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Trots antaganden om att det offentliga stödet till kultur 
minskar och att kulturen i allt högre grad finansieras ge-
nom sponsring visar statistik att det offentliga stödet till 
kulturen i Sverige, åtminstone på statlig nivå, har ökat i 
reella termer under de senaste tjugo åren. Samtidigt är 
sponsringsintäkterna fortsatt ytterst blygsamma i för-
hållande till de totala kostnaderna för kulturell verk-
samhet. Sponsring är en affärsmässig överenskommelse 
om utbyte av produkter eller tjänster till gagn för bägge 
parter. Sponsring bidrar till kulturens finansiering samt 
till stimulans och utveckling av det sponsrande företa-
gets kundrelationer, personal och image. Sponsringen av 
kultur kännetecknas dock även av konservatism, kortsik-
tighet och konjunkturkänslighet. Att företags överskott 
används för att finansiera kultur är inte heller något nytt 
fenomen. Tvärtom har kultur genom historien finansie-
rats både offentligt och privat.

Under antiken var tempel, teatrar och arenor offentliga rum 
för olika kulturella uttryck. De var ofta finansierade genom 
gåvor från rika medborgare, som här kunde roa sig och visa 
upp sig tillsammans med pöbeln och på detta sätt bidra till 
och delta i lokalsamhället (Boholm 1993, Futrell 1997, Kö-
hne och Ewigleben 2000). Hoven var några sekel senare att-
raktiva som uppdragsgivare för vetenskapsmän och konst-
närliga utövare, då de ofta betalade bättre än borgarskapets 
samfälligheter; samtidigt kunde de vara nyckfulla i sin 
smak (Burckhardt 1960, Craske 1997). 1700-talets växande 
borgarskap i Europa vinnlade sig å sin sida om att stödja 
kulturella aktiviteter som var allmänt tillgängliga, såsom 
publika museer och kultursalonger, för att särskilja sig från 
aristokratins exklusiva kulturkonsumtion (McIsaac 2007). 
Staten som kulturfinansiär i vår samtida bemärkelse uppträ-
der först i och med nationalstaternas födelse på 1800-talet. 
Att stater och andra offentliga aktörer gått in med finansiellt 
stöd till kulturinstitutioner och andra kulturverksamheter 
beror på att man sett det som viktigt att säkra deras fortlev-
nad när privata finansiärer inte längre har kunnat eller velat 
bidra. Det offentliga har trätt in exempelvis då en stor pri-
vat kulturfinansiär förlorat sin ekonomiska bas eller avlidit 
och den aktuella verksamhetens framtid varit oviss. Förr 
som nu har dock finansiering och stöd av kultur följt den 
stödjande partens intressen och prioriteringar (McCloskey 
2006, Behnke 2007, McIsaac 2007)

Att företags bidrag till finansiering av kulturen disku-
teras idag har att göra med att skattelagstiftningen tydligt 
skiljer på privatekonomi och företags ekonomi. Genom his-
torien har familjers privata ekonomi däremot varit mycket 
mer sammanflätad med familjens försörjning, vare sig det 
rört sig om affärer eller politik. Det gör det svårt att enty-

digt skilja offentlig från privat finansiering av kultur under 
tidigare sekler. Det moderna industrialiserade samhället har 
däremot medfört en mer detaljerad skattelagstiftning, där 
privat förmögenhet och affärsrörelse, det vill säga juridiska 
och fysiska skattesubjekt, åtskiljs och tydligare gränser 
mellan företag och företagsägare har etablerats. Genom att 
aktiebolagen i och med industrialiseringen kommit att bli 
allt mer dominerande som bolagstyp har också de enskilda 
ägarnas personliga andel av företagens vinster generellt sett 
minskat, eftersom antalet ägare är så mycket större. Det gör 
att företag har stora summor arbetande kapital, som potenti-
ellt är tillgängligt för sponsring av till exempel kultur. 

