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FÖRORD
Den kartläggning och de exempel som redovisas i den här rapporten visar att den icke
offentliga finansieringen kan skilja sig åt högst avsevärt, såväl mellan olika kulturområden som mellan organisationer inom ett och samma område. För den grundläggande
infrastrukturen inom kulturområdet är dock den offentliga finansieringen helt avgörande.
De redovisade exemplen visar bland annat att förutsättningarna kan vara helt olika för
olika organisationer. Några är t.ex. starkt beroende av sponsorintäkter från företag medan det för de flesta som har sådana är en relativt marginell del av intäkterna. Konjunkturkänsligheten är ett problem som brukar lyftas fram när det gäller möjligheterna att få
sponsring från företag. Information i de ansökningar som lämnats till Kulturrådet om
stöd 2010 till regional teater- och musikverksamhet indikerar att andelen sponsring för
dessa har minskat 2009–2010 jämfört med utfallet enligt återrapporteringarna avseende
2008. För en del institutioner har medelstillskott genom donationer, vänföreningar etc.
haft stor betydelse.
I det här sammanhanget kan det också vara på sin plats att understryka den ideella sektorns viktiga roll som understödjande i många professionella sammanhang. Många stora
festivaler, utomhuskonserter och kulturveckor skulle förmodligen aldrig kunna organiseras om det inte gjordes betydande insatser på frivillig väg. Vad det kan värderas till ur
ett finansieringsperspektiv har vi inte undersökt men detta stöd har troligen stort finansiellt värde.
När det gäller möjligheter att väsentligt bredda finansieringen finns den stora potentialen sannolikt i att göra en del skatteregler enklare och förmånligare för den som på olika
sätt vill stödja kultur. Troligen kan en del också åstadkommas genom exempelvis förbättrad information kring de möjligheter som redan finns och genom synliggörande av
goda exempel.
Föreliggande rapport avser den första delen av Kulturrådets uppdrag om icke offentlig
finansiering av kulturverksamheter. Kulturrådet kommer i höst att i enlighet med regeringens beställning återkomma med förslag till strategi för hur Kulturrådet vill arbeta i
framtiden med frågor kring icke offentlig finansiering.

Kennet Johansson
Generaldirektör
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1. SAMMANFATTNING
Viktiga slutsatser från kartläggningen av förekomsten av icke offentlig finansiering av
kulturverksamhet är bland annat
- att nästan alla som får statligt och annat offentligt stöd för sin verksamhet även
har annan finansiering,
- att omfattning och sammansättning av den icke offentliga finansieringen varierar
kraftigt mellan och inom studerade områden,
- att det finns exempel på genomtänkta och väl fungerande sponsringssamarbeten,
- att sponsring kan vara konjunkturkänslig,
- att arbete med sponsring kräver kompetens och är tidskrävande för kulturorganisationer, både när det gäller att hitta och skriva avtal med sponsorer och när
det gäller att administrera och arrangera de motprestationer som avtalas,
- att offentliga kultursatsningar som leder till engagemang även från det regionala
näringslivet kan vara samhällsekonomiskt lönsamma, vilket en forskningsrapport i anslutning till ett av exemplen visar,
- att det skulle vara bra att lyfta fram goda exempel på samarbetslösningar mellan
företag och kulturorganisationer för att minska okunskapen om bl.a. sponsring,
- att mer generösa och enklare skatteregler skulle öka många företags och privatpersoners vilja att stödja kulturverksamhet,
- att det finns en del goda exempel på mecenatskap,
- att en hel del redan görs när det gäller att skapa möten mellan kulturlivet och
näringslivet men att det är möjligt att göra mer.
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2. INLEDNING
Uppdraget
Regeringens formulering i regleringsbrevet till Kulturrådet för 2010:
”Den icke-offentliga finansieringen av kulturverksamheter bör öka i Sverige. Statens
kulturråd ska kartlägga förekomsten av sponsring och annan extern finansiering av
kulturverksamheter bland olika kulturinstitutioner och inom olika konstformer. Kartläggningen ska göras efter samråd med Riksantikvarieämbetet och omfatta dels goda
exempel på främst sponsring men även annan extern finansiering. Kartläggningen ska
analyseras och belysa möjligheter och hinder för att utveckla förekomsten av breddad
finansiering av kulturverksamheter i Sverige. Statens kulturråd ska därefter ta fram en
strategi för hur myndighetens arbete inom området extern finansiering ska bedrivas i
framtiden.
Uppdraget att genomföra en kartläggning ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 april 2010. Uppdraget att ta fram en strategi ska redovisas
till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 september 2010.”

Utgångspunkter och avgränsningar
För kartläggningen av förekomst av sponsring och annan extern finansiering har i första
hand utnyttjats befintlig information avseende 2008 i de återrapporteringar som Kulturrådets stödmottagare har lämnat till Kulturrådet samt den officiella statistik som Kulturrådet publicerat för museer och konsthallar. Även några preliminära data för Kulturrådets kommande rapport om bild- och formstatistik har använts. Finansieringsbilden för
de så kallade branschstöden inom musik-, film- och litteraturområdena har inte studerats
närmare liksom inte heller finansieringsbilden för kulturmiljöprojekt i allmänhet. I kartläggningen har inte heller studerats hur till exempel privatteatrarna finansieras.
Information har även hämtats bland annat från den enkät till kulturorganisationer om
sponsring och kulturfinansiering som Kultur och Näringsliv genomförde 2007 i samarbete med Stockholms Handelskammare och den enkät till företag som man redovisade
2009 om kultursponsring ur ett näringslivsperspektiv. Under utredningsarbetet har Kulturrådet diskuterat olika frågeställningar med representanter för Riksantikvarieämbetet,
Skatteverket, Kultur och Näringsliv samt företrädare för en del av de olika exempel som
beskrivits. Möjligheter och hinder har också diskuterats vid ett grupparbete i samband
med ett seminarium med Kulturrådets styrelse, kansli samt arbets- och referensgrupper.
Eftersom det är den icke offentliga finansieringen som varit intressant i föreliggande
rapport har all offentlig finansiering hanterats samlat vilket även inkluderar medel från
Framtidens kultur och EU:s fonder.
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3. FÖREKOMST AV ICKE OFFENTLIG FINANSIERING
3.1 Olika former för icke offentlig finansiering
Den icke offentliga finansieringen av olika verksamheter har skiftande beståndsdelar
inom de studerade kulturområdena och varierar dessutom mycket mellan de olika aktörerna inom ett kulturområde. De vanligaste formerna kommenteras kortfattat nedan.
Sponsring
Sponsring som begrepp förekommer inte i inkomstskattelagen (1999:1229) utan ordet
används i dagligt tal som en samlingsbeteckning för ekonomiska bidrag från företag till
allmännyttig verksamhet. Sponsring kan ske såväl genom kontanta medel som genom
att tillhandahålla varor och tjänster. Frågan om företags avdragsrätt baseras på lagens
allmänna stadgande att endast utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster är avdragsgilla. Det är denna definition som används i rapporten. Sponsring ska inte blandas
ihop med mecenatskap där stöd ges exempelvis genom gåvor eller beställningar av verk.
Den kartläggning som gjorts inom ramen för den här rapporten visar att omfattningen av
sponsring kan variera ganska kraftigt mellan olika organisationer. Totalt inom hela kulturområdet kan den bedömas uppgå till mellan en och två procent. Detta stämmer väl
med Kultur och Näringslivs beräkningar som, baserat på en studie av drygt 600 kulturorganisationer, pekade på att sponsringen 2007 inom kulturområdet uppgick till cirka 90
miljoner kronor, motsvarande cirka 10 kronor per invånare, och i genomsnitt utgjorde
ungefär en procent av finansieringen inom kulturområdet. Man beräknade också att de
som hade sponsringsintäkter måste satsa i storleksordningen 10–12 procent av omfattningen av sponsringsintäkterna från sina andra medel för att skaffa och vårda sponsorkontakter. Det mesta av sponsringen gick enligt undersökningen till vad man klassade
som välkända nationella institutioner. Sponsring är sällan långsiktig och är av naturliga
skäl konjunkturkänslig. Under den senaste konjunkturnedgången drog till exempel
många av sparbanksstiftelserna runt om i landet – som årligen brukat sponsra bland annat lokalt kulturliv – ner sina sponsringsinsatser kraftigt. I till exempel Skåne försvann
därmed årligen omkring 40 miljoner kronor från kulturlivet.
Donationer/gåvor/icke offentliga fonder
Från återrapporteringarna till Kulturrådet från de som fått stöd från myndigheten framgår att vissa kulturinstitutioner för den årliga driften av verksamheten använder en del
medel från egna fonder. Återrapporteringen är dock inte fullständig eller systematisk i
denna del utan sådana medel kan även ingå som ospecificerad del i ”övriga intäkter”.
Inte heller framgår av återrapporteringarna vilka som över huvud taget har tillgång till
egna fonder. Enligt den undersökning som Kultur och Näringsliv genomfört gick uppskattningsvis cirka 22 miljoner kronor i form av donationer och gåvor till kultursektorn
2007. I vilken utsträckning delar av dessa medel fonderas vet vi dock inte. När det gäller 2008 kan bland annat noteras att Moderna museet (se avsnitt 4.8) i samband med sitt
50-årsjubileum fick gåvor och donationer till ett värde av 100 miljoner kronor.
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Som framgår av våra exempel har Kungl. Operan och Nationalmuseum egna fonder
som en viktig finansieringskälla för sådant som det statliga anslaget inte är avsett för.
Operan har nyligen startat sin donationsfond medan Nationalmuseum genom sin vänförening sedan många år har tillgång till ett antal donationsfonder som möjliggör inköp av
konstverk. Även andra institutioner har för övrigt vänföreningar knutna till sina verksamheter.
Genom Allmänna arvsfondens försorg har betydande summor privata medel fördelats
till bland annat kulturområdet, då med särskild inriktning på projekt som rör barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Man får i sammanhanget inte heller glömma
de många privata stiftelser och fonder som finns och som ofta förvaltas av en kommun.
Dessa har vanligtvis ett relativt begränsat kapital och är främst inriktade på stöd till lokal verksamhet, ibland med mycket speciella förtecken. En del av dessa är avsatta för
kulturändamål.
Under den här rubriken bör även noteras att det finns ett antal exempel på stora och helt
privata satsningar, framför allt inom bild- och formområdet (till exempel Bonniers
konsthall, Magasin 3, ny konsthall i Vasaparken i Stockholm) men även på scenkonstområdet (Judiska teatern).
Övriga intäkter
Biljett- och andra spelintäkter står för en väsentlig del av finansieringen för många
scenkonstinstitutioner och fria grupper. Omfattningen varierar dock mycket såväl mellan områden som mellan organisationerna inom ett område.
För de kulturtidskrifter som har studerats inom ramen för den här rapporten utgör prenumerations-, lösnummer- och annonsintäkter samlat så mycket som hälften av finansieringen. Variationen är dock stor mellan de enskilda tidskrifterna.
För en hel del institutioner är uthyrning av de egna lokalerna en del av finansieringen av
den egna verksamheten, liksom eventverksamhet med skräddarsydda evenemang för
företag. Det finns dock inget systematiskt underlag för en bedömning av den samlade
betydelsen av detta. Olika slag av försäljningsintäkter kan också vara viktiga för institutioner eller grupper. Det kan gälla allt från egen kafé- eller restaurangverksamhet till
försäljning av souvenirer, böcker och egenproducerade CD-skivor. För vissa kan även
kursverksamhet baserad på den egna kärnverksamheten vara en viktig källa till intäkter.
Egna insatta medel från annan förvärvsverksamhet förekommer i viss utsträckning hos
fria grupper liksom att man ofta tar ut mycket låga löner/ersättningar.

