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1 Inledning 
I detta kapitel introducerar vi läsaren för det ämne som behandlas i uppsatsen. 
Först presenteras en allmän bakgrund till ämnet, därefter förs en diskussion 
kring problemet som behandlas, vilken slutligen mynnar ut i uppsatsens syfte. 

1.1 Bakgrund 
“If art is to nourish the roots of our culture, society must set the artist free to 
follow his vision wherever it takes him”  

John F. Kennedy (The Other Pages) 
 
Konsten ses ofta som ett starkt bidrag till att öka det sociala och det kulturella 
kapitalet som i mångt och mycket är grunden för ett gott styre och ekonomisk 
utveckling. I Sverige har traditionellt sett staten burit det huvudsakliga 
ekonomiska ansvaret för kulturutbudet. (Nilsson 1999) Från allra första början 
var avsikten med statsunderstödd kultur att symbolisera och förstärka kungens 
maktposition. I anslutning till framväxten av det demokratiska Sverige fick 
kulturen och konsten istället rollen som nationsbyggare. De blev medel för att 
underblåsa uppbyggnaden av en identitetskänsla hos medborgarna. Detta gav 
upphov till en form av prestigetänkande och konkurrens uppstod med andra 
nationer. (Vestheim 2003) Numera baseras dock argumenten för en statligt 
stödd kultursektor främst på det svenska välfärdstänkandet. Välfärdsstatens 
grundidé bottnar i det demokratiska synsättet på människors lika värde. Med 
denna utgångspunkt är målet för välfärdsstaten att resurser ska fördelas lika 
mellan dess medborgare och på så sätt verka för att minska de sociala 
klyftorna. (Vestheim 2001) Rättvisetänkandet avser även kulturen, vilket har 
lett till att kulturen har kommit att betraktas som kulmen på den svenska 
välfärden (Nilsson 1999). 
 
Hur kulturen finansieras och i vilken utsträckning staten understödjer kulturell 
verksamhet i ett land beskrivs i olika kulturpolitiska modeller. I enlighet med 
det svenska välfärdstänkandet ses kulturen i den svenska kulturpolitiska 
modellen som ett samhällsuppdrag med uppgift att upplysa och uppfostra 
medborgarna till demokrati (Hillman-Chartrand & McCaughey i Nilsson 
1999). Med samhällsuppdraget i åtanke har Sveriges riksdag satt upp åtta 
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kulturpolitiska mål (se bilaga 1), vilka ligger till grund för fördelningen av 
resurser till Sveriges kulturorganisationer (Prop. 1974:28). Sammanlagt utgör 
de offentliga bidragen1 ca 80 procent av de totala intäkterna för de offentligt 
stödda kulturinstitutionerna i Sverige (Statens kulturråd 2002b). 
 
En modell som närmar sig en marknadslösning bygger på att finansiering 
främst sker via privata donationer och sponsring från individer, organisationer 
och näringsliv. I denna modell är det upp till varje enskild kulturorganisation 
att på en öppen marknad själv uppbåda de resurser som krävs för 
verksamheten. Statens roll är istället att främja kulturproduktion genom att 
indirekt ge stöd via skattelättnader och minskade avgifter. (Hillman-Chartrand 
& McCaughey i Nilsson 1999) Detta är den modell som används i bland annat 
USA där offentliga medel står för enbart några procent av 
kulturorganisationernas budget (US-Census 2000). 
 
I den svenska kulturpolitiska modellen uppstår konflikter när landets resurser 
minskar och dessa ska fördelas mellan ett flertal samhällssektorer. Frågan som 
då uppkommer är hur kulturen ska finansieras. Den svenska traditionella 
synen på kultur som en viktig samhällsfunktion har fört med sig en motvilja 
mot privat finansiering av kulturen. Det finns en utbredd rädsla för att 
marknadslösningar ska leda till både direkt och indirekt styrning av 
kulturutbudet. (Lidström 1998) Farhågorna att detta ska leda till ett mindre 
mångfacetterat kulturutbud av låg kvalitet är stora (SOU 1995:85), vilket även 
tar sig uttryck i de kulturpolitiska målen som anger att kulturpolitiken ska 
verka för att: ”Motverka kommersialismens negativa verkningar inom 
kulturområdet” (Prop. 1974:28:295). 

                                          
1 Offentliga bidrag inbegriper statliga-, regionala-, kommunala-, samt övriga offentliga 
anslag. 
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1.2 Problemdiskussion  
Under de senaste åren har det blivit allt svårare att upprätthålla den svenska 
kulturpolitiska modellen. Kulturdebatten ger bilden av att den svenska 
teaterscenen befinner sig i vad som tycks vara en ständig ekonomisk kris. Med 
konstant ökande kostnader finns det de som anser att staten inte ökar bidragen 
till teatern i den takt som de menar är nödvändig (Dagens Nyheter 2003-11-
07). En faktor som minskar kultursektorns möjligheter till ökade anslag är att 
den inte anses vara en kärnverksamhet i förhållande till sjukvård, utbildning, 
etc. (Nilsson 1999). De ständigt återkommande ekonomiska kriserna har gjort 
att den svenska finansieringsmodellen har försatts i gungning. I och med 
kulturpropositionen 1996 kan skönjas tendenser till att den svenska staten har 
börjat frångå tanken på ett kulturliv helt finansierat av det allmänna (Prop. 
1996/97:3). Detta har skapat ett tryck på teaterinstitutionerna att söka efter 
andra inkomstkällor.  
 
En alternativ inkomstkälla för teatern är att vända sig till och söka samarbeten 
med näringslivet i form av sponsring. I Sverige har detta länge varit en 
kontroversiell källa till finansiering av teater. Det finns en stark misstro mot 
denna typ av samarbete då många inom kultursektorn anser att näringslivet 
kan underminera den konstnärliga integriteten. Rädslan inom branschen är stor 
för att denna typ av samarbete ska leda till en kommersialisering av konsten. 
(Lidström 1998) Trots detta är verkligheten för teatern sådan att denna 
finansieringsform måste beaktas. Därmed uppstår frågan hur ett sådant 
samarbete ska utformas för att minska risken för att kultursektorns farhågor 
ska besannas. Vid utarbetandet av ett samarbete mellan kultur och näringsliv 
är det vitalt att vara medveten om de villkor som råder för de båda parterna. 
När hänsyn tas till respektive parts förutsättningar ökar chansen till ett lyckat 
utbyte.  
 
Kultursponsring ses traditionellt mest som en transaktion av pengar mot rätten 
att associera sitt varumärke till teatern (Strandänger 2003-12-16). Detta är ett 
mycket snävt synsätt, vilket endast ger utrymme för en minimal samverkan 
mellan teater och företag. Det har framförts förslag att vidga begreppet 
kultursponsring där även andra former av utbyten beaktas. Möjligheterna till 
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ett bredare utbyte har dock inte undersökts i någon större omfattning. Ur detta 
resonemang har följande problemfrågor uppstått: 
 

•  Varför finns det ett behov för teatern att samarbeta med näringslivet? 
 
•  Hur bör ett utbyte utformas mellan teater och näringsliv för att bli 

ömsesidigt fördelaktigt? 

1.3 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka möjligheterna att gå bortom den 
traditionella definitionen av kultursponsring för att skapa ett helhetsperspektiv 
på utbyten mellan teater och näringsliv.  

1.4 Avgränsningar 
Det har under en längre tid pågått en debatt om huruvida kulturutbudet är 
statens ansvar eller om det ska släppas fritt och regleras av den fria marknaden. 
Målet med vår uppsats är inte att undersöka och jämföra statens roll respektive 
den fria marknadens roll i att tillgodose efterfrågan på kultur. Istället vill vi 
utifrån rådande förutsättningar undersöka de möjligheter som finns till utbyten 
med näringslivet. Vi kommer därmed att utgå ifrån Sveriges teaterinstitutioner 
och de kulturpolitiska målen som är uppställda av Sveriges riksdag. 
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2 Metod 
I metodkapitlet redogör vi för vår vetenskapliga ansats och resonerar kring 
hur detta påverkar vår undersökning. Vi fortsätter sedan med att beskriva hur 
vi praktiskt har gått tillväga i vårt arbete.  

2.1 Vetenskaplig ansats 
Valet av metod är avhängigt de grundläggande antaganden som görs angående 
verklighetens, människans, kunskapens och vetenskapens beskaffenhet 
(Barbosa da Silva & Wahlberg 1994). För att åskådliggöra våra antaganden 
har vi utgått ifrån Barbosa da Silvas & Wahlbergs (1994) modell av hur dessa 
antaganden förhåller sig till varandra. 
 

Verklighetssyn Människosyn Kunskapssyn Vetenskapsssyn

Metodsyn

Verklighetssyn Människosyn Kunskapssyn Vetenskapsssyn

Metodsyn

Verklighetssyn Människosyn Kunskapssyn Vetenskapsssyn

Metodsyn
 

Figur 1. Vetenskapsteoretisk grund för val av forskningsmetod (Barbosa da Silva & 
Wahlberg 1994:41) 

Vi kommer först kort gå igenom den syn vi har på verkligheten, människan 
och kunskap för att sedan mer ingående beskriva den vetenskapssyn dessa 
antaganden har fått oss att anta. Valet av metod kommer vi sedan att 
presentera under rubriken Tillvägagångssätt. 

2.1.1 Verklighetssyn, människosyn och kunskapssyn 

Alla människor har medvetet eller omedvetet en syn på verklighetens natur, 
vilket påverkar de resultat eller de tolkningar som framkommer under en 
studie (Bryman 2001). Den viktigaste frågan för vår studie gäller synen på 
sociala fenomen. I enlighet med Brymans (2001) beskrivning av 
konstruktivism2 ser vi inte på sociala fenomen och interaktion som något 
statiskt och lagbundet oberoende av betraktaren. Sociala fenomen uppstår och 

                                          
2 Översättning från engelskans constructionism. 
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förändras i mänsklig samvaro och är därför dynamiska. Hur dessa uppfattas av 
betraktaren beror i stor utsträckning på dennes värderingar och världsbild. 
(Bryman 2001) 
 
Beroende på huruvida människan anses vara unik eller inte i förhållande till 
övriga djur påverkar möjligheten till val av metod. Därför är synen på 
människan avgörande för utformningen av en studie. (Barbosa da Silva & 
Wahlberg 1994). Vi ser människan som en komplex varelse, kapabel till att 
reflektera över och ifrågasätta sig själv och sin omvärld. Därför anser vi att 
studier av människor och mänsklig interaktion inte kan reduceras till enbart 
statistiska observationer. 
 
Rent generellt anses vetenskaplig kunskap vara ”systematiskt beprövad och 
meddelbar eller kommunicerbar erfarenhet” (Barbosa da Silva & Wahlberg 
1994:42). I diskussionen om kunskap har frågan om objektivitet och att 
uppnådd kunskap är universellt gällande gett upphov till konflikter (Kvale 
1997). Vår syn på kunskap är präglad av de antagande vi gör angående 
verkligheten och människans natur. Vi ställer oss därför tvivlande till 
möjligheten att uppnå objektiv och allmängiltig kunskap. Kunskapen färgas av 
den som framställer den (Alvesson & Sköldberg 1994). Däremot anser vi inte 
att alla tolkningar är lika giltiga. Vi anser i enlighet med Alvesson & 
Sköldberg (1994) att tolkningar kan bedömas som mer eller mindre rimliga 
beroende på dess motståndskraft mot kritisk granskning. 

2.1.2 Vetenskapssyn 

De antaganden vi har gjort om den verklighet vi lever i har format 
fundamentet för vår vetenskapssyn. Vi har valt att utgå från det hermeneutiska 
synsättet på vetenskap. Målet i hermeneutiken är att forskaren, subjektet, ska 
uppnå en förståelse av det studerade objektet, vilket sätts in i sin kontext. 
Hermeneutiken utgår därmed inte endast från objektet utan belyser även 
subjektets roll i forskningen. (Alvesson & Sköldberg 1994) 
 
Det grundläggande i hermeneutiken är att studera objektet utifrån sig självt. 
Tanken är att förståelse för objektet och dess handlande enbart kan uppnås om 
det tolkas utifrån sitt eget sammanhang. Objektet kan ses som en del av en 
större helhet och för att kunna få förståelse för delen måste denna sättas i 
förhållande till sammanhanget.  Men inte heller helheten kan förstås utan en 
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uppfattning om de ingående delarna. Därmed uppstår den växelverkan mellan 
del och helhet som leder till nya tolkningar och utgör den hermeneutiska 
forskningsprocessen. (Alvesson & Sköldberg 1994) 
 
En viktig aspekt i hermeneutiken är forskarens, subjektets, roll i tolkningen. 
Till skillnad från till exempel positivisterna menar hermeneutikerna att det inte 
går att nå en absolut objektiv kunskap. Forskarens tolkning utgår alltid ifrån 
dennes referensramar, vilket ger en relativ objektivitet. Det viktiga i detta 
sammanhang är att vara medveten om sin förförståelse och dess möjliga 
inverkan på tolkningen. Det är ändå inte förförståelsen som är det centrala i 
subjektets funktion, utan målet är att forskaren ska leva sig in i objektets 
situation. Genom ett empatiskt förhållningssätt är det möjligt för forskaren att 
uppnå förståelse för det studerade objektet. (Alvesson & Sköldberg 1994)  

2.2 Tillvägagångssätt 
Nedan kommer vi att beskriva vår syn på och vårt val av metod. Vi kommer i 
möjligaste mån redogöra för hur och varför vi har valt det angreppssätt vi har 
valt för att läsaren själv ska kunna få inblick i vad som föranlett de slutsatser 
vi gjort i studien. 

2.2.1 Arbetets bakgrund 

Vi har sedan tidigare samarbetat och skrivit C-uppsats tillsammans. Ett 
samarbete som vi ser som mycket lyckat, vilket gjorde att vi även valde att 
skriva D-uppsatsen ihop. Att C-uppsatsen inte bara blev bra, utan att själva 
skrivandeprocessen blev en positiv erfarenhet anser vi beror på valet av ett 
ämne samt utformandet av ett eget syfte som intresserade oss båda. Dessutom 
fick vi möjlighet att kombinera de olika inriktningarna på våra utbildningar, en 
av oss studerar nationalekonomi och den andre företagsekonomi. Detta var 
oerhört givande då det gav oss möjlighet att förkovra oss i, för oss båda, helt 
nya ämnesområden och vi fick enligt vårt tycke ett bättre helhetsperspektiv på 
det vi studerade. Många gånger var det ytterst arbetsamt, men framförallt var 
det intressant och mycket roligt. Likt C-uppsatsen vill vi att våra olika 
utbildningsinriktningar ska framkomma och sätta sin särskilda prägel också på 
detta arbete, vilket vi anser att vi har lyckats bättre med denna gång. I vår C-
uppsats studerade vi bland annat hur ett företag med rötterna i konstvärlden 
hanterar balansgången mellan sina konstnärliga och sina ekonomiska 



Metod 
 

  8

ambitioner. Eftersom vi båda finner kombinationen kultur och ekonomi 
intressant och engagerande var vi tidigt överens om att fortsätta på samma 
bana. Med detta som mål fann vi en intressant artikel om kultursponsring, 
vilket kom att bli vår ingång till D-uppsatsen. 
 
Den tidiga fokusen på kultursponsring har varit till både fördel och nackdel för 
oss. Fördelen är att det under flera år har funnits ett stort intresse för 
kultursponsring både från kultursidan och från näringslivets sida. Därför fick 
vi alltid ett väldigt positivt bemötande när vi ringde och bad om intervjuer 
samt under intervjuerna. Nackdelen är att när ordet kultursponsring används 
får de flesta ett väldigt snävt tänkesätt och merparten förknippar det med en 
transaktion av pengar mot rätten att associera sitt varumärke till en 
kulturorganisation. Eftersom vi själva har en bredare syn på kultursponsring 
gav detta till en början upphov till frustration och det tog ett tag tills vi insåg 
varför personer med stor kunskap och erfarenhet på området inte såg de större 
möjligheterna i kultursponsring. Respondenterna talade hellre om samarbeten 
och när vi började tala om samarbeten och utbyten i stället för att använda 
begreppet kultursponsring öppnade det för ett bredare perspektiv på 
möjligheterna till utbyten mellan kultur och näringsliv. Utifrån den respons vi 
fick ifrån respondenterna ändrade vi inriktning på vårt syfte till att inte bara 
omfatta möjligheterna med kultursponsring utan även djupare samarbeten 
mellan kultur och näringsliv. 
 

2.2.2 Kvalitativ mot kvantitativ ansats 

Valet av metod för datainsamling beror på målet med undersökningen. Om 
målet är att undersöka ett fenomens utsträckning eller den kausala relationen 
mellan två eller flera egenskaper är en kvantitativ metod att föredra. (Starrin 
1994) Vi har använt kvantitativa data i vår studie för att besvara vissa 
övergripande frågor. Mot den kvantitativa metoden har framförts kritik för att 
den ger en alltför statisk bild av sociala fenomen, vilka i den kvantitativa 
metoden ofta beskrivs som oberoende av människor. (Bryman 2001) 
 
Vi har därför valt att genomföra en kvalitativ studie för att få förståelse för 
fenomenet som vi undersöker. Kvalitativa undersökningar har människor och 
deras sociala värld som objekt och målet är att få en förståelse för objektet. 
För att uppnå målet om förståelse för objektet är det viktigt att i en kvalitativ 
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undersökning inte isolera enskilda variabler, utan istället måste forskaren se 
till helheten. (Hartman 1998)  
 
Det har framförts kritik även mot användandet av kvalitativ metod. Ett par 
punkter som har tagits upp är att det är svårt att dra generella slutsatser från 
kvalitativa undersökningar, att undersökningarna blir för subjektiva och att det 
är svårt att få insyn i hur studien genomfördes. (Bryman 2001:282) Risken för 
subjektivitet och avsaknad av transparens i studien är relevanta farhågor som 
vi försöker motverka genom att klart redovisa vår syn på forskning och vårt 
tillvägagångssätt. Vad gäller svårigheten att dra generella slutsatser så är inte 
vårt mål att komma fram till statistiskt säkerställda samband. Vårt mål är att 
förstå hur olika personer ställer sig till vår frågeställning och vi menar att 
respondenternas syn på frågan är av betydelse för människor som befinner sig 
i en liknande situation.  

2.2.3 Förklaringsmodeller 

Valet av förklaringsmodell har traditionellt sett gällt om forskaren ska utgå 
ifrån teorin och testa den mot verkligheten, deduktion, eller om forskaren 
utifrån att se på verkligheten ska identifiera mönster och skapa teorier, 
induktion. (Alvesson & Sköldberg 1994) Användandet av en kvalitativ metod 
förknippas ofta med ett induktivt förfarande (Starrin 1994; Bryman 2001). 
Deduktion har av dessa forskare fått kritik för att utestänga information genom 
att undersökningen avgränsas för snävt redan i inledningsskedet (Jacobsen 
2002). Därigenom kan forskaren bara förklara det som anges av teorin. Även 
induktion har blivit kritiserad för att den utifrån enskilda observationer drar 
generella slutsatser. Svagheten i de båda modellerna är svårigheten att komma 
åt underliggande mönster och teorier. (Alvesson & Sköldberg 1994) 
 
Vi har i vår studie inte utgått ifrån en av dessa förklaringsmodeller, utan har 
använt oss av induktion respektive deduktion under olika delar av 
arbetsprocessen. Vår studie började med att vi gick igenom den redan 
existerande litteraturen på området och denna kunskap formade basen för vår 
undersökning, vilket är i enlighet med en deduktiv metod.  Men istället för att 
sätta upp hypoteser som vi prövade mot verkligheten lät vi problemfrågorna 
och den teori vi använder oss av utvecklas i samspel med den information vi 
fick fram under empiriinsamlingen. Denna process har mer gemensamt med 
ett induktivt förfaringssätt. Vår förhoppning är att vi genom att kombinera ett 
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induktivt och ett deduktivt förfaringssätt kan utnyttja befintliga teorier, utan 
att behöva avgränsa vår forskning till enbart det som förutsätts av teorin. 

2.2.4 Undersökningens design 

Om målet med undersökningen är att skapa förståelse för ett problemområde 
där det saknas kunskap krävs ett explorativt syfte (Lekvall & Wahlbin 2001). 
Idag saknas tillfredsställande teoribildning inom ämnet kultursponsring och 
den teoribildning som finns är fragmentarisk och det saknas en helhetssyn. Vi 
anser det vara nödvändigt att skapa ett övergripande ramverk för 
kultursponsring. För att göra detta har vi kombinerat de teorier som finns, där 
teorier har saknats har vi hämtat inspiration från andra ämnesområden. Vår 
arbetsprocess kan jämföras med ett detektivuppdrag, där vi har sökt i 
existerande litteratur samt intervjuat personer med stor kunskap och erfarenhet 
av ämnet för att få information. Under processens gång har vi flera gånger 
upptäckt nya intressanta aspekter som har påverkat arbetets inriktning. Målet 
har hela tiden varit att skapa ett helhetsperspektiv på kultursponsring och på 
utbyten mellan teater och näringsliv. Vår förhoppning är att denna studie ska 
bidra till en utveckling av synen på möjligheten till ett ömsesidigt givande 
utbyte. 
 
För att bättre lyfta fram de aspekter som vi anser viktiga för att uppnå vårt 
syfte har vi valt att kombinera empiri och analys. Genom att begagna oss av 
detta upplägg var det möjligt för oss att istället använda en tematisk indelning, 
där vi behandlar ämnet utifrån de tre infallsvinklar som tas upp i 
referensramen. Detta har enligt oss har också underlättat bearbetandet av våra 
data samt gett arbetet en mera läsvänlig struktur. 

2.2.5 Primär- och sekundärdata 

I en vetenskaplig undersökning kan två sorters data användas: primärdata, 
information som är inhämtad direkt från ursprungskällan samt sekundärdata, 
information införskaffad av andra än forskaren själv (Jacobsen 2002). Vi har 
valt att begagna oss av både primär- och sekundärdata då dessa kompletterar 
varandra med avseende på vårt syfte. Primärdata har fördelen att den utvecklas 
speciellt för en undersökning och därmed ger svar på specifika frågor som är 
förenade med dess syfte. Sekundärdata har i vårt fall gett oss möjligheten att 
besvara frågor för vilka vi själva inte har haft resurser att införskaffa data till. 
Nackdelen med sekundärdata är att i dess natur ligger att den är inhämtad för 
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ett annat ändamål, vilket bör beaktas vid analys. (Jacobsen 2002) Nedan följer 
en kort förteckning över de källor som vi främst har använt oss av under 
arbetets gång. I Tabell 1 presenterar vi källorna till våra primärdata, för att 
sedan i Tabell 2 redovisa de viktigaste sekundärdata och deras ursprung. 
 

Tabell 1. Förteckning över källor till primärdata. 