Myten om minskade bidrag 
Sedan 1990-talet har många aktörer inom kulturlivet hävdat 
att det offentliga minskar sitt stöd till kulturen. Även fors-
kare har antagit att förändringar i offentlig förvaltning ska-
pat ett större behov av kommersiell orientering (Hughes och 
Luksetich 2004) och sponsringsintäkter (Olkkonen 2002) i 
kultursektorn. Trots att undersökningar om samband mellan 
offentligt stöd och andra typer av inkomster för kulturorga-
nisationer har gjorts internationellt (Maddison 2004) kan 
denna antagna minskning av offentligt stöd till kulturen inte 
bekräftas vid analys av de offentliga utgifterna för kulturen 
i Sverige de senaste tjugo åren. Tvärtom har bidragen till 
kulturen i reala termer ökat under perioden, åtminstone på 
statlig nivå (se vidare det statistiska material som redovisas i 
kapitlet ”Kulturens ekonomi” i denna volym), inte ens under 
1990-talets början, som i övrigt präglades av besparingar 
inom det offentliga. En liknande utveckling kan ses under 
motsvarande period i länder som Italien och Storbritannien 
(Selwood 2001, Bodo och Spada 2004, Trupiano 2005). 
Även om det av statistiken kan konstateras att de offentliga 
utgifterna för kultur har ökat, måste man också se vad dessa 
utgifter har gått till för att kunna bedöma den reella effekten 
av det offentliga kulturstödet. Ökade utgifter innebär inte 
nödvändigtvis ett ökat kulturellt utbud, eftersom stigande 
kostnader för hyror, säkerhet och personal liksom för andra 
fasta kostnader kräver sitt. Offentliga anslag och stöd ur-
holkas på grund av antaganden om möjlig verksamhetsra-
tionalisering, något som i sin tur leder till minskad service 
och personalstyrka eller behov av komplettering med andra 
former av inkomster (Lindqvist 2007). 

Möjligen kan den spridda uppfattningen i Sverige att det 
offentliga stödet till kultur minskar och att sponsringen be-
höver öka vara influerad av beskrivningar av situationen 
för kultur i Storbritannien, där en sådan utveckling faktiskt 
skedde under 1980- och 1990-talen (Alexander 2007). En 
allmän ekonomisering av samhället, genom ökat utrymme 
för ekonomiska frågor i media och en avreglering av tidigare 
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nationella finansiella system, kan tillsammans med en glo-
baliserad medialisering också ha skapat en generell uppfatt-
ning att näringslivet vinner mark på politikens bekostnad. 
Detta tillsammans med utbredningen av en varumärkeskul-
tur, där kvalitativa värden omdefinieras i ekonomiska ter-
mer, kan ligga bakom en önskan inom kultursektorn att för-
stå näringslivets sätt att resonera (Heilbrunn 2006). I vilken 
mån det ökande antalet kulturorganisationer och därmed en 
större faktisk konkurrens har bidragit till uppfattningen att 
de offentliga medlen har minskat har mig veterligen inte 
undersökts i Sverige.

Den utveckling mot ett ”värde för pengarna”-tänkande 
inom offentlig förvaltning, som i Storbritannien pågått i 
nästan tre decennier, kan ses också i många andra länder, 
liksom effekter av detta tänkande för kulturen. I många 
av västvärldens länder expanderade ekonomin under hela 
1900-talet. I Sverige innebar det att det offentliga succes-
sivt fick större skatteintäkter och också expanderade. Det 
gjorde i sin tur att staten kunde öka det ekonomiska stödet 
till kulturen. Decennierna efter 1970-talet har dock präglats 
av en stagnerad samhällsekonomi och avstannad offentlig 
expansion. Statsbudgeten i Sverige är sedan ett decennium 
reglerad, vilket innebär att staten har ett fast årligt utgifts-
tak och alltså måste prioritera bland sina kostnader. Sedan 
1990-talet har en decentralisering av offentligt beslutsfat-
tande samtidigt medfört att kommuner har fått ökat själv-
bestämmande, bland annat vad gäller det lokala kulturella 
utbudet. De reformer med beställar-utförarmodeller och ett 
ökat antal serviceleverantörer, som införts i Sverige och 
andra länder, kan inte avfärdas som enbart en nyliberal ny-
ordning, eftersom de införts med demokratiska argument 
som decentralisering och effektiv användning av medbor-
gares skattepengar (Schuster 1997, Hasselbladh et al. 2008, 
Lindqvist 2008). De har dock fört med sig ett ökat fokus på 
ekonomisk redovisning och balans vid sidan av konstnärliga 
och andra mål hos kulturorganisationer som får offentligt 
stöd. En liknande fokusförskjutning har skett på kommunal 
nivå, där kommunpolitiker sedan 1990-talet har uppmuntrat 
privat finansiering av lokal kulturell verksamhet. Från of-
fentligt håll har man alltså velat att den privata sfären – fö-
retag och privatpersoner – mer direkt engagerar sig i kultur, 
både i form av kulturkonsumtion och av sponsring.