3.2 Scenkonstområdet
De nationella statliga institutionerna för vilka staten är huvudman tilldelas sina anslagsmedel direkt av regeringen som också följer upp deras verksamhet. Kulturrådet ansvarar
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för att fördela det statliga stödet till regionala och vissa lokala institutioner och verksamheter liksom till fria grupper och vissa av regeringen utpekade aktörer samt att följa
upp deras verksamhet. Staten är i dessa fall aldrig huvudman för verksamheten.
Nationella institutioner
Kungl. Operan hade 2008 cirka 17 procent icke offentlig finansiering, varav 13 procentenheter utgjordes av biljettintäkter och 1–2 procentenheter kom från sponsring. Man
arbetar med sponsring och donationer som en viktig del av finansieringen som möjliggör satsningar som inte kan täckas med anslagsmedlen. Dramaten har idag två sponsorer samt en vänförening. Omkring 18 procent av finansieringen utgjordes av icke offentliga medel varav 12 procentenheter från biljettintäkter. Se även avsnitt 4.6 och 4.10 om
dessa institutioners arbete med sponsring. För Riksteatern utgjordes cirka 23 procent av
icke offentlig finansiering varav en procentenhet från sponsring och 14 procentenheter
från gager och biljettintäkter. Andelen icke offentlig finansiering ökade jämfört med
2007.
Regionala teater- och dansinstitutioner
Den samlade finansieringen för de regionala teater- och dansinstitutionerna dominerades 2008 av det offentliga stödet som låg på 81 procent. Biljett- och andra spelintäkter
utgjorde 12 procent, sponsor- och donationsmedel 1,2 procent.
Sammansättning totalt av intäkter 2008 för regionala
teater- och dansinstitutioner

andel sponsorer o
donationer; 1,2

andel övr intäkter
(exkl återbetald
moms); 5,4

andel
spelintäkter; 12,1

andel (%)
offentligt stöd;
81,2

De flesta regionala teater- och dansinstitutioner har en hög andel offentlig finansiering.
Fyra av de 30 institutioner som redovisas i diagrammet hade 2008 mer än 20 procent
icke offentlig finansiering. Denna dominerades hos så gott som alla av spelintäkter, vilket inkluderar biljettintäkter. Största andelarna spelintäkter hade Folkoperan med 39
procent, Cirkus Cirkör med 23 procent samt GöteborgsOperan och Stockholms stadsteater med 17 procent. Medianvärdet låg på ca 7 procent. Cirkus Cirkör hade även en hög
andel ”övriga intäkter” vilka i första hand utgjordes av intäkter från olika event som
man anordnat eller deltagit vid.
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Andel icke offentlig finansiering 2008 för regionala och
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Fem av de 30 institutionerna som redovisas i diagrammet hade 2008 intäkter genom
sponsring och/eller donationer. Bland dessa fanns Folkoperan med ca nio procent och
GöteborgsOperan med drygt fyra procent sådana intäkter. Om sponsringen slås ut på
samtliga studerade institutioners intäkter utgjorde den drygt en procent av de samlade
intäkterna. Se även avsnitt 4.7 om GöteborgsOperans arbete med sponsring.
Regionala och lokala musikinstitutioner samt regional musikverksamhet
Andelen offentlig finansiering är hög för de regionala och lokala musikinstitutionerna.
Sammansättning totalt av intäkter 2008 för regionala
och lokala musikinstitutioner

andel
biljettintäkter
7%

andel sponsorer
o donationer
3%

andel övr intäkter
4%

andel arrangörsintäkter
6%
andel (%) off
stöd
80%

Av de 14 studerade institutionerna hade fem intäkter från sponsorer. Sponsringen för
dessa varierade mellan 0,3 och 8,7 procent av intäkterna. Högst andel hade Västerås
Sinfonietta. Sammansättningen av de icke offentliga intäkterna varierade en hel del mellan de olika musikinstitutionerna.
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Andel (% ) icke offentlig finansiering 2008 för
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När det gäller den regionala musikverksamheten, s.k. länsmusik, så har även denna en
hög grad av offentlig finansiering.
Sammansättning totalt av intäkter 2008 för regional
musikverksamhet

andel
biljettintäkter
8%

andel sponsring
o donationer
1%

andel övr
intäkter
3%

andel arrangörsintäkter
9%
andel (%)
offentligt stöd
79%

Även för den regionala musikverksamheten varierade sammansättningen av de icke
offentliga intäkterna en hel del. För de 12 studerade länsmusikverksamheterna utgjorde
de icke offentliga intäkterna mellan sex och 43 procent. Några hade i detta en stor andel
biljettintäkter, andra en stor andel intäkter från arrangörer. Delvis beror variationen på
olika principer att ta betalt för uppträdanden.
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Andel (% ) icke offentlig finansiering 2008 för
regionala musikverksamheter
100
90
80

andel övr intäkter

70
60

andel sponsring o
donationer

50
40

andel
biljettintäkter

30
20

andel arrangörsintäkter

10
0
Regionala musikverksamheter

Fria teatergrupper
För de 92 redovisade fria teatergrupperna utgjorde det offentliga stödet totalt cirka 60
procent, spelintäkterna 31 procent och sponsringen drygt 0,5 procent. Övriga intäkter
om cirka 8 procent innefattade allt från uthyrning av lokaler och teknisk utrustning till
intäkter från café, kurser, med mera.
Sammansättning totalt av intäkter 2008 för fria
teatergrupper
andel sponsorer o
donationer
1%

andel övr intäkter
8%

andel spelintäkter
31%

andel offentligt stöd
60%

Samtliga dessa fria teatergrupper hade någon del annan finansiering än offentlig. Cirka
1/4 av dem hade mer än 50 procent icke offentlig finansiering. Var femte fri teatergrupp
hade någon form av sponsring. Andelen sponsring för dessa varierade mellan 0,5 och
drygt 30 procent av de totala intäkterna. Högst andel hade Opera på skäret och Södertäl-
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jeoperan. Totalt för samtliga fria teatergrupper uppgick sponsringen till drygt 0,5 procent av de samlade intäkterna.
Andel (% ) icke offentlig finansiering 2008 för fria
teatergrupper
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Fria dansgrupper
För de fria dansgrupperna utgjorde spelintäkterna ungefär 1/4 av de samlade intäkterna.
Sammansättning totalt av intäkter 2008 för fria
dansgrupper
andel övr intäkter
9%

andel spelintäkter
26%

andel offentligt
stöd
65%

Endast en av de 45 redovisade fria dansgrupperna hade någon sponsringsintäkt för 2008
och då med ett mycket begränsat belopp. Däremot hade alla, med något enstaka undantag, någon eller några andra former av icke offentliga intäkter. Sju av dansgrupperna
hade mer än 50 procent sådana. Främst utgjordes de av spelintäkter.
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Andel (% ) icke offentlig finansiering 2008 för
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Fria musikgrupper
De fria musikgrupperna fick en betydande andel, 63 procent, av sina intäkter i form av
spelintäkter. I detta ingick gager och entréavgifter. Endast cirka 0,3 procent av intäkterna utgjordes av sponsring. Det offentliga stödet svarade för ungefär 1/4 av musikgruppernas intäkter.
Sammansättning totalt av intäkter 2008 för fria
musikgrupper
andel övr intäkter
12%
andel sponsring o
donationer
0%

andel offentligt stöd
25%

andel spelintäkter
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Alla musikgrupperna, med något enstaka undantag, hade någon eller några andra former
av icke offentliga intäkter. Fem av de 128 musikgrupper som redovisas i diagrammet
hade sponsring, varierande mellan en och 12 procent av deras totala intäkter. Högsta
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andelen sponsring (bland annat från den lokala sparbanken) hade Huaröds kammarorkester.
Andel (% ) icke offentlig finansiering 2008 för fria
musikgrupper
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Viss teaterverksamhet
Utöver de regionala och lokala institutionerna och de fria grupperna finns inom scenkonstområdet vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse. Dessa av regeringen namngivna
teaterinstitutioner får bidrag från frigruppsanslaget. Den samlade finansieringsbilden för
fyra av dessa – Ulriksdals Slottsteater, Vadstena-Akademien, Orionteatern och Strindbergsteatern – framgår av diagrammen nedan.
Sammansättning totalt av intäkter 2008 för viss
teaterverksamhet
andel övr intäkter
8%

andel sponsorer o
donationer
12%

andel
biljettintäkter
18%

andel (%)
offentligt stöd
62%

Sammansättningen av finansieringen 2008 skilde sig väsentligt åt mellan dessa fyra
institutioner. Vadstena-Akademien och Strindbergsteatern fick till exempel knappt tio
procent från biljettintäkter, Orionteatern cirka 33 procent och Ulriksdals slottsteater cir-
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ka 22 procent. Nästan 30 procent av Vadstena-Akademiens och 15 procent av Ulriksdals Slottsteaters intäkter utgjordes av sponsring eller donationer medan Orionteatern
respektive Strindbergsteatern inte alls hade någon sådan finansiering. För till exempel
Ulriksdals Slottsteater utgjordes övriga intäkter främst av ersättningar för evenemang
och stöd från teaterns vänförening. Även Vadstena-Akademien har en livaktig vänförening.
Sammansättning av intäkter 2008 för viss
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Från anslaget gick även ett bidrag till Dalhalla för deras operaverksamhet som utgjorde
en mindre del av sommarverksamheten. Dalhalla hade nästan 80 procent av sin totala
finansiering från biljettintäkter och cirka fyra procent från sponsring.

3.3 Museiområdet (inkl. konsthallar i museistatistiken)
För museiområdet finns det sedan många år den officiella statistik som Kulturrådet årligen tar fram. I denna har t.o.m. 2008 även ingått ett antal konsthallar. Dessa redovisas
för enkelhets skull här tillsammans med museerna. I den officiella statistiken ingår endast museer och konsthallar med minst en årsarbetskraft. För 2009 är en ny och bredare
statistik för bild- och form under utarbetande – se nedan under avsnitt 3.4 om bild- och
formområdet.
Den samlade finansieringen för de redovisade 171 museerna och 26 konsthallarna utgjordes till drygt 70 procent av offentliga medel, såväl från Kulturrådet som från regional och kommunal nivå. Den icke offentliga finansieringen bestod till cirka 2 procent av
sponsring, 4 procent entréavgifter, 10 procent uppdragsintäkter och 13 procent övriga
intäkter.
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Sammansättning totalt av intäkter 2008 för museer och konsthallar
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Andelen icke offentlig finansiering varierar kraftigt mellan museerna inom samtliga
kategorier. De statliga museerna Postmuseum, Eketorps borg och Museum Tre Kronor
hade inga offentliga medel för driften medan till exempel Zoologiska museet vid Lunds
universitet nästan helt var finansierat med offentliga medel. Även för de kommunala
museerna, liksom för de regionala museerna och övriga museer, var spridningen stor.
Andel (%) icke offentlig finansiering för museer 2008
100,0

Andel (%) annan än offentlig finansiering

90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
1

171
Centrala

Övr statliga

Kom m unala

Regionala

Övriga

Relativt många museer inom respektive kategori har sponsring i någon form. Högst andel med sponsring återfinns inom kategorierna centrala (statliga) museer samt övriga
museer. Den senare kategorin inrymmer många små, starkt lokalt förankrade museer.
Av de redovisade konsthallarna hade 35 procent sponsring.
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Andel (%) av museerna och konsthallarna som
2008 hade sponsring
Konsthallar
Övriga museer
Kommunala museer
Regionala museer
Övr statliga museer
Centrala museer
0

20

40

60

80

100

Procent

Den genomsnittliga omfattningen av sponsring för de olika kategorierna sedan 2000 har
sin egen profil för respektive kategori. De centrala museerna ligger kring en procent och
de kommunala vanligtvis därunder. Sponsringen för regionala museer steg långsamt till
2008 och vad då uppe på cirka två procent. För kategorierna statliga övriga museer,
konsthallar respektive övriga museer har sponsringsintäkterna varierat kraftigt mellan
åren.
Andel (% ) sponsring av totala intäkter
för museer och konsthallar 2000-2008
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Se även exemplen i avsnitten 4.4 om Nordiska Akvarellmuseet, 4.9 om Nationalmuseum och 4.11 om Kronan-projektet vid Kalmar läns museum.
De flesta museer och konsthallar som har sponsring av någon omfattning har i botten en
offentlig finansiering med 45–75 procent vilket framgår av diagrammet. Museer med
mycket hög andel sponsringsintäkter var bl.a. Tumba bruksmuseum (72%), Geologiska
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museet (35%) och Idrottsmuseet (35%), Lunds Universitets Historiska museum (26%),
Nordiska Akvarellmuseet (26%), Kulturen i Lund (24%) och Judiska museet (23%).
Konsthallar med hög andel sponsring var bland annat Marabouparken (39%) och Stiftelsen Färgfabriken (37%).

