanksstiftelsens
pengar tar slut. Det är väl det som skiljer pengarna från de vanliga kommunala
pengarna, att det är hjälp att starta en verksamhet och sedan får man några år på sig
att integrera med vanlig verksamhet.
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Projekt Förstärkt Näringslivsinformation vänder sig till den grupp biblioteksbesökare
som har vad man kallar mikroföretag med 1-3 anställda. Biblioteket såg ett
informationsförsörjningsproblem för målgruppen, då företag i den storleken har inte råd
med konsulter eller medlemskap i exempelvis Sydsvenska Handelskammaren där
medlemmar får gratis hjälp. Genom projektet vill man ge ökad service och locka
nyföretagare till biblioteken, en målgrupp som tidigare inte varit naturliga
bibliotekskunder enligt B. Målgruppen tror B kan ha varit en bidragande faktor till att
biblioteket fick pengar. Projektet marknadsförs genom bibliotekets medverkan på olika
näringslivsforum.

Genom Sparbanksstiftelsens medel har näringslivsinformationen på biblioteket
förstärkts. Bokbeståndet har kompletterats och utökats, och biblioteket har kunnat
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teckna abonnemang på olika databaser. Biblioteket har tagit fram en broschyr och ett
bokmärke där biblioteket berättar om vilken service de erbjuder företagare, att de kan få
kvalificerad hjälp att hitta och sammanställa information på biblioteket.

I broschyren poängterar vi att det är viktigt med samarbete med andra. Nu när vi har
broschyren och vårt bokmärke så har vi något att ta med till exempelvis
företagsmässor.

På Malmö stadsbibliotek har man velat utveckla kompetensen inom ekonomiområdet,
ett område som enligt B tidigare varit eftersatt. Man samarbetar mycket med sina danska
kollegor och har ett gemensamt utbyte.

Ekonomi har inte setts som lika intressant, man har haft Kompass [Kompass är ett
informationssystem om och för näringslivet, som innehåller fakta om Business-to-
Business företag, min anm.] men ingen har velat sätta sig in i det. Det var lite så vi
började, att lika väl som man kan slå i ett latinskt lexikon ska man väl kunna slå i
Kompass... Ofta tänker man inte på all information om allt från deklarering till
bolagsformer som finns här och man kan spara massor med pengar på. Sen kanske
jag ändå måste gå till en konsult i slutänden men då har jag ju så mycket kunskap att
jag kan ställa de fem viktiga frågorna och bara betala för det.

������8WYlUGHULQJ

Sparbanksstiftelsen kräver inte någon utvärdering, och biblioteket har inte gjort någon
för egen del. B anser att man får mycket gensvar som förtjänsten kan uppskattas efter.
Att särskilja exakt hur målgruppen förändrats eller utökats går inte att svara på. Olika
grupper sammanfaller med varandra. Biblioteket får respons från företagare som berättar
att de fått pengar till sina företag, att deras idéer fungerade eller liknande.

Allmänt har det blivit en succé och vi har jättemycket kunder. Nyföretagarcentrum
nämner hela tiden att den här servicen finns på Malmö stadsbibliotek. Men vi har
inte räknat, det är svårt att göra i den här verksamheten, vem som kommit hit annars,
man kommer inte hit bara i ett syfte. Om man går på ekonomiskola ser man ju att det
här finns här när man lånar kursböcker, vad som är det ena och vad som är det andra
är svårt att skilja ut.

������6SRQVULQJ

B jämför med sina intryck från en studieresa i Tyskland, där B besökte bibliotek med
personer anställda som enbart arbetade med sponsring. Ett sådant sponsringsarbete
kräver mycket arbete och resurser innan man får in pengar, och då måste man diskutera
vad man får ut i förhållande till arbetsinsatsen, menar B. Motprestationer kan diskuteras.

I Dresden hade man flygplatsen som sponsor och det var ungefär samma
motprestation som här, att de kunde ha biblioteket som plats för sitt styrelsemöte.
Alla bäckar små, bara man får stöd med 50 000 är det ju värt mycket för oss, bara
man inte behöver jobba så mycket för det.

Merarbete och projekt som kräver stor organisation avskräcker. Bibliotekets
erfarenheter av större projekt, till exempel EU-projekt, visar att de kräver en så stor
organisation att det kan kosta mer än vad man får ut i slutändan. Samarbetet med
Sparbanksstiftelsen har varit enkelt och lätthanterligt. Om det hade varit frågan om "ren
sponsring" tror B att kulturnämndens politiker skulle varit mer inblandade.
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Sponsring ses som intressant och ett sätt att marknadsföra biblioteket enligt B, men man
vill inte lägga ner mycket arbete, hamna i kravfyllda situationer eller gynna någon
utomstående part. Pengarna från Sparbanksstiftelsen har varit viktiga för att kunna
utveckla en verksamhet man inte annars haft medel till, enligt B. I broschyren om
bibliotekets företagsservice står det att servicen delvis finansieras genom donation från
Sparbanksstiftelsen, men för Projekt Förstärkt Näringslivsinformation finns ingen annan
exponering av Sparbanksstiftelsens namn.

Vi har inte satt någon logga här utan de ser väl företagsböckerna och kan läsa i
årsrapporten att Sparbanksstiftelsen varit med. Så det har ju varit väldigt lite krav på
motprestation. Men det är ju så de jobbar, när man ser vilka andra projekt de stöder
så har man ju inte nån aning om det heller.

Det är viktigt att vi är ett folkbibliotek med låg tröskel, det ska ju inte vara några
avtal som gör att någon känner sig trampad på tårna, dit kan jag inte gå för jag
sympatiserar inte med ditt eller datt, men samtidigt bygger ju IKEA stor
arkitekturinstitution i Lund, det ser man väl också som en donation. Man tänker väl
inte att man ska leverera inredningsdesigners till IKEA. Ett hus i Lund, hur mycket
goodwill är det för IKEA?

����6SDUEDQNVVWLIWHOVHQ�6NnQH��XQGHUV|NQLQJ

������$QV|NQLQJVI|UIDUDQGH��DYWDO��XSSI|OMQLQJ

Anslag kan sökas två gånger per år genom en blankett som finns på Sparbanksstiftelsens
hemsida. Styrelsen har också egen initiativrätt. Varje år kommer ungefär 300
ansökningar, av dessa är det cirka 20 procent som får pengar. Fyra personer går igenom
ansökningarna under tre till fem möten och gör en grovsortering. Urvalet styrs genom
att Sparbanksstiftelsen har olika intressen och kompetens, och  kontakter som man
diskuterar med. Av en årlig avkastning på cirka 40 miljoner delar Sparbanksstiftelsen
Skåne ut 20 miljoner till olika projekt, 12 miljoner går till  skatt, och resten fonderas för
att kunna läggas på större projekt. Man eftersträvar en balans mellan olika områden,
kultursatsningar har fått ca 30 procent, forskning ca 40 procent, och resterande har gått
till idrott och olika näringsslivssatsningar.