Definition av sponsring
Sponsring är ett affärsmässigt avtal mellan två organisa-
tioner om utbyte av varor, tjänster och/eller andra resurser. 
Sponsringen som ekonomisk transaktion är främst en skat-
teteknisk lösning, som syftar till att möjliggöra samröre 
mellan kommersiella och i första hand icke affärsdrivande 
organisationer med icke beskattade medel, dvs. rörelseka-
pital (Jiffer och Roos 1999, Rectanus 2002). Syftet är att 
genom ömsesidigt utbyte ge den ena organisationen tillgång 
till resurser och samtidigt erbjuda den andra parten något 
värdefullt. För kulturorganisationer är sponsring främst en 
finansieringsform, medan det för företag och sponsrande 
organisationer kan handla om marknadsföring och/eller ut-
veckling av personalen och organisationen. Idag används 

ordet sponsring ofta om finansiering av kultur generellt el-
ler om offentliga stöd till kulturen, vilket inte är korrekt. Of-
fentliga organ kan självklart sponsra verksamheter, men då 
handlar det om affärsmässiga avtal, precis som för privata 
företag, och inte om öronmärkta medel för stöd till kultur. 
Ett annat ord som också används idag är fundraising. Detta 
begrepp, som står för arbete med att generera inkomster 
från både företag och privatpersoner i form av direkta eko-
nomiska bidrag (donationer) till kulturell verksamhet (Byr-
nes 2003) härstammar från USA, där både privatpersoners 
och företags donationer är skattemässigt avdragsgilla, dvs. 
minskas från det totala skatteunderlaget för en privatperson 
eller ett företag. Denna typ av skattelättnad finns inte i Sve-
rige, men i många andra länder.

Sponsringens bidrag till kulturen
För kulturorganisationer handlar sponsring om att få till-
gång till olika typer av resurser för sin verksamhet i ut-
byte mot resurser som man innehar. Syftet är att kunna 
göra fler och bättre utställningar, program eller liknande 
än man hade kunnat göra utan de tillskjutna resurserna. 
Ofta handlar sponsringen om att erhålla ett monetärt stöd, 
varor eller tjänster utan att behöva betala marknadspris 
för dessa, vilket direkt gagnar den egna verksamheten. 
Sponsring kan för kulturorganisationer handla om att få 
tillgång till kvalificerad juridisk hjälp eller teknisk ut-
rustning eller att få pengar för en viss typ av verksamhet, 
exempelvis pedagogisk verksamhet. Det kulturorganisa-
tionen ger som ersättning för dessa resurser är ofta syn-
lighet gentemot kulturorganisationens publik och exklusiv 
tillgång till kulturorganisationens kompetens och resurser 
i olika form. Idag används ofta begrepp som partnerskap 
och samarbete för att undvika det mer negativt associera-
de sponsringsbegreppet. Ett viktigt bidrag till både kultur 
och näringsliv ger sponsring genom att den sammanför 
företags- och kultursfärerna. I och med den fackinriktade 
högre utbildningen i Sverige är kulturkonsumtion något 
som separeras från arbets- och affärslivet, och här kan 
sponsringen fylla en funktion som sammanförande länk. 
I Storbritannien samarbetar många företag i näringslivet 
med kulturlivet genom att använda sin yrkeskompetens för 
att lösa problem och möta utmaningar i den andra organi-
sationen, vilket skapar ett mer ömsesidigt och djupgående 
engagemang i de respektive verksamheterna än om bara 
pengar och logotyper utbyts.