Samband 2008 mellan museernas och konsthallarnas finansiering av
offentliga medel respektive finansiering genom sponsring
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3.4 Bild- och formområdet
Som tidigare nämnts har den statistik som finns tillgänglig till och med 2008 rörande
vissa konsthallar varit integrerad med den officiella museistatistiken som Kulturrådet
har ansvar för. Dessa uppgifter redovisas därför tillsammans med uppgifterna om museiområdet.
För 2009 har undersökningspopulationen breddats avsevärt för att en bredare och bättre
bild- och formstatistik ska kunna utarbetas. Därmed har även efterfrågade uppgifter om
intäkter ändrats. I enkäten för 2009 har entréavgifter, medlemsavgifter, försäljningsintäkter och övriga intäkter efterfrågats. Sponsring och donationer har i den nya undersökningen inte använts som separat variabel utan ingår bland övriga intäkter. Detta vägval gjordes eftersom många aktörer inom området inte vill redovisa detaljer om sin finansiering. Mycket preliminära uppgifter från den nya undersökningen visar att andelen
”övriga intäkter” utgjorde cirka 12 procent för de 115 institutioner som har lämnat information om sina intäkter medan det offentliga stödet utgjorde ca 70 procent av deras
intäkter. Omkring 70 institutioner har i undersökningen inte lämnat information om sina
intäkter och ingår alltså inte i underlaget för diagrammen.
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Intäkter 2009 (prel.) för institutioner inom bild- och formområdet
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Liksom inom övriga konstområden som tidigare har redovisats varierar andelen icke
offentlig finansiering högst väsentligt mellan institutionerna, med hela skalan från allt
till inget alls. Sannolikt saknar ganska många av de institutioner som inte lämnat information om sina intäkter helt offentlig finansiering.
Andel (% ) icke offentlig finansiering 2009 för institutioner inom
bild och form (prel. uppgifter)
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Vi betonar än en gång att uppgifterna om bild- och forminstitutionerna är preliminära
och kan komma att justeras eftersom datamaterialet fortfarande är föremål för kontroller
och bearbetning. Kulturrådet avser att publicera den nya bild- och formstatistiken före
sommaren.
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3.5 Biblioteksområdet
De kommunala folkbiblioteken finansieras nästan helt med primärkommunala medel.
Vissa mindre medelstillskott erhålls från Kulturrådet genom utvecklingsbidrag och distributionsstöd samt stöd till läsfrämjande insatser. Den officiella statistik om bibliotek
som Kulturrådet årligen sammanställer redovisar inte finansiering. Enkätsvaren för denna visar dock att det vid folkbiblioteken anordnas en mängd kulturaktiviteter, såväl genom egna insatser som genom inbjudna externa aktörer. Mycket av detta sker sannolikt
ideellt eller med lön från annat håll. Ett mindre antal bibliotek drivs i annan än primärkommunal regi.
De flesta av de bibliotek som drivs i annan än primärkommunal regi är små filialer eller
utlåningsstationer, som har varit nedläggningshotade. Oftast har en förening tagit hand
om filialen och driver den på delvis ideell basis. Föreningarna är hembygdsföreningar,
byalag eller liknande men också Korpen och några Folkets Husföreningar. Några exempel på bibliotek som drivs i alternativa driftsformer är Grubbe i Umeå kommun som en
intraprenad, det vill säga ”en självständig, företagsliknande enhet, som på uppdrag utför
verksamheter inom den kommunala organisationen”. Rena entreprenader finns också,
exempelvis i Hällefors, där Hällefors Bokhandel AB driver biblioteken i Hällefors och
Grythyttan. I Töre i Kalix kommun driver en lokal affärsinnehavare (kiosk, café, spelbutik) biblioteket på entreprenad. Dieselverkstadens bibliotek i Nacka kommun drivs på
entreprenad av Dieselverkstadens biblioteks ekonomiska förening, ett personalkooperativ.
En rörlig form av bibliotek har skapats inom ramen för projektet Böcker till alla arbetsplatser, som bland andra IF Metall, SEKO och Transportarbetarförbundet står bakom.
Syftet med projektet har varit att starta arbetsplatsbibliotek över hela landet, med särskilt fokus på mindre och mobila arbetsplatser. Projektet, som nu är inne på tredje och
sista året, har till exempel byggt upp ett nät av vägbibliotek i Sverige. Kulturrådet har
2010 stött projektet med en miljon kronor.

3.6 Kulturtidskrifter
Förordningen om statligt stöd till kulturtidskrifter hade till och med. 2009 ett absolut
krav på att sökande tidskrift skulle förväntas gå med förlust och inte heller tidskriftens
ägare fick ha så god ekonomi att den kunde förväntas klara utgivningen utan statligt
stöd. Endast en tidskrift redovisade ett större överskott 2008 än vad man erhållit i bidrag
från Kulturrådet. Denna fick dock medgivande till att föra över de oanvända medlen till
2009 års verksamhet.
Omkring 80 procent av de kulturtidskrifter som fick produktionsstöd från Kulturrådet
för 2008 redovisade våren 2009 i sina återrapporteringar att de gått med underskott i
verksamheten. För 14 av de 87 redovisade kulturtidskrifterna var underskottet belopps-
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mässigt större än det bidrag de fått från Kulturrådet. I en del fall har man i återrapporteringen till Kulturrådet kommenterat att detta underskott täcktes med egenfinansiering.
Intäkter 2008 för kulturtidskrifter som erhållit
produktionsstöd från Kulturrådet
Andel övrigt
20%

Andel offentligt
stöd
31%

Andel
prenumerationer
29%

Andel
lösnummerintäkter
6%
Andel
annonsintäkter
14%

För de kulturtidskrifter som fått stöd från Kulturrådet för 2008 och återrapporterat om
sin ekonomi varierar sammansättningen av de icke offentliga intäkterna högst väsentligt. Ungefär 2/3 av dem har mer än 50 procent andra intäkter än offentligt stöd.
Andel (%) icke offentlig finansiering 2008 för kulturtidskrifter
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3.7 Sammanfattande om förekomst av icke offentlig finansiering
När man grovt jämför de olika kulturområden som omfattats av kartläggningen ska man
komma ihåg att urvalet inom de flesta områdena utgörs av sådana organisationer som
sökt och fått stöd från Kulturrådet. När det gäller de av regeringen utpekade regionala
verksamheterna så är därmed grundpopulationerna samtliga organisationer, medan det
för de fria grupperna och kulturtidskrifterna endast är en del av de totala populationerna,
dels eftersom inte alla söker stöd från Kulturrådet, och dels eftersom inte alla som söker
stöd får sådant. Såväl några regionala verksamheter som ett antal fria grupper och kulturtidskrifter har måst uteslutas ur analyserna eftersom den ekonomiska redovisningen
inte varit komplett. När det gäller museer och konsthallar samt bild- och forminstitutioner är populationerna från totalundersökningar av alla sådana i Sverige som hade minst
en anställd årsarbetskraft. Att svara på dessa statistiska undersökningar är frivilligt. Av
populationen museer och konsthallar har drygt tio procent inte redovisat sina intäkter
2008 och ingår därför inte i analyserna. I de preliminära uppgifterna för bild- och formstatistiken saknas information om intäkter från cirka 40 procent av de svarande som
alltså inte heller ingår i analysen.
Med ovanstående reservationer i minnet ser finansieringsbilden översiktligt ut enligt
nedan för organisationerna inom de olika kulturområdena.

Sammansättning (% ) av intäkterna inom olika
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4. EXEMPEL PÅ ICKE OFFENTLIG FINANSIERING
De exempel som ges i det här kapitlet visar på ett antal olika ansatser när det gäller omfattning och utformning av samarbeten, liksom hur man eventuellt väljer att synliggöra
och argumentera kring sina sponsringssamarbeten och andra finansieringslösningar.
Underlag för beskrivningarna har dels hämtats från berörda organisationers webbplatser,
årsredovisningar och annat presentationsmaterial, dels genom intervjuer med företrädare
för ett antal av organisationerna. Vissa citat har tagits med från presentationer på berördas webbplatser eftersom det är intressant att se hur man med egna ord argumenterat
och presenterat sina förslag och samarbeten.
De presenterade exemplen är vart och ett intressant som illustration av att det finns
många sätt att ta sig an finansieringsbehov och finna samverkanslösningar med olika
aktörer. Exempelvis är inga sponsringslösningar i våra exempel identiska eftersom alla
samverkansrelationer handlar om att utifrån givna regelverk hitta lösningar som passar
båda parter. Alla relationer och lösningar blir därmed i något avseende unika, såväl för
att företagen som sådana är unika som för att kulturorganisationerna är det. Det gäller
både företagens och kulturorganisationernas planer och avsikter med sina verksamheter
och kunskaper, erfarenheter och idéer hos de individer som bemannar nyckelpositioner.
Exemplen visar vad som har varit möjligt att göra inom ramen för nuvarande skattelagstiftning när man hittat samarbetsytor.
Exemplen visar också att utgångspunkterna kan vara helt olika när samarbeten initieras.
I den ena änden på skalan hittar man projekt som Mulle Meck-biblioteket (se exempel
4.2) där en idé ledde till ett gemensamt startat projekt med gemensamma åtaganden. I
den andra änden befinner sig de stora institutionerna (t.ex. Kungl. Operan, GöteborgsOperan och Nationalmuseum – se exempel 4.6, 4.7 och 4.9) som kontinuerligt och
strukturerat arbetar med att knyta till sig både företag och intresserade privatpersoner.
Däremellan finns en mångfald av lösningar.

4.1 Rum för barn på Kulturhuset
”Rum för barn”, det vill säga barnbiblioteket på Kulturhuset i Stockholm, har sedan
starten varit ett välbesökt bibliotek för barn i olika åldrar. I början av 2000-talet påbörjades diskussioner om hur biblioteket kunde utvecklas och förnyas. Idén byggde på ett
bibliotek helt utformat efter hur barn söker böcker. Kulturhuset hade då sedan en tid
tillbaka en diskussion om ett samarbete med Åhléns och presenterade därför visionen
om det nya biblioteket för dem.
När samarbetet mellan Åhléns och Kulturhusets ”Rum för barn” påbörjades 2005 blev
det uppmärksammat främst från kulturens håll eftersom det var ovanligt att näringslivet
gick in och finansierade en stor del av en kulturell verksamhet. Åhléns bar den största
kostnaden för ombyggnaden med 3,2 miljoner kronor mot motprestation i form av ex-
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ponering och andra tjänster. Därutöver finansierades biblioteket av Framtidens kultur
med 600 000 kronor och från Kulturrådet med 200 000 kronor. Samarbetsavtalet med
Åhléns var på tre år.
Bakgrunden för samarbetet var från Åhléns en önskan om att under en treårsperiod skapa ett bibliotek på barnens villkor och på så sätt öka barns intresse för läsning och från
Rum för barns håll handlade det om att hitta en bra samarbetspartner för att kunna
genomföra det nya biblioteket.
Samarbetet med Åhléns avslutades efter den överenskomna tidsperioden. Chefen för
Rum för barn ser mycket positivt på samarbetet och menar att både Rum för barn och
Åhléns utvecklades genom samarbetet. För Rum för barn var det positivt att få in ett
affärstänkande. Åhléns skriver på sin hemsida att de genom samarbetet fick möjligheter
att komma närmare en av de viktigaste målgrupperna – barn och barnfamiljer – samt att
de fick värdefulla insikter och idéer om hur barns behov och önskemål kan mötas på ett
ännu bättre sätt.
År 2008 påbörjade Rum för barn ett nytt samarbete med en aktör från näringslivet. Den
här gången var det Polarn o Pyret. Samarbetet är begränsat till att omfatta utställningar
och aktiviteter i Rum för barns lokaler. Sammanlagt handlar det för tre år om sponsring
med en miljon kronor från Polarn o Pyret. Visionen för samarbetet sammanfattas enligt
FN:s Barnkonventions trettioförsta artikel: Barn har rätt till lek, vila och fritid. I visionen har Rum för barn och Polarn o Pyret enats om fem olika punkter;
• Att utveckla Rum för barn till en plats där barn och vuxna kan knyta an till varandra
på barnens villkor.
• Att stärka barnets roll i samhället och ge frågor som rör barnens situation en egen
agenda.
• Att ge barnen möjlighet att uttrycka sig fritt och utforska sin omvärld.
• Att låta barn vara aktiva och utvecklas genom att använda alla sina sinnen.
• Att låta barn vara barn.
Chefen för Rum för barn menar att de möjligheter som samarbeten med näringslivet
tillför dels är att näringslivet får tillgång till kreativitet och dels att kulturlivet får tillgång till ett mer affärsmässigt synsätt. Nackdelar och hinder är att det tar mycket tid och
kräver en annan kompetens. Det är också mycket viktigt att det finns en gemensam värdegrund för att ett samarbete ska kunna etableras och att samarbetet måste följas upp
och utvärderas.