Primärdata Organisation 
Bengt Erlandsson 
VD 

Akademiska Hus i Linköping3 förvaltar universitetets 
byggnader. De har tidigare varit med och sponsrat 
kulturprojekt som Sanna Drömmar och !Upp ur gräset!. 

Anders Lyngenberg 
Manager Public 
Communications 

Holmen Paper har funnits i Norrköping sedan 1600-talet 
och producerar främst trähaltigt tryckpapper. Företaget 
sponsrar idag Norrköpings Symfoniorkester. 

Båb Bengtsson 
Sponsor-, event- och 
mässansvarig 

TeliaSonera är den ledande aktören på den svenska 
telekommarknaden. Företaget var fram tills 2003 aktivt i ett 
prisbelönat samarbete med Dramaten. 

Harald Carlsten 
Ansvarig för bl.a. extern-
finansiering  

Riksteatern har i uppdrag att spela teater över hela Sverige 
och har tidigare samarbetat med KF. 

Staffan Rydén 
Vice VD 

Kungliga Dramatiska Teatern har som nämnts ovan 
tidigare haft TeliaSonera som huvudsponsor. 

Göran Sarring 
Marknadschef 

Östergötlands regionteater, Östgötateatern, har i projekt 
samarbetat med bl.a. Schenker och Norrköpings hamn. 

Sven Nilsson, 
Kulturpolitisk expert 

Fil. Dr. och författare till flera böcker om svensk 
kulturpolitik. Talare vid ett seminarium i regi av Östsam. 

Mikael Strandänger 
VD 

Föreningen Kultur och Näringsliv är en 
intresseorganisation som verkar för att öka samarbetet 
mellan kultur och näringsliv. 

 

                                          
3 Hädanefter refererat till som Akademiska Hus. 
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Tabell 2. Förteckning över källor till sekundärdata. 

Sekundärdata Ursprung 
Statistiska rapporter Statistiskt material om kultur insamlat och sammanställt av 

Statistiska Centralbyrån samt Statens Kulturråd. 
Offentliga utredningar Utredningar utförda av offentliga myndigheter angående 

kultur. 
Propositioner Sammanställt material som ligger till grund för 

riksdagsbeslut. 

2.3 Intervjuer 
Inom kvalitativ forskning är intervjuer den metod som mest frekvent tillämpas, 
vilket främst beror på att den ger forskaren en bättre inblick i den intervjuades 
världsbild än vad mer strukturerade metoder gör (Bryman 2001). I vårt fall var 
det ett naturligt val av metod då vi bland annat vill undersöka kulturens och 
näringslivets inställning till samarbeten samt utbyten sinsemellan. 

2.3.1 Intervjuunderlag och intervjufrågor 

Vi valde att genomföra halvstrukturerade intervjuer, vilket innebär att 
intervjuaren stödjer sig på en skriftlig intervjuguide (se bilaga 2, 3 & 4) i 
vilken en översikt av ämnet för intervjun återges samt förslag på frågor (Kvale 
1997). Den halvstrukturerade intervjun öppnar upp för en flexibel process där 
intervjuaren ges en viss frihet att lägga till eller ändra frågor, ställa dem i 
varierande ordningsföljd, följa upp intressanta saker respondenten själv tar 
upp, etc. Respondenten ges även ett större spelrum vad det gäller sina svar vid 
denna typ av intervju. (Bryman 2001) Vår strävan har varit att i största 
möjligaste mån främja den tidigare nämnda flexibla processen genom att 
ändra frågornas ordningsföljd utefter den information som har uppkommit 
under intervjuerna, att vara lyhörda samt anpassa och ställa öppna frågor för 
att ge respondenterna största möjliga frihet i sitt svar. Kvale (1997) framhåller 
dock risken för att intervjuaren missuppfattar respondenten då öppna frågor 
tillämpas. Detta har vi försökt att undvika genom att följa upp och klargöra 
respondentens svar. Sammantaget anser vi att vi har gjort tydliga framsteg 
som intervjuare sedan vår C-uppsats. Detta är högst troligt då det anses att 
enda sättet att bli en god intervjuare är genom praktisk erfarenhet (Kvale 
1997). Naturligtvis finns det fortfarande saker kvar att önska vad det gäller 



Metod 
 

  13

våra insatser som intervjuare, men den här gången har vi känt oss friare i vår 
roll och har därmed vågat frångå intervjuguiden och istället koncentrera oss på 
intervjuprocessen. 
 
I förhållande till användandet av halvstrukturerade intervjuer betraktar vissa 
all strukturering av intervjuer som ett avsteg från den kvalitativa metodens 
ideal. Detta i och med att denna typ av intervjuer får som konsekvens att den 
inte blir helt öppen. Till försvar kan dock två argument framföras, det första är 
att den ostrukturerade intervjun frigör stora mängder text, vilket innebär att 
materialet blir svårhanterligt och nästintill omöjliggör en bra analys. Det andra 
argumentet grundar sig på antagandet om att det alltid förekommer en viss 
omedveten strukturering av intervjun, varvid det anses bättre att synliggöra 
detta. (Jacobsen 2002) 

2.3.2 Intervjuförfarande 

Etik är en ytterst viktig aspekt vid vetenskapliga undersökningar och något 
som bör återfinnas genom hela arbetsprocessen. Det är av särdeles stor vikt 
vid genomförandet och hanteringen av intervjuer. Två etiska riktlinjer som är 
vitala och som varje forskare är bör följa är informerat samtycke samt 
konfidentialitet. Det förstnämnda innebär att respondenten ska ges 
sanningsenlig information om studiens innehåll för att kunna ta beslutet om att 
medverka eller ej. Konfidentialitet ger respondenten möjligheten att medverka 
utan att dennes identitet avslöjas. (Kvale 1997) Våra respondenter 
informerades om undersökningens syfte och erbjöds konfidentialitet. Alla vi 
kontaktade för intervju visade stort intresse och accepterade att medverka. 
Ingen ansåg det heller vara nödvändigt med konfidentialitet. Tre av 
respondenterna önskade dock att se arbetet innan tryckning för att säkerställa 
att inga missförstånd uppstått.  
 
Intervjuerna har genomförts på respektive respondents arbetsplats, för att öka 
utsikten till öppenhet och förtrolighet från respondentens sida samt att skapa 
en naturlig miljö för den svarande och därmed minska risken för 
kontexteffekter. Kontexteffekter innebär att miljön där intervjun genomförs 
påverkar den intervjuade. Avigsidan med att träffa respondenterna personligen 
är att det är resurskrävande och att det lättare kan uppstå intervjuareffekter. 
Intervjuareffekter är den inverkan en intervjuare har på respondenten, vilka 
kan härröras från intervjuarens sätt att klä sig, tala, uppföra sig på under 
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intervjun, etc. (Jacobsen 2002) Vi har naturligtvis försökt att minimerat dessa 
effekter genom att anpassa oss efter respektive situation och respektive 
respondent.  

2.3.3 Urval 

Vi valde att intervjua representanter ifrån både kultursektorn och näringslivet, 
eftersom vi i enlighet med vår studies explorativa inriktning ville skapa ett 
helhetsperspektiv. Målet var att hitta personer som har eller har haft erfarenhet 
av samarbeten mellan kultur och näringsliv för att få en bild av hur de ser på 
kultursponsring. Det kan sägas att vi har använt oss av den så kallade 
snöbollsmetoden. Metoden innebär att en person som anses kunnig på det som 
avhandlas i undersökningen kontaktas för att identifiera andra informanter 
som är intressanta för studien. Ytterligare representanter kan utifrån den 
information som uppkommer vid dessa intervjuer identifieras och så rullar 
snöbollen på. (Jacobsen 2000) Från början utformades urvalet mycket utefter 
vår brist på resurser i fråga om tid och pengar. Vi inriktade oss på att finna 
lämpliga respondenter i Östergötland. En given representant för kultursektorn 
i Östergötland är den regionala teatern, Östgötateatern. Tack vare en inbjudan 
från Göran Sarring på Östgötateatern fick vi också möjligheten att närvara vid 
ett seminarium med Sven Nilsson, som är författare till flera böcker om 
svensk kulturpolitik. Dessutom föreslog han att vi skulle tala med två företag, 
Akademiska Hus och Holmen Paper, som är eller har varit involverade i 
sponsringssamarbeten med kultursektorn. Vi insåg dock snart att det skulle bli 
svårt att finna tillräckligt med representanter för de båda sektorerna i regionen 
Östergötland med avseende på vår studies explorativa utformning. Vi valde 
därför att kontakta Kungliga Dramatiska Teatern och TeliaSonera efter att ha 
uppmärksammat att de år 2001 fick pris för bästa samarbete av föreningen 
Kultur och Näringsliv. Samtidigt såg vi att Riksteatern sökte sponsorer på sin 
hemsida, vilket gjorde att vi tog kontakt med dem. Under empiriinsamlingens 
gång blev vi rekommenderade att kontakta intresseföreningen Kultur och 
Näringsliv utav flera av respondenterna. För att få svar på de ytterligare frågor 
som uppkommit under intervjuprocessen valde vi att kontakta ovanstående 
förening då de besitter stor erfarenhet och kunskap om kultursponsring.  



Metod 
 

  15

2.3.4 Källkritik 

Med anledning av bristande resurser var vi tvungna att begränsa insamlingen 
av våra primärdata till tre intervjuer med representanter från kultursektorn 
respektive näringslivet. Därutöver tillkommer den avslutande intervjun med 
VD:n för föreningen Kultur och Näringsliv. Vi hade för avsikt att genomföra 
fler intervjuer, men med bristande resurser och svårigheter att få tillstånd 
intervjuer vid ett lämpligt tillfälle var vi tvungna att förlika oss med sju 
intervjuer. Dessutom fick vi problem då empiriinsamlingen genomfördes 
under influensatider och ett antal intervjuer fick flyttas samt en intervju blev 
inställd på grund av sjukdom. Kritik kan framföras att sju intervjuer kan ses 
som alltför få. Vi anser dock i enlighet med Kvale (1997) att det inte är 
kvantiteten som är avgörande för en bra studie utan kvaliteten. Han menar att 
vanligen omfattar intervjustudier 15 ± 10 intervjuer, då ett större antal 
intervjuer gör en mer djupgående analys svår (Kvale 1997). Dessutom visade 
alla respondenter stort intresse, vilket gjorde att många intervjuer överskred 
avsatt intervjutid som var på 60 minuter. Vi menar att intervjuerna var mycket 
uttömmande i fråga om givande information. 

2.3.5 Utskrift 

Intervjuerna registrerades med hjälp av bandspelare för att underlätta och ge 
oss möjlighet att helt koncentrera oss på intervjuprocessen och dess upplägg. 
Det vanligaste sättet att göra den information som framkommer under en 
intervju mer tillgänglig och lättöverskådlig är att skriva ut den. Avsikten är 
främst att underlätta det nästföljande analysarbetet. (Kvale 1997) Fördelarna 
till trots är det enligt Kvale (1997) viktigt att inte glömma att intervjuer 
är ”levande samtal”, vilka efter antagen form av utskrifter reduceras till 
löpande text (Kvale 1997:166).  Han menar att det är centralt i analysarbetet 
att ha detta i åtanke och söka skapa en ”dialog” med texten för att bättre 
upptäcka nya möjliga innebörder i respondentens svar från det levande 
samtalet (Kvale 1997:166). Vi anser att vi har varit öppna i vårt 
förhållningssätt till utskrifterna för att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
en dialog med texterna och få tillstånd ett levande samtal.   
 
Det praktiska arbetet med att skriva ut intervjuerna har vi delat oss emellan. Vi 
har valt att återge intervjuerna ordagrant då det känns som det är den mest 
organiska utskriftsformen samtidigt som det gör det lättare att se på utskriften 
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som ett levande samtal. Passager som uppenbart inte är av relevans för vår 
studie har dock utelämnats. Med tanke på vårt syfte har vi inte heller ansett det 
nödvändigt att återge pauser, betoningar, skratt, suckar och dylika 
känsloyttringar.   

2.4 Reliabilitet, Validitet och Generaliserbarhet 
De tre ovanstående begreppen är sprungna ur den positivistiska skolan (Kvale 
1997), och betraktas inom de traditionella inriktningarna som centrala vid 
utvärdering av vetenskapliga studiers kvalitet (Bryman 2001). De anses vara 
så viktiga att de utnyttjas av många traditionella forskare för att helt 
underkänna kvalitativ forskning, medan de av andra forskare ses som totalt 
förkastliga positivistiska begrepp som hämmar kreativ och ohämmad 
forskning. (Kvale 1997) Vi anser att även om begreppen är sprungna ur en 
annan vetenskapstradition är de för viktiga för att ignoreras, vilket inte minst 
visas av alla försök att förändra begreppen och applicera dem på den 
kvalitativa metoden (se t.ex. Bryman 2001; Larsson 1994). Oavsett 
inställningen till de ovanstående begreppen menar vi att det viktigaste är att 
läsaren kan göra en insatt bedömning av uppsatsens kvalitet. Därför har vi valt 
att utgå ifrån reliabilitet, validitet och generaliserbarhet för att sedan anpassa 
dem till det faktum att vi har använt en kvalitativ metod. 

2.4.1 Reliabilitet 

För att en undersökning ska få en hög reliabilitet måste den genomföras på ett 
trovärdigt sätt (Jacobsen 2000). Inom kvantitativ forskning ses ofta en studies 
reliabilitet som sannolikheten att en annan forskare kommer fram till samma 
resultat om de genomför en exakt likadan undersökning. Denna syn på 
reliabilitet är svår att förena med en kvalitativ metod, då studien är avhängiga 
den sociala miljö i vilken den genomförs. (Bryman 2001) Vår åsikt är den att 
för att en studie ska kunna bli trovärdig är det viktigt att forskaren redovisar 
vilka faktorer som kan ha påverkat resultaten. Därför har vi i metoden 
redovisat de aspekter som vi anser har haft betydelse vid genomförandet av 
undersökningen. Baserat på detta är det i sista änden upp till läsaren att själv 
avgöra om denne finner resultaten tillförlitliga. 
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2.4.2 Validitet 

Validitet står enligt Kvale (1997) i relation till begreppen kunskap och sanning. 
Grundtanken i den positivistiska skolan är att det finns en objektiv verklighet 
och därmed en objektiv sanning och kunskap för en positivist är en spegel som 
reflekterar denna enda sanning. Detta går stick i stäv med vår syn på 
verkligheten som en social konstruktion. Vi anser därför att den positivistiska 
uppfattningen att vetenskaplig validitet skulle vara begränsad till statistik och 
siffror är ytterst begränsad. Vi menar att vår studie är valid sett utifrån 
validitetsbegreppets vidare betydelse: ”... i vilken utsträckning en metod 
undersöker vad den är avsedd att undersöka” (Kvale 1997:215). Då vi i vår 
studie har för avsikt att utveckla en förståelse för fenomenet kultursponsring 
anser vi att vårt val av metod till fullo tjänar arbetets syfte.  I enlighet med 
Kvale (1997) menar vi att det mest grundläggande för kunna uppnå en 
vetenskapligt valid studie är att konstant ha ett kritiskt förhållningssätt till de 
upptäckter som görs under arbetes gång. Vi menar att en studiens validitet kan 
bedömas beroende på dess motståndskraft mot kritisk granskning. Genom att 
klart redovisa vad som föranlett våra slutsatser menar vi att vi ger läsaren 
möjligheten att bedöma vårt arbetes validitet.  
 

2.4.3 Generaliserbarhet 

Generaliseringar utifrån kvalitativa studier blir ofta ifrågasatta (Alvesson & 
Sköldberg 1994). Kritikerna menar att det är omöjligt att dra generella 
slutsatser utifrån enbart ett fåtal intervjupersoner, speciellt när urvalet inte är 
framtaget för att vara representativt för hela populationen (Bryman 2001). i 
motsats till detta synsätt pekar Kvale (1997) på att undersökningar där ett fåtal 
fall studeras på djupet ofta kan vara en bättre grund för att dra generella 
slutsatser. Bryman (2001) menar att det centrala för generalisering av 
kvalitativa studier är kvaliteten på de teoretiska slutsatser som dras ifrån det 
tillgängliga materialet. 
 
Vårt mål med den här undersökningen är att förstå hur våra respondenter 
förhåller sig till det undersökta ämnet och utifrån det skapa en helhetsbild för 
hur samarbeten mellan kultur och näringsliv bör utformas. Vi har gjort vårt 
urval för att få en så tydlig bild som möjligt och inte för att det ska vara 
representativt för en population. Därför kan vi inte med en statistisk säkerhet 
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säga att våra resultat är giltiga i andra fall än för de respondenter vi har 
intervjuat. Däremot är vi övertygade om att hur de ser på frågan är av vikt för 
människor som befinner sig i en liknande situation som våra respondenter. 
Genom att förstå dessa människors synsätt menar vi att det är möjligt för oss 
att extrahera kunskap om samarbeten mellan kultur och näringsliv som är 
giltig även utanför vårt urval. 
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3 Referensram 
Referensramen tar sin utgångspunkt i kulturens ekonomiska förutsättningar 
till fortsatt överlevnad. Därefter redovisar vi för risken för en negativ 
påverkan på kulturutbudet vid samarbeten med näringslivet. Referensramen 
avslutas med att möjligheterna till ett ömsesidigt givande utbyte mellan kultur 
och näringsliv behandlas.  

3.1 Kulturens ekonomiska förutsättningar 
“Because of the economic structure of the performing arts, these financial 
pressures are here to stay, and there are fundamental reasons for expecting 
the income gap to widen steadily with the passage of time” 

William J. Baumol & William G. Bowen (Baumol & Bowen 1966:161) 
 

Länder med en stor offentlig sektor står alla inför problemet med allt mindre 
resurser att fördela mellan de olika samhällssektorerna, däribland 
kultursektorn (Jansson 2003). Problemet kan förklaras utifrån Baumols & 
Bowens (1966) modell av obalanserad tillväxt. I den delas ekonomin in i två 
sektorer: en progressiv sektor och en icke progressiv sektor. Den progressiva 
sektorn utgörs framför allt av varuproduktion och kännetecknas av att 
produktiviteten4 ökar, medan den icke progressiva sektorn utgörs av främst 
tjänsteproduktion i vilken, till skillnad från varusektorn, produktiviteten är 
konstant. (Baumol & Bowen 1966)  

3.1.1 Teaterns inneboende premisser 

Den primära källan till differensen i produktiviteten återfinns i arbetet och 
dess betydelse för slutprodukten. I vissa fall är arbetet endast ett instrument 
och ett led i produktionen för att få fram slutprodukten, i andra fall utgör 
arbetet själva slutprodukten. Det sistnämnda fallet innebär att det är omöjligt 
att öka produktionen per arbetstimme, det vill säga att öka produktiviteten. 
(Baumol & Bowen 1966) Baumol & Bowen (1966) utgår från de levande 
                                          
4 Produktivitet är förhållandet mellan ett mått på utförda prestationer och ett mått på 
använda produktionsresurser (SOU 1995:85), t.ex. antalet producerade enheter per 
arbetstimme. 
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konstformerna där teatern är ett talande exempel på att arbetet utgör 
slutprodukten i skepnad av skådespelarnas prestationer på scen. 
Förutsättningarna för de två sektorerna till ökad produktivitet är skilda på 
grund av olika inneboende tekniska premisser. Förbättrad teknik, ökad 
standardisering, ökat kapital, bättre utbildad arbetskraft, bättre ledning och 
stordriftsfördelar är faktorer som kan påverka och höja produktiviteten. 
Maskiner, teknik och annan utrustning utgör en väldigt liten del av en 
teaterproduktion, vilket medför att möjligheterna att öka produktiviteten för 
teater är mycket begränsade. (Baumol & Bowen 1966) En föreställning av 
Hamlet kommer alltid att kräva ett visst antal skådespelare för en viss speltid, 
det vill säga roller kan inte rationaliseras bort och pjäsen kan ej spelas 
snabbare för att öka produktiviteten. Baumol & Bowen (1966) menar till och 
med att det inte är önskvärt att öka produktiviteten för de levande 
konstformerna då det skulle få negativa konsekvenser för dess konstnärliga 
kvalitet (Baumol & Bowen 1966).  
 
Ingen tjänst kan dock helt undgå att uppnå en viss långsam 
produktivitetsökning (Baumol 1996). I teaterns fall rör det sig främst om att 
öka produktiviteten med hjälp av nya eller förbättrade tekniska och 
organisatoriska processer som återfinns runt en teaterproduktion. 
Luftkonditionering och scenljus är exempel på nya tekniker som har 
möjliggjort mindre produktivitetshöjningar för teatern då det har öppnat upp 
för längre säsonger och mer flexibla spelscheman. (Baumol & Bowen 1966)  

3.1.2 Modellen av obalanserad tillväxt 

”In the model of unbalanced growth there is a tendency for the outputs of 
the ’nonprogressive sector’ whose demands are not highly inelastic to decline 
and perhaps, ultimately, to vanish”  

William J. Baumol (1967:418) 
 
Modellens grundantaganden är att lönerna är lika i de båda sektorerna och att 
de ökar i takt med produktiviteten i den progressiva sektorn. Konsekvensen 
för den icke progressiva sektorn blir att lönekostnaderna kommer att stiga i 
takt med den progressiva sektorns produktivitet. Följaktligen uppstår ett 
inkomstgap i den icke progressiva sektorn på grund av den ökande kostnaden 
och den konstanta produktiviteten. Modellens skapare menar att inget kan 
förhindra att kostnaderna fortsätter att växa och därmed ökar inkomstgapet i 
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det oändliga. (Baumol & Bowen 1966) Detta fenomen går under namnet 
Baumols kostnadssjuka5.   
 
Med förhoppning om att öka läsarens förståelse för Baumols & Bowens 
modell av obalanserad tillväxt återger vi deras klassiska exempel. I exemplet 
representeras den progressiva sektorn av en biltillverkare och den icke 
progressiva sektorn av en trio som framför konserter av Haydn. Vi antar att 
biltillverkaren ökar sin produktivitet med 4 % per år medan trions 
produktivitet förblir konstant. De anställda hos biltillverkaren uppfattar 
förändringen i produktiviteten i sin sektor och begär därmed en likvärdig 
löneförhöjning. Följaktligen kommer lönen att gå upp med 4 % varje år och 
denna kostnadsökning för biltillverkaren kommer att motsvaras av en höjning 
i produktionen på grund av höjd produktivitet. Konsekvensen blir att 
lönekostnaden per tillverkad bil är oförändrad. Anta nu att artisternas löner i 
den lilla trion ökar i takt med lönerna för de anställda hos biltillverkaren. Detta 
skulle innebära att om trions lönekostnader ökar med 4 % varje år samtidigt 
som deras produktivitet är oförändrad skulle lönekostnaden per konsert öka 
med lika mycket. Detta tänkta utfall är något extremt, ett mer verklighetstroget 
scenario är att artisternas löner kommer att öka, men inte i takt med övriga 
ekonomin. (Baumol & Bowen 1966) Baumol & Bowen menar dock att: “any 
increase in wage rates, however modest, must lead to a corresponding 
increase in costs” (Baumol & Bowen 1966:170).  