Företag är konjunkturkänsliga, vilket innebär att även 
sponsringsavtal blir konjunkturkänsliga. Företag är därför 
i regel också ovilliga att binda sig till fleråriga sponsrings-
kontrakt. Ett år eller kortare perioder torde vara den van-
ligaste avtalslängden på sponsorkontrakt. Det är de mest 
traditionella konstformerna som sponsras mest, så sponsor-
medel är inte någon solidariskt fördelad inkomst för kultu-
ren. Skattelagstiftningen motverkar kultursponsring genom 
att det är svårt att fastställa värdet för kulturorganisationers 
gentjänster till privata företag, jämfört med idrottsområdet. 
Sammanfattningsvis är sponsring som finansieringskälla 
för kulturen konjunkturberoende, kortsiktig, konservativ 
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och svårvärderad och bidrar med en mycket liten andel av 
kulturens totala kostnader. 

Kultursponsringens bidrag till näringslivet
Utifrån ett företagsperspektiv handlar sponsring främst om 
marknadsföring och om personal- och organisationsutveck-
ling. Det behöver inte innebära att ägare, ledning och anställ-
da inte är intresserade av kultur. Sponsring som avtalsform 
har skapats som ett sätt för företag att stödja verksamheter, 
som på olika sätt tilldrar sig stort allmänt intresse, och synas 
i samband med dem. Kulturinstitutioner har ett stort värde 
i många medborgares ögon eftersom de är offentliga och 
allmännyttiga organisationer och arenor. Det är detta som 
gör kulturinstitutioner värdefulla också för företag, som här 
kan möta en (ny) publik på ickekommersiell mark. Skäl som 
företag anger för att de engagerar sig i kultursponsring är de 
ökande kostnaderna för traditionell marknadskommunika-
tion, såsom reklam, och den minskande effektiviteten hos 
denna. Många företag ser sponsring av kultur främst som 
ett sätt att profilera eller omprofilera företaget (O’Hagan och 
Harvey 2000). Redaktionell reklam, det vill säga omnäm-
nande av ett företag i medierapportering, är en ytterst vär-
defull del av sponsring och dessutom omöjlig för företag att 
köpa. Det är viktigt för företag att i sponsringssammanhang 
kunna visa på likvärdigt utbyte av produkter, tjänster eller 
pengar. Skälet är skattelagstiftningen i Sverige. Det kapi-
tal som företaget använder är ägarnas, och företaget och 
dess ledning kan inte bestämma helt själva över hur det ska 
användas, dels därför att ägarna och deras ställföreträdare 
bolagsstyrelsen kan ha synpunkter på hur överskott ska an-
vändas, dels därför att skattemyndigheter har synpunkter 
på vad företaget kan göra med pengarna. Överskott som 
inte återinvesteras i företagets verksamhet beskattas och 
skatteverket gör därför bedömningar av vad som är rimliga 
aktiviteter för ett företag att ägna sig åt, givet företagets 
inriktning och bransch. Det är givetvis fritt fram för företag 
att donera beskattade vinstmedel till kultur. Det som skat-
teverket bedömer är om det är ok ur skatteverkets synvinkel 
att företaget använder obeskattade pengar till kultur, alltså 
som en del i företagets ordinarie verksamhet. 