4.2 Bibliotek i lekpark
Mulle Meck-biblioteket ligger i anslutning till temalekparken Mulle Meck i Järvastaden
norr om Stockholm. Järvastaden ligger i norra Solna och beräknas ha drygt 12 000 invånare – varav många barnfamiljer – inom några år. Temaparken som öppnade 2008 är
gratis för besökarna och öppen dygnet runt. Parken är baserad på den populära barn-
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boksfiguren Mulle Meck som har skapats av författaren George Johansson och illustratören Jens Ahlbom. Det var också de som tillsammans med konstnären och scenografen
Tor Svae kom med idén om ett miniatyrbibliotek i parken. Kontakter togs mellan Solna
stadsbibliotek och Järvastaden AB som på kort tid tog beslut om en gemensam satsning
på ett litet bibliotek. Från Solna kommuns sida sågs biblioteket som ett första steg till
ytterligare satsningar på kultur i området.
Biblioteket öppnade sommaren 2009. Det var öppet fem dagar per vecka under 10
veckor på sommarhalvåret och bemannades av två ungdomar. Solna kommun har enligt
avtalet, som löper på tre år, bekostat medier och delar av personalkostnaderna, medan
Järvastaden AB har bekostat det lilla bibliotekshuset på 15 m2 och delar av personalkostnaderna. Solna kommun har utöver avtalet hållit biblioteket öppet enstaka helger
under hösten. Biblioteket har haft mycket besök både av förskolegrupper och familjer
och varit uppskattat som en vilopunkt för barn och föräldrar. Personalen har hållit dagliga sagostunder. Böckerna har lånats på förtroendebasis och barnen har själva registrerat sina lån. Under de veckor biblioteket hade öppet lånades cirka 600 böcker.
Solna stadsbibliotek har gjort en utvärdering av verksamheten vilken visade att det finns
ett stort behov av biblioteksservice för de barnfamiljer som flyttat in i Järvastaden men
att parken också har attraherat många familjer som bor på andra platser. Kultur- och
fritidsförvaltningen har i uppdrag av politikerna att tillhandahålla kulturaktiviteter i
stadsdelen i framtiden och barnen är en prioriterad grupp som behöver böcker. Mulle
Meck-biblioteket blev, enligt utvärderingen, mycket lyckat och ett snabbt, roligt och
obyråkratiskt exempel på samarbete.
Skälen till att Järvastaden AB har satsat på Mulle Meck-biblioteket är flera. Företaget
valde att satsa på en verksamhet som ger stor effekt på sikt, hellre än att lägga ner pengar på en traditionell marknadsföring av bostadsområdet. Mulle Meck-parken, som har
blivit något av ett landmärke för Solna stad och Järvastaden, attraherar inte bara boende
utan en stor del av de cirka 100 000 besökarna kommer från andra håll, vilket medför
ökad attraktionskraft för området. Ett skäl att satsa på just en lekpark var att verksamhet
som attraherar barn drar till sig många besökare.
Mulle Meck står för både lek och lärande. Båda partnerna bedömer att Mulle Meckbiblioteket innebär ett positivt tillskott till området och att det ger goodwill både till
Järvastaden och till Solna kommun.

4.3 Umedalen Skulptur och Umedalens skulpturpark
Umedalen Skulptur är ett återkommande konstprojekt som har genomförts i Umedalen i
Umeå sedan 1994. De konstnärer som visar sina verk är både unga konstnärer i början
av sin karriär och väl etablerade och internationellt kända konstnärer. Bakom projektet
står Balticgruppen AB, ett privat företag som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter i
Umeå. Balticgruppen köpte mentalsjukhuset Umedalen av Västerbottens läns landsting
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1987 och enligt företagets VD var företagets ambition att förvandla Umedalen till något
positivt.
Balticgruppen har ett nära och långsiktigt samarbete med Galleri Andersson Sandström,
som står för det professionella urvalet och de praktiska arrangemangen. Verk av mer än
150 svenska och utländska konstnärer, med särskilt fokus på skulptur, har visats vid
Umedalen Skulptur. Umedalen Skulptur har blivit uppmärksammade med flera utmärkelser, bland annat Kultur och Näringslivs pris för Bästa kultursponsring 2004 och Boverkets stadsmiljöråds pris 2005 för Konst och design i det offentliga rummet.
Ur det från början årligen återkommande konstevenemanget har en permanent skulpturutställning, Umedalens skulpturpark, vuxit fram. Till denna har 30–35 skulpturer köpts
in av Balticgruppen och placerats i skulpturparken. Umedalens skulpturpark är ständigt
öppen och har mer än 20 000 besökare varje sommar.
Umedalen Skulptur och skulpturparken har, enligt företagets VD och ägare, kommit till
på grund av ett privat intresse för konst. Han räknar inte med att satsningen ska var ekonomiskt lönsam utan har snarare ambitionen att erbjuda de boende i Umedalen och övriga umebor något positivt. Balticgruppen beskriver sin satsning på följande sätt: ”All
verksamhet i koncernen präglas av filosofin att främjande av god kultur leder till högre
livskvalitet, stärker den lokala identiteten och därmed förbättrar förutsättningen för
koncernbolagens verksamheter. Balticgruppen har genom satsningar på skulptural
konst, bland annat i Umedalens skulpturpark, medverkat till att göra Umeå till ett nationellt centrum för skulptural konst.”

4.4 Nordiska Akvarellmuseet
Akvarellmuseet i Skärhamn som invigdes 2000 är ett nordiskt centrum för konst baserad på vattenfärgstekniker. Nutidskonst, traditionell konst, forskning och utbildning
skapar ett levande och aktivt museum. Man hade 2008 nästan 180 000 besökare. Museet
har av Svenska ICOM i samverkan med Riksförbundet Sveriges Museer utsetts till
Årets museum i Sverige 2010.
Museets verksamhet har en bred finansiering, främst från offentlig sektor och fonder.
Mycket betydelsefullt för museets tillblivelse har bidragen om drygt 17 miljoner kronor
från Stiftelsen Framtidens kultur varit. Med hjälp av en modell baserad på Arts & Business arbete i England etablerades tidigt en rad samarbeten med det regionala näringslivet. Bidragsgivarna är idag uppdelade i tre kategorier: huvudpartners (bidrag över
250 000), partners (100 000) och övriga partners (50 000). Till huvudpartners hör Göteborgsposten som bidrar med flera sidors annonsutrymme årligen och Shout som bidrar
med formgivningen av dessa annonser. Samarbetet har lett till en ökad kännedom om
museet i regionen och besöksundersökningar visar att besökarnas geografiska hemvist
till stor del sammanfaller med Göteborgspostens spridningsområde. Övriga sponsorer är
bl.a. Semcon och TransAtlantic.
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I utbyte mot sponsring erbjuder Akvarellmuseet möjligheten att hålla konferenser i museets lokaler, att ordna särskilda visningar för anställda samt inbjudningar till arrangemang såsom vernissage. Öppenheten gentemot regionens näringsliv har inneburit att
museet har blivit en viktig mötesplats i regionen. På museets vernissage möts regionens
kultursektor, politiker samt representanter för näringslivet. Det har alltså blivit ett värde
i sig att ingå i museets nätverk. En fördel för museet med näringslivssamarbeten är också ett breddat besöksunderlag, dvs. genom personalvisningar så får man besökare som
eventuellt annars inte hade hittat fram till museets verksamhet.
Avgörande för dessa samarbetens tillkomst och upprätthållande är den personliga kontakten. Enligt Akvarellmuseets marknads- och utvecklingschef är ett personligt engagemang i företagsledningen avgörande. Följaktligen är sponsringssamarbeten sköra
samarbeten kring ömsesidig nytta som riskerar att brytas upp vid exempelvis ledningsbyte. En svårighet med sponsringssamarbeten är att det är tidskrävande. Museets erfarenhet är att det kan vara bättre använd tid att söka medel från fonder än att försöka få
näringslivet att bidra med motsvarande medel. Museet har också försökt förbereda företagssponsring genom konsulthjälp, dock utan större framgång.
Ett kvitto på Akvarellmuseets betydelse i regionen är den forskningsrapport som John
Armbrecht och Tommy D Andersson vid Handelshögskolan i Göteborg presenterade i
januari 2010. Genom en ny metod som mäter kulturupplevelsers ekonomiska värde visar forskarna på värdet av Nordiska Akvarellmuseet för Tjörn och regionen. Kulturupplevelsen omräknad till pengar beräknas ge ett samhällsekonomiskt värde på 265 miljoner kronor. De 12,9 miljoner kronor i offentliga medel som går till Nordiska Akvarellmuseet ger således samhällsekonomiskt 20 gånger tillbaks. Forskarna visar också att de
tillresta besökarna spenderar 13,2 miljoner kronor på Tjörn i form av entréavgifter, mat
och dryck, shopping, transport och övernattning. Forskningen, som baseras på intervjuer
med 414 besökare till museet samt 600 intervjuer med invånare i regionen, visar alltså
på värdet av ett besök på museet, men också vilka känslomässiga värden man får när det
finns en kulturinstitution i närheten. Rapporten visar också att det inte finns belägg för
argumentet att vård, skola och omsorg fått mindre medel på grund av kommunens del i
satsningen på kultur.

4.5 Göteborgs Dans- och Teaterfestival
Göteborgs Dans- och Teater Festival startade 1994. Sedan dess har festivalen anordnats
i augusti vartannat år. Syftet med festivalen är att presentera samtida scenkonst från
hela världen samt inspirera konstutövare och publik till utveckling genom möten och
idéutbyte. Festivalen är den enda i Sverige som presenterar samtida scenkonst.
Festivalen arrangeras av Göteborgs stads kulturförvaltning, men har stöd av och samarbetar med en mängd olika aktörer. Under 2008 hade festivalen utöver Göteborgs stads
kulturförvaltning stöd av Kulturrådet, Svenska institutet, Framtidens kultur, Västra Gö-
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talandsregionen, Kulturkontakt Nord, Flemish Community, Goethe - Institut, Cultures
France, Nordisk Kulturfond, Sparbanksstiftelsen Första, Dramatiska institutet och i
samarbetet Next Step genom Europeiska Unionens Kulturprogram. Därutöver hade festivalen samarbete med ett tiotal andra aktörer.
Trots att festivalen har en mängd olika samarbetspartners är den offentliga finansieringen grunden. Under 2008 utgjorde 70 procent av intäkterna offentliga bidrag, från såväl
statligt som regionalt och lokalt håll. Sju procent av intäkterna kom från olika fonder
och knappt åtta procent från sponsring.