Av det som är kvar går vi in och tittar och då brukar jag säga, halvt på skämt halvt på
allvar, att vi har bara en kompetens och det är pengar.

 Sparbanksstiftelsen stöder forskning inom ekonomi, samhällsvetenskap och miljö,
gärna tvärvetenskaplig forskning, undviker politiska och religiösa organisationer och
drar sig för vad man ser som rent kommersiella sammanhang, enligt C.
Sparbanksstiftelsen finansierar både engångsprojekt och mer långsiktiga satsningar, och
deltar i projekt som är samfinansierade. I år har man inlett ett samarbete med Malmö
Musikteater om att starta en kontinuerlig verksamhet med musikteater för barn och
ungdom. Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer forskningsprojektet med 13 500 000 kronor
under en treårsperiod.

Summorna som söks varierar i storlek utifrån vad det rör sig om för slags projekt. För
Sparbanksstiftelsen handlar det om att avväga hur pengarna ska fördelas.
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Man får akta sig för att inte bli fartblind, 10 000 är en förfärlig massa för någon och
små föreningar blir oerhört tacksamma, medan andra behöver 400 000. Man får vara
lite försiktig, annars blir man lätt lite för rundhänt med de små beloppen som
tillsammans blir massor av pengar, samtidigt som de gör väldig nytta. Om jag kan ge
hundra personer 20 000 var blir det 2 miljoner så blir hundra personer glada, men
om en person får två miljoner är det bara en person som blir glad.

Utvärderingen och uppföljningen av projekten ser lite olika ut beroende på hur stora
summor det rör sig om. Alla ska lämna en rapport så Sparbanksstiftelsen ser att
pengarna verkligen kommer till användning. För större projekt görs en plan över vad
som ska göras, men stiftelsen går inte in och tittar på enskilda poster. Engångsanslag är
man inte lika noga med. Längre åtaganden stäms av efter halva tiden. Det finns
möjlighet att avbryta åtagandet om det inte utvecklas som förväntat, något som inte skett
hittills.

Det betyder inte att vi skulle ha någon subjektiv uppfattning om att vi inte tycker det
är bra, vi lägger oss inte i konstnärlig kvalitet. Men om det bara skulle vara en
föreställning istället för åtta utlovade skulle vi ju inte vilja vara med.

Mottagarna ska på något sätt tala om att de fått pengar från Sparbanksstiftelsen, genom
exempelvis en logga i ett teaterprogram. Sparbanksstiftelsen begär inga gentjänster i
form av biljetter, reklamskyltar, affischer eller liknande. C menar att man inte kräver
några motprestationer.

Mottagarna blir förvånade när vi inte vill ha något i gengäld. Vi är intresserade av att
de pratar väl om oss och att de nämner att de fått pengar av oss. Det skapar en frihet
och ett oberoende som mottagaren sätter värde på.

������6SRQVULQJ

På Sparbanksstiftelsen säger man att man vill vara en stiftelse som gör gott. I en
imagekampanj skapad av reklambyrån Arbmans marknadsför Sparbanksstiftelsen Skåne
sig som "kapitalisten som delar med sig".  C menar Sparbanksstiftelsen vill undvika att
tala om sponsring och ser sig inte som sponsorer. Orsaken till det är att sponsring för
Sparbanksstiftelsen står för ett kommersiellt förhållande, enligt C. Sparbanksstiftelsen
fördelar Föreningssparbankens vinst tillbaka till Skåneregionen och tycker att det är
viktigt att man ska förknippa Föreningssparbanken med Sparbanksstiftelsen Skåne, men
har inga kommersiella intressen. Sparbanksstiftelsen vill skapa vad som kallas goda
cirklar kring banken, men inte göra reklam för den. Sammanhanget ska ge goodwill för
Sparbanksstiftelsen och indirekt för Föreningssparbanken.

Vi begär ingen motprestation, därför är det inte sponsring. Vi kallar det för anslag. I
stadgarna  talas det om bidrag men bidrag har för mig en lite negativ klang,
beroendeframkallande, så det tycker inte jag om. Anslag kallar vi det. Vi är
anslagsgivare, donatorer helt enkelt. Vi vill inte gärna ha ordet sponsring.

Sparbanksstiftelsen har dubbla roller. Som ägare till Föreningssparbanken företräds ett
näringslivsintresse men inte i anslagsverksamheten. Sparbanksstiftelsen ser sig själva
som en ägarstiftelse och en donationsstiftelse, inte som en näringslivsorganisation.
Sparbanksstiftelsen har inbjudits till olika sponsorsatsningar, men eftersom man inte ser
sig som sponsorer vill man inte delta i sådana sammanhang. Det som skiljer
Sparbanksstiftelsen från sponsorer anser C vara de sponsrande företagens kommersiella
intresse.
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Vi har två uppgifter, den ena är att vara ägare i Föreningssparbanken och vi äger
dryga 20 procent tillsammans, resten ägs av stora placerare, allmänheten och
enskilda aktieägare. Vi är den största enskilda ägaren. Det är vår huvuduppgift att
agera som en ansvarsfull ägare i banken. Den sekundära uppgiften, egentligen den
som syns mest utåt, är att avkastningen på våra aktieinnehav får vi dela ut, till
forskning, kultur, idrott, ungdom och näringslivssatsningar av olika slag.
Vi är väldigt noga med att upprätthålla det, att vi sponsrar inte. Jag vill förbehålla
det uttrycket till att det finns ett kommersiellt, ömsesidigt utbyte.

Sparbanksstiftelsen har inga produkter och har ett långsiktigt perspektiv på det som
finansieras.

Stiftelsen har sitt kapital och den verkar, vi behöver inte bekymra oss om vi får
utdelning på vår insats för barnoperan i år eller nästa år, men vi hoppas att om tjugo
år är det nån som säger, "tänk vad bra att man satsade på det i Malmö, nu har man en
sån blomstrande verksamhet, folk tycker det är kul att vara här" och så vidare. Vi har
ett annat perspektiv.