3.1.3 Teaterns framtidsutsikter 

I efterhand har verkligheten visat att det finns vissa faktorer som kan mildra 
effekterna av modellen av obalanserad tillväxt. Ett exempel är att efterfrågan 
på teaterbiljetter inte tycks ha minskat trots höjda biljettpriser till följd av 
stigande kostnader. Detta anses bero på att den ökade produktiviteten i den 
progressiva sektorn har gett ökad inkomst per capita, vilket har motverkat en 
minskning av efterfrågan. (Baumol 1996) Intressant att notera i detta 
sammanhang är att sociologen Daniel Bell (1973) anser att 

                                          
5 Översättning från den engelska benämningen Baumol’s cost disease. 
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inkomstelasticiteten6 inte någonsin kan bli tillräckligt hög för att helt uppväga 
frånvaron av ökad produktivitet i den icke progressiva sektorn.   

3.2 Ett universellt botemedel för Baumols 
kostnadssjuka? 

Den offentliga sektorn i ett land utgörs främst av tjänsteproduktion, vilket 
innebär att den lider svårt av Baumols kostnadssjuka (Jansson 2003). Länge 
har höjning av skatterna varit ett försök till att stävja problemet, men det har 
framkallat skattetrötthet i många länder (Ingelstam 2001). Under en längre tid 
har sökandet efter ett universalmedel mot denna sjuka pågått och det senaste i 
raden av hoppingivande botemedel är ekonomisk tillväxt. Många länders 
regeringar sätter stor tilltro till detta botemedel. Förhoppningarna är att 
ekonomisk tillväxt i landet skall ge ökade resurser och motverka det 
nuvarande ekonomiska tillkortakommandet. Grundidén är att i och med en 
ökad ekonomisk tillväxt kommer de totala skatteintäkterna att öka, vilket 
skulle ge mer resurser till att finansiera den offentliga sektorn däribland 
kultursektorn. (Jansson 2003)  
 
Jansson (2003) är en av de ekonomer som ställer sig frågande till detta 
universalmedels effektivitet och menar att ekonomisk tillväxt inte är en 
lösning på problemet. Förklaringen menar han ges av modellen för 
obalanserad tillväxt. Givet att den offentliga sektorn tillhandahålls gratis av 
staten innebär det att resursallokeringen mellan den offentliga sektorn och den 
privata sektorn utförs via inkomstskatten. Utifrån de ytterligare antagandena 
att lönerna är lika i de båda sektorerna samt att de ökar proportionerligt, 
reducerar inkomstskatten den disponibla inkomsten med lika mycket som 
lönekostnaderna ökar för den offentliga sektorn i förhållande till de totala 
lönekostnaderna i landet. Detta ger till följd att en ökad produktivitet i den 
privata sektorn inte påverkar produktionsvolymen i den offentliga sektorn. Så 
länge skattesatsen är oförändrad kommer den offentliga sektorns 
produktionsvolym vara konstant, oavsett om produktiviteten i den privata 
sektorn går upp eller inte. Sammantaget betyder detta att produktionen i den 

                                          
6 Inkomstelasticitet mäter hur känslig efterfrågan av en viss vara är för ändrade inkomster 
(Lipsey 1999). 
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offentliga sektorn bestäms av skattesatsen och inte av statens skatteintäkter i 
absoluta termer. (Jansson 2003) Påståendet understödjer Jansson (2003) 
genom att referera till nedanstående diagram. 
 

Diagram 1. Utgifts- och skattekvot, konsumtion och transfereringar för offentliga 
sektorn i andel av BNP, 1913-2001 (SOU 2003:57:17). 

 
Han konstaterar att trots att den ekonomiska tillväxten under 1950- och 1960-
talet var större än under 1970-talet var den offentliga konsumtionen högre 
under 70-talet. Detta var ett faktum ända fram till trendbrottet mot slutet av 
samma decennium. Anledningen till den höga offentliga konsumtionen under 
1970-talet menar han är att skattekvoten ända fram till trendbrottet hela tiden 
ökade. Därefter följer en period av stagnation i den offentliga konsumtionen 
detta trots en ökande tillväxt i reell BNP. Förklaringen menar Jansson (2003) 
är att efter trendbrottet har skattekvoten i stort varit konstant. Detta bekräftar 
teorin att den ekonomiska tillväxttakten inte spelar in i utvecklingen av den 
offentliga konsumtionen. I enlighet med Baumol & Bowens teori är det istället 
förändringar i skattekvoten som är avgörande för den offentliga konsumtionen. 
(Jansson 2003) 
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3.3 Vilka inkomstkällor har en teater att tillgå? 
Heilbrun (2003) delar in en teaters inkomstkällor utifrån Baumols & Bowens 
obalanserade tillväxtmodell. Han anser att då en icke vinstdrivande 
organisation inte kan överleva med kontinuerligt underskott i kassan, det vill 
säga med ett inkomstgap, måste organisationen finna andra medel för att öka 
inkomsten. Detta är vad han benämner unearned income, vilken definieras 
som utgifter minus earned income och är ett mått på inkomstgapet. Earned 
income är pengar som en teater får in via sin verksamhet och utgörs främst av 
biljettintäkter. Det kan även vara intäkter från kringverksamheter som 
restaurang och kafé, försäljning av programblad, etc. Unearned income består 
av offentliga och privata bidrag i olika former. Heilbrun (2003) menar att en 
organisation med stort inkomstgap snarare bör betraktas som en skicklig 
äskare av unearned income än en organisation i finansiell kris.  
 
Earned income i form av biljettintäkter kan förväntas öka i takt med att 
produktionskostnaderna ökar. Baumol & Bowen (1966) menar dock att 
ökningen av biljettpriserna i realitet är långsammare än kostnadsökningen. De 
menar att takten på ökningen av biljettpriserna influeras av främst tre 
omständigheter. Den första är moraliska skäl som ger upphov till en ovilja 
bland kulturorganisationer att öka biljettpriserna. Kulturorganisationernas 
prissättning styrs många gånger av en önskan att konst ska vara tillgänglig för 
alla. Ingen ska hindras att ta del av konsten allra minst på grund av 
ekonomiska skäl. Den andra omständigheten som influerar prissättningen är 
efterfrågans priskänslighet. Mat och sjukvård är exempel på produkter som är 
relativt prisokänsliga då det är nödvändigheter i livet. Detta till skillnad från 
ett teaterbesök som kan undvaras ifall kostnaden är hög. Den sista 
omständigheten är konkurrensen till de nya underhållningsformerna såsom 
TV och bio, vilka utgör substitut till teatern. (Baumol & Bowen 1966) 
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3.4 Direkt styrning av kulturen 
”The Nobel is a ticket to one’s own funeral. No one has ever done anything 
after he got it” 

T. S. Eliott ( I Frey 2002:370) 
 

Med detta citat vill Frey (2002) spegla ett synsätt på pengar och dess 
korrumperande inverkan på en konstnärs förmåga till nytänkande och 
experimentella lusta. Den direkta effekten av pengar och den fria marknaden 
anses vara likriktad lågkvalitativ konst (Frey & Pommerehne 1989). Grunden 
till dessa åsikter återfinns till stor del i psykologins uppfattning att 
kreativitetens främsta drivkraft är en persons inre motivation det vill säga en 
slags inre känsla. Ett synsätt som inte stämmer överens med det neoklassisk 
ekonomiska sättet att se på vad som driver människan. Den neoklassiska 
modellen, Homo Oeconomicus, bygger på antagandena att människan är 
egoistisk av naturen och att hennes främsta mål är att maximera sin nytta 
utifrån givna restriktioner. Sammantaget anser de konventionella ekonomerna 
att den yttre motivationen i form av materiella värden såsom pengar är central 
för människans beteende. De förnekar inte att människan ibland kan påverkas 
av den inre motivationen, men fäster trots detta ytterst liten vikt vid dess 
betydelse. (Frey 1997)  
 
Detta synsätt kritiseras av många ekonomer, som menar att Homo 
Oeconomicus ger en alltför enkel och endimensionell bild av människan. 
Avvikelser från modellens grundantaganden har påvisats, vilket har lett till 
olika försök att introducera bland annat vissa psykologiska effekter. Frey är en 
av de ekonomer som har försökt att utveckla den klassiska modellen. Han 
inkorporerar den inre motivationen i Homo Oeconomicus för att ge människan 
en mer raffinerad motivationsstruktur. Homo Oeconomicus Maturus är Freys 
variant av den klassiska modellen och den visar att under vissa omständigheter 
undermineras den inre motivationen av yttre motivation i form av till exempel 
pengar. Det essentiella i modellen är dock att den yttre motivationen kan 
uppfattas olika av den berörda individen. Den effekt vi hittills har beskrivit är 
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en undanträngande effekt7  av den inre motivationen som uppstår då yttre 
motivation uppfattas som kontrollerande.  Frey menar dock att den yttre 
motivationen lika gärna kan uppfattas befrämjande och istället ge upphov till 
en positiv och understödjande effekt 8  av den inre motivationen. 
Omständigheterna kring ett samarbete mellan en uppdragstagare och en 
uppdragsgivare är enligt Frey avgörande för hur yttre motivation uppfattas av 
uppdragstagaren. (Frey 1997) 
 
Sammantaget innebär det att det inte är självklart att pengar och den fria 
marknaden har en negativ effekt på kreativiteten och därmed på konst och 
kultur. Det handlar snarare om att öka förståelsen för den yttre motivationens 
möjliga inverkan på kreativiteten och utifrån det skapa de bästa 
förutsättningarna för ett lyckat samarbete. Detta anser vi vara en bra 
utgångspunkt för att lägga en god grund till ett gynnsamt sponsorsamarbete 
mellan teater och näringsliv. 

3.4.1 Omständigheter som påverkar den inre motivationen 

Den främsta omständigheten att beakta, som påverkar en uppdragstagares 
uppfattning av yttre motivation, är hur stort intresse denne har av sitt arbete. 
Ju mer intresserad uppdragstagaren är av sitt arbete desto högre är den inre 
motivationen att utföra arbetet väl och desto lättare kan yttre motivation 
uppfattas som kontrollerande. Det kan vara svårt att avgöra vilken arbetstagare 
som är mer intresserad av sitt arbete än andra arbetstagare. Dock kan vissa 
yrkesgrupper sägas vara mer intresserade av sitt arbete och ha en högre inre 
motivation än andra yrkesgrupper. Konstnärer är en yrkesgrupp som anses ha 
mycket hög inre motivation, vilket gör den mer känslig för yttre motivation än 
många andra yrkesgrupper. (Frey 1997) Detta innebär att det är särskilt viktigt 
att ta hänsyn till följande omständigheter vid ett samarbete mellan kultur och 
näringsliv. 
 
Samarbetets karaktär påverkar förutsättningarna för uppfattningen av yttre 
motivation. Ju mer personlig en relation är mellan uppdragsgivaren och 
uppdragstagaren desto större är risken för att yttre motivation ska ses som 

                                          
7 Översättning av engelskans crowding-out. 
8 Översättning av engelskans crowding-in. 
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negativ. (Frey 1997) Det är därmed viktigt att uppdragsgivaren och 
uppdragstagaren utvecklar ett nära men professionellt samarbete likt vilket 
annat affärssamarbete som helst. Samtidigt är det betydelsefullt att 
uppdragstagaren känner att denne är delaktig i samarbetet, vilket understödjer 
den inre motivationen (Frey 2002). 
 
En annan aspekt som har betydelse för uppfattningen av yttre motivation är 
dess utformning. En arbetsgivare som urskillningslöst ger yttre motivation till 
olika uppdragstagare löper en större risk att uppdragstagaren ska känna att 
dennes kompetens och engagemang inte värdesätts. (Frey 1997) Exempelvis 
skulle en sådan situation uppstå om ett företag har flera ytliga 
sponsorsamarbeten istället för ett fåtal djupare utbyten. För att ytterligare 
undvika risken av en undanträngande effekt av den inre motivationen bör den 
yttre motivationen inte utformas som påbud eller strikta restriktioner (Frey 
1997). Enligt Frey (1997) bör den istället ta sig uttryck i belöning och mindre 
strikta restriktioner. Samtidigt bör belöningen inte vara avhängig ett önskat 
resultat av uppdragsgivaren, utan belöningen bör hellre tyda på ett erkännande 
av uppdragstagarens inre motivation för att befrämja densamma (Frey 1997).  
 
Hur ska då ett samarbete mellan näringslivet och kultursektorn utformas rent 
praktiskt? Ní Brádaigh (1997) har utarbetat en modell som bygger på liknande 
tankar i frågan om att undvika marknadens kontroll och styrning av den 
konstnärliga kreativiteten. 

3.4.2 Balans mellan konsten och marknaden 

Ní Brádaigh (1997) utgår från Colberts (2001) syn på att själva kärnan i en 
kulturorganisation är den konstnärliga visionen och att det därför är viktigt att 
försvara dess kreativitet. Konst skapas för skapandets skull och inte för att 
uppfylla marknadens önskemål och det är därför viktigt att skapa en balans 
mellan konsten och marknaden (Ní Brádaigh 1997). Kotler & Scheff (1996) är 
av en liknande åsikt och menar att det är nödvändigt att finna en mix mellan 
konstnärs- och marknadsperspektivet, som är förmånlig för både producenten 
och konsumenten av en konstprodukt. Ní Brádaigh (1997) anser att denna 
balans kan uppnås genom att slå vakt om kärnprodukten. Kärnprodukten 
utgörs av konstprodukten i vårt fall en teaterpjäs, vilket innebär att 
kreativiteten även återfinns där. Idén är att genom att istället anpassa och 
upprätthålla god kvalitet i den verkliga och den utökade produkten till 
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marknadens önskemål skapas naturligt ett fredat område kring kärnprodukten 
och därmed kreativiteten. Den verkliga produkten består främst av varumärket 
och den utökade produkten utgörs av bland annat den administrativa 
organisationen. Det fredade området som då genereras ger i sin tur utrymme 
för oinskränkt konstnärlig kreativitet. (Ní Bhrádaigh 1997)  

3.5 Indirekt styrning av kulturen 
Tidigare beskrev vi hur individerna i en kulturorganisation kan påverkas utav 
monetär ersättning. Inom kultursektorn finns också en rädsla för att 
företagsstöd indirekt kommer att styra utbudet av kultur. Faran kan uppstå om 
företag enbart gynnar etablerad och traditionell kultur som redan har ett brett 
publikunderlag. Följden kan då bli att teatrar lockas att satsa på redan 
välkända pjäser på bekostnad av moderna och nydanande verk. (Lidström 
1998) Detta kan bero på att företag stödjer kultur som får stor uppmärksamhet 
och attraherar många åskådare för att få genomslag hos en stor målgrupp 
(Halaris & Plios 1996). 
 
Detta är dock en farhåga som är omtvistad och det finns forskare som hävdar 
att offentligt stöd kan vara lika skadligt som privata bidrag. Frey (2003a) 
hävdar till exempel att beroende på hur den politiska beslutsmodellen fungerar 
så kan offentligt stöd i stor utsträckning gå till några få väletablerade och 
prestigefyllda kulturorganisationer. Samtidigt kan nyskapande konstnärer eller 
organisationer ha svårt att få tillgång till offentliga medel, vilket negativt 
påverkar utbudet (Frey 2003a). Rushton (2003) argumenterar utifrån ett 
transaktionskostnadsperspektiv för att den privata sektorn är bättre lämpad än 
den offentliga att stödja ett mångfacetterat kulturliv. Detta beror på att det är 
svårt för en offentlig myndighet att effektivt tillgodose ett stort antal 
minoritetsintressen inom kultursektorn (Rushton 2003). Det är viktigt att 
påpeka att ingen av dessa båda författare ser djupare samarbeten mellan kultur 
och näringsliv som lösningen på finansieringsproblemet. Det intressanta är 
deras påpekanden om att även offentliga bidrag ger upphov till en indirekt 
styrning av kulturutbudet. 
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3.6 Vad är kultursponsring? 
”... sponsring [är] en överenskommelse varigenom en sponsor tillhandahåller 
den sponsrade parten kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot 
exponering av ett företagsnamn eller varumärke och eventuellt andra 
förmåner. Sponsring är ett affärsmässigt samarbete till ömsesidig nytta för 
parterna" 

Ekonomistyrningsverket (2002:7) 
 
Citatet ovan speglar väl den idag rådande synen på sponsring som en 
affärstransaktion mellan två parter. I kultursammanhang betonas ofta det 
affärsmässiga, eftersom det är av vikt att särskilja sponsring från donationer. 
Donationer medför inte direkta krav på motprestationer från mottagaren, 
medan sponsring innebär ett kommersiellt utbyte med syfte att förbättra 
företagets resultat (O’Hagan & Harvey 2000). I hög grad har denna 
transaktion setts som ett utbyte där ett företag betalar en kulturorganisation för 
rätten att associera sitt varumärke till organisationens namn (se t.ex. Quester 
2001). Idag har dock sponsorbegreppet börjat utvecklas till att innehålla även 
andra former av utbyte som varor, utbildning och tjänster (se t.ex. Artist 
Resource Center In Västerbotten 9  2002). Dock är synsättet enligt oss 
fortfarande väldigt präglat av ett tänkande där möjligheten till utbyte mellan 
parterna är begränsat till enkla transaktioner. Ett exempel på detta är att för att 
ett utbyte mellan ett kommersiellt företag och en kulturorganisation ska räknas 
som sponsring och därmed vara avdragsgillt måste företaget erhålla 
motprestationer som står i relation till sponsringsbeloppet (ARCIV 2002). Vi 
vill se vilka möjligheter det finns till utbyte mellan kultur och näringsliv, ifall 
det går att inkorporera dessa under sponsring eller om begreppet måste utökas.  
 
Nedan kommer vi först att se till vad näringslivet kan få i utbyte av teatern. 
Därefter fortsätter vi med att utröna vilka fördelar teatern kan ha av ett 
samarbete med näringslivet. Avslutningsvis tittar vi på möjligheten att utbytet 
i sig självt kan ge upphov till fördelar för båda parter. 

                                          
9 Hädanefter referat till som ARCIV. 
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3.7 Vad kan teatern erbjuda näringslivet? 
Det har gjorts ett flertal studier på varför kommersiella företag går in och 
sponsrar eller stödjer sport och kultur. Möjligheten att stärka företagets, 
alternativt produktens, varumärke och image genom sponsring (se t.ex. 
Cornwell et al. 2001; Meenaghan & Shipley 1999), är det motiv som hittills 
fått mest uppmärksamhet. I en studie om motiven till kultursponsring listar 
dock O’Hagan & Harvey (2000) fyra anledningar till att kommersiella företag 
väljer att sponsra kultur. De motiv som de identifierar är promotion of image, 
supply-chain cohesion, rent seeking och non-monetary benefit to managers or 
owners.  
 
Dessa motiv har vi använt som utgångspunkt och vi kommer nu att gå in 
djupare på de här motiven för att se vad de innebär för teatern och vad teatern 
egentligen kan erbjuda kommersiella företag i förhållande till vad de söker. 

3.7.1 Promotion of Image 

Sponsring i allmänhet kan ses som en del av företagets kommunikation där 
målet är att nå ut till speciella målgrupper. Företaget vill genom att associera 
sitt varumärke och sin image med en sport eller ett evenemang influera 
målgruppens bild av företaget. (Javalgi & Traylor 1994) Det finns flera skäl 
till varför företag använder sig av sponsring istället för reklam eller annan 
marknadsföring. Sponsring ger företaget möjlighet att nå ut till potentiella 
kunder i en miljö som passar deras livsstil och till skillnad från annan reklam 
ger sponsring intryck av att företaget ger något tillbaka till samhället. (Kotler 
& Scheff 1997)  
 
En viktig skillnad mellan sponsring och annan marknadsföring är att mediet 
och budskapet inte är åtskilda. Bilden av företaget som förmedlas är bundet 
till den bild som betraktaren har av det som sponsras. Tanken är att olika 
aktiviteter av publiken förknippas med olika attribut och därmed utvecklar 
distinkta profiler. Genom att sponsra en särskild aktivitet uppfattas företaget 
som förknippat med de attribut som kännetecknar den sponsrade aktiviteten. 
Valet av vad som ska sponsras är alltså beroende av vilket budskap som 
företaget vill förmedla. (Meenaghan & Shipley 1999) Den publicitet som 
skapas vid sponsring har fördelen att den är mer subtil och i många fall mer 
trovärdig än reklam, men innebär samtidigt en risk då det sponsrande företaget 
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inte till fullo kan kontrollera vilket budskap som sänds (O’Hagan & Harvey 
2000). Ett exempel på detta problem är om ett företag går in som sponsor av 
uppsättningen av en pjäs som sedan genomgående får väldigt dåliga 
recensioner. En annan nackdel med att sponsra kultur är att kultur generellt 
sett får mindre massmedial uppmärksamhet än sport och kan därför vara 
mindre intressant för massmarknadsföring. (Quester 2001) 
 
För att influera målgruppens uppfattning om företagets image krävs det att 
publiken uppmärksammar samarbetet mellan företag och den sponsrade 
organisationen. Därför måste företaget marknadsföra sin roll som sponsor för 
att medvetandegöra att företaget bidrar till evenemanget. En tumregel inom 
företagsvärlden är att de understödjande marknadsföringskostnaderna bör vara 
åtminstone lika höga som kostnaderna för att erhålla sponsringsrättigheterna 
om företaget ska kunna utnyttja sponsringen effektivt. (Quester 2001) Här 
finns det dock en skillnad mellan t.ex. sponsring av sport och sponsring av 
kultur. Ett företag som marknadsför sin roll som sponsor löper större risk att 
betraktas som exploaterande vid sponsring av kultur än vid sponsring av sport, 
vilket medför dåligt rykte. (Meenaghan & Shipley 1999) 
 

3.7.2 Supply-chain cohesion 

Ett företag kan också använda sponsring för att förbättra relationerna med sina 
anställda eller andra som är delaktiga i företagets verksamhet (O’Hagan & 
Harvey 2000). Målet är att öka företagets långsiktiga lönsamhet genom att 
stärka deras identifiering med företaget (Kirchberg 2003). Stuart (2002) 
hävdar att anställda som identifierar sig med företaget är mer benägna att ha 
en positiv inställning till organisationen och fatta beslut i linje med företagets 
intresse. Dock hävdar Dutton et al. (1994) att identifikation kan ha både 
positiva och negativa effekter på de anställda beroende på vilka attribut som 
förknippas med organisationen. En negativ bild av företaget kan skapa stress, 
oro och i det långa loppet få anställda att lämna organisationen. Att vara 
anställd på ett företag med positiv image kan däremot ge upphov till stolthet, 
en positiv image kan dessutom leda till att de anställda samarbetar mer samt 
andra positiva effekter. Bilden de anställda har av sitt eget företag och den 
uppfattning de har om den bild utomstående har av företaget är avgörande för 
i vilken utsträckning de anställda identifierar sig med sin organisation. (Dutton 
et al. 1994)  
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3.7.3 Rent Seeking 

Enligt O’Hagan & Harvey (2000) är målet med rent seeking att bedriva 
lobbying, vilket är att direkt eller indirekt utöva inflytande på personer i 
beslutande ställning för att förbättra företagets förutsättningar. Direkt rent 
seeking innebär att företaget sponsrar eller stödjer kulturella institutioner som 
är av intresse för inflytelserika intressenter, t.ex. politiker, investerare, etc. 
Genom att synas i sammanhang av vikt för intressenten hoppas företaget 
bygga upp goodwill och påverka viktiga beslut. Indirekt rent seeking innebär 
att företaget med hjälp av att framstå som en bidragsgivare till kulturen bygger 
upp en positiv image. Genom att framstå som ett företag som ger tillbaka till 
samhället ökar chansen att till exempel viktiga politiska beslut faller ut till 
företagets fördel. (O’Hagan & Harvey 2000)  
 
Vi anser att O’Hagans & Harveys fokusering på lobbying är något snäv och 
därför missar potentiellt viktiga orsaker till att företag stödjer kultur. 
Kulturstöd kan nämligen också associeras med en vilja att utveckla samhället 
(Kushner 1996). Vi vill därför vidga detta begrepp något för att se till företags 
möjligheter att använda kulturstöd för att utveckla sin egen närmiljö.  
 