4.6 Kungliga Operan
Kungl. Operan skriver (mars 2010) på sin webbplats så här om möjligheterna att sponsra deras verksamhet:
” Kungliga Operan erbjuder företag exklusiva förmåner och upplevelser i unika miljöer
med möjligheter till exponering, varumärkesbyggande och PR-aktiviteter. Vi skräddarsyr individuellt anpassade avtal med kreativa lösningar som en del i er totala kommunikation, oavsett om ni vill bedriva kundvård, öka försäljningen eller göra något för personalen. Om ni vill göra ett stort intryck på kunder, partners och personal, i en spännande konstnärlig inramning, är Kungliga Operan en utmärkt samarbetspartner. Vi
arbetar med ett fåtal sponsorer vilket möjliggör större exponering/aktivering för dem
som väljer att vara med. Det går även att sponsra separata projekt som vår omfattande
barn- och ungdomsverksamhet ”Unga på Operan”, de digitala sändningarna eller
andra särskilt utvalda projekt.”
Operan har idag enligt webbplatsen tre sponsorer (HQ Bank, KPMG och Nordea) och
fem s.k. officiella partners (Acando, Baker & McKenzie Advokatbyrå, DDB, Hilton,
Scream Mediabyrå). Av Operans totala intäkter utgör sponsring 1–2 procent.
På sponsorernas och de officiella partnernas webbplatser ges ibland samarbetet med
Operan stort utrymme, ibland syns det inte alls. En överblick den 15 mars visade:
•
HQ Bank – visar f.n. inte sponsringen av Operan. Däremot synliggörs sponsringen av Alpina skidlandslaget redan på ingångssidan.
•
KPMG – under OM KPMG/Corporate Social Responsibility/Sponsring har man
en hel sida om sponsringen av Operan som man menar har en professionalism
som stämmer väl överens med KPMG:s egen. Vidare skriver man: ”Genom vårt
sponsorengagemang har vi möjlighet att möta våra kunder och blivande medarbetare i en inspirerande och givande miljö.”
•
Nordea – från Nordeas ingångssida måste man chansa på att hitta information
om sponsring på nordea.com. Där hittar man under Sponsring/Sponsring i Sverige
dock inget om Operan, bara om idrottssponsring.
•
Acando – under OM Acando/Samarbeten hittar man en hel webbsida om Operan. Där skriver man bl.a.: ”En viktig grund till beslutet att ingå samarbete med
Kungliga Operan är det goda arbete Operan bedriver i att tillgängliggöra sina
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•
•
•
•

konstarter för olika grupper i samhället, bland annat genom fortbildningsarbete
och verksamhet för barn och ungdom. … Vi är mycket glada över att få möjlighet
att samarbeta med Operan och ser fram emot ett stimulerande utbyte till gagn för
våra båda verksamheter.”
Baker & McKenzie Advokatbyrå – globalt. Sponsringen av Operan ej på webben.
DDB – globalt marknadsföringsföretag. Sponsringen av Operan ej på webben.
Hilton – global hotellkedja. Sponsringen av Operan ej på webben.
Scream Mediabyrå – under ”Kunder” finns Operans logga bland övriga kunders
loggor. Ingen övrig information ges om samarbetet.

För några år sedan (2006) startades Kungliga Operans Årliga Donationsfond av en
grupp personer som lämnar ett årligt bidrag till särskilda projekt som inte ryms i den
årliga budgeten. Sådana har varit inköpet av Hammarklaveret, bevarande av historiska
kostymer, bygget av en konsertscen för Hovkapellet samt en ny webbportal för barn och
unga.

4.7 GöteborgsOperan
GöteborgsOperan skriver (mars 2010) på sin webbplats så här om möjligheterna att
sponsra verksamheten:
”Vår vision är att bli ett av Europas mest intressanta operahus. Sedan invigningen 1994
har vi kunnat ge en rad föreställningar som tidigare inte varit möjliga att framföra i
Göteborg. Vår repertoar med opera, dans och musikal lockar en allt större, allt mer
mångskiftande och engagerad publik till vårt hus. Men för att nå vårt mål krävs resurser. Vi arbetar hela tiden för att stärka relationerna till näringslivet och göra GöteborgsOperan till företagens naturliga mötesplats.
Genom att sponsra GöteborgsOperan väljer du att stödja ett rikt kulturliv i Göteborg
och Västsverige som bidrar till en konkurrenskraftig region att leva, arbeta och verka i.
Du når en attraktiv och köpstark målgrupp och får samtidigt möjlighet att nyttja vårt
unika hus som mötesplats för att stärka personliga relationer – såväl externa som interna.
GöteborgsOperan uppfattas av många som den ledande operascenen ur ett nordiskt
perspektiv. Vi erbjuder dig en möjlighet att associeras med ett av Sveriges starkaste
varumärken inom kultur- och nöjesbranschen.
Sponsorprogrammet engagerar sedan länge ett stort antal västsvenska företag och deras anställda inom bland annat verkstads- och bilindustrin samt bank- och finansvärlden. Nu behöver vi dig också”.
Företag som vill sponsra och samarbeta med GöteborgsOperan kan göra det på fyra
olika nivåer – som huvudsponsor, operasponsor, sponsor eller i en form som man kallar
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Tag Plats. Man gör på webbplatsen också reklam för att man kan specialutforma och
skräddarsy olika former av näringslivssamarbeten. Hur sponsorerna exponeras beror på
vilken nivå som väljs och hur avtalet utformas.
Vad får man som huvudsponsor, operasponsor och sponsor? Så här skriver GöteborgsOperan på sin webbplats:
• ”Bästa exponering mot en bred, inflytelserik och köpstark målgrupp. Sponsorerna exponeras i vår foajé, i generalprogrammet och i annat tryckt material
samt på GöteborgsOperans webbplats.
• Tillgång till en unik mötesplats där kundaktiviteter och specialarrangemang kan
skräddarsys efter önskemål.
• Möjlighet att stärka kundrelationer genom kultur och nätverka med andra företag i regionen.
• Intern utveckling och personalvård genom erbjudanden och rabatter till de anställda.
• Inbjudningar till diverse nätverkskapande aktiviteter, så som årliga festkvällar
och ambassadörsträffar.
• Biljetter till premiärer och förtur vid biljettköp till attraktiva föreställningar.
Dessutom är ni med och bidrar till långsiktiga satsningar som bidrar till ökad
konkurrenskraft och företagsetableringar i regionen.”
För GöteborgsOperan står, enligt dess egen webbplats, sponsringen idag för cirka tre
och en halv procent av intäkterna.
Man har idag fyra huvudsponsorer (E.ON, Göteborgs hamn, SKF, Volvo), en officiell
logistikleverantör (Schenker), 13 operasponsorer (Andra AP-fonden, Astra Zeneca,
Ericsson, Göteborg Energi, Handelsbanken, Hertz Sweden, KPMG, Ramirent, Rederi
AB Transatlantic, Saab Microwave Systems, Sjätte AP-fonden, Swedbank, Volvo Personbilar Sverige), sju sponsorer (Eka Chemicals, Emil Lundgren, Pulsen, Rondo Grafisk Kommunikation, SEB, Setterwalls Advokatbyrå, Volvofinans) och cirka 50 Tag
Plats-sponsorer.
Tag Plats-sponsorerna betalar 25 000 kronor per år och får då enligt webbplatsen
”- Två fria biljetter till fyra premiärer per säsong.
- Inbjudan till säsongens festkväll – en höjdpunkt för det västsvenska näringslivet. Alla
sponsorer träffas och njuter av festprogrammet i salong och foajé.
- Förtur vid biljettköp till attraktiva föreställningar.
- Specialerbjudanden under spelsäsongen.
- Bästa exponering i vår foajé, på vår hemsida och i vårt generalprogram.
- Guldkort till vår OperaBar, en exklusiv mötesplats för sponsorer med gäster.
- Inbjudan till Temakvällar där ni bjuds på inspirerande möten med scenkonstens mästare.
- GO Nyheter, vår kvartalstidning med intervjuer, inblickar bakom kulisserna och reportage om kultur- och näringsliv.
- En handgjord modellstol.”
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GöteborgsOperan har valt en öppen och bred ansats med uppenbar ambition att ha en
tydlig näringslivsanknytning och att knyta till sig många sponsorer.

4.8 Moderna Museet – i Stockholm och Malmö
Moderna Museet har länge arbetat med sponsring och annan finansiering. Under 2008
då man firade 50-årsjubileum fick man extraordinära gåvor och donationer för inköp till
samlingen och kunde förvärva konstverk till ett värde av sammanlagt 100 miljoner kronor.
När det gäller sponsring så har man idag (mars 2010) sju sponsorer (Brummer&Partners, Investor, Storåkers McCann, primewine, E.ON, Scania och Vinge), tre samarbetspartners samt en vänförening. Så här skriver man idag på sin webbplats:
”Moderna Museet är det ledande konstmuseet i Norden och har ett mycket starkt varumärke. Museet har en av Europas bästa samlingar av modern och samtida konst och ett
omväxlande och högkvalitativt utställningsprogram samt en innovativ konstpedagogisk
verksamhet. Detta sammantaget gör att museet placerar sig bland de tio bästa i världen.
Museets två ledord excellence and access, världsklass och tillgänglighet, genomsyrar
hela verksamheten och visar vår strävan att alltid vara på toppnivå och samtidigt öppna
för en stor och bred publik. Drygt 500 000 personer besöker årligen Moderna Museet i
Stockholm och tar del av ett rikt program av hög internationell klass.
Moderna Museet har goda erfarenheter av långsiktiga sponsorsamarbeten. Sponsring
handlar om ett marknadsföringssamarbete och bygger på idén om ömsesidig nytta. Museet kan erbjuda sina sponsorer attraktiva förmåner och en spännande och prestigefull
mötesplats.”
I januari 2010 startade man en ny verksamhet i Malmö om vilken man skriver:
”Med Moderna Museet Malmö skapar vi ett andra nationellt museum för modern konst.
Det känns storartat att samarbeta med ett ledande internationellt företag som E.ON,
där traditionen finns av stöd till kultur i allmänhet och till bildkonst i synnerhet, via
moderbolaget i Tyskland. E.ON Nordics position i Sydsverige gör företaget till en kongenial partner i Malmö, säger Lars Nittve, överintendent Moderna Museet.”
E.ON skriver på sin egen webbplats bl.a. om sina motiv för att gå in som sponsor:
”E.ON är huvudsponsor till Moderna Museet i Malmö. Moderna Museet är det ledande
konstmuseet i Norden med en av Europas bästa samlingar av modern och samtida
konst. Museet arbetar enligt en långsiktig strategi för samverkan med näringslivet och
har god erfarenhet av framgångsrika sponsorsamarbeten. … Engagemanget hos E.ON
för barn och unga, och företagets fokus på socialt ansvar i sponsorarbetet, är ett av
flera starka skäl till samarbetet. ”
”För E.ON Nordic är samarbetet med Moderna Museet Malmö en strategisk satsning
där E.ON vill bidra till att göra Malmö och regionen ännu attraktivare.”
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”Som huvudsponsor stöder E.ON Nordic den övergripande verksamheten på Moderna
Museet Malmö och en större utställning per år. Med övergripande verksamhet menas
publika aktiviteter och pedagogik som skolprogram, lärarkvällar, familjeprogram samt
offentliga guidade visningar. Moderna Museets pedagogiska arbete är förankrat i en
50-årig tradition, och präglas av museets ledord: världsklass och tillgänglighet.”