Om man som vi kan vänta i tjugo år så har man inget kommersiellt syfte. Ingen
väntar ju så länge med avkastning.

C skulle vilja att Sparbanksstiftelsen fick mer uppmärksamhet och syntes mer i media.
C tror att en anledning till att Sparbanksstiftelsen inte syns mycket nu kan vara att man
inte har några jippon kring sin verksamhet, och att en stiftelse som inte är knuten till en
fysisk person ses som mindre intressant.

En stiftelse som har en fysisk person som exempelvis Craafordska stiftelsen eller
Nobelstiftelsen, som är knutna till en person som gjort något är mycket intressantare,
men Sparbanksstiftelsen väcker inte de känslorna hos folk som vi kanske tycker det
vore trevligt om dom gjorde.

Vi har kämpat lite nu med att bli uppmärksammade för jag tycker ändå att det vore
lite kul, men tidningarna här nere är ganska snåla med det. De berättar inte mycket ...
Därför gjorde vi den lilla broschyren och vår årsrapport som skulle vara i ett skick
som skulle läsas av andra än de närmast sörjande. Vi ville presentera vad vi gjort på
ett mer tilltalande sätt och vi tänker fortsätta på den linjen.

Att stärka regionen är en stark motivationsfaktor för Sparbanksstiftelsen. Genom att ge
pengar till olika projekt vill man stärka det regionala klimatet med ett bra kulturliv och
en väl fungerande företagsinfrastruktur. Verksamheten ska bidra till att det blir
intressant att bo och verka i Skåne. Faktorer som att människor reser mer, studerar i
olika länder och är vana vid att ta till sig olika slags kulturyttringar, ser C som orsaker
till att kulturutbudet i en region är viktigt för att den ska vara attraktiv.

Jag hyser den förhoppningen att vår verksamhet ska ha bidragit till att den här delen
av landet är mer attraktiv om tio år än vad den är idag.

Att Sparbanksstiftelsen inte har kommersiella intressen menar C är en fördel för rollen
som samarbetspartner och finansiär. Vad gäller sponsring ser C både för- och nackdelar.
Fördelarna kan vara i form av uppmärksamhet eller att viss verksamhet får finansiering.
Men det finns också risker.
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Nackdelen är om en sponsor lägger sig i innehållet i det den sponsrar. Vi utgår från
att de som får pengar av oss har kompetens för det de gör, det är inget vi ska lägga
oss i. Det är oerhört viktigt att hålla fingrarna borta från det som man inte har
kompetens för. Fördelen som sponsor är att man får vara med och synas i attraktiva
sammanhang, allt som ger en glans åt företaget, det är ju trevligt. Sedan kan jag se en
nackdel med att staten så småningom ser att det inte gör något om de drar ner anslag,
att det skulle finnas en kö av villiga sponsorer, det får man nog se upp med. Vi ser
det som att basverksamhet, den ska vi inte finansiera, men lite udda verksamhet kan
man ställa upp på. Barnoperan till exempel, det vill vi gärna vara med och hjälpa till
och starta men vi kan inte finansiera det i all oändlighet. Vi är inte full finansiär, utan
knappt hälften där. En sponsorverksamhet får inte bli ett naturligt inslag i en
basverksamhet, för att driva en verksamhet ska man inte behöva ha sponsorer, då är
det fel någonstans. Det kräver att man har respekt för varandras integritet. Det finns
en ömsesidighet som är både intressant och rolig. Det händer ju mycket på grund av
sponsring som inte skulle kunnat hända annars. Jag är inte entydigt negativ men man
ska vara uppmärksam på riskerna och då tror jag att en sån institution som
Sparbanksstiftelsen som inte har kommersiella intressen har en fördel.
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Jag inleder med en reflektion om några vetenskapliga problem jag stött på under
arbetets gång. Därefter ser jag på sponsringsbegreppet och diskuterar om samarbetet i
Malmö kan sägas röra sig om sponsring. Sedan diskuterar jag frågeställningen.
Analysen sker med utgångspunkt från den teoretiska plattform jag byggt med hjälp av
litteraturen och undersökningen i Malmö. Jag gör min analys genom att jag undersöker
för- och motargument kring svaren på min frågeställning. Resultatet analyseras och
tolkas utifrån argumenten.

Frågeställningen är

Vilka motiv finns det för sponsring?
Vilka fördelar kan sponsring innebära?
Vilka risker kan det finnas med sponsring?
Hur ser relationen mellan det offentligas ansvar och sponsring ut?

5HIOHNWLRQ

Ett problem med sponsringsbegreppet är att det, just genom att det täcker så mycket och
att definitionerna inte är entydiga, kan användas för att framhäva eller dölja funktioner
eller sammanhang. Det är svårt att analytiskt förhålla sig till sponsring. Det innebär
också att det inte är möjligt att placera in ett fall, som här Malmö, explicit i en teoretisk
ram.

Eftersom många av de begrepp som används i litteraturen och i media inte närmare
definieras innebär det att det blir svårt att värdera och analysera dem. Ett exempel är
affärsmässigt samarbete, hur mäts och definieras det? Eller graden av kommersialism?
Eftersom merparten av sponsringslitteraturen än så länge utgår från ett
företagsperspektiv präglar det förhållningssättet och resonemangen. Därför anser jag att
det behövs mer forskning om sponsring som utgår från andra synvinklar, exempelvis ur
ett kulturpolitiskt perspektiv eller genom att man undersöker maktförhållanden som
utgår från hur ekonomiska förhållanden påverkar kulturen, både ur ett
institutionsperspektiv och ett kulturkonsuments perspektiv.

6SRQVULQJVEHJUHSSHW

Sponsring används ofta utan att definieras. Sponsring kan användas på flera sätt,
sponsring har så att säga olika roller, vilket avspeglas i diskussionerna. Sponsring rör sig
ofta om ett kommersiellt utbyte, men inte nödvändigtvis. Oavsett hur de inblandade
själva definierar sitt (sponsrings)samarbete kan man ändå tala om vissa utmärkande
grunddrag. Gemensamt för sponsringens olika definitioner är att sponsring rör sig om ett
värdeutbyte i någon form mellan vanligen två parter, mot någon form av motprestation.
Motprestationerna kan bestå av exponering av företagets namn, biljetter, varor med
mera. Värdeutbytet kan bestå av pengar, tjänster eller annat.