Många företag vill att orten de är etablerade på framstår som attraktiv 
(Kirchberg 1996). Detta är kopplat till att kvalificerad arbetskraft i allt större 
utsträckning väljer bostadsort utifrån andra kriterier än utbudet av lediga 
tjänster. Utvecklingen av en region är därför beroende av att regionen kan 
erbjuda människor en bra livsmiljö. (Wikhall 2003) En ort med ett stort 
kulturutbud kan erbjuda en högre livskvalitet och företag på orten kan därför 
lättare locka till sig kvalificerad arbetskraft. Därmed kan kulturstöd ses som 
ett redskap för att förbättra tillgången på kvalificerad arbetskraft genom att 
öka kulturutbudets attraktivitet.  Eftersom existensen av kulturorganisationer 
förstärker ortens image och gynnar kreativitet så kan kulturstöd bidra positivt 
till ett företags resultat. (Kirchberg 2003)  
 
Ett viktigt skäl till att kultur har ett positivt inflytande på samhället är att det 
finns positiva externa effekter av kultur som gynnar hela samhället och inte 
bara dem som utnyttjar kulturen (Frey & Pommerehne 1989). Frey & 
Pommerehne (1989) beskriver flera sådana positiva samhällseffekter av kultur. 
I möjligheten att ta del av ett stort kulturutbud finns det ett optionsvärde, även 
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om individen inte för närvarande eller ens någonsin vill göra det. Det finns 
också ett värde i form av den prestige och stolthet invånare på en ort som 
huserar en erkänd och beundrad kulturell institution känner. Kulturen tillför 
också värde genom att den kan ha en utbildande funktion i samhället. Ett 
levande kulturellt utbud i en region kan därför vara en grogrund för kreativitet 
och höja den estetiska kunskapen generellt i samhället. (Frey & Pommerehne 
1989) 
 
Eftersom dessa värden även tillfaller människor som inte betalar för att ta del 
av kulturen kan de kulturella institutionerna inte ta betalt för hela det värde 
som de skapar, vilket kan leda till att det produceras mindre kultur än önskvärt 
(Frey & Pommerehne i Frey 2003b). Bianchini (i Wikhall 2003) menar att 
externa effekter från kulturen, såsom ökad attraktionskraft för en region, 
faktiskt är av större betydelse än kulturens direkta ekonomiska effekter. 
Många ser detta som ett argument för offentligt stöd till kultur, men det kan 
också ses som ett skäl för företag att stödja lokala kulturorganisationer för att 
utveckla sin närmiljö. (Bianchini i Wikhall 2003) 

3.7.4 Non-monetary benefits to managers or owners 

Den här formen av kulturstöd saknar kommersiella motiv, utan är ett uttryck 
för ledningens eller ägarnas egna preferenser. I det här fallet är stödet till en 
kulturorganisation ett resultat av faktorer som inte är kopplade till företagets 
verksamhet, t.ex. ledningens intresse för teater, skatteregler som favoriserar 
givande via företaget etc. (O’Hagan & Harvey 2000) Denna form av stöd har 
blivit kraftigt kritiserat utav proponenter för ett shareholder perspektiv10 då det 
kan ses som att ledning använder ägarnas pengar för sin egen nytta. Dock 
uppstår detta problem enbart när ledning och ägande av bolaget är separerat. 
När ägande och ledning är identiskt är denna form av stöd fortfarande en del 
av ägarnas nyttomaximering. (Kushner 1996) Detta innebär dock inget utbyte 
mellan kulturorganisationen och företaget, då det positiva värdet tillfaller 
individen och inte företaget. Därför anser vi att detta faller utanför ramen för 
vår studie och vi kommer fortsättningsvis inte undersöka denna aspekt. 

                                          
10 Tanken bakom shareholder value är att ett företags uppgift är att maximera ägarnas nytta 
(de Wit & Meyer 1998). 
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3.8 Vad kan näringslivet erbjuda teatern? 
Den mesta litteraturen om kultursponsring utgår explicit eller implicit ifrån att 
det enda skälet för en kulturorganisation att ingå ett sådant samarbete är den 
monetära ersättningen (se t.ex. O’Hagan & Harvey 2000). Vissa går ett steg 
längre och ser möjligheter till utbyte där kommersiella företag istället ställer 
sin kompetens, såsom tjänster och utbildning, till kulturorganisationens 
förfogande (se t.ex. ARCIV 2002). Vi anser dock att detta fortfarande är ett 
väldigt begränsat perspektiv som gör att det är lätt att missa andra potentiella 
möjligheter i ett samarbete mellan kultur och näringsliv. Lidström (1998) tar 
upp ett antal motiv till varför det kan vara fördelaktigt för en 
kulturorganisation att samarbeta med ett kommersiellt företag. Dessa har vi 
tagit som utgångspunkt i vår undersökning av vad näringslivet kan erbjuda 
teatern. 

3.8.1 Finansiera verksamheten 

Kultursponsring och andra utbyten med näringslivet kan ge teatern en ny 
inkomstkälla utöver biljettintäkter och offentliga bidrag (Lidström 1998). 
Utifrån Heilbruns (2003) indelning av kulturens inkomster kan dessa nya 
inkomster ses som unearned income. Därmed blir sponsring ett sätt för teatern 
att fylla gapet mellan kostnader och biljettintäkter. Många anser att detta kan 
bli en viktig inkomstkälla för teatern, men det finns en debatt om hur dessa 
medel ska användas i budgeten. 
 
Nilsson (2003) menar att kulturorganisationer behöver ha en hög andel fria 
resurser för att kunna hantera de risker de möter i en allt mer osäker omvärld. 
Idag har kulturorganisationer i Sverige en väldigt låg resursflexibilitet, vilket 
är ett skäl till de återkommande kriserna. Genom att alla intäkter är uppbundna 
mot fasta kostnader blir verksamheten lidande så fort intäkterna minskar. 
(Nilsson 2003) Sponsormedlen kan minska kulturens sårbarhet mot 
nedskärningar i de offentliga bidragen. Dock framhålls i Sverige ofta riskerna 
med denna form av finansiering. Det finns en rädsla för att låta sponsormedel 
gå till basverksamheten, eftersom det kan ge upphov till en beroendesituation 
där kulturorganisationen kan drabbas om sponsorsamarbetet sägs upp. 
(Lidström 1998) Om en teater till exempel utnyttjar pengar från ett tvåårigt 
sponsoravtal för att utöka sin fasta ensemble och det sponsrande företaget 
efter två år väljer att inte förlänga avtalet, så hamnar teatern i en kris på grund 
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av för höga kostnader. För att undvika ett beroende av sponsorn bör pengarna 
istället användas för att möjliggöra aktiviteter utöver den ordinarie 
verksamheten, såsom utlandsturnéer och inhyrandet av en extra solist. I USA 
däremot där staten bara står för en liten del av kulturorganisationernas budget 
och privat finansiering är den dominerande finansieringsformen finns inte 
denna debatt alls (se t.ex. Kotler & Scheff 1997). 

3.8.2 Nå ut till en ny publik 

Genom att biljetter ofta ingår som en del i ett sponsringspaket kan en 
kulturorganisation locka till sig åskådare som annars inte skulle ha besökt 
deras föreställning (Lidström 1998). Varje gång en individ överväger att gå till 
teatern uppstår en valsituation. Hur en individ hanterar en valsituation beror 
till stor del på hur viktig och komplicerad den uppfattas (Ratchford 1987). En 
del beslut får individen att aktivt informera sig om fördelar och nackdelar, 
medan många dagliga beslut tas nästan helt omedvetet. Utifrån detta fenomen 
har begreppet involvering uppstått, vilket har definierats som personlig 
relevans av ett beslut. I en inköpssituation är graden av involvering avgörande 
för hur mycket tid och energi individen lägger ner på att söka information 
innan köpet (Zaichkowsky 1985)  
 
För en person som är en ovan teaterbesökare är beslutet att gå på en pjäs ett 
komplicerat beslut som kräver hög grad av involvering. Det är en ny situation 
som från köparens sida involverar både en ny säljare och ett nytt erbjudande. 
Beslutsprocessen går igenom flera stadier såsom informationssökning och 
utvärdering av alternativ innan ett beslut om inköp tas. Den mesta 
informationen som individen har tillgång till i informationssökningen kommer 
ifrån kommersiella källor, medan den information som upplevs som mest 
trovärdig kommer ifrån den personliga sfären som vänner och kollegor. Vid 
utvärderingen av ett erbjudande, för att se om det är attraktivt eller inte, tar 
köparen ställning till produktens alla attribut, såsom kvalitet, pris och 
tillgänglighet. (Kotler & Scheff 1997) 
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3.9 Hur kan ett utbyte gynna båda parter? 
Att teatern och näringslivet kan ha ett fördelaktigt utbyte med varandra är inte 
speciellt kontroversiellt. Vi vill dock ta debatten ett steg längre för att se om 
det kan finnas andra fördelar med ett utbyte som de både parterna annars inte 
skulle kunna uppnå. Ciborra & Andreu (2001) menar att ett samarbete i sig 
kan ge upphov till fördelar i form av lärande och utvecklande av kunskap. 

3.9.1 Kunskaps och kompetensutbyte 

Möjligheterna för parterna att lära av varandra i ett samarbete har inom en del 
av litteraturen på området framförts som ett viktigt skäl till att engagera sig i 
kultursponsring (se t.ex. ARCIV 2002; Lidström 1998). Men beskrivningen av 
hur detta lärande skulle ske är hittills väldigt begränsad. Det som främst 
framförs är att parterna kan byta tjänster med varandra där båda kan bidra med 
sin speciella kompetens (ARCIV 2002). Ett exempel på detta är att i ett 
samarbete mellan en teater och en reklambyrå, kan teatern ge lektioner i 
kroppsspråk i utbyte mot hjälp med marknadsföringen. Det kan dock 
ifrågasättas hur mycket samarbetsspecifikt och nytt lärande som uppstår i 
denna form av utbyte som parterna inte skulle kunna erhålla genom köp på 
den öppna marknaden. 
 
Utifrån en resource-based view on strategy räcker inte ett utbyte under 
marknadsliknande förhållanden för att överföra och skapa ny kunskap. Det 
krävs istället att parterna utvecklar ett intimare samarbete där det finns 
möjlighet att utnyttja respektive parts unika kompetens. Genom att överföra 
kompetens och arbetssätt till nya miljöer samt kombinera kunskap ifrån olika 
parter kan parterna i ett samarbete inte bara överföra kompetens till varandra 
utan också skapa ny värdefull kunskap. (Ciborra & Andreu 2001) Detta stöds 
av Akerlof & Dickens (1982) som hävdar att en viktig källa till innovationer 
inom en sektor är människor som inte har någon tidigare erfarenhet ifrån det 
området. Deras argument baserar sig på studier om kognitiv dissonans, som 
innebär att människor väljer den världsbild som ger dem störst nytta och sedan 
håller de kvar denna världsbild, även efter att ny information uppkommer. 
Detta gör att aktiva inom ett område ofta är styrda av en viss världsåskådning, 
medan någon som kommer in från en annan sektor kan tänka i nya banor. 
(Akerlof & Dickens 1982) 
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Det finns dock många svårigheter i en sådan process. Ett intimt samarbete 
kräver en hög grad av anpassning mellan de båda parterna, vilket kan ge 
upphov till ett starkt motstånd inom respektive organisation. Början på ett 
djupare samarbete präglas av en misstänksamhet mot motpartens kompetens, 
förändringsvilja och underliggande motiv. Därför är de grundläggande 
förutsättningarna av stor betydelse för ett samarbetes chans att lyckas. Viktiga 
förutsättningar involverar hur parterna definierar samarbetets uppgift, hur 
kompatibla respektive organisations arbetsrutiner är, hur interaktionen mellan 
de båda parterna organiseras samt de initiala förväntningarna på vilka resultat 
samarbetet ska nå. Sammantaget kan sägas att några försvårande 
förutsättningar är om parternas förväntningar är för höga eller motstridiga, 
organisationernas rutiner är för olika eller försvarsinriktade samt om 
samspelet mellan parterna är antingen för intensivt eller distanserat. (Doz 
1996) 
 
Ett samarbetes förutsättningar ska dock inte bedömas utifrån chansen till 
framgång, utan utifrån möjligheten till framgångsrikt lärande. För att undvika 
att misstänksamheten mellan parterna i ett samarbete bekräftas bör de tidiga 
faserna i ett samarbete helst handla om att bygga förtroende för varandra. 
Därför bör samarbetet börja i liten skala med relativt enkla mål, där målet 
istället är att arbeta tillsammans och successivt bygga förtroende för varandra. 
Sedan när tilliten finns där kan samarbetet gradvis utökas och det är möjligt 
för båda parterna att investera i samarbetet. Detta ökar chanserna till framgång 
och lärande i båda organisationerna. (Doz 1996) 
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4 Kulturens förutsättningar 
I detta kapitel fokuserar vi på de politiska och ekonomiska förutsättningarna 
för teaterinstitutionerna i Sverige.  

4.1 Kulturpolitisk bakgrund 
Med 1974 års kulturproposition skapades ett eget politiskt område för kulturen 
och den lade också grunden till dagens kulturpolitik i Sverige. Under 1970-
talets kulturdebatt stod de politiska argumenten i fokus och diskussionen 
färgades av socialistiska ideal. (Nilsson 2003-12-10) Kulturpolitiken sågs som 
ett av verktygen för att utveckla ett jämlikt och demokratiskt samhälle (SOU 
1995:85), vilket har satt en tydlig prägel på de kulturpolitiska målen. Svensk 
kulturpolitik bygger på tankar om ”regional rättvisa” (Nilsson 2003-12-10), 
vilket innebär att kulturinstitutioner ska uppföras i hela landet. Kulturen ska 
göras tillgänglig för alla oavsett geografisk belägenhet, social bakgrund och 
ekonomiska förutsättningar. Ett mål som uppfylldes så sent som förra året då 
det sista länet, Jämtland - Härjedalens län, slutligen fick sin länsteater. 
(Nilsson 2003-12-10) Andra mål för kulturpolitiken är att de ska främja ett 
mångfacetterat kulturutbud samtidigt som den ska slå vakt om kulturen och 
motverka kommersialismens alla negativa inverkningar (se bilaga 1). (Prop. 
1974:28) 
 
Ungefär samtidigt som den svenska kulturpolitiken formulerades började ”den 
långa inbromsningen” av ekonomin (Nilsson 2003-12-10). Efterkrigsperioden 
och fram till och med 1970-talet är en period som kännetecknas av 
uppbyggnaden av den svenska välfärden. Efter 1970-talet har det ytterst 
handlat om att försöka upprätthålla och bevara det som åstadkommits under 
den föreliggande perioden. (Jansson 2003)  
 
Finansieringsproblemet av den offentliga sektorn var ett faktum och därmed 
påbörjades sökandet efter andra inkomstkällor för bland annat kulturen. Detta 
föranledde ett skifte i kulturdiskussionen från politiken mot marknaden och 
civilbefolkningen. (Nilsson 2003-12-10) Näringslivets sponsring av 
kultursektorn är en av de nya finansieringskällor som togs i beaktning under 
1980-talet, men kom inte igång ordentligt förrän på 1990-talet. (Nilsson 1999)  
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I och med 1996 års kulturproposition lades en ny handlingsplan fram för 
kulturen, i vilken regeringen uppmanar två av de nationella teaterscenerna 
Operan och Dramaten till att samarbeta med näringslivet. (Prop. 1996/97:3) 
En uppmaning som i Sverige inte är helt okontroversiell då det länge har 
ansetts att kulturen och marknaden är oförenliga (Nilsson 1999). Detta 
avspeglar sig bland annat i att många kulturinstitutioner idkar så kallad kreativ 
bokföring med avseende på sponsring. Dåliga riktlinjer från staten angående 
redovisning av sponsring är en av orsakerna till den kreativa bokföringen, men 
också att det finns en vilja att dölja att de samarbetar med näringslivet. 
(Strandänger 2003-12-16) Detta negativa synsätt härskar fortfarande till viss 
del, vilket är ytterst påtagligt då sittande kulturministern Marita Ulvskog är en 
av dem som starkt motsätter sig denna finansieringskälla och menar 
att: ”Ingen skulle komma på något så idiotiskt som att föreslå att försvaret 
skulle finansieras med olika tillfälliga sponsringsavtal. Kultur är precis lika 
viktigt och ska finansieras av det allmänna, beslutas över i demokratisk 
ordning” (Dagens Nyheter 2002-04-16). Detta anser vi vara något paradoxalt 
med tanke på att det departement hon representerar uppmanar 
teaterinstitutionerna till att aktivt söka samarbeten med näringslivet. 

4.1.1 Teatrarnas indelning 

I Sverige är teatern indelad i institutioner, fria teatergrupper, privatteatrar och 
amatörteatrar. Vi kommer som vi nämnde i avsnittet Avgränsningar endast att 
behandla institutionerna. I gruppen institutioner ingår de tre nationella 
teaterinstitutionerna: Kungliga Operan, Kungliga Dramatiska Teatern11 och 
Riksteatern samt regionala och lokala teaterinstitutioner. 
 
De nationella institutionerna är statligt finansierade och dess verksamhet styrs 
av Sveriges regering via årliga regleringsbrev. Huvuduppdraget är att med en 
bred repertoar vara ledande inom opera, balett samt teater och därmed vara ett 
föredöme för landets övriga institutioner. (Statens kulturråd 2002:4)  
 
De regionala och lokala institutionerna finansieras av offentliga bidrag från 
staten, landstingen och kommunerna. Det övergripande målet med deras 

                                          
11 Hädanefter refererad till som Dramaten. 
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verksamhet, vilket baseras på de kulturpolitiska målen, är att möjliggöra ett 
mångsidigt och högkvalitativt utbud över hela landet. (Statens kulturråd 
2002:4)  

4.2 Teatrarnas ekonomiska situation 
För teaterinstitutionerna innebar den ekonomiska krisen på 1990-talet 
kostnader som ökade okontrollerat fram till dess kulmen 1996. Harald 
Carlsten skildrar kostnadsutvecklingen för Riksteatern på 90-talet som: ”... de 
[kostnaderna] höll ju på att skena på slutet av 1990-talet” (Carlsten 2003-12-
03). Till följd av krisen ställdes högre krav på teatrarna att själva bära sina 
kostnader. De blev därmed tvungna att se över ekonomi och organisation samt 
genomföra: ”... rationaliseringar på vanliga affärsmässiga 
företagsekonomiska grunder”. (Rydén 2003-12-04) Dramaten, Riksteatern 
och Östgötateatern genomgick alla rationaliseringar, vilket innebar kraftiga 
nedskärningar av personal samt stora förändringar i organisationen. 
Rationaliseringarna anses av våra respondenter ha varit till godo för deras 
verksamheter. De har lett till en bättre översikt av utgifterna och en ökad 
kostnadsmedvetenhet. (Carlsten 2003-12-03; Rydén 2003-12-04; Sarring 
2003-12-08) 

4.2.1 Produktivitet 

Rationaliseringarna av organisationerna gav upphov till både en ökad 
effektivitet12 och en ökad produktivitet för både Riksteatern, Dramaten och 
Östgötateatern. (Carlsten 2003-12-03; Rydén 2003-12-04; Sarring 2003-12-
08) Göran Sarring på Östgötateatern menar att: ”Med 30 färre personer 
fastanställda så spelar vi fler föreställningar idag än vi gjorde före 1996” 
(Sarring 2003-12-08). Att antalet teaterföreställningar totalt sett har ökat sedan 
slutet av 1980-talet bekräftas även av olika statistiska undersökningar (Statens 
kulturråd 1999:3, 2002:4, 2002:4).  
 
Staffan Rydén på Dramaten talar även om möjligheterna att höja 
produktiviteten via förbättringar i den tekniska processen. Han nämner deras 

                                          
12 Effektivitet är förhållandet mellan de effekter eller resultat som uppnåtts och 
uppoffringarna (SOU 1995:85), t.ex. måluppfyllelse i förhållande till kostnaderna. 
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investering i ett nytt tekniskt system för byte av kulisser på scen: ”Vi har 
investerat i ett nytt system med tågvinden som innebär att vi kan [i ett] moment 
lägga alla skift. När kulisser åker upp och ner i taket så fick man förr springa 
till 50 olika rån. /.../ Det är ett sätt att rationalisera verksamheten” (Rydén 
2003-12-04). Våra respondenter menar att genom fortsatt modifiering av de 
kringliggande organisatoriska och tekniska processerna är det möjligt att 
kontinuerligt öka produktiviteten. Angående utsikterna till mer omfattande 
produktivitetsökningar är våra respondenter helt och hållet överens om att det 
inte är möjligt. De menar att orsaken återfinns i teaterns utformning och att 
dess slutprodukt är levande uppträdanden som bygger på ett visst antal 
människors arbete på scen. (Carlsten 2003-12-03; Rydén 2003-12-04; Sarring 
2003-12-08)  
 
I fråga om den konstnärliga kvaliteten anser våra respondenter inte att den har 
försämrats i och med rationaliseringarna, åsikten är snarare att den har 
förbättrats. Staffan Rydén menar att produktivitets ökningar kan ätas upp av 
nya ambitioner istället för att minska produktionernas omfattning: ”... det är 
inte så enkelt att mindre pengar innebär sämre konst eller att mer pengar 
innebär bättre” (Rydén 2003-12-04).  
 