4.9 Nationalmuseum
Nationalmuseum uppmanar (mars 2010) på sin webbplats intresserade att gå med i Nationalmusei Vänner, bli sponsor eller hjälpa museet genom en donation. Om sponsring
skriver man därvid så här:
”Som partner till Nationalmuseum stärker ni ert företags kulturella image och kvalitetsprofil samtidigt som ni aktivt stödjer Sveriges och Stockholms kulturliv.
Under 2008 hade Nationalmuseum totalt 1 825 000 möten med sin publik. I siffran ryms
besökare i museet på Blasieholmen, liksom i museets 20 fasta samlingar ute i landet och
på webbplatsen. Genom att bli vår sponsor når ni en attraktiv målgrupp via en ny spännande kanal.
…
Våra partners får tillgång till ett unikt forum, en fantastisk miljö för kundmöten, personaltillställningar och andra aktiviteter. Via utställningar, temakvällar och kreativa
utbildningar kan ni erbjuda er personal ny inspiration. Nationalmuseum strävar efter
att ha ett begränsat antal stabila samarbetspartners.
…
Du kan sponsra museet på olika sätt:
• Huvudsponsorskap, 1,5–2 miljoner kr/år
• Sponsorskap olika prisnivåer, 500 000 – 1 000 000 kronor
• Projektsponsring efter överenskommelse
• Barter
• Företagspaket”
Nationalmuseum har idag sex sponsorer (Accenture AB, HQ Direct, Fagerhults Belysning AB, Svenska Dagbladet, Fältman & Malmén samt Clarion Hotel Stockholm).
Viktigt för museet är även Föreningen Nationalmusei Vänner som har funnits sedan
1911 och vars främsta uppgift är att berika museets samlingar genom förvärv av värdefulla konstföremål. Föreningen ska också hjälpa till att sprida intresset för Nationalmuseum och dess samlingar och verksamhet. Medlemmarna i Föreningen Nationalmusei
Vänner får bl.a. fri entré till samlingarna och samtliga utställningar på Nationalmuseum,
till Magasin 3 Stockholm konsthall, till Moderna Museet samt till en rad slott med samlingar från Nationalmuseum: Drottningholms slott, Gripsholms slott, Leufsta bruk,
Läckö slott, Nynäs slott, Strömsholms slott och Ulriksdals slott med Orangeriet och
Drottning Kristinas kröningsekipage.
Nationalmuseum hade 2008 ett statligt anslag på 77 miljoner kronor vilket täckte 55
procent av verksamhetens kostnader, dock ej för att köpa in konst. Icke offentlig finan-
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siering utgjordes av biljettintäkter, pedagogiska program (visningar, kurser, föreläsningar), försäljning m.m. Intäkter från sponsorer/donatorer stod för cirka tre procent av den
totala budgeten. Museet är beroende av donerade medel för att kunna komplettera samlingarna. Där gör bidragen från Nationalmusei Vänner och andra donatorer skillnaden
mellan att kunna förvärva konstverk eller tvingas avstå. Flera personer har genom Vänföreningens historia donerat pengar till stöd för Nationalmuseum. Nationalmusei Vänner ansvarar idag för åtta fonder och fem stiftelser. Dessa är inte öppna för ansökningar
från allmänheten.

4.10 Dramaten
Dramaten har idag två sponsorer vilka presenteras (mars 2010) så här på Dramatens
webbplats:
”Dramaten har idag sponsoravtal med Quesada och The Royal Bank of Scotland.
Från 1 juli 2006 är kapitalförvaltningsbolaget Quesada huvudsponsor för Dramaten.
Dramaten får genom samarbetet med Quesada ännu större möjligheter att uppfylla sitt
uppdrag som nationalscen och att vara ledande inom teatern i Sverige. Kultursamarbetet med Dramaten kompletterar Quesadas befintliga engagemang för sociala, humanitära och idrottsliga insatser.
Quesada Kapitalförvaltning AB bedriver diskretionär förvaltning. Quesadas förvaltningssystem möjliggör att alla kunders individuella behov och önskemål tillgodoses.
Förvaltningen kan liknas vid en dynamisk process med inriktning mot aktiv tillgångsfördelning. Det innebär att Quesada flyttar kapitalet mellan olika tillgångsslag för att
åstadkomma hög avkastning till låg risk. För detta ändamål fungerar traditionella fonder och alternativa investeringar som utmärkta komplement. Quesada tillhandahåller
ett brett utbud av tjänster relaterade till kapitalförvaltning. För att kunna ge kunderna
bästa tänkbara service använder de samarbetspartners med olika inriktning. (+Länk till
Quesadas webbplats)
The Royal Bank of Scotland förknippas gärna med Kungliga Dramatiska Teatern, som
är en av Sveriges ledande kulturinstitutioner och som liksom RBS kombinerar en lång
historia med nytänkande och kreativitet, säger Anna Törnerud, marknads- och kommunikationsansvarig för RBS i Norden.” (+Länk till The Royal Bank of Scotlands webbplats)
På Quesadas webbplats kan man läsa att man sponsrar tre verksamheter varav Dramaten
är en: ”Quesada gör även en insats på kulturens område, då vi sedan flera år är huvudsponsor till Kungliga Dramatiska Teatern. Kultursamarbetet med Dramaten kompletterar Quesadas befintliga engagemang för sociala, humanitära och idrottsliga insatser.”
Dessutom beskriver man Dramatens verksamhet på en separat webbsida.
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The Royal Bank of Scotland hänvisar på sin centrala webbplats till sin svenska gren för
sponsringsförfrågningar men har ingen lättåtkomlig information om vilka som man
sponsrar.
Dramaten har också en ideell vänförening, Dramatens Vänner, vars syfte är att stödja
intresset för Dramatens verksamhet i synnerhet och intresset för teaterkonsten i allmänhet. Föreningen anordnar seminarier, teatercaféer, specialarrangemang och teaterresor.
Idag har man cirka 700 medlemmar i vänföreningen.

4.11 Kalmar läns museum – Kronan-projektet
Den 1 juni 1676 kantrade, exploderade och sjönk regalskeppet Kronan sydöst om Öland
under en drabbning mellan den svenska och den förenade dansk-holländska flottan.
Kronans undergång är en av de största fartygskatastroferna i svensk historia, med endast
ett fyrtiotal överlevande av den 850 man starka besättningen. Under tjugo års tid har
Kalmar läns museum inom ramen för Kronan-projektet bedrivit marinarkeologisk utforskning av stormaktstidens största skepp. Mer än 20 000 föremål har bärgats och konserverats. I huvudsak har Kronan-projektet hela tiden varit sponsor- och uppdragsfinansierat vilket museet uppenbarligen inte upplevt vara helt oproblematiskt. I verksamhetsberättelsen för 2008 för museet skriver man om Kronan-projektet bland annat:
”Resurserna är fortsatt ytterst begränsade i relation till verksamhetens dignitet, omfattning och utvecklingspotential. Resurstillförseln, främst i form av sponsring, är trots allt
av temporär karaktär och kan inte anses utgöra den solida grund som projektet måste
vila på för att erhålla en trygg framförhållning och långsiktighet. Två av Kronanprojektets tre heltidstjänster samt övervägande delen av den operativa verksamheten är sponsor- och uppdragsfinansierade. Projektets struktur har i detta avseende inte förstärkts
efter tjugo år. Enhetens övriga verksamhet är uppdragsfinansierad och lönebidragsbaserad. I enlighet med den visionsutredning som länsmuseet presenterade under 2001, är
det fortfarande av högsta prioritet att framför allt den sponsorfinansierade tjänsten
inom enheten snarast permanentas och finansieras samt att en assisterande marinarkeologtjänst tillskapas inom ramen för länsmuseets gemensamma förvaltning. Detta för
att skapa den nödvändiga långsiktighet och trygghet som är en förutsättning för att slutföra Kronan-projektet i enlighet med den målsättning som slagits fast i länsmuseets
styrelse.”
Kronan-projektet har 2010 sponsorstöd från Graninge AB, Svensk kärnbränslehantering
AB, Länsförsäkringar Kalmar län, Proxy Electronics AB och Poseidon Industri AB
samt bidrag från ytterligare något tiotal intressenter. Väsentligt för projektets genomförbarhet är också att de personer som dyker på vraket – ett 60-tal personer varje sommar –
gör det ideellt. Man bedömer från projektledningen att projektets långsiktighet och tydlighet är avgörande för att man ska kunna dra till sig icke offentlig finansiering.
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4.12 Kulturmiljöområdet
Riksantikvarieämbetet ansvarar för anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård (KMVmedel). Beslut om enskilda insatser är delegerade till länsstyrelserna. Sponsring och
externfinansiering som komplettering till insatser från detta anslag förefaller vara sällsynt, även om det finns stiftelser och liknande som i vissa fall bidrar. Vanligast är att
ägaren till ett objekt eller en byggnad bidrar till genomförandet av vårdinsatserna, och
att det statliga bidraget därvid täcker en del av de antikvariska överkostnaderna. Det är
värt att notera att insatser med KMV-medel sannolikt ofta görs i miljöer där det också
förekommer externfinansiering. Detta fångas inte upp av myndigheterna eftersom
KMV-insatsen är avgränsad och specifik.
Verksamhet utanför Riksantikvarieämbetets ”kontroll”
Det finns ofta ett stort ideellt och samhälleligt engagemang omkring kulturhistoriskt
intressanta miljöer och lämningar. Ofta finns organiserade vänföreningar och liknande
runt kulturreservat, byggnadsminnen och arbetslivsmuseer. Dessa bidrar ofta till finansiering av olika insatser i och omkring objekten. I dessa föreningar finns ofta lokala och
regionala företag. Det kan handla om att lokala hantverksföretag bidrar med material
och arbetstid, om annonsering på platser och i informationsmaterial et cetera. Det är
dock inte möjligt att uppskatta några volymer av denna finansiering, men det är sannolikt så, att utan ett starkt lokalt engagemang skulle många av dessa miljöer inte ha bevarats. Den icke offentliga finansieringens betydelse för kulturarvets vård och bruk är alltså betydande. Ett exempel är Kulturreservatet Linnés Råshult som på sin webbplats listar ett tjugotal sponsorer och bidragsgivare, bland annat IKEA.
Förutom ett ”myller” av små och lokalt starkt förankrade verksamheter och miljöer kan
det vara värt att påpeka att många företag och branschorganisationer tar och har tagit
stort ansvar för ”det egna” kulturarvet, vilket delvis används i företagens marknadsföring. Riksantikvarieämbetet har i rapporten ”Företagens kulturarv – lönsamt i längden”
(RAÄ 2002:1) bland annat studerat denna fråga. Här kan nämnas att STORA och Investor i samband med bildandet av stiftelsen Kopparberget i Falun avsatte 110 miljoner
kronor, samtidigt som man avsatte ett betydande fastighetsbestånd till stiftelsen. Volvo
bedriver egen museiverksamhet, som bland annat lyfter fram kulturarvet, liksom flera
andra företag. Organisationer som Jernkontoret avsätter bland annat medel för industrihistorisk forskning och har bibliotek och konstsamlingar som är tillgängliga för allmänheten.
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5. HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR BREDDAD
FINANSIERING
Hinder och möjligheter beror dels på de inblandade aktörerna och deras kunskaper och
agerande inom befintliga regelverk, dels på möjligheterna att ändra regelverken. Främst
är det sannolikt revideringar av skattereglerna som skulle kunna vara av särskild betydelse för att möjliggöra väsentligt breddad finansiering av kulturen, dvs. komplettering
av den offentliga finansieringen.