Min fallstudie på Malmö Stadsbibliotek hade som utgångspunkt att jag såg samarbetet
mellan Malmö Stadsbibliotek och Sparbanksstiftelsen Skåne som sponsring. De
inblandade visade sig vid intervjutillfället vara tveksamma till om det rörde sig om
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sponsring. De såg det som: 1) en hjälp, 2) en donation, 3) anslag, 4) inte "ren
sponsring".

Mellan Sparbanksstiftelsen och Malmö Stadsbibliotek har det, enligt min mening, skett
ett ömsesidigt utbyte såtillvida att biblioteket fått medel och Sparbanksstiftelsen
uppmärksamhet genom omnämnande. Att samarbetet på något sätt ska uppmärksammas
finns inskrivet i avtalet. En orsak till att samarbetet med Sparbanksstiftelsen inte ses
som "ren sponsring" av respondenterna är att stiftelsen tog initiativet och att
respondenterna inte förknippar samarbetet med några direkta motprestationer. Det finns
dock vissa krav inskriva i avtalet. Ett sätt att definiera sponsring är att se på
motprestationerna. Motprestationerna i det här fallet är omnämnande, möjlighet att
utnyttja lokaler och värdet av att förknippas med Malmö Stadsbibliotek.

Under intervjun menade respondent C att Sparbanksstiftelsen är en anslagsstiftelse eller
donationsstiftelse, men det är inte helt överensstämmande med informationen på
Sparbanksstiftelsen hemsida. Där beskrivs det huvudsakliga syfte med
Sparbanksstiftelsen vara "att som aktieägare i Föreningssparbanken främja sparsamhet i
Sverige genom att bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande idéer, och se
till att bankverksamheten effektivt konkurrerar med andra aktörer på kreditmarknaden.
Sparbanksstiftelserna ska driva aktiviteter och genomföra åtgärder som skapar välfärd
för en bred grupp människor. På lokal nivå ska stiftelsen främja näringsliv, forskning,
utbildning, idrott eller kultur genom att dela ut kontanta bidrag ur avkastningen på
stiftelsens förmögenhet." Att Sparbanksstiftelsen inte ser sig själva som sponsorer enligt
respondent C är inte något avgörande argument, eftersom det baseras på C:s definition
av sponsring som ett strikt affärsmässigt och kommersiellt utbyte. Som flera teoretiker
visar kan sponsring ha olika former och motiv, och enligt Hagstedt kan en
finansiär/sponsor kan ha olika roller, såväl kommersiella som icke-kommersiella.
Sparbanksstiftelsen är inte en kommersiell verksamhet, men  vill ändå synas och skapa
goodwill kring sitt namn, och har en koppling till bankväsendet. En mycket stark
motivationsfaktor för Sparbanksstiftelsen är att förstärka regionen (här Skåne) på olika
sätt, för att bidra till dess attraktivitet.�  

Kan man säga att det rör sig om sponsring på Malmö Stadsbibliotek? Ja och nej, blir
mitt svar. Argument för är att det sker ett utbyte mot vissa motprestationer och att det
finns en ömsesidig nytta. Motargumenten är att Sparbanksstiftelsen inte vill kännas vid
begreppet sponsring, att Sparbanksstiftelsen inte har ett eget kommersiellt intresse och
att bibliotekets motprestationer är delvis initierade av dem själva. Jag ser det som ett
gränsfall. Jag tror att en anledning till att de inblandade inte vill kalla det sponsring är
deras uppfattning och tolkning av sponsring. Min tolkning är att det kan finnas
bakomliggande motiv till detta. Att man på biblioteket inte vill blanda in kulturnämnden
för mycket kan bero på en omedveten rädsla för sänkta anslag. Sponsring ses som
intressant men förknippas  med stora motkrav av respondenterna på biblioteket. Men
stora motkrav är inte helt överensstämmande med hur sponsring av kultur oftast ser ut
idag. Sparbanksstiftelsen undviker kommersialitet men är den största ägaren i
Föreningssparbanken, som ska konkurrera effektivt på bankmarknaden.
Sparbanksstiftelsen vill totalt avskilja sina roller enligt respondent C. Huruvida det låter
sig göras är en diskussionsfråga enligt min mening.

I min undersökning har jag vidare funnit att sponsringsbegreppet inte är entydigt, och att
hur man benämner och definierar det beror till viss del på den egna förförståelsen och
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attityden. Det är svårt att definiera sponsring eftersom det innehåller så många olika
aspekter. Det finns inte något som kan kallas "ren sponsring". Hur man som aktör
definierar begreppet sponsring har enligt min uppfattning betydelse för hur man ser på
den egna rollen som sponsor eller sponsrad. Det kan också tänkas ha betydelse för hur
andra ser på det. Här ryms också bakomliggande orsaker som att om man förknippar
sponsring med negativa sammanhang kan det leda till att man istället talar om
samarbete, utbyte eller liknande. Gränserna mellan sponsring, välgörenhet, aktivt
samhällsengagemang med mera är flytande. Genom att undersöka graden av
kommersialism, motprestationer, utbyte och affärsmässighet kan man möjligen urskilja
typen av engagemang. Hur man ska bedöma och värdera dessa graderingar framstår för
mig som oklart.

9LOND�PRWLY�ILQQV�GHW�I|U�VSRQVULQJ"

Motiven för sponsring skiljer sig åt för de olika parterna. Sponsring sker på olika villkor
och med olika syften.
Att förbättra ekonomin, antingen för att kunna fortsätta driva verksamheten eller
utveckla den, är det primära motivet för kulturinstitutioner. Andra motiv, som att
utvidga målgruppen eller knyta nya kontakter, existerar men kan enligt min mening ses
som sekundära motiv eftersom resursbehovet är det dominerande motivet.
Bakomliggande orsaker varierar: 1) de offentliga anslagen är intecknade i fasta
kostnader som hyra och löner, så att det inte finns mycket kvar till verksamheten, 2)
kulturinstitutionerna vill utveckla verksamheten eftersom dagens publik kräver ett brett
utbud, 3) ambitionerna är högre än resurserna.

Min tolkning är att för kulturinstitutionerna är verksamheten viktigare än var medlen
kommer ifrån, eftersom de ekonomiska behoven är den främsta orsaken till att de vill
sponsras. Det intrycket förstärks av att det ofta är kulturinstitutionerna som framställer
sig som attraktiva inför sponsorerna, och inte tvärtom.