Det är uppenbarligen fullt görligt för teatrar att höja sin produktivitet. Sedan 
krisen 1996 har teaterinstitutionerna gjort stora organisatoriska förändringar 
samt investeringar för att förbättra vissa tekniska processer kring 
teaterproduktionen. Det som också tydligt framgår är att det främst rör sig om 
åtgärder som endast berör de kringliggande processerna, vilket styrker 
Baumols & Bowens teori. I och med att de produktivitetshöjande åtgärderna 
inte direkt berör kärnprodukten behöver de inte heller innebära försämringar i 
den konstnärliga kvaliteten. Snarare lösgörs medel som kan användas till att 
ytterligare höja den konstnärliga kvaliteten. Det är synbart i intervjuerna att 
mer omfattande produktivitetshöjningar inte anses vara möjliga eftersom 
teatern är beroende av människor, vilka utgör den slutliga produkten. Det 
skulle troligen vara föga uppskattat att rationalisera bort Romeo i pjäsen 
Romeo och Julia. Följande hypotetiska scenario skulle då uppstå: ”God kväll 
mina damer och herrar, och hjärtligt välkomna till kvällens effektiviserade 
teaterproduktion av ’... & Julia’!”  
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4.2.2 Kostnader 

Kostnadernas fördelning på olika delposter skiljer sig inte avsevärt mellan 
teaterinstitutionerna i landet. Lönekostnaderna utgör tydligt den största 
utgiftsposten för en teater och ligger på ca 60 % av de totala kostnaderna. 
(Statens kulturråd 1999:3, 2001:7, 2002:4) Staffan Rydén på Dramaten 
understödjer denna bild i och med att han påpekar att teatern är en mycket 
löneintensiv bransch, eftersom den bygger på en massa människor. (Rydén 
2003-12-04) Dessvärre finns det ingen sammanställd statistik över 
löneutvecklingen för teatern i Sverige. Trots avsaknaden av en översiktlig bild 
indikerar den lilla statistik som finns på att ökningen av de totala kostnaderna 
till största delen beror på en ökning av lönekostnaderna, vilket åskådliggörs i 
diagrammet nedan (Statens kulturråd 1999:3; 2001:7; 2002:4). 
 

Diagram 2. Totala kostnader 1998, 2000 och 2001 i 2001 års priser (Statens kulturråd 
1999:3, 2001:7, 2002:4). 
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Dock har ett flertal vetenskapliga undersökningar genomförts i ett antal länder 
däribland Sverige som påvisar att lönekostnaderna inom de levande 
konstformerna utvecklas i samma takt som produktiviteten i ett lands övriga 
ekonomi (se t.ex. Baumol & Bowen 1966; Throsby 1994). Staffan Rydéns 
resonemang stödjer detta och menar att lönekostnaderna har gått upp i vanliga 
centrala förhandlingar och att det inte har skett någon större löneglidning inom 
teatern jämfört med övriga yrkesgrupper. (Rydén 2003-12-04) 
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Sammantaget kan vi konstatera att den största kostnaden i en teaters budget är 
lönerna. Samtidigt framkommer av tidigare utförda undersökningar att lönerna 
i stort ökar i takt med den allmänna tillväxten i ett land, vilket även bekräftas 
av en av våra respondenter. Med avseende på lönekostnadernas ökning i 
förhållande till de totala kostnaderna och de begränsade möjligheterna till 
produktivitetsökning stöds Baumols & Bowens teori om obalanserad tillväxt. 
Detta visar klart att teatern inte har samma möjlighet att uppväga 
kostnadsökningar genom höjd produktivitet som varusektorer. I enlighet med 
deras teori ger det till följd att teatrarnas inkomstgap ofrånkomligen kommer 
att öka.  

4.3 Earned income 
Självfinansieringsgraden ligger på ca 20 % för både de nationella samt de 
regionala och lokala institutionerna. Biljettintäkter är den näst största 
inkomstkällan efter offentliga bidrag och utgör den största andelen av earned 
income. De uppgår i genomsnitt till ca 14 % av institutionernas sammanlagda 
inkomst. (Statens kulturråd 2002b) Med avsikt att ge en tydligare bild av 
fördelningen av teaterinstitutionernas intäkter följer två översiktsdiagram.  
 

Diagram 3. Intäktsfördelningen för de nationella teaterinstitutionerna år 2000 
(Statens kulturråd 2002a). 
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Diagram 4. Intäktsfördelningen för de regionala och lokala teaterinstitutionerna år 
2000 ( Statens kulturråd 2002a). 
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4.3.1 Biljettpriser 

Tyvärr finns det inte heller någon statistisk sammanställning av 
teaterbiljettprisernas utveckling i Sverige. I en rapport från 
Finansdepartementet anges dock att biljettpriserna har ökat (Ds 1994:16), 
vilket bekräftas av våra respondenter (Carlsten 2003-12-03; Rydén 2003-12-
04; Sarring 2003-12-08). Staffan Rydén konstaterar att efter krisen 1996 
skedde en allmän prishöjning på Dramaten och därefter har de endast följt 
med i prisutvecklingen (Rydén 2003-12-04). Göran Sarring menar att 
Östgötateaterns självfinansieringsgrad har ökat under de senaste åren (Sarring 
2003-12-08). 
 
Teaterinstitutionernas intresse av att ytterligare höja biljettpriserna är lågt. 
Våra respondenter framhåller svårigheten i att höja biljettpriserna utan att 
kompromissa med de fastlagda kulturpolitiska målen: ”Vi har ett uppdrag att 
spela för svenska folket /.../ Så vi har inget intresse av att driva prisnivån i 
höjden från nuvarande [nivå] därför att vi då missar vårt mål att priset inte 
ska betyda någonting för att man ska välja att komma hit” (Rydén 2003-12-
04). Trots oviljan att höja priserna medger respondenterna att det fortfarande 
finns ett visst utrymme att höja biljettpriserna, men att det snarare handlar om 
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att förbättra prissättningssystemet än att generellt höja dem. (Carlsten 2003-
12-03; Rydén 2003-12-04; Sarring 2003-12-08)  
 
Respondenterna anser att konkurrensen har hårdnat både mot andra teatrar och 
mot andra underhållningsformer. Staffan Rydén menar att han har sett en 
förändring under de senaste åren i publikens attityd mot teater och beskriver 
publiken som ”otrogen”. Han säger att det tidigare fanns en mindre, trogen 
Dramatenpublik som inte kunde tänka sig att gå någon annanstans. Idag är det 
annorlunda publiken är större och det är individens uppfattning om vad som är 
bra som avgör valet av vilken teater individen väljer att gå på. (Rydén 2003-
12-04) Göran Sarring på Östgötateatern är av en liknande åsikt och säger 
att: ”... en vecka kan de se Lars Norén hos oss och nästa vecka kan de gå /.../ 
och lyssna på Magnus Uggla. Det var otänkbart för femton år sedan, man 
valde inte på det sättet. Man väljer mycket mer spontant och vad som råkar 
intressera och det är kul tycker jag ” (Sarring 2003-12-08).  
 
Staffan Rydén anser dock att trots den hårdnande konkurrensen kommer de 
levande konstformerna att stå sig väl i konkurrensen mot andra icke levande 
underhållningsformer. Argumentet är att mötet i nuet med en levande 
människa börjar bli unikt och därmed väldigt konkurrenskraftigt. Han menar 
också att det viktiga i sammanhanget inte är huruvida biljettpriserna är för 
dyra eller ej utan att människor måste övertygas att välja teatern framför annan 
underhållning. (Rydén 2003-12-04) Att teatern skulle stå sig ganska väl i 
konkurrensen underbyggs av en omfattande undersökning av perioden 1976-
1999 som påvisar en svagt gynnsam utveckling vad det gäller antalet besök. 
Under 2002 var andelen som ”någon gång gått på teater under det senaste 
året” ca 47 %. (Statens kulturråd 2002c) Utvecklingen av denna grupp har 
uppvisat positiva tendenser, 1995 var andelen ca 40 % (SOU 1995:85).  
Undersökningar visar att andelen som ”ofta går på teater” är ganska liten och 
den ligger ganska stadigt på ca 6 % eller strax därunder. (Statens kulturråd 
2002b) Sätts antalet teaterbesök i förhållande till antalet biobesök framträder 
dock en mindre positiv bild av konkurrenssituationen. År 2000 hade landets 
teaterinstitutioner 3,5 miljoner besök vilket i jämförelse med 17 miljoner 
biobesök inte är helt imponerande. (Statens kulturråd 2002b) Det som är av 
betydligt större intresse i detta sammanhang är att medan antalet teaterbesök 
har ökat har antal biobesök minskat avsevärt under de senaste 40 åren. De har 
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gått från ca 55 miljoner på 1960-talet till dagens redan nämnda 17 miljoner 
besök. (Statistiska Centralbyrån 2003)  
 
Det är anmärkningsvärt att teaterinstitutionerna har lyckats upprätthålla och 
till och med höja antalet besök, medan biograferna har förlorat stort i antalet 
besök under en längre tid. Detta anser vi talar för att teatern står sig i 
konkurrensen mot åtminstone biograferna, vilket underbygger Staffan Rydéns 
argument om teaterns unika ställning i underhållningsvärlden. Vi anser även 
att detta argument visar att det går att höja biljettpriserna ytterligare. Ett 
tecken på att en höjning är genomförbar är att biljettpriserna på privatteatrarna 
ligger på en högre nivå än teaterinstitutionernas biljettpriser. En biljett till en 
av privatteatrarna i Stockholm ligger i intervallet 300 till 400 kr beroende på 
föreställning. I jämförelse kan sägas att Dramatens dyraste biljetter ligger på 
280 kr. (Rydén 2003-12-04) Detta indikerar att det fortfarande finns utrymme 
för teaterinstitutionerna att höja sina priser utan att det får märkbara 
konsekvenser för publikantalet. Teaterinstitutionernas biljettpriser grundar sig 
dock varken på efterfrågans priskänslighet eller på deras konkurrenskraftighet 
utan på det som Baumol & Bowen kallar moraliska skäl. I enlighet med de 
kulturpolitiska målen har teaterinstitutionerna till uppgift att göra teatern 
tillgänglig för alla oavsett ekonomiska förutsättningar. Detta omöjliggör 
biljettpriser som ökar i takt med de ökande kostnaderna då de skulle gå emot 
det som utgör teaterinstitutionernas existensberättigande.  

4.3.2 Inkomstgapet 

Som tidigare nämnts ligger de ökande totala kostnaderna i kombination med 
små möjligheter till produktivitetsökningar till grund för teatrarnas 
inkomstgap. Som en konsekvens av bland annat stigande omkostnader har 
biljettpriserna ökat. En inte helt förvånande följd av höjda biljettpriser skulle 
vara att antalet teaterbesök minskar. Detta har dock inte skett utan som vi 
tidigare nämnt har antalet besök istället ökat något. Samtidigt har inkomsten 
per capita stigit sedan 1980-talet (Statens kulturråd 2002c). I enlighet med 
Baumols påstående skulle detta påvisa att inkomstökningen till viss del har 
upphävt den befarade minskningen i efterfrågan på teater. Detta kan även ses 
som en bekräftelse på att teatrarnas inkomstgap inte kommer att utvecklas i en 
fullt lika drastisk takt som först förutspåddes av Baumol & Bowen.  
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4.4 Unearned income 
De offentliga bidragen hamnar under det Heilbrun kallar unearned income. 
Som tidigare nämnts utgör de den största inkomstkällan för 
teaterinstitutionerna i Sverige och också den största delen av unearned income 
(se diagram 2 & 3). De dominerar helt intäktssidan och uppgår till runt 80 % 
av de nationella institutionernas totala intäkter, samt ca 70 % av de regionala 
och lokala institutionernas totala intäkter. (Statens kulturråd 2002b) 

4.4.1 De offentliga bidragen 

De offentliga kulturutgifterna13 har sedan slutet av 1980-talet totalt sett ökat. 
Kultur- och mediesektorn uppgick till 53 miljarder kronor år 2000. De totala 
offentliga kultursatsningarna utgjorde 16 miljarder kronor, varav 14 % gick 
till teater och dans. I förhållande till landets övriga utgiftsposter utgör dessa 16 
miljarder mellan 1-3 % av den statliga, den regionala respektive den 
kommunala budgeten. (Statens kulturråd 2002a)  
 
Samtidigt som de offentliga anslagen har ökat har, som vi tidigare 
kommenterat, de reella kostnaderna för teatrarna stigit, vilket oroar bland 
annat Svensk Teaterunion, Svensk Scenkonst14 och Teaterförbundet. Dessa 
har startat ett projekt som går under namnet Scenkampanj 15  för att 
uppmärksamma detta problem. De menar att de statliga anslagen till 
teaterinstitutionerna har urholkats i förhållande till den faktiska 
kostnadsutvecklingen. De påvisar att lönekostnaderna som utgör den tyngsta 
utgiftsposten har ökat med 3,5 – 4 %, samtidigt som staten räknar upp 
anslagen med ca 2 %. Dessutom tillkommer en urholkning i varierande 
utsträckning av de regionala och de kommunala anslagen. (Scenkampanj)  
 
Denna utveckling bekräftas av både Staffan Rydén på Dramaten och Göran 
Sarring på Östgötateatern: ”Nej, vi får inte anslagen uppskrivna i takt med 
prisökningar och löneökningar” (Sarring 2003-12-08). Staffan Rydén anger 
att de statliga bidragen till Dramaten räknas upp med 1,7 % i förhållande till 
                                          
13 De offentliga kulturutgifterna inbegriper utöver kultur även massmedia och folkbildning.  
14 Tidigare Teatrarnas Riksförbund. 
15 Övriga organisationer som står bakom projektet: Danscentrum, Dramatikerförbundet, 
Musikerförbundet, Yrkesmusikerförbundet och Teatercentrum. 
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KPI som ökar med 2,53 % (Rydén 2003-12-04). Detta innebär en reell 
nedskärning av de offentliga anslagen. Dåvarande förbundsdirektörerna för 
Teatrarnas Riksförbund och Teaterförbundet Laila Freivalds och Jaan Kolk 
var kritiska och menade i en debattartikel i Svenska Dagbladet att 
möjligheterna att uppfylla de kulturpolitiska målen minskar i och med 
urholkningen av de offentliga bidragen: ”Allt färre tvingas producera allt fler 
föreställningar till allt mindre kostnad” (Svenska Dagbladet 2003-11-07). 
Våra respondenter anser att trots urholkningen av de offentliga bidragen ser de 
i nuläget inte några egentliga problem att uppfylla de kulturpolitiska målen. 
De menar dock att de är medvetna om kultursektorns finansieringsproblem 
och det finns en antydan till oro över den framtida utvecklingen av de 
offentliga bidragen. (Carlsten 2003-12-03; Rydén 2003-12-04; Sarring 2003-
12-08) 
 
Ett bekant faktum som ständigt behandlas i debatter och i mediernas 
nyhetsrapportering är Sveriges ansträngda offentliga budget. Vi kan konstatera 
att de offentliga bidragen ökar, men inte i takt med teaterns ökande kostnader. 
Fortsätter utvecklingen i samma riktning kommer det att bereda stora 
svårigheter för teaterinstitutionerna att uppfylla de kulturpolitiska målen. I 
dagsläget har politikerna stora förhoppningar om att en allmän tillväxt i 
svensk ekonomi ska rädda den offentliga sektorn. (Jansson 2003) Som vi 
redovisat i referensramen konstaterar Jansson (2003) dock att ekonomisk 
tillväxt inte är det som är avgörande för att kunna utöka den offentliga 
konsumtionen. Den är istället avhängig skattekvoten och med tanke på 
politikers återkommande vallöften om att sänka skatterna eller åtminstone inte 
höja dem är det berättigat med en viss ängslan inför framtiden. Med denna 
bild i åtanke anser vi att det är viktigt att se sig om efter nya möjliga lösningar 
på finansieringen av kulturen. Utifrån rådande omständigheter ser vi i 
dagsläget kultursponsring som ett viktigt komplement till det offentliga stödet.   

4.4.2 Sponsringsintäkter 

Sponsringsintäkter är en alternativ unearned income som sedan 1980-talet 
spelat en allt större roll i teatrarnas budget. Sponsring som fenomen är relativt 
nytt i Sverige och började inte på allvar förrän på 1970-talet. Idag beräknas 
företagens sammanlagda sponsring uppgå till 2,5 miljarder, varav kulturen 
bara får en bråkdel, medan nästan två tredjedelar går till idrotten. 
(Ekonomistyrningsverket 2002) Kultursponsringen utgör idag endast några få 
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procent av teaterns totala intäkter, enligt Statens kulturråd (2002b) uppgår de 
till ca 2 %. Att det rör sig om förhållandevis lite pengar blir ännu tydligare vid 
en jämförelse med de offentliga kultursatsningarna. Tidigare nämndes att 
dessa uppgick till 16 miljarder kronor år 2000. Under samma år var 
sponsringen i storleksordningen 0,2 miljarder kronor. (Statens kulturråd 
2002a) Denna siffra bör dock tas med en nypa salt, då det som vi tidigare 
påpekat saknas tydliga regler för hur dessa inkomster ska redovisas och det 
finns en ovilja bland kulturorganisationer att medge att de samarbetar med 
näringslivet. I praktiken är denna summa fördelad på ett fåtal 
teaterinstitutioner och fria teatergrupper, medan merparten av teatrarna inte 
åtnjuter någon sponsring alls (Statens kulturråd 1999:3, 2001:7, 2002:4). 
 
Trots att det handlar om ett blygsamt bidrag till teatrarnas intäkter anser våra 
respondenter att det är en mycket värdefull inkomstkälla. Vi anser dock att det 
finns stora möjligheter för teatrarna att utveckla och utöka denna inkomst. 
Detta stöds av ett par respondenter som menar att kulturen har mycket att lära 
ifrån idrotten om hur samarbeten med näringslivet bör hanteras (Carlsten 
2003-12-03; Bengtsson 2003-12-03; Strandänger 2003-12-16). Utifrån 
Heilbruns perspektiv kan det ses som att teatern är dålig på att uppbåda 
unearned income. Detta bekräftas av Båb Bengtsson ifrån TeliaSonera som 
anser att kulturens ringa sponsringsintäkter till stor del beror på att de inte är 
tillräckligt duktiga på att definiera vilka fördelar företaget får som sponsor 
(Bengtsson 2003-12-03). Genom att öka kunskapen om vilka möjligheter som 
finns vid samarbeten med näringslivet samt hur dessa bör utformas kan teatern 
bättre dra fördel av dessa utbyten. I de två kommande kapitlen kommer vi att 
utforska vilka möjligheter som finns till ömsesidigt fördelaktiga utbyten.  
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5 Risker vid samarbete 
I följande kapitel granskar vi de risker som kan finnas vid ett samarbete 
mellan teater och näringsliv. Avsikten är att utröna hur ett utbyte bör 
utformas för att bäst undvika dessa risker. 

5.1 Direkt styrning av kulturen 
Lidström (1998) påvisar i sin rapport att konstnärlig integritet är mycket viktig 
för alla de kulturinstitutioner som valde att delta i hans undersökning och att 
det är centralt för dem att bevara den vid ett samarbete med näringslivet. 
Viljan att slå vakt om sin konstnärliga integritet ser vi som ett tecken på att 
konstnärer mer än många andra drivs av det Frey (1997) benämner inre 
motivation. Att det finns en större risk för att samarbeten med näringslivet kan 
få en undanträngde effekt hos anställda på en teater än hos andra yrkesgrupper 
kan ses i deras motvilja till att ställa upp på olika marknadsföringsjippon. 
Både Göran Sarring på Östgötateatern och Staffan Rydén på Dramaten 
framhåller att det inte är aktuellt för deras skådespelare att delta i 
säljkampanjer i olika butiker, då det inte är förenligt med deras konstnärliga 
integritet (Rydén 2003-12-04; Sarring 2003-12-08). En direkt parallell till 
detta är sportens värld där det är vanligt att idrottsstjärnor kommer till 
invigningar av sportbutiker eller dylikt. Även artister och författare är vanligt 
förekommande i marknadsföringssammanhang, där de kommer ut till skiv- 
respektive bokaffärer och skriver autografer. 

5.1.1 Finns det en risk för direkt styrning av kulturen? 

”Vet man om villkoren för båda sidor och har tillräckligt stor respekt för 
varandra så funkar det [samarbetet]” 

Erlandsson (2003-12-01) 
 

Under våra intervjuer kunde vi skönja en viss önskan från kultursidan att 
försvara sponsring av kulturen. Vid förfrågan underströk våra respondenter 
från kultursektorn att de inte anser att det finns någon överhängande risk för 
direkt styrning av kulturen vid sponsringssamarbeten (Carlsten 2003-12-03; 
Rydén 2003-12-04; Sarring 2003-12-08). Denna försvarsställning sätter vi i 
samband med den förekommande åsikten att kultur och marknad inte är 
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förenliga. Det är en tydlig parallell till viljan att dölja eventuella samarbeten 
med näringslivet hos vissa kulturorganisationer. En, som vi ser det, naturlig 
tolkning av detta är att det i kultursektorn inte alltid anses vara helt rumsrent 
för en teater att samarbeta med näringslivet. Teaterinstitutionerna framhåller 
dock att de inte har upplevt att företagen vill gå in och styra den konstnärliga 
verksamheten och företagen i sin tur menar att de inte heller har något intresse 
av det (Carlsten 2003-12-03; Rydén 2003-12-04; Sarring 2003-12-08; 
Erlandsson 2003-12-01; Lyngenberg 2003-12-02; Bengtsson 2003-12-03). 
Detta stöds av Lidströms (1998) rapport som visar att ingen av kultur-
institutionerna egentligen känt att innehållet har påverkats av sponsring. 
Mikael Strandänger från föreningen Kultur och Näringsliv poängterar vikten 
av att företag inte bör gå in och påverka innehållet i det som sponsras: ”... man 
gör sig bara en otjänst oavsett vad som händer så är det grundregeln från 
företagsidan, att ’gör ingenting, gå inte ut och gör något uttalande om det’ ” 
(Strandänger 2003-12-16). 
 