Inom amerikansk forskning lyfts ofta sponsring av kultur 
fram som ett alternativ till välgörenhet. Strategisk välgören-
het är en benämning på denna form av företagsengagemang 
i kultur och i social stödverksamhet (McAlister och Ferrell 
2002; Daellenbach, Davies och Ashill 2006). Detta handlar 
dock om stöd utan krav på motprestation och är därmed 
välgörenhet och inte sponsring. I USA gäller helt andra av-
drags- och skatteregler för både företag och privatpersoner 
och därför är denna typ av välgörenhet intressant för vissa 
grupper där. Samma typ av stöd är inte möjligt i Sverige, ef-
tersom vår skattelagstiftning ser annorlunda ut. Corporate 
social responsibility är ett annat begrepp som mer och mer 
används. Begreppet innebär att företag tar socialt ansvar, 
ofta genom att ekonomiskt direkt bidra till olika socialt an-
gelägna projekt eller organisationer. Detta företagsmässiga 
ansvar kan ta sig uttryck just i välgörenhet eller i olika for-
mer av stöd till sociala eller allmännyttiga verksamheter, 

och det strategiska elementet är troligen närvarande vid 
övervägningar om hur företagsansvaret ska visas och tas.

Andra typer av finansiering
De huvudsakliga finansieringsformerna för kultur är – för-
utom offentliga anslag och sponsring – självgenererade in-
komster, såsom entré- och biljettförsäljning och överskott 
från butik- och restaurangverksamhet m.m., bidrag av olika 
slag, medlemsavgifter och donationer (tabell 1). Dessa olika 
typer av finansiering presenteras här kort. 

Tabell 1. Typer av finansiering av kulturella verksamheter
Externgenererade inkomster  Självgenererade inkomster

Anslag Entré, biljettförsäljning 
Bidrag Butik  
Donationer Café, restaurang 
Sponsring Licenser 
Medlemsavgifter Utlåning, uthyrning 
Lotteriöverskott*  
Stiftelser* 
* I allmänhet fördelas lotterimedel liksom stiftelsemedel utifrån reglerade be-
dömningar av ansökningar, och skulle därför kunna ingå även under rubriken 
Bidrag. Stiftelseformen i sig kan dock också innebära finansiering, genom att 
individer och/eller organisationer donerar eller bidrar med det kapital eller de 
resurser som utgör grunden för stiftelsens verksamhet.

Egengenererade intäkter är en viktig del av kulturorganisa-
tioners totala budgetar, även om de inte utgör en merpart. 
Utöver entréintäkter omfattar begreppet intäkter från rela-
terade verksamheter exempelvis försäljning i butik och café 
knutet till kulturaktiviteterna. I länder som Storbritannien 
och USA har man arbetat mycket med kringförsäljning, 
exempelvis i form av museibutikers utbud, caféer och res-
tauranger, för att öka de totala inkomsterna och också för 
att erbjuda en rad olika skäl för att besöka en viss kulturin-
stitution (se t.ex. Toepler 2006). De självgenererade inkom-
sternas andel av de offentliga kulturorganisationernas totala 
inkomster i Sverige är mycket högre än inkomsterna från 
sponsring, ca 1 miljard i biljettintäkter och övriga självge-
nererade intäkter för scenkonst-, musik- och museiorgani-
sationer, jämfört med 90 miljoner i sponsringsintäkter. 

Den borgerliga alliansregering som kom till makten 2006 
avskaffade från 2007 den fria entré som några år tidigare 
hade införts på alla statliga museer i Sverige. Återinföran-
det av entréavgifterna gjorde museerna mindre beroende av 
offentliga anslag, men ledde också till att de förlorade hälf-
ten av museibesöken. Man kan fråga sig vilken strategi som 
samhällsekonomiskt är mer lönsam och om finansministern 
gjorde någon sådan kalkyl innan beslutet om avskaffandet 
av den fria entrén genomfördes. Bästa sättet att utnyttja de 
enorma statliga kulturhistoriska samlingarna är fortfarande 
något som återstår att forska kring i Sverige (jfr Klamer och 
Wim-Zuidhof 2007).