Malmö Stadsbiblioteks motiv är att förstärka sina resurser. Den bakomliggande orsaken
är att antalet besökare fördubblats, och att man på biblioteket ser sig tvingade att
expandera verksamheten utöver vad de offentliga anslagen räcker till. Motivet
sammanfaller med punkt 2 och 3, och delvis med punkt 1 ovan. År 2002 motsvarar
pengarna från Sparbanksstiftelsen 4.8 procent av bibliotekets medieanslag. Jag tolkar
detta som att verksamheten är underfinansierad med de offentliga anslagen. De publika
reaktionerna har varit positiva, vilket jag tolkar som att verksamheten och utbudet i sig
ses som viktigare än hur det finansieras. Det går inte att utifrån min undersökning svara
på var gränsen går för motprestationer på Malmö Stadsbibliotek och när de skulle kunna
uppfattas som störande.

För sponsorer är sponsring en marknadsföringsmetod. Företagens yttersta syfte med sin
verksamhet är att generera vinst. Sponsring av kultur anses vara effektivt för att skapa
goodwill åt ett företag. Genom att förknippas med positiva sammanhang vill företagen
framstå som goda aktörer i samhället. Att verka som en god samhällsmedborgare är
viktigt för dagens företag av olika anledningar. Dels har företagen ett socialt tryck på sig
att genom sin position verka för samhällets bästa, dels har de ett egenintresse för att
rekrytera och ta hand om sin personal. Företagens varumärke stärks genom att de ses
som en positiv samhällskraft, därigenom knyts lojalitetsband mellan konsumenter och
företag. Eftersom etiska frågor blir viktigare i dagens samhälle och konsumenternas
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makt ökar kan sponsring användas för att skapa lojala kunder. Kulturinstitutionernas
namn används för att skapa en aura av engagemang och goodwill åt sponsorerna. Detta
kan ses som en orsak till att sponsring av kultur och olika sociala företeelser ökar.
Tidigare har främst idrott sponsrats, men då idrottens rykte påverkas av exempelvis
doping blir andra områden mer intressanta.

Det är viktigt att inse, att sponsring av kultur inte är en god gärning utan ett sätt att göra
reklam på. Att just kultur ses som intressant hänger samman med synen på kultur som
något positivt och tesen om kultur som lokaliseringsfaktor. Kulturlivet i en region anses
av många vara en bidragande faktor till attraktivitet och välstånd. Företagen vill vara
delaktiga i finansieringen av kulturlivet för att förstärka detta. Kulturen verkar
identitetsskapande för företagen via imageöverföring.

Min uppfattning är att sponsring av kultur inte uttryckligen är ett tecken på genuint
engagemang från de sponsrande företagens håll, utan snarare visar en strävan efter
image och goodwill för egen vinnings skull. Synen på kultur som sponsringen grundas
på är en syn som instrumentaliserar kulturen i ett kommersiellt syfte. Samtidigt gör
sponsringen nytta för både företagen och kulturinstitutionerna, men på olika sätt. Det
finansiella tillskottet från sponsringen är av stor betydelse för kulturinstitutionerna, men
företagens syfte med sponsring är att marknadsföra sig själva i första hand. Min tolkning
är att om de offentliga anslagen räckte till skulle intresset för sponsring vara lågt från
kulturinstitutioner, men bestående från sponsorhåll. Därför anser jag att sponsorerna är
de som tjänar mest på sponsringen.

9LOND�I|UGHODU�NDQ�VSRQVULQJ�LQQHElUD"

Fördelarna sammanfaller i stor del med motiven. Kulturinstitutioner använder sig av
sponsring för att finansiera sin verksamhet i olika hög grad. Sponsring ger rörliga medel
som kan användas för att finansiera nya projekt och utveckla verksamheten. Man talar
om att sponsring bör användas för att finansiera sådant som inte ryms inom den
ordinarie anslagna budgeten, och att sponsring ska användas för utveckling av en
verksamhet eller för extra verksamhet. Det är dock svårt att definiera vad som är extra
verksamhet och vad som är den ordinarie. Ett annat problem uppstår om de offentliga
anslagen endast täcker fasta kostnader så att sponsring är det som finansierar den del av
verksamheten som syns utåt. Det leder till att sponsorer får en oproportionerligt stor roll
för verksamheten. Enligt min mening är det ett tecken på en svag position för kulturen
att utvecklingen får stå tillbaka om det inte finns yttre finansiärer.

Sponsring kan komplettera den offentliga finansieringen. Samspelet mellan olika
finansiärer sägs kunna skapa dynamik och nytänkande och utmana kulturpolitiken,
eftersom de representerar olika tankesätt. Detta förutsätter ett aktivt samarbete och
utbyte mellan de olika finansiärerna. I min undersökning finner jag inga belägg för att
detta sker idag.

Malmö Stadsbibliotek har kunnat tillgodose behovet av nya titlar i högre grad. De har
fått möjlighet att utöka informationen för mikroföretag genom såväl nya böcker som
databaser, och marknadsfört biblioteket på företagarmässor och liknande. Det finns
problem med hur projekten ska kunna fortsätta när finansieringen från
Sparbanksstiftelsen upphör. Det problemet gäller även för andra särfinansierade projekt.
Respondenterna ser inte någon skillnad mellan det här projektet och andra, men en
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skillnad är att Sparbanksstiftelsen har en anknytning till näringslivet, vilket finansiärer
som Statens Kulturråd eller Svensk Biblioteksförening inte har. Jag anser, att biblioteket
skulle kunna använda sig av den publika responsen de fått kring projekten för att
marknadsföra sig inför kulturnämnden. Eftersom biblioteket inte har gjort någon
utvärdering eller satt upp några mätbara mål kring projekten går biblioteket, enligt min
mening, miste om såväl kvantitativa och kvalitativa argument som skulle kunna
användas i ekonomiska förhandlingar i kulturnämnden, särskilt som respondenterna
påpekar att de offentliga anslagen måste förstärkas för att verksamheten ska räcka till.
Om biblioteket vill locka fler sponsorer skulle de även i det syftet kunna använda sig av
den positiva uppmärksamheten och bibliotekets popularitet för att visa sin
attraktionskraft Problemet att verksamheten kan sägas vara underfinansierad med
offentliga medel kvarstår, men frågan är om det finns ekonomiskt utrymme för att lösa
problemet med ökade offentliga anslag.