Ömsesidig respekt samt förståelse för varandras behov och önskemål är, för 
alla våra respondenter, några av de viktigaste aspekterna vid ett samarbete 
(Carlsten 2003-12-03; Rydén 2003-12-04; Sarring 2003-12-08; Erlandsson 
2003-12-01; Lyngenberg 2003-12-02; Bengtsson 2003-12-03). Mikael 
Strandänger är av samma åsikt och säger att förståelse men även öppenhet är 
centrala faktorer i detta sammanhang. Han anser dock till skillnad från våra 
andra respondenter att det många gånger råder brist på detta från båda hållen 
och ett känt exempel är det kritiserade samarbetet mellan Moderna Museet 
och Sony år 2001. (Strandänger 2003-12-16) Sony gick in och betalade 
inträdesavgifterna under en helg mot att få exponera sina produkter i Moderna 
Museets lokaler (Dagens Nyheter 2001-01-21). Mikael Strandänger menar att 
i detta fall handlande det om oförståelse och övertramp från båda sidor och det 
resulterade i en ganska utmanande produktplacering. Det var främst 
kultursidan som kritiserades och fick dålig publicitet och han anser att det var 
de anställda på Moderna Museet som blev lidande. (Strandänger 2003-12-16) 
Detta ser vi som ett exempel på att vissa omständigheter i ett samarbete kan få 
negativa och undanträngande effekter på den inre motivationen hos de 
anställda i en kulturorganisation. Ett annat exempel på ett tydligt övertramp i 
ett samarbete mellan kultur och näringsliv ges av Göran Sarring på 
Östgötateatern. En incident som för övrigt enligt hans mening kraftigt skadade 
företeelsen kultursponsring: ”Någon gång i Malmö på mitten av 80-talet, så 
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var Saab med och sponsrade en föreställning på Malmö stadsteater och 
ställde en Saab i foajén och det vred hela diskussionen, hela debatten flera år 
tillbaks, allting kom av sig för tid och evighet” (Sarring 2003-12-08). Som vi 
tidigare kommenterat har vi uppfattat att det finns ett visst motstånd mot 
kultursponsring inom främst kultursektorn. Vi anser oss urskilja att detta ger 
upphov till ett distanserande och en slutenhet från kultursidan. Bristen på 
öppenhet och förståelse menar vi i sig kan verka som grus i maskineriet och 
förorsaka mindre lyckade utbyten, vilket vi har sett exempel på här ovan. 
Samtidigt är det tydligt att denna brist motverkar möjligheterna till att 
utveckla och skapa fler samt mer givande utbyten mellan kultur och näringsliv. 
Vi menar därför att det är vitalt att båda sidor bättre verkar för det de anser 
vara det mest essentiella i ett samarbete mellan kultur och näringsliv nämligen 
ökad förståelse och större öppenhet.  
 
Harald Carlsten på Riksteatern reflekterade över detta och han anser att den 
främsta orsaken till att samarbeten mellan kultur och näringsliv av vissa kan 
ses som en utsatt situation för kulturen är att kunskap saknas. Vi sällar oss till 
hans åsikt och menar att detta till stor del orsakar distansen och slutenheten. 
Han menar att erfarenhet av samarbeten mellan kultur och näringsliv har gjort 
att hans kompetens har ökat inom området. Detta gör att han har blivit mer 
medveten om hur det fungerar och att risken för situationer där Riksteatern 
hamnar i en beroendeställning därmed minskat. (Carlsten 2003-12-03) Mikael 
Strandänger efterlyser professionalism hos fler kulturorganisationerna: ”Det 
finns fortfarande de som kommer med mössan i hand och liksom ber om 
pengar inom kulturlivet, men det finns dom som är väldigt professionella” 
(Strandänger 2003-12-16). Han får medhåll av våra respondenter från 
näringslivet som menar att de inte alltför sällan blir kontaktade av 
kulturorganisationer som önskar pengar men inte erbjuder någonting i gengäld 
(Erlandsson 2003-12-01; Lyngenberg 2003-12-02; Bengtsson 2003-12-03). 
Samtidigt framhåller kultursidans representanter att det är essentiellt att de ska 
vara jämlika näringslivet och att det ska vara värdiga utbyten (Carlsten 2003-
12-03; Sarring 2003-12-08; Rydén 2003-12-04). Detta finner vi 
anmärkningsvärt med tanke på Mikael Strandängers och näringslivets 
kommentarer om bristande professionalism hos kulturen. Vi vill betona att 
respondenterna framhåller att det är en glidande skala där vissa 
kulturorganisationer uppvisar stor professionalism, medan andra inte alls har 
tänkt igenom hur sponsringssamarbetet ska utformas. Vi anser dock att för att 
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teatrarna ska kunna uppnå den eftersökta jämställdheten med näringslivet 
krävs det att de verkar för ett mer professionellt förhållningssätt. Genom att 
vid ett samarbete klart definiera sitt erbjudande till företaget skulle en teater 
samtidigt lättare kunna undvika att hamna i en situation där företaget av ren 
oförståelse påverkar den konstnärliga integriteten. Följaktligen skulle även 
risken minska för en undanträngande effekt av den inre motivationen hos 
personalen. I enlighet med Ní Brádaighs teori kan teatrarna lägga grunden till 
ett fredat område för kreativiteten och, enligt vår mening, den konstnärliga 
integriteten genom att upprätthålla god kvalitet på den utökade produkten i 
gestalt av ett professionellt bemötande av näringslivet.  

5.2 Indirekt styrning av kulturen 
Som tidigare nämnts uppgav ingen av respondenterna att det finns någon 
överhängande fara för direkt styrning av kulturen i samarbeten med 
näringslivet. Däremot medger representanterna för näringslivet att de inte är 
beredda att sponsra en kulturaktivitet som kan anses som provocerande av 
gemene man (Erlandsson 2003-12-01; Lyngenberg 2003-12-02; Bengtsson 
2003-12-03). Uppenbart styrker detta att företag främst stödjer traditionell 
konst som är mer tillgänglig för den breda allmänheten och varken är alltför 
utmanande eller kan anses stötande. Risken för indirekt styrning av 
kulturutbudet är därmed högst verklig. 

5.2.1 Finns det en risk för indirekt styrning av kulturen? 

”Jag tycker kanske inte att det är företagens uppgift att vara de värsta 
avantgardisterna” 

Erlandsson (2003-12-01) 
 

Bengt Erlandsson, Anders Lyngenberg och Båb Bengtsson indikerar alla att de 
klart skulle överväga att dra sig ur ett samarbete som går från att ge goodwill 
till att ge badwill. (Erlandsson 2003-12-01; Lyngenberg 2003-12-02; 
Bengtsson 2003-12-03) Återigen står det klart att det finns risk för indirekt 
styrning av kulturen. Hur påträngande risken är anser Staffan Rydén på 
Dramaten mycket står i förhållande till en teaters storlek. Han menar att 
situationen för små teatrar är mer utsatt än för de stora teaterinstitutionerna. 
Dramaten som sätter upp flera olika produktioner under ett år kan alltid 
erbjuda näringslivet något av intresse. Mindre teatrar sätter helt naturligt upp 
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färre produktioner, vilket gör dem mer känsliga i lägen då näringslivet inte 
finner produktionerna attraktiva för deras intressenter. Vi anser att det är 
tydligt att risken för indirekt styrning finns, dock är det svårt att avgöra hur 
stor inverkan den har och kommer att ha i framtiden. Med tanke på att 
kultursponsring i dagsläget inte är så vanligt förekommande samt att den lilla 
kultursponsring som finns endast åtnjuts av ett fåtal teaterinstitutioner, anser 
vi inte att den indirekta styrningen från näringslivet är mer hotande än den 
indirekta styrningen från staten. Som vi tidigare nämnt är vi av åsikten att 
kultursponsring inte är ett alternativ till den offentliga finansieringen utan 
snarare ett komplement. Följaktligen ser vi inte heller att kultursponsring 
skulle utgöra något större hot i framtiden eller att det skulle ge upphov till 
enkelriktad kultur. Dessutom har Mikael Strandänger på Kultur och Näringsliv 
en viktig poäng i följande kommentar: ”Det här är en finansieringsform eller 
en samarbetsform utav många och vill man bedriva en teaterverksamhet som 
kanske kritiserar kapitalismen. Ja men då kan man väl inte förvänta sig att 
man kommer att samarbeta med kapitalister? Jag tycker att det faller på sitt 
eget grepp”  (Strandänger 2003-12-16).  
 
Göran Sarring på Östgötateatern kommenterar frågan om risken med indirekt 
styrning av kulturen med att berätta en intressant liten anekdot. Han blev 
inbjuden att föreläsa på en festival i Sankt Petersburg, som handlade om att 
arrangera just festivaler. Under föreläsningen berättade han bland annat att i 
Sverige finansieras många festivaler genom bidrag från staten, landstingen och 
kommunerna. Varpå de ryska kollegerna undrade: ” ’men kan man ta emot 
bidrag ifrån politiker och fortfarande vara fri?’ Jävla intressant för det är 
precis samma fråga som vi har ställt om näringslivet” (Sarring 2003-12-08). 
Mikael Strandänger reflekterar också kring detta och menar att det är viktigt 
för en kulturorganisation att fråga sig: ” ’Hur vill jag ha det med t.ex. 
integriteten? För det är ju viktigt för mitt eget varumärke’. /.../ Det har ju inte 
med näringslivet att göra egentligen, utan det här har ju [att göra] med 
autonomi mot alla finansieringskällor egentligen. /.../ Då kan jag ju inte börja 
samarbete med vem det nu är, som sedan förändrar den här verksamheten, då 
förlorar jag trovärdighet” (Strandänger 2003-12-16). Dessa båda citat 
reflekterar något vi anser är oerhört viktigt för en teater nämligen att vara sina 
värderingar trogen oavsett samarbetspartner. Det viktiga är egentligen inte 
vem de samarbetar med utan hur de samarbetar. Likt ett företag måste en 
teater beakta vilka konsekvenser ett handlande får för dess varumärke. Därför 
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är det centralt att de anställda på en teater från första början definierar vad 
konstnärlig integritet är för dem. Återigen handlar det om att i ett samarbete 
tydliggöra sin ståndpunkt, i detta fall, i frågan om konstnärlig integritet. 
Genom att vara konsekvent i sitt handlande i alla samarbeten blir den 
konstärliga integriteten en tydlig del av en teaters varumärke. Viktigt att 
observera här är att genom att först definiera sin konstnärliga integritet 
tydliggörs en teaters gränser, vilket också underlättar för de anställda på 
teatern att uttrycka vad de rent konkret kan erbjuda i ett samarbete. En 
intressant koppling kan göras till den tidigare nämnda teorin av Ní Brádaigh, 
nämligen vikten av att upprätthålla god kvalitet på den verkliga produkten i 
form av varumärket. Genom att i sina samarbeten tydligt förmedla vad 
teaterns varumärke står för och vad de vill att det ska förknippas med uppstår 
naturligt möjligheterna till ett fredat område runt deras konstnärliga kreativitet.  
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6 Kultursponsring i dag 
I detta kapitel ser vi på hur kultursponsring utnyttjas idag och ifall parterna 
kan dra större nytta av ett sponsringssamarbete. Vi avslutar sedan med att 
behandla möjligheten till djupare samarbeten. 

6.1 Dagens syn på kultursponsring 
Kultursponsring omsätter som vi tidigare nämnt bara en bråkdel av vad 
sponsringen av idrott omsätter. Något som av flera av respondenterna togs upp 
som det största hindret för att kultursponsring ska kunna växa som fenomen är 
möjligheten för företagen att dra av kostnaderna på skatten (Lyngenberg 2003-
12-02; Sarring 2003-12-08; Strandänger 2003-12-16). Idag gäller regeln att för 
att få göra avdrag för sponsringskostnaden måste företaget erhålla 
motprestationer som uppgår till sponsringsavgiften. Som motprestation räknas 
till exempel annonsplats och fribiljetter, men även möjligheten att aktivt 
marknadsföra sin roll som sponsor i reklamkampanjer. Detta är en svår 
bedömningsfråga, vilket inte minst illustreras av att i en dom från 
regeringsrätten tilläts sponsorn att dra av hälften av kostnaden, men inte mer. 
(Ekonomistyrningsverket 2002) Anders Lyngenberg påpekar att idrotten inte 
har upplevt samma problem och menar att skattemyndigheten inte har förstått 
skillnaden mellan hur företag marknadsför sig via kultur respektive idrott 
(Lyngenberg 2003-12-02). Vi är medvetna om att detta ses som ett stort 
problem, dock är frågan under utredning. Därför har vi valt att inte fokusera 
på vilka implikationer möjligheterna till att göra avdrag har på kultursponsring. 
 
De intervjuades syn på kultursponsring stämmer i stor utsträckning överens 
med bilden av kultursponsring som ett köp av rätten att associera företagets 
namn eller ett varumärke med en kulturorganisation. Även om flera av dem 
nämner andra möjliga ingredienser i ett sponsorsavtal är det ändå publicitet 
och image som kommer i första hand (Erlandsson 2003-12-01; Carlsten 2003-
12-03; Bengtsson 2003-12-03; Sarring 2003-12-08; Strandänger 2003-12-16). 
Undantaget till detta synsätt är Anders Lyngenberg på Holmen Paper som 
anser att publicitet är av underordnad betydelse, då företaget inte säljer till 
privatkonsumenter. Holmen Paper har istället en kraftig regional fokus och 
vill att sponsringen ska gynna personalens och ortens utveckling. (Lyngenberg 
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2003-12-02) Utöver marknadsföring är biljetter till föreställningar eller en 
föreställning helt abonnerad av sponsorn det som mest efterfrågas som en del 
av sponsringsavtalet både ifrån företagens och teatrarnas sida (Erlandsson 
2003-12-01; Lyngenberg 2003-12-02; Carlsten 2003-12-03; Sarring 2003-12-
08). 
 
Den snäva synen på kultursponsring var för oss överraskande, men 
överensstämmer med de definitioner som ges av till exempel ARCIV (2002) 
och Ekonomistyrningsverket (2002). Attityden ifrån respondenterna ändrades 
dock när vi började prata om förutsättningarna för samarbete och utbyte 
mellan kultur och näringsliv. Att det finns en skillnad i hur begreppen 
uppfattas framkom tydligt, bland annat anser Mikael Strandänger på 
föreningen Kultur och Näringsliv att det skett en klar förändring, ”Ursprunget 
är då egentligen sponsring, men Kultur och Näringsliv jobbar mycket bredare 
idag än bara sponsring. Det vill säga det finns en hel del företag som inte vill 
ta ordet i sin mun nästan. Speciellt inom kultursammanhang, utan man pratar 
om samarbete eller samverkan” (Strandänger 2003-12-16). Möjligheterna till 
ett samarbete ses i ett större perspektiv än kultursponsring och parterna kunde 
se tillfällen till utbyte av kompetenser och kreativa möten, som kunde tillföra 
samarbetet något extra (Erlandsson 2003-12-01; Lyngenberg 2003-12-02; 
Carlsten 2003-12-03; Strandänger 2003-12-16). Detta synsätt anser vi ger en 
tydligare bild av vad kultur respektive näringsliv kan erbjuda varandra. 

6.2 Vad får näringslivet i utbyte från kulturen? 
Det har tidigare genomförts ett antal undersökningar på vilken nytta företag 
får ifrån att sponsra kultur. En stor del av dessa har utgått ifrån att företag ser 
kultursponsring som en imagehöjande åtgärd. Exempelvis tittade Quester 
(2001) i en australiensisk undersökning på sambandet mellan effekter på 
image och marknadsföring i anslutning till sponsring av en konstfestival. I en 
undersökning av företags motiv till att sponsra kultur i Rotterdam genomförd 
av Hitters (1996) sågs förbättrandet av relationer till samhället och kunder 
samt marknadsföring som de viktigaste skälen till att sponsra kultur. I en 
svensk undersökning tillfrågades ett antal kulturorganisationer vad de tror att 
företagen har för motiv till att sponsra kultur. Resultatet visar att de vanligaste 
motiven som kulturorganisationerna såg var image, personal- respektive 
regionalutveckling. Runt 60 % av respondenterna menar att företag sponsrar 
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kultur för att förbättra sin image, ungefär en fjärdedel ser det som ett led i att 
öka personalens välmående, medan två av tio respondenter anser att företagen 
vill utveckla regionens attraktivitet 16 . (Lidström 1998) Dessa tidigare 
undersökningar visar tydligt på att kultursponsring idag främst är ett 
marknadsföringsverktyg, vilket även bekräftas av våra respondenter. 

6.2.1 Effekter på promotion of image 

”Ja, dels är det ju publicitet och den här imageskapande. Och genom 
publicitet är vi, ett av våra mål är att vara välkända...” 

Bengt Erlandsson (2003-12-01) 
 

Detta var det motiv till sponsring som framkom tydligast i våra intervjuer. Här 
finns en vilja att skapa positiva associationer till företaget genom att vara 
synliga i positiva sammanhang (Erlandsson 2003-12-01; Bengtsson 2003-12-
03; Strandänger 2003-12-16). Ur Anders Lyngenbergs synvinkel är målet för 
denna marknadsföring inte kunderna, utan han vill förmedla en positiv image 
av Holmen Paper till invånarna i de orter där de är verksamma (Lyngenberg 
2003-12-02). Sponsring kan därför sägas ingå som ett verktyg i företagens 
kommunikation med olika intressenter. 
 
En viktig poäng är att associationerna ska passa den image som företaget vill 
förmedla och där fick vi lite olika reaktioner ifrån våra respondenter. Till 
exempel anser Bengt Erlandsson på Akademiska Hus att eftersom de är 
verksamma i en intellektuell miljö är det väldigt positivt att framstå som en 
kulturbärare (Erlandsson 2003-12-01). För TeliaSonera ska en aktivitet gärna 
ses som folklig för att vara attraktiv enligt Båb Bengtsson (Bengtsson 2003-
12-03). Båda respondenterna gör enligt vår mening en tydlig koppling mellan 
den image de önskar förmedla och den aktivitet de väljer att sponsra. För att 
ett sponsringssamarbete ska bli framgångsrikt bör därför associationerna till 
teatern och företagets önskade image stämma överens. Ett sätt att säkerställa 
detta, som nämns av bland annat Båb Bengtsson, är att det finns en koppling 
mellan verksamheterna (Bengtsson 2003-12-03). Ett exempel på hur ett sådant 
samarbete skulle kunna se ut är om länsförsäkringar som har en stark regional 
anknytning skulle gå in och sponsra länsteatrarna vars uppdrag är regionalt. 

                                          
16 Respondenterna fick ange mer än två alternativ, därför överstiger summan 100 %. 
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Båb Bengtsson menar att det är ett problem för TeliaSonera som är 
verksamma över hela Sverige och Finland att teatrarna är knutna till specifik 
plats: ”... [det] klingade kanske inte så bra uppe i Haparanda att vi har ett 
samarbete med Dramaten i Stockholm för det är ingenting som de drar nytta 
utav” (Bengtsson 2003-12-03). Staffan Rydén påpekade också att det har 
blivit svårare för Dramaten att hitta en huvudsponsor sedan flera stora svenska 
bolag gått samman med sina nordiska konkurrenter, eftersom de då inte vill 
vara alltför Sverigefixerade (Rydén 2003-12-04). Även på regional nivå kan 
detta märkas. Göran Sarring på Östgötateatern menar att företag som har stark 
förankring till regionen är mest intresserade av att sponsra deras verksamhet 
(Sarring 2003-12-08). Enligt vår mening är dock detta något som 
teaterinstitutionerna har gemensamt med nästan alla lagidrotter, där lagen är 
knutna till en specifik ort och därför bör inte problemet överdrivas. Problemet 
är egentligen mindre inom kulturen där rivaliteten mellan organisationer ifrån 
olika städer är mindre än inom idrotten. Dessutom har teatern stora 
möjligheter att erbjuda sponsorer exponering även utanför teaterns hemstad 
genom att åka på turné eller göra gästspel i andra städer. 
 
I intervjuerna påtalades möjligheten att som sponsor få uppmärksamhet och 
publicitet i ett samarbete med en kulturorganisation. Respondenterna var 
överens om att företagets namn eller varumärke inte kan exponeras på samma 
sätt vid sponsring av kultur som vid sponsring av till exempel idrott 
(Erlandsson 2003-12-01; Lyngenberg 2003-12-02; Carlsten 2003-12-03; 
Bengtsson 2003-12-03; Rydén 2003-12-04; Sarring 2003-12-08; Strandänger 
2003-12-16). Anders Lyngenberg förtydligar: ”... det är två olika sätt att 
marknadsföra sig. På en idrottsarena kan man braska på lite med skyltar, 
högtalarreklam och vara lite mera vulgär i sin marknadsföring, medan om 
man ska samarbeta med kulturella institutioner måste man vara mer 
sofistikerad, förfinad” (Lyngenberg 2003-12-02). Staffan Rydén anser till 
exempel att det är viktigt att exponeringen sker utanför händelsernas centrum, 
då budskapet i en pjäs är mer komplicerat än vid sportevenemang (Rydén 
2003-12-04). Enligt Båb Bengtsson innebär detta att det i många fall bara kan 
bli sponsring upp till en viss nivå, då det utan understödjande marknadsföring 
är svårt för TeliaSonera att få sponsringen att ge utslag i försäljningen. Därför 
blir kultursponsring inte lika intressant eftersom det enligt honom inte bidrar i 
lika stor utsträckning till lönsamheten (Bengtsson 2003-12-03).   
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Respondenternas kommentarer stämmer väl överens med Meenaghans & 
Shipleys artikel som hävdar att det är större risk att uppfattas som 
exploaterande vid sponsring av kultur. Paradoxen är att samtidigt måste 
sponsorn uppmärksammas om det ska ske en förbättring av företagets image. 
Om kultursponsring ses som ett utbyte av pengar mot marknadsföring blir det 
därför svårt för teatrar och andra kulturorganisationer att konkurrera med 
idrotten om sponsormedel, då de inte kan erbjuda företagen samma nivå av 
exponering. Detta stöds också av Mikael Strandänger som menar att även om 
det finns en potential för kultursponsringen att växa kommer den aldrig att bli 
lika stor som idrottssponsringen (Strandänger 2003-12-16). Bengt Erlandsson 
ifrån Akademiska Hus har dock motsatt erfarenhet och anser att sponsring av 
kultur ger mycket mer uppmärksamhet än vad samma belopp skulle ge vid 
sponsring av idrott. Ett skäl till detta ser han i att idrottslag har så många 
sponsorer att företaget bara blir en reklamskylt bland 50 andra. (Erlandsson 
2003-12-01) Inom sportens värld har sponsring blivit så vanligt att det är svårt 
att utmärka sig (Bengtsson 2003-12-03). Här ser vi en potential för 
kultursponsring att växa, då det kan vara lättare för mindre företag att nå ut 
och få uppmärksamhet genom att sponsra kultur. Dock kommer 
kultursponsring som marknadsföringsverktyg alltid ha svårt att hävda sig 
gentemot sponsring av idrott, då kulturen inte kan erbjuda företagen samma 
form av masskommunikation som sporten. 

6.2.2 Byggande av supply-chain cohesion 

”... försöker erbjuda anställda olika typer av upplevelser och det kan ju vara 
att komma i kontakt med teater, film, konst, litteratur, musik, alla möjliga 
former. De har ju i grund och botten ett utbildande syfte...” 