En alternativ finansieringskälla som inte används i Sveri-
ge idag men som i bland annat Storbritannien och Italien bli-
vit viktiga källor för finansiering av kulturella investeringar 
och verksamheter är lotterier (Creigh-Tyte och Gallimore 
2000, Trupiano 2005). Det man har gjort i dessa länder är 
att man har utvidgat mängden lottdragningar och på så sätt 
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skapat utrymme för ett ökat överskott att använda för inves-
teringar inom kulturen. Ur ett nationalekonomiskt perspek-
tiv är denna finansieringskälla dock tveksam, eftersom det 
innebär att personer som sällan konsumerar subventionerad 
kultur bidrar till finansieringen av sådan. Den subventione-
rade kulturen konsumeras oftare av grupper som inte köper 
lotter eller spelar på lotto. Denna typ av finansiering vore 
dock intressant att undersöka närmare i ett svenskt perspek-
tiv. Det överskott, som genereras i statens helägda Svenska 
Spel, går idag helt och hållet till folkidrotts- och ungdoms-
satsningar.

Löntagarfondspengar har sedan 1990-talet blivit en 
mycket viktig finansieringskälla för kulturen. Stiftelsen 
framtidens kultur har varit ett ytterst viktigt komplement 
till de statliga stipendierna och stödformerna. När den nu 
avslutas efter fullgjort uppdrag kommer det att påverka 
många kulturaktörer, små som stora. Kulturministern talar i 
stället om Allmänna arvsfonden som en möjlig efterträdare 
till Framtidens kulturs roll som kulturfinansiär.

Som nämnts tidigare är privata stiftelser en finansierings-
form för kultur, som är mer frekvent i länder som Italien 
och Tyskland än i Sverige (Disegni 2001, Bodo och Spada 
2004). Även Storbritannien har en mängd organisationsfor-
mer, som möjliggör både offentligt och privat finansiering 
av kulturverksamheter. Stiftelseformen är inte vanlig för 
finansiering av kultur i Sverige, även om det finns några 
avgörande undantag. Dock är detta en form som av många 
inom kulturområdet ses som en föredömlig form av finan-
siering av kultur, eftersom stiftelser agerar helt självstän-
digt utifrån kapital och syfte. 

När det gäller olika finansieringsformers roll i den totala 
finansieringen av kulturen bör både politiker och allmänhet 
fråga sig ifall sponsring, och särskilt ökande sponsring av 
kulturinstitutioner, kan påverka allmänhetens uppfattning 
om offentliga kulturinstitutioner negativt (Colbert, d’Astous 
och Parmentier 2005). Vad händer med kulturinstitutionerna 
som offentliga och demokratiska rum vid en ökande andel 
företagsnärvaro? Kan sponsring minska allmänhetens vilja 
att stödja kultur med skattemedel? Samtidigt har den offent-
ligt stödda kulturen, kanske paradoxalt, genom kostnadsfri 
tillgång till mycket kultur skapat en blindhet hos kultur-
konsumenter för de kostnader som kulturell verksamhet av 
hög kvalitet faktiskt innebär. Sponsring kan te sig som en 
bekväm lösning när betalningsviljan hos publiken är låg, 
men det är fortfarande konsumenterna som betalar största 
delen av den totala kulturkonsumtionen, och, som studier 
visar, är de flesta i Sverige måna om de få offentliga och 
ickekommersiella rum som kulturorganisationerna ännu 
huvudsakligen är. Stiftelseformen som en möjlig finansiell 
länk mellan privatsfär och kulturliv borde även av detta skäl 
utredas vidare i Sverige.

Man kan också fråga sig om den ökning av controller- och 
rapporteringsfunktioner på offentliga kulturinstitutioner 
som är en följd av mål- och resultatstyrningsreformer utgör 
ett effektivt utnyttjande av dessa organisationers resurser. 
Den ökande byråkratiseringen av kulturinstitutioner inne-
bär att administrationen som andel av organisationens verk-

samhet ökar, på kärnverksamhetens bekostnad. En slutsats 
som tyvärr får dras utifrån dagens offentliga stöd till och 
styrning av kulturen, är att den inte ger ökat utrymme för 
den konstnärliga eller kulturella kärnkompetensen. Frågan 
om mest effektiv användning av offentliga medel för svens-
ka kulturorganisationer är fortfarande öppen (jfr Peacock 
2000). ■
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