Sponsorernas fördelar består främst av immateriella vinster som ökad goodwill och
förbättrad image. Dessa syftar till att ge mätbara effekter som lojala kunder, stärkt
varumärke med mera. Affärskonkurrensen är hård, och det finns en likriktning mellan
företagen. Konsumenternas makt ökar, och därför måste företagen särskilja sig.
Sponsring verkar profilerande, och skapar en image av ett engagerat företag på ett sätt
som annan reklam inte gör. Företagen bygger också en intern goodwill.

Min uppfattning är att fördelarna för företagen kan vara svåra att uppskatta eftersom
image och goodwill är subjektiva värden. Flera faktorer har betydelse för att en kund ska
välja ett företag framför ett annat. Jag anser, att det finns många beröringspunkter och
samarbetsmöjligheter mellan näringslivet och kultursektorn. Många av de fördelar som
diskuteras i litteraturen verkar inte ha någon koppling till verkligheten. I praktiken tycks
det i stort sett vara de ekonomiska aspekterna som framhävs. Ett ökat samarbete mellan
företag och kulturinstitutioner som präglas av respekt för varandras kompetens borde
kunna frigöra kreativitet hos företagen, vilket efterfrågas i dagens affärsklimat.

9LOND�ULVNHU�NDQ�GHW�ILQQDV�PHG�VSRQVULQJ"

Eftersom motiven är olika för parterna ser även riskerna olika ut. De flesta riskerna
löper enligt min uppfattning kulturinstitutionerna, och här följer några exempel.

Att värdera sitt eget namn som kulturinstitution kan vara svårt, då de inte har vana eller
kompetens att uppskatta sitt eget varumärke. Kulturinstitutioner som undervärderar sig
själva riskerar att gå in i oförmånliga sponsringsavtal. Goodwill och image är subjektiva
värden, vilket komplicerar förhållandet och bidrar till att effekterna av sponsring kan
vara svåra att mäta. Genom imageöverföring avspeglar parterna varandra. Därför är det
viktigt att välja sponsringspartner med omsorg.

Det finns en rädsla för att de offentliga anslagen ska minska om sponsringen ökar, men
det finns inga belägg för att så sker. Det kan å andra sidan hävdas, att en
anslagsminskning skulle strida mot en genomtänkt kulturpolitik. Det finns en övertro på
sponsring som finaniseringsmöjlighet. Det kan drabba kulturinstitutioner hårt, särskilt
om den ordinarie verksamheten är finansierad med sponsormedel. Enligt min mening
har det betydelse för en verksamhet var medlen kommer ifrån, eftersom det måste finnas
en överensstämmelse mellan verksamheten och hur den finansieras. Det handlar om
trovärdighet och etik. Samtidigt finns inget som säger att en verksamhet är mer
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trovärdig i sig om den finansieras med offentliga medel, som påverkas av olika
ekonomiska och politiska faktorer.

Det finns inga studier som tyder på att sponsringen påverkar innehållet, men det kan
finnas en fara för indirekt påverkan genom valet av sponsringsobjekt. Det kan också
finnas risk för anpassning av verksamheten så att den lockar sponsorer.

Sponsring är resurskrävande, och för att se om det lönar sig måste man beräkna värdet
av arbetet kring sponsringen samt motprestationernas värde, och sätta upp en alternativ
kalkyl för resurserna kunnat användas. Om inte målet med sponsringen definierats finns
inget mätverktyg. Man ska kunna jämföra hur mycket resurser man lagt ner i förhållande
till vad man fått tillbaka. Ett problem uppstår då kulturinstitutionerna inte satt några
tydliga mål för sponsringen, så att det inte finns något att mäta och jämföra med.
Undersökningar visar att båda parterna ofta är nöjda med sponsringens effekter, trots att
de inte kan ange några mätbara effekter eller har utvärderat sponsringen. Det kan tolkas
som att resurstillskott ses som positivt i sig och att man bortser från merarbete på
kulturinstitutionerna, och som att företagen inte ser och bedömer sina sponsringsinsatser
på samma sätt som övrig marknadsföring.

När man utvärderar sponsrad verksamhet kan de publika reaktionerna användas som ett
mätverktyg. Ses det publika mottagandet som viktigare för sponsorfinaniserad
verksamhet än offentligt finansierad verksamhet? I så fall kan det ses som ett tecken på
att kulturverksamheten anpassas efter vad som är populärt, snarare än att publiken sätts i
fokus. Naturligtvis måste en kulturverksamhet locka publik, men hur mycket ska
verksamheten anpassa sig efter finansiären? Jag anser att det är en fråga om respekt för
olika kompetenser och roller.

Gemensamma risker för båda parter är att ingå i tveksamma sponsringssamarbeten som
kan skada den egna verksamheten och varumärket. Enligt min uppfattning är den största
risken för sponsorer, att om engagemanget saknar trovärdighet kan deras varumärke
solkas. En annan risk finns där rollerna och ansvaret mellan parterna är oklart.
Sponsring utan tydliga ramar kan leda till negativt publicitet, som drabbar båda parter.

Malmö Stadsbiblioteks verksamhet är för stor för den offentliga finansieringen,
samtidigt som den förväntas vara stor och diversifierad. För att klara det söker
biblioteket alternativa finansiärer. Nya problem dyker upp när denna finansiering
upphör. Hinder och problem som respondenterna förknippar med sponsring är att det är
tidskrävande, resurskrävande och måste förankras politiskt. Man vill heller inte
finansiera den ordinarie verksamheten med sponsring, eller på något sätt framstå som
icke-neutrala. För Malmö Stadsbibliotek är den största risken som jag ser att de har
externt finansierade projekt som går in i den ordinarie verksamheten. Att de inte vill
finansiera ordinarie verksamhet med sponsring ser jag som ett tecken på medvetenhet
om att det kan leda till ytterligare problem, men samtidigt är min uppfattning att de
projekt som finansieras av Sparbanksstiftelsen kan betraktas som ordinarie
biblioteksverksamhet. Att införskaffa nya titlar och abonnera på databaser bör enligt
min mening i hög grad ses som ordinarie biblioteksverksamhet. Pengarna från
Sparbanksstiftelsen används för att finansiera verksamhet som redan var påbörjad, inte
till extra verksamhet. Däremot har den redan påbörjade verksamheten kunnat utvecklas.
Min uppfattning är att verksamheten inte har tillräckliga offentliga resurser sedan
ombyggnaden 1999 och det ökade besökstal och efterfrågan som då uppstod. Det
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framstår för mig som märkligt hur man kan lägga så stora resurser på en ombyggnad
men inte ge tillräckliga medel åt verksamheten.