Anders Lyngenberg (2003-12-02) 
 

Både Anders Lyngenberg och Bengt Erlandsson betonar vikten av att det ingår 
förmånliga biljetterbjudanden eller specialföreställningar för de anställda vid 
sponsring av kultur. Även möjligheten att använda sig av skådespelare eller 
musiker vid egna evenemang är väldigt uppskattat. Att genom sponsring göra 
kulturen mera tillgänglig för personalen beskrivs som en personalvårdande 
och utbildande funktion. (Erlandsson 2003-12-01; Lyngenberg 2003-12-02) 
Bengt Erlandsson menar att: ”... det här bidrar till organisationen och 
personalens utveckling internt. Vi har en nytta av att vi har kulturella 
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kontakter /.../ genom att på någon personalfest hade vi Olle Johansson en 
gammal skådespelare från länsteatern” (Erlandsson 2003-12-01). Staffan 
Rydén på Dramaten påpekar att det finns forskning som visar att människor 
som har ett aktivt kulturliv blir friskare och anser att det därför borde vara 
möjligt för företag att göra skatteavdrag för att köpa biljetter till sina anställda 
(Rydén 2003-12-04). Båb Bengtsson menar att ifrån TeliaSoneras synvinkel är 
det i och för sig bra om förmåner för personalen ingår som en del i ett 
sponsringspaket, men högsta prioritet ligger på att sponsringen ska ge utslag i 
högre försäljning och därför kommer personalbiljetter i andra hand (Bengtsson 
2003-12-03). Möjligheten att marknadsföra sin roll som sponsor internt till det 
egna företaget för att förbättra de anställdas bild av den egna organisationen 
var inget som någon av respondenterna påtalade. 
 
Kultursponsring används alltså bland våra respondenter för att förbättra 
relationen mellan företaget och de anställda genom att bjuda in personalen på 
olika föreställningar. Genom dessa evenemang byggs en positiv bild av 
företaget upp hos de anställda och i intervjuerna framkommer även andra 
positiva effekter. Dock ser vi det som en klar brist att företagen inte internt 
aktivt marknadsför att de genom att sponsra en teater eller annan kulturell 
verksamhet bidrar till ett rikt kulturutbud, då det kan hjälpa till att skapa en 
image av företaget som en viktig samhällsaktör bland personalen. Detta är en 
positiv bild av företaget som det är lätt att identifiera sig med. Att som 
TeliaSonera se de anställda som en sekundär målgrupp gör att företaget inte 
till fullo drar nytta av sin roll som sponsor. Vi anser att det finns stora 
möjligheter för företag som sponsrar kultur att använda detta internt för att 
stärka den egna organisationen. Ett exempel på detta ges av Harald Carlsten 
där Proffice Care samarbetade med Riksteatern med målet att förbättra 
personalens bild av organisationen (Carlsten 2003-12-03). 
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6.2.3 Möjligheter till rent seeking 

”...  det är inte bara en person i den familj man rekryterar. Man rekryterar ju 
också en man eller en hustru, kanske ungar /.../ det ska finnas någon form av 
kulturliv, intressen eller fritidsintressen och ju mer högkvalitativa kulturella 
institutioner en stad har desto bättre är den i konkurrens” 

Anders Lyngenberg (2003-12-02) 
 

De företag som vi har intervjuat anser att de som företag har ett ansvar för att 
stödja kulturlivet. Kultur ses som en viktig samhällsfunktion och företagen 
uttrycker en vilja att se till att den kan överleva. (Erlandsson 2003-12-01; 
Lyngenberg 2003-12-02; Bengtsson 2003-12-03) Båb Bengtsson menar att då 
företagets aktier ägs av väldigt många svenskar bör deras preferenser 
återspeglas i TeliaSoneras agerande: ”... jag tror att svensken tycker att vi ska 
ha ett kulturliv i och med det tycker också TeliaSonera det” (Bengtsson 2003-
12-03). Bengt Erlandsson och Anders Lyngenberg sätter detta i samband med 
regionens utveckling. Att det finns ett rikt kulturliv på orten underlättar enligt 
deras mening rekryteringen av anställda och skapar ett bättre klimat för 
företagande. (Erlandsson 2003-12-01; Lyngenberg 2003-12-02) Mikael 
Strandänger ifrån föreningen Kultur och Näringsliv utvecklar detta 
resonemang och menar att: Kultur är en viktig infrastrukturell faktor i 
samhället för att få folk att flytta till orter som annars inte är så intressanta”. 
En ort måste ha ett kulturellt utbud för att vara attraktiv. (Strandänger 2003-
12-16) Detta är en roll som teatrarna är måna om att framhålla. De anser att ett 
levande kulturutbud ökar en orts attraktivitet. (Carlsten 2003-12-03; Rydén 
2003-12-04; Sarring 2003-12-08) Dessa kommentarer visar tydligt att 
respondenterna anser att kulturen spelar en viktig roll som lokaliseringsfaktor, 
vilket bekräftar de teorier som hävdar att kulturutbudet är en viktig faktor i en 
orts förmåga att attrahera arbetskraft. Här finns en viktig positiv effekt som 
visar på att det inom kultursponsring finns stora möjligheter till ett regionalt 
utbyte, där de lokala företagen samarbetar med det lokala kulturlivet. Staffan 
Rydén påpekar att detta är ett viktigare argument ute på landsbygden än i 
Stockholm (Rydén 2003-12-04), vilket bekräftas i våra intervjuer där det 
främst är de respondenter som är aktiva i Östergötland som ser möjligheten till 
att utveckla sitt närområde. Däremot är det svårt att säga hur stort värde 
företagen sätter på detta, men ett tecken på att det är viktigt är att när 
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Symfoniorkestern i Norrköping hade ekonomiska problem startades en 
sponsorpool där 25-30 företag gick in som bidragsgivare. 
 
Företagen är också intresserade av att genom att få fribiljetter och/eller 
tillgång till exklusiva lokaler på teatern använda sin position som sponsor för 
att träffa viktiga kunder och andra intressenter i en positiv miljö (Erlandsson 
2003-12-01; Lyngenberg 2003-12-02; Bengtsson 2003-12-03; Strandänger 
2003-12-16). Möjligheten till att ha direkt kontakt med sina kunder anses höja 
värdet på sponsringen för företagen (Erlandsson 2003-12-01; Bengtsson 2003-
12-03). Även de teatrar vi har intervjuat har uppmärksammat företagens 
önskan att bjuda in viktiga intressenter till en pjäs eller annat arrangemang på 
teatern och inkluderar därför olika VIP-paket i sponsorkontrakten (Carlsten 
2003-12-03; Rydén 2003-12-04; Sarring 2003-12-08). Staffan Rydén menar 
att möjligheten till representation är väldigt populär bland sponsorerna: ”Om 
de bjöd på en Dramaten föreställning med en middag efteråt så tackade alltid 
alla ja. Medan bjuder man till tennis, ibland är det ju tomt på tennis därför att 
alla har bjudit varandra. Alla är sponsorer till samma jävla match och till slut 
går ingen för alla bjuder varandra” (Rydén 2003-12-04). Viljan att 
representera i samband med olika evenemang ger ett tydligt stöd till O’Hagans 
& Harveys argument att kultursponsring kan vara ett sätt för företag att utöva 
inflytande på intressenter. Sponsringsavtalet ger företaget tillgång till en 
positiv och lite exklusiv omgivning att träffa kunder och andra inflytelserika 
personer i. Detta har blivit en allt viktigare anledning till att sponsra och 
Anders Lyngenberg menar att gå på en konsert eller en pjäs har blivit ett nytt 
sätt att för säljare att umgås med kunder (Lyngenberg 2003-12-02). 
 
Även möjligheten till indirekt lobbying kom upp i intervjuerna. Enligt 
företagen kan kultursponsringen hjälpa dem att bygga goodwill hos olika 
samhällsaktörer (Erlandsson 2003-12-01; Lyngenberg 2003-12-02; Bengtsson 
2003-12-03). Anders Lyngenberg gör reflektionen att: ”... om vi går in, 
tillsammans med andra, kan vi hjälpa till att genomföra den här satsningen. 
/.../ Då skapar vi oss som företag ett gott namn i kommun och bland 
medborgarna i stort” (Lyngenberg 2003-12-02) Bengt Erlandsson på 
Akademiska Hus menar att deras satsningar inom kulturområdet har fått 
positiva reaktioner av: ”... alltifrån kommunalråd till konsthallschefer” 
(Erlandsson 2003-12-01). Viljan att bygga upp goodwill hos viktiga 
intressenter framkom dock i intervjuerna mest som en positiv bieffekt till 
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kultursponsring. Både Mikael Strandänger och Båb Bengtsson anser att det 
finns en outnyttjad potential, de menar att sponsring kan vara ett led i att bli en 
god samhällsmedborgare och därigenom förmedla positiva 
företagsvärderingar (Bengtsson 2003-12-03; Strandänger 2003-12-16). Detta 
går längre än O’Hagans & Harveys definition av rent seeking och handlar 
istället om företagets roll i samhället. Mikael Strandänger gör kopplingen till 
Corporate Social Responsibility och menar att det handlar om trovärdighet i 
företagets agerande (Strandänger 2003-12-16). Här ser vi den stora potentialen 
för kultursponsring, att istället för att ses som ett isolerat 
marknadsföringsverktyg bör det sättas i samband med företagets agerande i 
stort. Genom att visa allmänheten att företaget är en aktiv part i byggandet av 
samhället blir företaget mer attraktivt för kunder, anställda, politiker och andra 
viktiga intressenter. Dock kan svårigheten att marknadsföra sin roll som 
sponsor av kultur försämra möjligheten för ett företag att nå ut med sitt 
budskap, men vi är av den åsikten att om det är en del av en strategi som 
omfattar hela företagets agerande blir budskapet tydligare och lättare att 
uppfatta. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att den kultursponsring som finns idag inte fullt 
ut tar till vara på de möjligheter som finns. Sett som enbart ett 
marknadsföringsverktyg är det svårt att se en stor tillväxtpotential för 
kultursponsring. Det är varken möjligt eller önskvärt för en teater att exponera 
ett företagsnamn på samma sätt som ett idrottslag kan göra, istället bör 
parterna se vad kulturen kan tillföra ett företag utöver publicitet. Ett exempel 
på detta är att i ett regionalt sammanhang kan kultursponsring stimulera 
regionen samtidigt som företaget visar ett ansvar gentemot samhället. Men för 
att verkligen kunna växa som fenomen behövs det enligt oss ett förändrat 
synsätt där kultursponsring ses som en del av att vara en ansvarstagande 
samhällsaktör. 

6.3 Vad kan teatrarna få ut av kultursponsring? 
De flesta studier om kultursponsring som vi har tagit del av har inriktat sig på 
vad företagen kan få ut av att gå in som sponsorer. I Sverige har dock 
Lidström (1998) i en undersökning frågat ett antal kulturorganisationer vilket 
som är deras huvudmotiv till att ingå sponsringsavtal. Sammanlagt såg fyra av 
fem respondenter förbättrad ekonomi som främsta skälet, medan endast en av 
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tio angav utveckla verksamheten som huvudmotiv till att sluta sponsringsavtal. 
(Lidström 1998) Detta mönster går även igen i våra intervjuer där nästan alla 
respondenter ser ekonomiska skäl som den främsta orsaken till att 
kulturorganisationer ska samarbeta med näringslivet (Erlandsson 2003-12-01; 
Lyngenberg 2003-12-02; Carlsten 2003-12-03; Rydén 2003-12-04). Dock 
framhåller de tre teaterinstitutionerna att möjligheten att nå ut till en ny 
målgrupp som en viktig del i ett samarbete (Carlsten 2003-12-03; Rydén 
2003-12-04; Sarring 2003-12-08).  

6.3.1 Finansiering av verksamheten 

”Då är det [sponsringsintäkterna] ju nästan ingenting, men det är som sagt 
rörliga pengar på toppen och det är dem vi har problem med. Vi tvingas välja 
ett tyg istället för ett annat här på syateljén” 

Göran Sarring (2003-12-08) 
 

Det ovanstående citatet speglar väl den inställning som råder bland de teatrar 
vi har intervjuat. Sponsormedlen utgör enligt dem en relativt liten del av 
budgeten och är inte avsedda att gå till kärnverksamheten. Men just att 
pengarna i allmänhet inte har ett bestämt syfte är vad som gör dem åtråvärda. 
(Carlsten 2003-12-03; Rydén 2003-12-04; Sarring 2003-12-08) På Dramaten 
möjliggjorde sponsringsmedel till exempel fler produktioner med orkester 
(Rydén 2003-12-04), medan Östgötateatern genom hjälp från sponsorer 
exempelvis har kunnat åka på gästspel till Sankt Petersburg (Sarring 2003-12-
08). Att pengarna går till att finansiera speciella arrangemang är något som ses 
som positivt också av Anders Lyngenberg på Holmen Paper: ”Det hade varit 
lite trist att stoppa in pengarna till hyrespengar eller något sådant. För båda 
parter var det extra pengar från företaget som skulle kunna ge orkestern lite 
mer”. Han menar vidare att det finns en ängslan hos kultursektorn att de 
offentliga bidragen skall minskas eller helt dras in om sponsorandelen blir för 
stor i en kulturorganisation (Lyngenberg 2003-12-02). Här finns det en 
bestämd åsikt bland respondenterna att även om kultursponsring kan växa som 
fenomen är det ett komplement och inget alternativ till den offentliga 
finansieringen av kulturell verksamhet (Erlandsson 2003-12-01; Lyngenberg 
2003-12-02; Carlsten 2003-12-03; Rydén 2003-12-04; Sarring 2003-12-08; 
Strandänger 2003-12-16). 
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En aspekt som representanterna för teaterinstitutionerna tar upp är att arbetet 
med att skaffa och sköta kontakterna med sponsorerna samt motprestationerna 
också ger upphov till kostnader. Detta gör att summan som står i 
sponsringsavtalet inte är liktydigt med en vinst för teatern. (Carlsten 2003-12-
03; Rydén 2003-12-04; Sarring 2003-12-08) Göran Sarring påpekar dock att 
det faktum att pengarna som kommer in inte är bundna till fasta utgifter gör att 
de ändå är värda väldigt mycket (Sarring 2003-12-08).  
 
De kommentarer som gavs av representanterna för de tre teatrarna ger i stor 
utsträckning stöd till Nilssons argument att teatrar och andra 
kulturorganisationer har ett behov av rörliga resurser. Respondenterna var 
tydliga med att sponsorpengar inte får användas till basverksamheten. Göran 
Sarring på Östgötateatern talar om vikten av att inte hamna i en 
beroendeställning. Åsikten är att sponsringsintäkterna inte ska utgöra en 
ekonomisk stomme i den ordinarie verksamheten. De ska istället vara ett extra 
tillskott i kassan, med vilkas hjälp en guldkant kan sättas på teaterutbudet. 
(Sarring 2003-12-08) Sponsormedlen används idag för att möjliggöra projekt 
eller uppsättningar som annars inte vore möjliga, då en stor andel av en teaters 
budget är bunden till lönekostnader och lokalhyra. I händelse av att en teater 
skulle få ett plötsligt inkomstbortfall, på grund av att till exempel en 
uppsättning inte lyckas spela in den förväntade mängden pengar, kan 
sponsorpengarna också fungera som en buffert som gör att de minskade 
inkomsterna inte hotar övrig verksamhet. Sammantaget betyder detta att även 
om sponsringsavtalen medför extra kostnader fyller inkomsterna en viktig 
funktion i budgeten genom att de ger teatern en viss flexibilitet, men med 
tanke på dagens omfattning av kultursponsring är det ingen lösning på 
teatrarnas finansiella kris. Vi är dock av den åsikten att teatrarna kan bli bättre 
på att ingå sponsringssamarbeten och att även om kultursponsring aldrig kan 
ersätta offentliga medel kan det bli en viktig form av unearned income. 
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6.3.2 Sökandet efter nya målgrupper 

”Det var en lyckad aktivitet som /.../ var mest klar i att båda hade fördel. Vi 
kom ut och hittade en ny publik på stormarknaderna och de fick något som 
inte var kommersiellt på stormarknaderna” 

Harald Carlsten (2003-12-03) 
 

Möjligheten att nå ut till de anställda på det sponsrande bolaget eller att 
genom företaget nå ut till en ny målgrupp är en värdefull ingrediens i ett 
framgångsrikt samarbete med ett företag enligt de teaterinstitutioner vi har 
intervjuat (Carlsten 2003-12-03; Rydén 2003-12-04; Sarring 2003-12-08). 
Dramaten har till och med satsat egna resurser i ett samarbete med näringslivet 
för att nå ut till en intressant målgrupp: ”... studenten fick biljetten gratis. 
Ernst & Young betalade kanske halva den vanliga [biljetten] och Dramaten 
investerade i den andra halvan mot att vi fick adresserna till alla som 
bestämde sig för att gå ...” (Rydén 2003-12-04). Att nå en ny publik ses av 
teatrarna som ett exempel på ett gemensamt intresse som kan bilda grunden 
för fler eller längre samarbeten med ett företag (Carlsten 2003-12-03; Rydén 
2003-12-04; Sarring 2003-12-08). Göran Sarring förtydligar varför denna typ 
av samarbete är så viktigt för teatern: ”... på det sättet uppfyller vi också 
önskemål från kulturpolitiken som säger: ’skaffa ny publik, bredda publiken, 
teaterovana, eftersatta grupper hette det på 1970-talet’” (Sarring 2003-12-08). 
 
För personer som sällan besöker teatern är det utifrån teorin om involvering ett 
stort beslut att gå och se en pjäs. För teatrarna innebär inkluderandet av ett 
biljettpaket i sponsoravtalet en chans att nå ut till dessa människor. Genom att 
fribiljetter är en del av ett sponsringsavtal får flera människor som vanligtvis 
inte besöker teatern ett erbjudande om att gå dit. Erbjudandet i sig kan 
underlätta för en anställd vid ett företag att besöka teatern då det ofta åtföljs av 
information om tid och plats för pjäsen samt pjäsens innehåll, vilket 
underlättar informationssökningen innan beslutet tas. Att biljetterna är gratis 
eller kraftigt rabatterade minskar kostnaderna för att ta del av pjäsen. 
Dessutom kommer flera arbetskamrater att närvara vid samma föreställning, 
vilket minskar rädslan för att inte passa in och kan skapa ett visst socialt tryck. 
Sammantaget ökar detta erbjudandets attraktivitet och därmed ökar chansen 
att personen väljer att besöka teatern. Staffan Rydén nämner ett exempel ifrån 
sin tid på folkoperan där han var med om att: ”... ta in byggföretag som ju var 
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vana att gå på ishockeymatcher med hela gänget /.../ Det var ju många som 
var: ’vi är ju bjudna så vi går väl, men vad fan är det här’ och så tyckte ju 
dom att det var jättekul” (Rydén 2003-12-04). Effekten för teatern av detta 
blir dessutom dubbel. Om en anställd som inte är van att gå på teater tycker 
om pjäsen ökar möjligheten att den personen kommer att besöka teatern igen, 
dessutom kommer personen att fungera som en trovärdig informationskälla i 
sina kollegors informationsökningsfas. 
 

6.4 Möjligheter med ett djupare samarbete 
”... jag tror att det är framtiden, att det inte är det här ytliga samarbetet, där 
man bara går in och finansierar och får lite biljetter tillbaka och någon 
namnskylt någonstans i programmet eller foajén. Jag tror att det går kraftigt 
mot att man bygger projekt tillsammans och då kan ju det här omsätta 
jättemycket” 

Mikael Strandänger (2003-12-16) 
 

Att det finns fördelar att vinna på ett samarbete mellan kultur och näringsliv 
som går utöver det som nämnts ovan är de flesta av våra respondenter överens 
om (Erlandsson 2003-12-01; Lyngenberg 2003-12-02; Carlsten 2003-12-03; 
Rydén 2003-12-04; Sarring 2003-12-08; Strandänger 2003-12-16). Det som 
framkommer starkast är möjligheten till rena bytesaffärer där teatern och 
företaget utbyter tjänster med varandra. Det som främst nämns är att företaget 
erbjuder en tjänst beroende på vilken bransch företaget är aktivt i exempelvis 
frakt, hotellrum, etc. och att teatern kan gå in och ge exempelvis 
marknadsföring och fribiljetter i utbyte. (Erlandsson 2003-12-01; Carlsten 
2003-12-03; Sarring 2003-12-08) Mikael Strandänger menar dock att denna 
typ av utbyte inte innebär någon utveckling av verksamheten vare sig för 
kulturorganisationen eller för företaget. Det som han ser som den stora 
möjligheten till utbyte mellan kultur och näringsliv är istället gemensamma 
projekt där parterna tillsammans skapar något som annars inte skulle ha 
funnits. Ett exempel på detta är samarbetet mellan en reklambyrå och 
Stockholms filmfestival, där filmfestivalen fick möjlighet att se på djupet hur 
marknadsföringsarbete bedrivs, medan känslan av att jobba i en ideell 
organisation tillförde en ny dimension i reklambyråns arbete. (Strandänger 
2003-12-16) 
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Mikael Strandängers syn på vad som krävs av ett utbyte för att det ska räknas 
som utvecklande stämmer väl överens med vad som enligt Ciborra & Andreu 
krävs för att lärande ska uppstå. Vid enkla utbyten av produkter som finns 
tillgängliga på den öppna marknaden uppstår inte den interaktion som krävs 
för att parterna ska kunna överföra kunskap till varandra. Exempelvis har vi 
svårt att se att ett byte av hotellrum mot marknadsföring i ett programblad ger 
upphov till andra fördelar än om exempelvis teatern sålt en annonsplats i 
programbladet och sedan använt pengarna för att betala ett hotellrum. 
Byteshandel kan ge parterna andra fördelar, men det är ändå inte att räkna som 
ett djupare samarbete. För att kultur och näringsliv ska få möjlighet att lära sig 
av varandra och kanske till och med skapa ny kunskap krävs att de som 
Mikael Strandänger beskriver startar ett mer övergripande samarbete eller ett 
gemensamt projekt. Här anser vi att enklare byteshandel kan spela en roll i en 
uppbyggnadsfas av ett djupare samarbete. Genom att samarbeta i enklare 
frågor kan parterna bygga upp ett förtroende för varandra. Som vi tidigare 
nämnt saknar parterna ibland förståelse för varandras verksamhet och i ett 
djupare samarbete kan det ge upphov till misstroende mellan de två 
organisationerna. Genom att i enklare samarbeten lära känna sin motpart 
förbättras förutsättningarna till ett framgångsrikt lärande i interaktionen 
mellan en kulturorganisation och ett företag.  
 
Just detta med möjligheten att lära ifrån en annan värld framhålls som något 
mycket positivt av både Anders Lyngenberg på Holmen Paper och Bengt 
Erlandsson på Akademiska Hus och de anser det är spännande att samarbeta 
med engagerade individer (Erlandsson 2003-12-01; Lyngenberg 2003-12-02). 
Anders Lyngenberg menar att intryck ifrån konserter och annan kulturell 
verksamhet kan inspirera och ge upphov till kreativitet (Lyngenberg 2003-12-
02). Bengt Erlandsson ser just mötet som en inspiration och vill därför gärna 
ha lite bredare samarbete: ”... utbytet mellan människor, att man lär känna 
varandra. Man upptäcker saker alltifrån värderingar och olikheter i 
världarna då” (Erlandsson 2003-12-01). Att mötet är viktigt framhåller även 
Harald Carlsten på Riksteatern som menar att i samarbetet mellan två parter 
uppstår kreativitet och positiv energi (Carlsten 2003-12-03). 
 