5.1 Hinder
Okunskap och osäkerhet hos kulturorganisationer
Attityderna bland kulturorganisationer till sponsring är i mångt och mycket polariserade. Samtidigt saknar många en uppfattning om villkor och förutsättningar för sponsring.
Det finns en utbredd uppfattning att näringslivet har mycket att lära av kulturverksamheterna och vice versa. Bland kulturorganisationerna finns hos många också en skepsis
till sponsring, bland annat för att det är resurskrävande att jobba med sponsorer och man
tror att det bara är de större organisationerna som kan knyta sponsorer till sig. Det finns
också en uppfattning om att näringslivets intresse för sponsring är svagt. Fyra av tio
kulturorganisationer anser att sponsring inkräktar på den konstnärliga friheten. Detta är
några av de slutsatser som Kultur och Näringsliv drar från den studie som man med
hjälp av Demoskop genomförde våren 2008 genom en webbenkät till drygt 600 kulturorganisationer, utvalda bland Kulturrådets bidragssökande.
Färre än hälften av de tillfrågade ansåg att sponsring är ett bra sätt att finansiera kulturverksamhet och en av fyra tyckte att kulturen i större utsträckning borde finansieras genom sponsring. Det finns dock väsentliga nyansskillnader i åsikterna kring sponsring
bland dem som för närvarande har sponsring och dem som inte har det. Bland dem som
hade sponsring var det ingen som ansåg att sponsring inkräktar på den konstnärliga friheten medan det bland övriga var drygt 40 procent som ansåg detta. I undersökningen
var det inom området jazz/folkmusik som denna uppfattning uttrycktes som starkast.
Merparten av de svarande kulturorganisationerna hade inga större förväntningar på
sponsring i framtiden. De flesta trodde att den kommer att vara oförändrad (46 %). De
största hindren för att utöka sponsorsamarbetet trodde man var att den egna organisationen inte är tillräcklig kommersiellt intressant (18 %), följt av tidsbrist (16 %) och bristande intresse från sponsorer (12 %). Främst i organisationer som ännu inte hade sponsring ansåg en del också att frågan om företagens avdragsrätt för sponsring kunde vara
ett stort hinder.
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Okunskap och osäkerhet hos presumtiva finansiärer/sponsorer
Den enkät till företag som Kultur och Näringsliv med hjälp av ett undersökningsföretag
genomförde i början av 2009 visade på att det i det privata näringslivet allmänt finns en
positiv inställning till kultursponsring men också att de som idag inte sponsrar har en
hög tröskel att ta sig över för att börja. Det gäller t.ex. både att det är svårt att såväl hitta
ingångar till kulturlivet som att veta om presumtiv sponsring kan vara avdragsgill för
det egna företaget. Man saknade bl.a. möjligheten att tydligt och enhetligt kunna mäta
nyttan för det egna företaget av en sponsringsinsats. Detta var förstås kopplat till behovet att gentemot Skatteverket kunna argumentera för rätten till avdrag för en satsning.
Av de drygt 200 företag som svarade på enkäten hade 1/4 pågående sponsring och nästan alla dessa var nöjda med samarbetena med berörda kulturorganisationer. Bara hälften av dem hade dock utvärderat sponsorskapet och 60 procent ansåg att beslutet om att
sponsra inte hade tagits på affärsmässiga grunder.

Skattelagstiftningen
Frågan om utformningen av skattelagstiftningen vad avser avdragsrätt vid sponsring och
donationer tas återkommande upp i olika sammanhang. Bland annat har Stockholms
handelskammare och organisationen Kultur och Näringsliv drivit frågan om generösare
regler. Den har även tagits upp i riksdagen, till exempel i M-motionen 2005/06:Kr252
och i KD-motionen 2009/10:Sk539. I den i höstas avlämnade Gåvoincitamentsutredningens betänkande Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet
(SOU 2009:59), som regeringen för närvarande bereder, föreslår utredaren en snävare
tillämpning för kulturområdet än regeringen hade indikerat i utredningens direktiv. Detta har föranlett kritiska reaktioner från bland andra förbundsdirektören i Svensk Scenkonst och ordföranden i Kungliga Operan AB.
Momsreglerna på kulturområdet uppfattas av många som svåra att förstå och tillämpa.
En CD med tal är till exempel belagd med 6 % moms medan en CD med musik har den
vanliga 25 % moms. För en bildkonstnär som själv säljer sina verk utgår ingen moms
om den årliga försäljningen är mindre än 336 000 kronor. Vid försäljning över 336 000
kronor är det 12 % moms. Om konstnären har ett bolag, eller om försäljningen sker genom ett galleri utgår däremot 25 % moms på verket. Den höga momssatsen för galleriförsäljning anses försvåra spridning av svensk konst utomlands på konstmässor, genom
gallerisamarbeten, et cetera, eftersom momsen är lägre i andra länder.
För svenska företag är idag alla förbättringar av miljön möjliga att skriva av, förutom
om det handlar om utsmyckning med konst som inte är integrerad i en byggnads konstruktion. Detta begränsar konstnärers avsättningsmöjligheter för sin konst.

5.2 Möjligheter
Att skapa bättre möjligheter till ökad icke offentlig finansiering av kulturverksamheter
kan dels eftersträvas inom befintliga regelverk, dels genom strategiska justeringar av
främst det skattetekniska regelverket. Nedan resoneras kring olika möjliga åtgärder.
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Synliggörande av goda exempel
En del av den okunskap och osäkerhet som idag finns om sponsring ock andra finansieringsmöjligheter borde kunna undanröjas genom att lyfta fram olika aktuella exempel i
ljuset. En del av de exempel som presenteras i den här rapporten skulle kunna passa i ett
sådant sammanhang. Beskrivningar av exempel bör inte bara lyfta fram det positiva och
det som varit bra i projekten utan även till exempel visa hur man resonerat kring risker
och möjligheter samt vad som reglerats i avtalen mellan parterna.
En metod att synliggöra frågor kan vara att skapa uppmärksamhet genom att dela ut ett
pris till särskilt förtjänta. Sedan några år tillbaka tillämpar Kultur och Näringsliv denna
metod genom att årligen uppmärksamma bra exempel på samarbeten mellan näringsliv
och kulturområdet genom att utlysa ett pris – Swedish Arts and Business Awards (Stora
Kultur och Näringslivspriset) – och anordna en prisutdelningsceremoni.
Den som idag överväger sponsring hittar på Skatteverkets webbplats saklig information
om vad inkomstskattelagen säger om avdragsrätt, det vill säga att endast utgifter för att
förvärva och bibehålla inkomster är avdragsgilla. Dessutom hittar man referenser till ett
antal domar som idag styr Skatteverkets tolkning. Skatteverket skulle dock kunna utveckla sin information så att den blev mera pedagogisk och tydlig för den som överväger att sponsra, kanske genom ett antal tydliga exempel.

Utökad information och rådgivning
Under många år har presumtiva kultursponsorer efterlyst bättre förutsägbarhet när det
gäller om ett tänkt sponsringsupplägg kan bli avdragsgillt. Nyligen har Kultur och Näringsliv tillsammans med Skatteverket tagit fram ett formulär som ska kunna utgöra tillräcklig grund för Skatteverket att lämna förhandsbesked om avdragsmöjligheterna. Faktorer som därvid måste belysas av den presumtive sponsorn är bl.a. kommersiellt motiv,
vad avtalet omfattar, beräknat marknadsvärde, förväntad motprestation och dess beräknade värde. Inom Skatteverket har man skapat ett nätverk med de handläggare vid olika
skattekontor som ska hantera sponsringsfrågor. Erfarenheterna hittills tyder på att detta
har underlättat för intresserade att komma i kontakt med rätt personer på Skatteverket
och att medvetenheten har ökat om vad Skatteverket beaktar när man bedömer avdragsmöjligheter.
Kultur och Näringsliv avser att fortsätta att agera för att informera om de aktuella förutsättningarna för främst sponsring och donationer. Man har också till Kulturrådet framfört att man gärna ställer upp och håller kortare utbildningsseminarier runt om i landet
om det skulle finnas efterfrågan på sådana kunskapshöjande insatser.
Ett sätt att sprida kunskap om möjligheter till breddad finansiering inom kulturområdet
är att tillskapa mötesplatser mellan kulturorganisationer och företag. En föregångare
finns i Storbritannien genom Arts & Business som fungerar som stöd och hjälp både för
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kultursektorn och företag som vill sponsra kultur. I Sverige finns det, förutom Kultur
och Näringsliv som arbetar på ett liknande sätt, en rad initiativ och projekt som syftar
till att stärka samverkan mellan kultur och företag, liksom företagandet inom kultursektorn.
Inom de kreativa och kulturella näringarna är det vanligt att arbeta i kluster för att på det
sättet skapa en kreativ miljö, ofta med olika mindre företag inom en geografiskt avgränsad region. Nätverket för upplevelseindustrin som består av åtta mötesplatser arbetar
med att stimulera samverkan mellan forskning, utbildning, näringsliv och kultur efter
den s.k. FUNK-modellen. Ett annat sätt att stärka nya entreprenörer inom den kreativa
sektorn är att ge dem tillgång till inkubatorverksamhet, det vill säga att samlat tillhandahålla kontorsplatser, praktiskt stöd, utbildning, nätverk, et cetera under ett startskede
tills de kan stå på egna ben. Det finns flera exempel där regioner/län tar aktivt ansvar för
att utveckla inkubatorsverksamhet och andra stöd för företag inom de kreativa näringarna. Krenova i Västerbotten och Norrbotten erbjuder till exempel arbetsplatser för professionella entreprenörer inom kultur-, restaurang-, design-, media- och dataspelssektorn som vill stärka eller utveckla sin affärsidé. Ett annat regionalt nätverk är KKN (kulturella och kreativa näringar), som verkar i Dalarna, Gävleborg och Värmland. KKN
arbetar brett med kartläggning av kreativa näringar inom regionerna, anordnar inspirationsdagar och nätverksträffar, inkubatorverksamhet och rådgivning. Transit Stockholm
är ett annat exempel på inkubatorsverksamhet som är specialiserad på affärsrådgivning
och coaching för kreatörsföretagare.
De nätverk som finns har i regel som syfte att stärka företagande inom kultursektorn.
TILLT, som är verksam i Västra Götalandsregionen, har delvis ett annat uppdrag, nämligen att utveckla möten mellan kultursektorn och arbetsplatser i regionen. Inom ramen
för TILLT bedrivs också ett stort antal gränsöverskridande projekt inom gränsområdet
kultur och företag.

Start av nya kulturfonder
Ett antal initiativ till nya finansieringsmöjligheter har tagits under senare tid, främst med
anledning av avvecklingen av Framtidens kultur. Man får i sammanhanget inte heller
glömma att det finns många privata stiftelser och fonder, vilka ofta förvaltas av en
kommun. Dessa stiftelser och fonder har dock vanligtvis ett relativt begränsat kapital
och är främst inriktade på stöd till lokal verksamhet, ibland med mycket speciella förtecken. I det här sammanhanget finns det skäl att nämna Allmänna arvsfonden som fördelar betydande summor privata medel till bl.a. kulturområdet, med särskild inriktning
på projekt som rör barn, ungdomar och personer med funktionshinder.
Nya lokala/regionala fonder eller stöd
I Stockholm bildades hösten 2008, på uppdrag av Stockholms stad, fonden Innovativ
Kultur. Avsikten är att fonden ska stödja kulturell och konstnärlig förnyelse samt att
utveckla samarbetet mellan kultur, näringsliv och forskning. Man har etablerat samarbete med Framtidens kultur för 2010–2011 och har även fått delfinansiering från EU: s
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regionalfond. Uppbyggnaden av fonden är bland annat tänkt att ske genom partnerskapsprogram där intresserade kan bidra med donationer, villkorade bidrag, mentorskap
eller genom deltagande med personal eller material. Inom fonden testar man även att
tillsammans med ett företag skapa något man kallar mikrofinansiering där vem som
helst kan donera medel för genomförande av projektidéer som presenteras på webben.
Västra Götalandsregionen har skapat ett nytt stöd till utvecklingsprojekt kallat Frispel –
kulturella innovationer. Genom Frispel vill man ”stimulera till kulturella laboratorier
och tankesmedjor runtom i Västra Götaland. Stödet är till för att skapa möjligheter att
testa nya idéer på kulturområdet och är ett treårigt samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Framtidens kultur.” För ändamålet har man till att börja med avsatt
två miljoner kronor årligen. Medel kan sökas av enskilda personer eller organisationer/kommuner som vill hitta nya sätt att arbeta i Västra Götaland – mellan amatörer och
professionella, mellan föreningsliv och näringsliv, mellan lokalt, regionalt och globalt.
I Malmö kommun har under andra halvåret 2009 kreativa Malmöbor, dock ej professionella kulturarbetare, kunnat söka mindre belopp från Kulturexpressen för att förverkliga
sina idéer. Detta var ett stipendium som snabbt skulle ta tillvara på kreativitet och initiativ. Projektet har utvärderats och i april 2010 förväntas kommunstyrelsen besluta om
Kulturexpressen ska finnas även 2010.
Nya nationella kulturfonder
Den pågående avvecklingen av Stiftelsen Framtidens kultur kommer att minska medelstillgången inom kulturområdet med direkt 40–50 miljoner kronor årligen vartill ska
läggas de ytterligare medel som fondens medel har genererat från olika aktörer inklusive
EU. Den ersättning som regeringen avser tillskapa genom den s.k. Kulturbryggan kommer att vara viktig men den kommer att ha en väsentligt annan finansieringsstruktur
genom att den ska få årliga anslag genom statsbudgeten och ha krav på motfinansiering
från dem som ska kunna få stöd.
Intressant att notera är också att i den enkät som Kultur och Näringsliv genomförde
2009 till drygt 200 företag frågade man om intresse för att bidra till en ”Näringslivets
Kulturfond” där ett antal företag gemensamt skulle kunna bidra till en större fond. Fonden som skisserades skulle fördela medel till utvalda projekt. Mycket eller ganska positiva till ett sådant förslag sa sig 43 procent av de tillfrågade företagen vara.
I ett nordiskt perspektiv kan konstateras att det i Danmark finns ett antal självständiga
nationella kulturfonder som årligen bidrar med motsvarande 200–300 miljoner svenska
kronor till det danska kulturlivet, i första hand för investeringar. Även i Norge och Finland finns nationella kulturfonder.