Jag anser att de största riskerna med sponsring för kulturinstitutioner är att de inte
värderar sig själva tillräckligt högt, och att det kan ske en omedveten styrning. Att
verksamheter av olika orsaker är underfinansierade med offentliga medel är inte en risk
som uppstått på grund av sponsring, men det uppstår ytterligare problem om
sponsringen minskar eller upphör. Sponsring idag finansierar själva verksamheten i hög
grad, och det finns inte någon beredskap för problem som uppstår om sponsringen
minskar eller upphör. Jag ser en fara med att det ekonomiska ansvaret för verksamheten
på de gemensamma kulturinstitutionerna läggs alltmer på privata sponsorer, att ansvaret
skiftas från det offentliga till det privata. Hur man bedömer den risken beror till viss del
vilken politisk ideologi man själv företräder, och på vilken kultursyn man har.

+XU�VHU�UHODWLRQHQ�PHOODQ�GHW�RIIHQWOLJDV�DQVYDU�RFK�VSRQVULQJ�XW"

Hur man ser på dagens kulturpolitik och det kulturbegrepp den bottnar i beror till viss
del på vilken kultursyn man själv företräder och var man bekänner sig politiskt och
ideologiskt. Det finns ingen politisk enighet kring synen på kultur, varken i fråga om
finansiering eller definiering. Kulturpolitiken syftar till att ge alla möjlighet att ta del av
kulturen på sina egna villkor. Kulturens olika funktioner diskuteras i kulturutredningen,
och även dess ekonomiska betydelse nämns. De kulturpolitiska målen sätter målet för
hur den offentliga finansieringen av kultur ska verka. Kulturpolitiken ska garantera ett
icke-kommersiellt kulturliv som riktar sig till alla. Den offentliga finansieringen ska
vara basen för en bred kultursektor som ska täcka in alla sorters kultur. Sponsring ska
verka som ett komplement till den offentliga finansieringen. Sponsorer vill medelst
sponsring ytterst gagna det egna företaget. Sponsringen går främst till vad som ofta
kallas finkultur, och de redan etablerade förstärker sin position ytterligare. Vad händer
med den ifrågasättande kulturen? Ska de offentliga anslagen fördelas mer till den kultur
som inte får sponsormedel? I så fall finns inget incitament för att få sponsorpengar.
Kulturen är ingen marknadsvara utan har ett egenvärde som inte kan säljas. Men
kulturen existerar inte i ett vakuum. För att överleva måste det finnas ett intresse för
kulturen, och de enskilda kulturkonsumenternas val av kultur är viktigt både ekonomiskt
och urvalsmässigt. Samtidigt kan ett rikt kulturliv i sig ses som positivt. Att framhäva
kulturens ekonomiska betydelse kan vara ett sätt att skärpa sina argument om "mjuka
värden" inte ges giltighet. Det ligger då en fara i att kulturen reduceras till en faktor för
att skapa ekonomiskt värde. Den offentliga verksamheten syftar inte till att generera
ekonomisk vinst, men kulturens ekonomiska betydelse framförs även av
kulturutredningen. Att fokusera på de ekonomiska vinsterna är inget argument som
gagnar kulturlivet. Kulturens eventuella ekonomiska betydelse är inte ett relevant
argument för att få ökade anslag. Kulturens egenvärde måste ges giltighet.

Kultursynen är splittrad. Det finns ett glapp mellan den strävan som anges i de
kulturpolitiska målen och dagens (ekonomiska) verklighet. Jag anser, att det finns en
politisk ignorans som kommer till uttryck genom tron på att sponsorer ska lösa
kulturinstitutionernas ekonomiska problem. Det finns en viss naivitet rörande sponsring
från offentligt håll. Enligt min mening är synen på kultur som något som kan finansieras
med sponsring eller alternativt inte utvecklas alls skadlig för kulturinstitutionerna. Min
tolkning är att den uppfattningen härstammar från en romantiserad kultursyn som inte
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tar tillräcklig hänsyn till de krav som ställs på kulturinstitutionerna i dagens moderna
samhälle.

6OXWVDWV

Min uppfattning är att sponsring av kultur innebär såväl fördelar som nackdelar.
Kulturen är inte en marknadsvara utan har andra värden som inte kan, eller bör, mätas i
ekonomiska termer. Samtidigt befinner sig kulturen under inflytande av olika politiska,
sociala och ekonomiska faktorer oavsett finansieringsform. Jag anser att det är i ljuset
av detta som sponsring bör betraktas. Min slutsats är därför, att sponsring av kultur
fyller en funktion som ett finansiellt komplement med vissa förbehåll.
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Syftet med uppsatsen är att undersöka sponsring av kultur.

Jag vill undersöka vilka fördelar och nackdelar som sponsring kan innebära, om
sponsring påverkar kulturen, samt vilket syfte och målsättning de olika parterna har med
sponsring. En annan fråga rör företagens samhälleliga roll och relationen mellan det
offentligas ansvar och näringslivets sponsring.

Frågeställningen är:

Vilka motiv finns det för sponsring?
Vilka fördelar kan sponsring innebära?
Vilka risker kan det finnas med sponsring?
Hur ser relationen mellan det offentligas ansvar och sponsring ut?

Uppsatsen är baserad på litteraturstudier och en empirisk undersökning i Malmö. För att
få en allsidig belysning har jag försökt hitta material där både sponsorers och de
sponsrades perspektiv framkommer. Eftersom jag inte funnit någon litteratur som
specifikt rör sponsring på folkbibliotek har jag gjort en fallstudie av samarbetet mellan
Malmö Stadsbibliotek och Sparbanksstiftelsen Skåne.

Fallstudien av samarbetet mellan Sparbanksstiftelsen och Malmö Stadsbibliotek gjordes
med utgångspunkt att jag såg det som sponsring på folkbibliotek. Under intervjuerna
visade sig respondenterna ställa sig tveksamma till definitionen, trots att fallstudien
blivit godkänd av bibliotekschefen. Min tolkning är att det kan sägas vara ett gränsfall.
Hur man definierar sponsring beror på olika faktorer som till viss del är subjektiva. Jag
har använt undersökningen som om den är en fallstudie av sponsring.

Sparbanksstiftelsen vill som huvudägare till Föreningssparbanken se till att
bankverksamheten effektivt konkurrerar med andra aktörer på kreditmarknaden. En del
av bankens vinst fördelas till anslagsverksamhet.