Kommentarerna ovan kan direkt relateras till Akerlof & Dickens som menar 
att en stor del av innovationerna på ett område kommer ifrån människor som 
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har en annan bakgrund. Genom att samarbeta exponeras båda parterna mot en 
ny värld och blir tvingade att konfrontera inte bara motpartens värderingar, 
utan även sina egna. Bengt Erlandsson ger som exempel att samarbeten med 
organisationer som är tvingade att överleva på existensminimum ger en bra 
kontrast till Akademiska Hus små projekt om 20 miljoner, vilket gör det 
lättare att behålla greppet om pengars verkliga värde (Erlandsson 2003-12-01). 
Mikael Strandänger på förening Kultur och Näringsliv framhåller 
möjligheterna till ett ömsesidigt utbyte där kulturlivet kan lära sig att tänka i 
mer företagsekonomiska banor, medan näringslivet får se ett företagande som 
bygger på engagemang istället för resultat (Strandänger 2003-12-16). Här ser 
vi en väldigt stor fördel med samarbeten mellan kultur och näringsliv som 
nästan helt förbises i den traditionella synen på kultursponsring. De möten och 
konflikter som kan uppstå när ett kommersiellt vinstdrivande företag 
samarbetar med en teater som sätter de konstnärliga målen och det egna 
engagemanget först, anser vi kan ge upphov till nya, kreativa idéer.  
 
Göran Sarring och Staffan Rydén framhåller också att näringslivet har mycket 
att lära av teatern vad det gäller projektarbete, kroppsspråk och retorik, då 
detta länge har varit hörnstenar i deras verksamhet (Rydén 2003-12-04; 
Sarring 2003-12-08). Däremot har de teatrar vi har intervjuat svårare att se vad 
de kan lära av näringslivet (Carlsten 2003-12-03; Rydén 2003-12-04; Sarring 
2003-12-08). Göran Sarring menar att Östgötateatern tidigare hade mycket att 
lära om hur verksamheten kan bedrivas mer effektivt, men att de nu har bättrat 
sig rejält (Sarring 2003-12-08). Staffan Rydén på Dramaten börjar med att 
säga att det sker ett ömsesidigt utbyte av kunskap och värderingar i de 
arbetsgrupper som handhar sponsringsavtalen, men blir sedan väldigt mån om 
att framhålla att Dramaten är en väldigt professionell organisation som har 
mycket att lära ut (Rydén 2003-12-04). Ett problem Mikael Strandänger ser är 
att det finns ett avstånd mellan de två världarna och att många företag är lite 
rädda för att samarbeta med kulturorganisationer, då det kan kännas 
främmande (Strandänger 2003-12-16). Vi gjorde dock motsatt erfarenhet 
under intervjuernas gång, där vi ibland fick känslan av att representanterna för 
teatrarna ville hålla en viss distans till näringslivet, medan 
företagsrepresentanterna många gånger var mer öppna.  
 
Här ser vi det kanske största hindret för framgångsrika, gemensamma projekt 
mellan kulturorganisationer och företag. För att ett projekt ska lyckas krävs att 
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båda parter är redo att samverka på ett djupare plan. Idag finns det ett gap dem 
emellan som gör att parterna är rädda för gå in i den typen av samarbeten. 
Mikael Strandänger är inne på samma spår och menar att det krävs en 
öppenhet och förståelse för varandras villkor för att djupare samarbeten ska 
kunna uppstå (Strandänger 2003-12-16). Vi är av den åsikten att det finns en 
enorm potential för både kultur och näringsliv i denna form av samarbete, 
eftersom parterna driver sina organisationer under olika villkor och med olika 
mål finns det stora möjligheter för dem att lära av varandra och varandras sätt 
att lösa problem. Det finns dock flera hinder på vägen bland annat måste 
organisationerna klara av att anpassa två olika sätt att arbeta och två olika 
målstrukturer till varandra. Vi anser som tidigare nämnts att enklare 
samarbeten och utbyten kan spela en viktig roll i en inledande fas. Det ger 
kulturorganisationer och företag en möjlighet att bygga upp en förståelse och 
ett förtroende för varandra, vilket sedan kan ligga till grund för djupare 
samarbeten parterna emellan. 
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7 Slutsats 
Sista kapitlet i vilket vi besvarar våra problemfrågor med avsikt att redovisa 
de slutsatser som kan dras av denna undersökning. 

7.1 Varför finns det ett behov för teatern att samarbeta 
med näringslivet? 

Därför att i den statistik vi har tagit del av och utifrån de intervjuer vi har 
genomfört framträder klart och tydligt en bild av teatern som en bransch som 
lider svårt av den Baumolska kostnadssjukan. Teatrarna kan visserligen höja 
sin produktivitet, men dessa möjligheter är begränsade. Förbättringar i de 
tekniska och de organisatoriska rutinerna kan höja produktiviteten, men de 
processer som är centrala i skapandet av slutprodukten, det vill säga 
framträdandet på scenen, kan inte ändras utan att kompromissa med den 
konstnärliga kvaliteten. Samtidigt stiger teaterns kostnader i takt med 
tillväxten i den övriga ekonomin. Då teatern inte har samma möjligheter som 
varusektorn att möta dessa stigande kostnader med höjd produktivitet uppstår 
ett inkomstgap. Trots vissa motverkande faktorer kommer gapet att öka i det 
oändliga. För att fylla inkomstgapet har teaterinstitutionerna fram tills idag 
kunnat förlita sig på offentliga bidrag. Staten har dock under de senaste 25 
åren fått allt svårare att få den offentliga budgeten att gå ihop. Det ekonomiska 
klimatet har därmed blivit allt bistrare för kultursektorn, och detta är ett 
problem som inte kan avhjälpas med ökad ekonomisk tillväxt. Vi menar att 
det kommer att bli allt svårare för kultursektorn att upprätthålla de 
kulturpolitiska målen med enkom offentliga medel. Enligt de personer vi har 
varit i kontakt med är det möjligt för teaterinstitutionerna att öka inkomsterna 
genom att höja biljettpriserna. Problemet är dock att höjda biljettpriser skulle 
motverka bland annat målet att göra teatern tillgänglig för alla oberoende av 
inkomst. 
 
Vi ser ett behov för teatrarna att hitta nya inkomstkällor för att kunna fortsätta 
verka i dagens omfattning. En alternativ inkomst som vi menar kan växa är 
kultursponsring. I dagsläget är kultursponsring ett relativt begränsat fenomen, 
vilket vi anser till stor del har att göra med kultursektorns ambivalenta 
inställning till näringslivet. Denna inställning grundar sig främst på den oro 
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som uppkommer i och med den bristande kunskapen om hur kultursponsring 
bör bedrivas. För att kunna växa behövs en bättre förståelse för fenomenet 
från båda sidorna. Genom en ökad medvetenhet om de möjligheter och risker 
som samarbeten mellan kultur och näringsliv innebär ökar chansen till 
ömsesidigt givande utbyten. Trots att kultursponsring kan få större betydelse i 
framtiden anser vi det inte önskvärt att den ersätter det offentligas roll som 
huvudfinansiär. Enligt vår mening är kultursponsring inte botemedlet mot 
Baumols kostnadssjuka, men det kan vara en del av en framtida lösning. Den 
största potentialen återfinner vi i samarbeten mellan kultur och näringsliv som 
sträcker sig bortom den traditionella synen på begreppet kultursponsring. Här 
ser vi många möjligheter i framtiden för både teatrar och företag att utveckla 
och förbättra sina verksamheter. 

7.2 Hur bör ett utbyte utformas mellan teater och 
näringsliv för att bli ömsesidigt fördelaktigt? 

Den syn som finns på kultursponsring idag ger en väldigt begränsad bild av 
vad parterna kan få ut av ett sponsringssamarbete och har enligt oss haft en 
hämmande inverkan på utvecklingen. Sett som enbart ett 
marknadsföringsverktyg är det svårt för kultursponsring att öka i omfattning, 
då kulturen inte har samma möjligheter att exponera ett företagsnamn eller ett 
varumärke i samma utsträckning som till exempel idrotten. För kulturen gör 
detta väldigt snäva synsätt att de får in mindre sponsormedel än vad som 
annars vore möjligt. Det är viktigt att inse för båda parter att exponering av 
varumärket endast är en del av vad kultursponsring kan erbjuda. 
Kultursponsring kan fylla en viktig funktion för teatern i och med de extra 
resurser som inkommer. Eftersom dessa kan disponeras fritt får teatern en 
flexibilitet som möjliggör en större frihet att gå utanför ramar som sätts av den 
hårt ansträngda budgeten. För att pengarna ska göra en verklig skillnad i 
budgeten måste dock teatern bli bättre på att ingå sponsoravtal. Att teatern 
genom kultursponsring dessutom kan nå ut till nya målgrupper som annars 
kan vara svåra att locka till teatern ser vi som så viktigt att teatern aktivt borde 
leta efter dessa möjligheter, även om avtalet i övrigt inte är lönsamt. Även för 
företagen finns det stora fördelar att vinna på att inse kultursponsringens alla 
möjligheter. Kultur spelar enligt de respondenter vi har talat med en viktig roll 
i samhället och har ett stort inflytande på en orts attraktivitet. Företag som 
sponsrar kultur kan dra nytta av detta dels direkt genom att de får lättare att 
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rekrytera ny personal, men också indirekt genom att de i samhället och bland 
de anställda ses som en ansvarstagande medborgare. För att kunna utnyttja 
detta maximalt bör företagen inte se kultursponsring som en separat 
marknadsföringskanal, utan det bör ses som en del i helheten i ett företags 
agerande gentemot samhället. Detta blir ett trovärdigt sätt för ett företag att 
förmedla sina värderingar till omgivningen.  
 
För att kunna dra nytta av kultursponsring är det viktigt för båda parter att ha 
kunskap om hur sponsringssamarbetet bör utformas för att upplevas som 
positivt. Det finns många exempel där samarbeten har misslyckats på grund av 
bristande förståelse och öppenhet, vilket har underbyggt en redan rådande 
misstänksamhet mot kultursponsring. Det viktiga i detta sammanhang är att 
teatrarna tydligt definierar för sig själva vad konstnärlig integritet innebär för 
dem. En klar definition av den konstärliga integriteten anser vi också 
underlättar för en teater att precisera vad de kan erbjuda ett företag och vilka 
fördelar företaget skulle kunna få ut i ett samarbete. Genom att i förväg 
klargöra allt detta är det lättare för teatrarna att agera mer professionellt i 
förhållande till näringslivet och undvika att hamna i situationer där företaget 
av oförståelse påverkar deras konstnärliga verksamhet. Följaktligen minskar 
även risken för en undanträngande effekt på de anställdas inre motivation i 
samarbeten med näringslivet. 

7.2.1 Bortom kultursponsring 

Utifrån vår undersökning anser vi att begreppet kultursponsring i dess 
traditionella mening är för begränsat för att täcka in alla möjligheter till 
givande utbyten mellan kultur och näringsliv. Den största potentialen menar vi 
finns i själva mötet mellan dessa två världar. Detta ger ett tillfälle för båda 
parter att träffa människor som arbetar under helt andra villkor och med andra 
mål. Interaktionen dem emellan skapar möjligheter att ta del av varandras 
värderingar och sätt att tänka, vilket kan inspirera till nytänkande och 
kreativitet. I samarbeten mellan kultur och näringsliv menar vi att parterna har 
stora förutsättningar att lära av varandra. Vi anser att dessa samarbeten mellan 
kultur och näringsliv kan ligga till grund för innovationer i de båda världarna, 
vilket enligt oss bidrar till utvecklingen av både teaterns och företagens 
verksamhet. 
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För att ett lärande ska kunna uppstå måste parterna samverka på ett djupare 
plan, vilket är att gå långt bortom den traditionella synen på kultursponsring 
som ett enkelt utbyte av pengar mot marknadsföring. För att ett djupare 
samarbete ska kunna komma till stånd krävs dock som vi tidigare nämnt 
öppenhet och förståelse mellan parterna. Med tanke på det avstånd som finns 
mellan kultur och näringsliv är utsikterna att få tillstånd ett framgångsrikt 
samarbete i dagsläget inte särskilt goda. Det är stor risk att den misstro som 
finns mellan parterna ger upphov till starka motsättningar vid ett intimare 
samarbete. För att skapa de mest fördelaktiga förutsättningarna till ett djupare 
samarbete mellan en teater och ett företag bör de därför börja med ett mindre 
komplext utbyte. Målet med det inledande samarbetet är att bygga upp en 
förståelse och ett förtroende. I takt med att förtroendet växer kan samarbetet 
fördjupas, vilket ökar möjligheterna till lärande mellan världarna. 
 
Sammanfattningsvis är vi av åsikten att fördelarna med djupare samarbeten är 
så stora att även om hindren är svårforcerade så är detta framtiden för 
framgångsrika utbyten mellan teatrar och näringsliv. Vi kan fortfarande se en 
roll för kultursponsring som inte ska underskattas, men möjligheten till att 
utveckla respektive organisations verksamhet är vad som ger dessa 
samarbeten så hög potential. Redan idag finns det exempel på framgångsrika 
projekt mellan kultur och näringsliv och vår åsikt är att antalet lyckade 
samarbeten mellan kultur och näringsliv kommer att öka i framtiden. 
 

7.3 Rekommendationer till vidare forskning 
Vi hade från början för avsikt att enbart studera fenomenet kultursponsring. 
Under undersökningens gång framkom flera för oss tidigare okända aspekter 
angående möjligheten till djupare samarbeten mellan kultur och näringsliv. Vi 
har i vår studie tagit de nytillkomna aspekterna i beaktning och givit en bild av 
vilka möjligheter som finns till lärande mellan de två världarna. Beroende på 
studiens mål och omfattning har det dock inte varit möjligt för oss att ge en 
mer djupgående bild av hur ett sådant samarbete ska organiseras samt vad 
parterna kan lära av varandra. Då vi ser en stor potential i utbyten mellan 
kultur och näringsliv anser vi att en undersökning med syftet att specifikt 
undersöka detta mer utförligt skulle vara väldigt givande.  
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9 Bilagor 
Bilaga 1 

 
De Kulturpolitiska målen uppställda i Propositionen 1974:28 

 
 

− ”Kulturpolitiken ska medverka till att skydda yttrandefriheten och 
skapa reella förutsättningar för att denna frihet skall kunna utnyttjas. 

 
− Kulturpolitiken skall ge människor möjligheter till egen skapande 

aktivitet och främja kontakten mellan människor. 
 
 

− Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar 
inom kulturområdet. 

 
− Kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet och 

beslutsfunktioner inom kulturområdet. 
 
 

− Kulturpolitiken skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till 
eftersatta gruppers erfarenhet och behov. 

 
− Kulturpolitiken skall möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse. 

 
 

− Kulturpolitiken skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara och 
levandegörs. 

 
− Kulturpolitiken skall främja ett utbyte av erfarenheter och idéer inom 

kulturområdet över språk- och nationsgränserna.” (Prop. 1974:28:295) 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide – Kultursektorn 
 
 

1. Kan du ge en översiktlig bild av intäktssidan respektive kostnadssidan 
för ”namn” (Andelar)? 

 
2. Hur har kostnadsutveckling sett ut för ”namn”? 

•  Vilka faktorer står för kostnadsförändringarna (positivt/negativt)? 
•  Har ni genomfört några åtgärder för att minska kostnaderna? 
•  Har dessa påverkat verksamheten? 

 
3. Hur har utvecklingen av de offentliga bidragen sett ut? 

•  Är de tillräckliga för att uppfylla de kulturpolitiska målen? 
 

4. Hur har utvecklingen av biljettpriserna sett ut? 
•  Finns det utrymme för att öka biljettpriserna ytterligare? 
•  Har publikintresset ökat eller minskat under de senaste åren? 

 
5. Finns det ett behov av att samarbeta med näringslivet för att få nya 

inkomster? 
 

6. Hur använder ni de pengarna som kommer in via sponsring i er 
verksamhet (kärnverksamhet/kringverksamhet)? 

 
7. Vad kan ”namn” erbjuda näringslivet? 

•  Jämfört med t.ex. sporten? 
 

8. Ofta talas det om sponsring som en image höjande åtgärd. Hur känner 
ni inför det? 

•  Vad kan ”namn” tillföra ett företags image? 
•  Hur känner ni inför att företaget använder sig av samarbetet 

med ”namn” i sin marknadsföring? 
 

9. Vad anser ni att kulturen tillför regionen? 
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•  Tror ni att er verksamhet har en positiv inverkan på företag och 
företagande i  
regionen? 

 
10. Utöver ökade inkomster vad ser ni för möjligheter med samarbeten med 

näringslivet? 
•  Vilka andra möjligheter till utbyte med näringslivet kan ni se 

(kunskap, etc.)? 
•  Vad kan näringslivet erbjuda er utöver monetärt bistånd? 
•  Vad kan ni i gengäld erbjuda näringslivet? 

 
11. Vad ser ni för risker med ett samarbete med näringslivet? 

•  Tror ni att sponsring i allmänhet kan ha ett negativt inflytande på 
utbudet av kultur? 

•  Känner ni att sponsring har påverkat er verksamhet? 
•  Har ni någon gång känt att er samarbetspartner har haft åsikter 

om innehållet i er verksamhet? 
 
 

12. Hur tror du att näringslivet ser på kultursponsring? 
 

13. Hur har tidigare och nuvarande samarbeten med näringslivet sett ut 
(varaktighet, närhet, form av utbyte, etc.)? 

•  Hur administrerar ”namn” sponsorsamarbeten? 
•  Vem brukar ta första kontakten? 
•  Hur marknadsför ni er verksamhet då ni tar kontakt med 

näringslivet? 
 

14. Hur skulle ett idealist samarbete med näringslivet se ut? 
 

15. (Vad var det som gjorde samarbetet mellan Dramaten och TeliaSonera 
så framgångsrikt?) 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide – Näringslivet 
 
 

1. Hur stor del av ”namn” sponsorbudget går till kultur respektive sport 
(tendenser)? 

 
2. Vilka samarbetspartners har ”namn” nu? 

 
3. Vad anser du att sponsring av kultur kan tillföra ”namn”? 

•  Ser ni någon skillnad mellan sponsring av kultur respektive 
sport? 

 
4. Ser ni kultursponsring som en viktig del av företagets image? 

•  Är det ett sätt att nå specifika målgrupper? 
•  Påverkar det massmediala intresset ert val av sponsringspartner? 
•  Arbetar ni aktivt i er marknadsföring för att medvetandegöra ert 

stöd av kulturen? 
 

5. Förutom image ser du några andra positiva effekter på er verksamhet av 
kultursponsring? 

•  Känner ni att ert samarbete med kulturorganisationer har en 
positiv inverkan på personalen? 

•  Är det något ni arbetar aktivt med att understödja? 
 

6. Känner ni att samarbetet har förbättrat ”namn” relation till samhället? 
 

7. Anser ni att kultur har ett positivt inflytande på företagandet i regionen? 
•  Är kultursponsring en medveten strategi för att locka anställda 

(kreativitet, livskvalitet, etc.)? 
 

8. Om du bortser från pengar ser du andra möjligheter till utbyten med 
kultursektorn? 

•  Vad kan ”namn” ge (kunskap)? 
•  Vad kan ”namn” få (lokaler)? 
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9. Känner ni att det finns risker med att samarbeta med kultursektorn? 

•  Påverkar riskerna ert val av samarbetspartner? 
•  Har ni någonsin haft åsikter om eller känt er obekväma med 

innehållet i ett evenemang eller produktion anordnad av er 
samarbetspartner? 

•  Hur har ni då gått till väga? 
 

10. Anser ni att kultursponsring kan ha negativa effekter på kulturen? 
•  Har ni märkt av att kultursponsring kan vara en känslig fråga i 

samarbetet med en kulturorganisation? 
•  Hur har detta påverkat era samarbeten? 

 
11.  Hur tror du att kultursektorn ser på kultursponsring? 

 
12.  Hur är det att samarbeta med en kulturorganisation? 

•  Vem är det som oftast initierar ett samarbete? 
•  Hur marknadsför sig en kulturorganisation som söker ett 

samarbete med ”namn”? 
•  Vad önskar de i gengäld? 
•  Vad erbjuder ni? 
•  Vad önskar ni i gengäld? 

 
13.  Hur skulle ett idealiskt samarbete med en kulturorganisation se ut? 

 
14. (Vad var det som gjorde samarbetet mellan TeliaSonera och Dramaten 

så framgångsrikt?) 
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Bilaga 4 
 

Intervjuguide – Kultur & Näringsliv 
 
 

1. Vad har du personligen för bakgrund? 
 

2. Kan du berätta lite om er organisation? 
•  Hur startades den, vem initierade den? 
•  Varför startades en intresseförening för kultursponsring? 

 
3. Hur har utvecklingen av kultursponsring i Sverige sett ut? 

•  Har ni någon statistik? 
 

4. Finns det ett behov för kultursektorn att samarbeta med näringslivet för 
att få nya inkomster? 

 
5. Vad anser du att sponsring av kultur kan tillföra ett företag? 

•  Ser ni någon skillnad mellan sponsring av kultur respektive 
sport? 

 
6. Kan kultursponsring bli en viktig del av ett företags image? 

•  Hur kan ett företag bäst dra nytta av kultursponsring? 
 

7. Förutom image ser du några andra positiva effekter för ett företag av 
kultursponsring? 

 
8. Känner du att ett samarbete kan förbättra ett företags relation till 

samhället? 
 
9. Anser ni att kultur har ett positivt inflytande på företagandet i regionen? 

 
10. Om du bortser från pengar ser du andra möjligheter till utbyten mellan 

näringslivet och kultursektorn? 
•  Finns det fördelar för kultursektorn med att samarbeta med 

näringslivet utöver en extra inkomstkälla? 
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•  Vad kan ett företag ge och få i ett utbyte (kunskap)? 
•  Vad kan en teater ge och få i ett utbyte (lokaler)? 

 
11. Känner ni att det finns risker i samarbeten mellan kultursektorn och 

näringslivet? 
•  För kultursektorn respektive för ett kommersiellt företag? 
•  Anser ni att kultursponsring kan ha negativa effekter på kulturen? 

 
12. Hur tror du att kultursektorn ser på kultursponsring? 
 
13. Hur tror du näringslivet ser på kultursponsring? (i förhållande till sport) 

 
 
15. Har du sett några trender vad det gäller utformningen av samarbeten 

mellan kultur och näringsliv? 
•  Hur anser du att ett samarbete bör utformas för att parterna ska ha 

så stor nytta 
av det som möjligt? 

 