41(46)

Kulturens icke offentliga finansiering

Ändring av skatteregler för sponsring, gåvor, donationer, moms, m.m.
Behovet av ändring av vissa skatteregler för att förbättra förutsättningarna för finansiering av kultur och för att förbättra villkoren för kulturskapare har framförts i olika sammanhang och från olika aktörer. Om man blickar utanför landets gränser är det svårt att
hitta något annat land som har en mer restriktiv skattelagstiftning än Sverige när det
gäller att stimulera till privat stöd till kulturell verksamhet. Se avsnitt 5.3 om regler
kring donationer och sponsring i 13 länder.
I sen tid finns t.ex. diverse synpunkter/idéer att hämta från remissvaren våren 2009 på
Kulturutredningens betänkande. Många tunga remissinstanser menade då att sponsring,
gåvor och donationer kan vara av stor betydelse för vissa utövare som en kompletterande finansieringsmöjlighet. Önskan om översyn av skattereglerna lyftes fram av bl.a.
Danshögskolan, Konstfack, Kungliga Konsthögskolan, Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Riksteatern, Nationalmuseum, Statens maritima museer, Tekniska museet,
Kungliga Musikaliska Akademien, Malmö stadsteater, Musik i Halland, Norrbottensteatern, Centrum för näringslivshistoria, Gotlands museum, Riksförbundet Sveriges museer, Stockholms kommun, Enköpings kommun, Eskilstuna kommun, Borås kommun,
Hjo kommun, Söderhamns kommun, Åre kommun, Östersunds kommun, Region Skåne, Dalarna läns landsting, Norrbottens läns landsting, TCO, DIK, Kultur & Näringsliv,
KRO, KLYS, Svensk Scenkonst, Svenska musikfestivaler samt Teaterförbundet.
Momsreglerna på kulturområdet skulle kunna förenklas. Sänkt moms kan antas leda
till ökade försäljningsintäkter och därmed en breddad skattebas. KRO, KLYS och Arteprenör föreslog i sina remissvar på kulturutredningen att momsen bestäms till 6 procent
medan Svenska galleriförbundet föreslog att momsen för konst läggs på 12 procent i
samtliga distributionsled.
Ett annat förslag som framförts är att möjliggöra avdragsrätt för företags och organisationers personalvårdande insatser på kulturområdet på motsvarande sätt som på
idrotts- och friskvårdsområdet. En sådan friskvårdsåtgärd antas öka efterfrågan på olika
kulturaktiviteter och därmed skulle intäktsmöjligheterna öka för berörda aktörer. Detta
är en fråga som även togs upp i några av remissvaren på Kulturutredningens betänkande, bl.a. från TCO, Länsstyrelsen i Gotlands län, Konstnärsnämnden och Åre kommun.

Införande av avdragsrätt för företag vid köp av konst
För de flesta konstnärer inom bild- och formområdet är visningsersättningar samt möjligheten att sälja sina skapelser avgörande för inkomstmöjligheterna. Ett förslag som
framförts från olika håll är att införa skattemässig avdragsrätt för företag vid förstagångsinköp av konst. En sådan möjlighet infördes i Danmark 2002. I remissvaren på
Kulturutredningen framförde Borås kommun, Kultur & Näringsliv, KRO, KLYS,
Svenska konstnärsförbundet och Svenska galleriförbundet att den danska lösningen
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borde tillämpas även i Sverige. I den enkät som Kultur och Näringsliv genomförde 2009
till drygt 200 företag svarade 30 procent att deras benägenhet att köpa konst skulle öka
om det fanns möjlighet att skriva av den.
Den danska modellen omfattar originalkonst som köps direkt av konstnär (som inte får
ha familjeband med köparen) eller dennes galleri och innebär att den konst som är flyttbar kan skrivas av med 25 procent årligen och att fast installerad konst skrivs av tillsammans med den byggnad den är installerad i. Enligt Svenska konstnärsförbundet har
omsättningen för konstinköp i Danmark tredubblats genom denna reform. En sådan avdragsrätt skulle även kunna kompletteras med ett högsta inköpspris och att det efter avskrivning ska finnas kvar ett restvärde så att konsten måste finnas kvar i företagets bokföring.
Om avdragsrätt införs för företag vid förstagångsköp av konst kan detta också förväntas
leda till att fler konstförsäljningar synliggörs och blir beskattade och att statens inkomster därigenom ökar. En effekt av en minskning av antalet obeskattade försäljningar av
konst skulle också innebära breddat skatteunderlag samt ökade vita inkomster för berörda konstnärer och därmed ett förbättrat pensionsunderlag och med tiden bättre pensioner.

5.3 Europeisk utblick
När man idag söker information om finansiering av kultur i andra länder dyker den pågående finansiella krisen upp allt som oftast som en anledning till att stödet till kultur
har minskat kraftigt genom att många företag har tvingats skära ner sina utgifter, bl.a.
när det gäller sponsring. I Storbritannien utgör sponsring en betydande del av kulturens
finansiering och det blir därmed särskilt känsligt. Neddragningen av sponsringen verkar
i viss mån gälla även i Sverige. Enligt Kultur och Näringslivs bedömning motsvarade
sponsringen inom kulturområdet i Sverige 2008 cirka 10 kronor per svensk vilket kan
jämföras med t.ex. Storbritannien där sponsringen då beräknades omfatta cirka 140 kronor per invånare.
CEREC (The European Committee for Business, Arts and Culture) har i en studie –
”Corporate Philanthropy, patronage and sponsorship taxation issues”
(http://www.boekman.nl/documenten/projecten_financing_07_cerec.pdf) – jämfört de
skattemässiga villkoren i samband med sponsring och donationer i 13 länder. Nedanstående tabell är ett försök att utifrån rapportens redovisning grovt sammanfatta andemeningen i de olika ländernas skatteregler som de såg ut 2007. I alla dessa länder var det
möjligt för företag att i olika utsträckning dra av utgifter för sponsring, dock sannolikt
med olika strikt tolkning av regelverket från respektive skattemyndighets sida.
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LAND
Belgien
Danmark
Frankrike
Irland
Italien
Nederländerna
Polen

Portugal
Storbritannien

Tyskland

Ungern
Österrike

Sverige

SKATTEREGLER KRING SPONSRINGSUTGIFTER
Rimliga kostnader kan dras av i förhållande till företagets finansiella
styrka eller omsättning
Rimliga kostnader kan dras av med hänsyn till den reklam man får
genom sponsringen
Avdragbara som reklamkostnader om de har att göra med företagets
verksamhet
Rimliga kostnader för nödvändig annonsering kan dras av, liksom
biljetter för personal (ej kunder).
Hanteras skattemässigt som andra reklamkostnader
Om sponsringen har ett samband med företagets verksamhet kan 75 %
dras av (eller allt över 4000 EURO)
Begreppet sponsring används bara i samband med radio och TV. I
övrigt ses det som reklamutgifter och bedöms som sådana. Logiskt
samband krävs mellan utgift och förväntad intäkt av den.
Om värdet av motprestation motsvarar mer än 5 % av en satsning ska
satsningen momsbeläggas och betraktas då som sponsring
Kostnader (men ej investeringar) helt avdragbara om det stöder företagets affärer. Restriktioner för motprestationer i form av underhållning m.m. Viss sponsring kan momsbeläggas.
Avdragbara om det finns ett direkt samband mellan sponsringen och
erhållna motprestationer. Har även skatteregler som berör den sponsrade organisationen.
Hanteras skattemässigt som andra reklamkostnader
Kostnader kan dras av med hänsyn till den reklam man får genom
sponsringen. Reklamen måste kunna nå en bred publik och tillställningar (event) måste alltså vara öppna för allmänheten. Sponsorskapet
måste omnämnas i aktuellt programblad och i företagets utåtriktade
PR-aktiviteter eller i massmedia.
Avdrag kan göras för utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster.
Restriktiv tillämpning.

Hur ser det ut med årlig avdragsrätt för företag vid donationer till kultur i det egna landet? Frågan är intressant bland annat mot bakgrund av den positiva responsen på den
fråga som Kultur och Näringsliv ställde till drygt 200 företag om deras intresse att bidra
till en större kulturfond om avdragsrätt för donerade medel infördes. CEREC har även
jämfört de skattemässiga villkoren för donationer från företag i ett antal länder.

LAND
Belgien
Danmark

44(46)

MAXIMALT ÅRLIGT AVDRAG VID FÖRETAGS DONATIONER TILL KULTUR
5 % av taxerbar inkomst eller 500 000 EURO
Inget max vid donationer till kulturinstitutioner som får offentligt stöd
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Frankrike
Irland
Italien
Nederländerna

och är godkända av skattemyndigheterna
60 % av donationer upp till 0,5 % av omsättningen
Inget max vid donationer till av skattemyndigheterna erkända, icke
vinstdrivande organisationer
10 % av taxerbar inkomst
10 % av taxerbar inkomst (oftast anses gåvorna vara affärsutgifter och därmed
fullt avdragbara)

Polen
Portugal
Storbritannien
Tyskland
Ungern
Österrike
Sverige

15 % av omsättningen
0,2 % av omsättningen + 60 % av donationer däröver
Inget max om mottagaren är en registrerad välgörenhetsorganisation.
Diverse regler. Ingen avdragsrätt vid donation av konstverk.
10 % av taxerbar inkomst eller 0,002% av omsättningen
25 % av taxerbar inkomst
10 % av föregående års taxerbara inkomst
Ingen avdragsrätt

Av de 13 länder som studien har jämfört är det således endast Sverige som inte har avdragsrätt för företag vid donationer.
Olika länder har även diverse andra särskilda regelverk och stimulanser som är riktade
mot kulturområdet. För eventuell fördjupning i olika länders regelverk och aktiviteter
kring finansiering av kultur kan följande länkar till motsvarigheterna till Kultur och
Näringsliv vara bra ingångar:
- Danmark
www.nyxforum.dk
- Frankrike
www.admical.org
- Irland
www.business2arts.ie
- Italien
www.impresacultura.it
- Nederländerna www.kunst-en-zaken.nl
- Polen
www.cte.org.pl
- Portugal
www.flad.pt
- Storbritannien www.AandB.org.uk
- Ungern
www.summa-artium.hu
- Österrike
www.iwk.at
- Sverige
www.kulturnaringsliv.se

5.4 Avslutande reflektioner
I ett internationellt perspektiv framstår Sverige som mycket återhållsamt när det gäller
att stimulera till icke offentliga satsningar inom kulturområdet. Givet en i grunden stabil
offentlig finansiering av kulturverksamheter skulle ökade bidrag från företag, organisationer och mecenater kunna utgöra viktiga komplement till de offentliga utgifterna för
kulturlivet och även stärka Sveriges tätposition såväl när det gäller invånarnas kulturkonsumtion som egna deltagande. I det manifest som Kulturrådets styrelse antog i juni
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2008 framfördes behovet av att finna strategier för att öka kulturens resurser genom att
hitta nya finansieringskällor, samarbeten, sponsring och bidrag från företag och privatpersoner. Vägen dit handlar till en del om att ännu bättre utnyttja de möjligheter som
redan finns, via förbättrad information och förbättrat samarbete mellan kultur och näringsliv. En viktig del av vägen behöver dock innebära en översyn av skattereglerna med
ambitionen att underlätta för icke offentliga aktörer att på olika sätt stödja kulturlivet.
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