Malmö Stadsbibliotek har ett kraftigt ökande besökstal efter ombyggnaden 1999. De
offentliga medlen har inte stigit i samma grad. För att räcka till för ökningen av
besökare skapar biblioteket olika verksamheter. Problem uppstår då den externa
finansieringen upphör, eftersom verksamheten är större än vad som ryms inom de
offentliga anslagen.

År 2000 inleddes ett samarbete mellan Malmö Stadsbibliotek och Sparbanksstiftelsen
som ger Malmö stadsbibliotek drygt en miljon fördelat på tre år. Summan motsvarar år
2002 4.8 procent av bibliotekets totala medieanslag. Pengarna syftar till att finansiera
två projekt. Ett projekt förstärker utbudet av nya böcker, Nyhetstorget. Det andra
projektet, Projekt Förstärkt Näringslivsinformation, bidrar till ökad informationstillgång
för mikroföretag.

Forskningen kring sponsring är ofta praktikerorienterad, med tre huvudinriktningar, att
definiera begrepp, att visa hur sponsring kan fungera som marknadsföring för företag
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och hur man mäter sponsringens effektivitet. Litteraturen om sponsring kan sägas bestå
av två typer, antingen böcker av praktisk handbokskaraktär eller titlar som sätter in
sponsringen i ett vidare perspektiv.

Definitionerna av sponsring varierar och sträcker sig från personalvård till ekonomiskt
utbyte. Sponsring är ett samarbete mellan olika parter där det sker ett värdeutbyte, som
erbjuds mot någon form av motprestation. Motprestationerna kan bestå av exponering
av företagets namn, biljetter, varor med mera. Värdeutbytet kan bestå av pengar, tjänster
eller annat.

Det finns inga säkra siffror över sponsringens omfattning i Sverige. Sponsring av kultur
anses röra sig om cirka en procent av kulturinstitutionernas totala intäkter. Det finns en
tendens att sponsring av idrott avstannar på dagens nivå, och att sponsring av kultur,
human- och socialsponsring blir vanligare. Även andra verksamheter som skolor
sponsras mer än tidigare. Orsaker till detta kan vara att idrotten förknippas med doping,
att kulturens värde uppmärksammas mer och att företagen vill ta ett socialt ansvar.
Genom att engagera sig i etiska och sociala frågor kan företag medverka till att förbättra
samhället samtidigt som de skapar en image av ett engagerat företag som bryr sig om.

Det huvudsakliga motivet för sponsring är för kulturinstitutioner ekonomiska behov.
Det finns även andra motiv som utvidgade målgrupper och bättre marknadsföring.
Företag använder sponsring som en del av sin marknadsföring. Sponsring av kultur
anses kunna forma en image och skapa goodwill på ett mer effektivt sätt än andra
former av reklam.

Fördelar med sponsring för kulturinstitutioner är i första hand att sponsring ger rörliga
medel till kulturinstitutioner och verkar som ett resurstillskott. Andra fördelar är
utvidgade målgrupper och nya kontakter. Fördelar för sponsorer är att sponsring skapar
goodwill och ger en bild av ett engagerat företag. Företagens yttersta syfte med
sponsring av kultur är marknadsföring. I företagens profilering idag utgör det
immateriella kapitalet en viktig del. Sponsring av kultur används som en metod för att
skapa immateriella värden och stärka varumärket. Sponsring kan i bästa fall fungera
som ett samarbete där olika kompetenser möts och dynamiska effekter skapas.

Risker med sponsring är för kulturinstitutioner att de undervärderar sig själva, att
sponsring kan skapa beroende och att det finns en övertro på sponsring som
finansiering. Det kan finnas en indirekt påverkan av innehållet genom valet av
sponsring, och det finns en viss fara för omedveten anpassning. Integritet och etik är
viktiga inslag för sponsring av kultur. Det finns en rädsla för att de offentliga anslagen
ska minska om sponsringen ökar, men det finns inga belägg för detta. Sponsring kan
även ses som ett incitament för att behålla eller öka de offentliga anslagen.

Det finns inga lagar eller reglerande avtal kring sponsring. De olika parterna bör
upprätta egna avtal där ramarna för sponsringen definieras, och i avtalen bör även syfte
och målsättning med sponsringen framgå. Faktorer som talar för ett lyckat
sponsringssamarbete är tydliga avtal, långsiktig strategi och välformulerade mål.  Att
värdera den egna verksamheten rätt är av högsta vikt för kulturinstitutionerna. Sponsring
bör utvärderas för att se om målen uppfyllts och om de resurser man lägger ner
motsvarar det man får tillbaka.
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Regeringen anses ha en försiktigt positiv inställning till sponsring, men det finns
uttalanden som tyder på en viss omedvetenhet och splittring i synen på sponsring. De
kulturpolitiska målen sätter målet för hur den offentliga finansieringen av kultur ska
verka. Den offentliga finansieringen av kulturinstitutioner har ett annat mål än
företagens sponsring. Sponsring kan fungera som ett komplement, men den offentliga
finansieringen ses som en garanti för ett brett och stabilt kulturliv. Kulturbegreppet som
de kulturpolitiska målen bygger på ser kulturen som något som berikar människors liv,
gestaltar livsfrågor och fungerar identitetsskapande. Kulturutredningen beskriver att det
nu finns en insikt om att kulturen har betydelse som exempelvis arbetsmarknad,
lokaliseringsfaktor och turistattraktion. Kulturen ger samhälleliga vinster genom att det
finns ett samspel mellan konst, vetenskap och teknik, vilket leder till kulturell och
ekonomisk samhällsförnyelse. Kulturen fyller flera funktioner och används på olika sätt,
såväl politiskt, ideologiskt som ekonomiskt.

Enligt den kulturekonomiska forskningen kan kulturen anses vara en lokaliseringsfaktor
och en bidragande ekonomisk faktor. Enligt kritiker finns det inget tydligt samband,
utan andra faktorer anses ha större betydelse, som skattetrycket och tillgången på
arbetskraft. Kulturens eventuella ekonomiska nytta är inte dess mening. Att använda
ekonomiska argument kan leda till en instrumentalisering av kulturen och att dess
egenvärde inte respekteras.

Sponsring av kultur innebär såväl fördelar som nackdelar. Eftersom kulturen befinner
sig under inflytande av olika politiska, sociala och ekonomiska faktorer oavsett
finansieringsform anser jag att sponsring ska betraktas i ljuset av detta. Min slutsats är
därför, att sponsring av kultur fyller en funktion som ett finansiellt komplement med
vissa förbehåll.
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