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1. Sammanfattning

Finansiering av kulturprojekt sker med hjälp av biljettintäkter, offentligt stöd, bidrag från stipendier
och fonder samt sponsring från näringslivet. Kulturen i Sverige har länge åtnjutit offentligt stöd, men
det är bara drygt femton år sedan näringslivssponsring av kulturen startade.  I USA har
kultursponsring en betydligt längre historia. För att titta på hur man hanterat sponsring av kultur i USA
och ta del av deras erfarenheter och kunskaper har vi valt att åka till New York.  Vi har där talat med
representanter från kulturinstitutioner/kulturföreteelser av olika storlek, en representant från en
organisation som arbetar med att skapa kontakter mellan kultur och näringsliv samt en
sponsringskonsult som hjälper kulturprojekt att hitta pengar till sin verksamhet. För att få ta del av ett
svenskt perspektiv har vi även valt att träffa Sveriges kulturråd i New York.  Innan vi åkte till New
York träffade vi i Göteborg en representant från näringslivet som arbetar med sponsring samt
kulturarrangörer som arbetat mycket med att hitta sponsorer till sin verksamhet.

   Frågeställningarna har rört sig om hur man skapar sponsringskontakter, hur attityderna till sponsring
ser ut, vad detta får för konsekvenser för den konstnärliga verksamheten samt hur arbetet med
sponsring är organiserat i New York.  Arbetet är avgränsat till en del fallstudier och utger sig inte på
något sätt för att vara heltäckande.  Det finns dock en ambition att se vad man kan överföra till
Sverige.  Vad finns det för lärdomar att ta med sig för att underlätta arbetet med sponsring i Göteborg?

All slags sponsring är en affärsmässig överenskommelse mellan två parter.  Sponsring kräver alltid en
motprestation.  Både i intervjuer i Göteborg och New York har man poängterat att grunden för
sponsring är att bygga relationer mellan kultur och näringsliv. Vi har dock upplevt en väsentlig
skillnad i synen på sponsring hos näringslivet i USA och Sverige.  Genom de intervjuer vi gjorde i
New York kom det fram att sponsring av kultur är från näringslivet sida i USA en ren
marknadsföringsåtgärd.  I Sverige talar den företagsrepresentant vi mötte mer om personalvårdande
effekter och att gynna kulturlivet i företagets omgivning.

Det finns en grundläggande skillnad i synen på statens ansvar då det gäller kulturen i Sverige kontra
USA. I Sverige har vi en tradition av att staten stöttar 95% av alla kulturaktiviteter som äger rum. Vi
ser det som statens ansvar att möjliggöra kulturell mångfald samt att alla i Sverige ska ha tillgång till
kultur.  I USA är statens ansvar för kulturen ringa.  Ju mer staten blandar sig i desto mer inskränks
individens frihet.  Det finns också en tradition av ”Giving Back to theSociety” i USA.  Om ett företag
går mycket med vinst förväntas det att stötta kultur, sport eller ideella organisationer.

   Värt att ta fasta på då det gäller hur kulturinstitutioner arbetar med sponsring i USA är deras vana och
förmåga att värdera sin produkt och kommunicera  detta värde till olika företag. Vi tror att grunden för
en fruktbart arbete med sponsring är att skapa ökade kontaktytor och större förståelse mellan
näringsliv och kultur.
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2. Bakgrund

I Sverige har näringslivet sponsrat sportevenemang under lång tid, medan kulturlivet har fått mycket
lite sponsring. Vi tror att det börjar ske en förändring, där företag anser att kultur är intressant att
stödja. Att Sverige går från en enbart statligt finansierad kultur till en mer näringslivssponsrad kultur
har vi funnit intressant att titta närmare på. En trend vi tycker oss skönja är att offentligt stöd allt oftare
åtföljs av detaljreglering och projektifiering. Detta innebär en osäkrare tillvaro för kulturinstitutioner
och kulturutövare. Vi tror att behovet av att söka flera olika finansiärer därmed ökar.

USA är ett av de ledande länderna inom kultursponsring och kunskapen och erfarenheten är lång. Vi
vill ta del av den kunskapen som finns i USA. New York är känt för sitt rika kulturliv. Vi tycker att det
är intressant att titta på hur kulturprojekt hittar finansiärer och om det är så att näringslivets sponsring
av kultur är mer utbrett.

3. Syfte, mål och avgränsningar

Vi har med oss en tanke om att USA har en annan attityd till sponsring än vi har i Sverige. Syftet med
vårt projekt är därför att titta på hur kulturprojekt är finansierade i USA, med huvudinriktning på
näringslivssponsring. Både stora och små kulturprojekt är intressanta. Vi vill fokusera på hur
kulturarrangörer hanterar denna frågan samt få ta del av näringslivets perspektiv. Genom att undersöka
hur sponsringsfrågan hanteras i USA vill vi få med oss kunskap och erfarenheter tillbaka som kan ge
oss nya dimensioner på hur sponsring kan fungera i Sverige och i våra framtida projekt.

Det är omöjligt att under en veckas tid undersöka USA:s attityd till sponsring, vilket medför naturliga
begränsningar. Genom att tala med människor i olika positioner i New York tror vi att vi kan finna en
del av vad det är som gör att attityden till sponsring är mer öppen i USA. Möjligt är också att attityden
varierar beroende på om det är ett stort eller litet projekt. Vi tror inte att New York i sig är
representativt för USA. Snarare är nog New York en unik stad även i amerikanska mått mätt. Däremot
ser vi att just New York har ett rikt kulturliv, både i stora och kända teatrar samt mindre mer
frispråkiga scener. Vad är det som gör att det fria kulturlivet tycks blomstra i New York och kan det
vara så att sponsringen där på något sätt är mer vedertagen?

Avgränsningarna för detta projekt är att vi under fem dagar i New York gör sammanlagt sex
intervjuer. Utifrån dessa intervjuer kommer vi att göra en analys för bättre kunna hantera
sponsringsfrågan på vår hemort. Med dessa avgränsningar kan vi inte på något sätt dra några generella
slutsatser om sponsring i USA eller jämföra med Sverige.

4. Frågeställningar

Vår huvudfrågeställning är:
• Vad kan vi som blivande projektledare lära oss av arbetet med näringslivssponsring av

kulturprojekt i New York?
• Hur kan vi applicera detta i Göteborg?
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5. Definition av sponsring

Sponsring innebär ett affärsmässigt avtal mellan två parter. Detta innebär att företag skriver avtal med
en kulturinstitution där företag sponsrar med pengar, varor eller tjänster. I utbyte vill företaget
förknippas med kulturinstitutionen och på så sätt marknadsföra sig. Den kan också handla om
personalvård eller för företaget imageskapande aktiviteter. Vi har valt att fokusera på näringslivets
sponsring av kulturföreteelser.

6. Metodval

Vi har i första hand valt att belysa sponsringssituationen genom intervjuer med olika representanter
inom kultur och näringslivssektorn i New York. För att skapa en jämförelsegrund har även ett flertal
intervjuer gjorts i Göteborg, också där med spridning i kultur och näringsliv för att få en så bred bild
som möjligt av det lokala sponsringsklimatet.

I New York har vi valt att intervjua representanter för några utvalda kulturinstitutioner och
organisationer. Dessa organisationer har valts på grunder av storlek och diversitet i verksamhetens
kulturyttringar för att på så sätt få så många olika perspektiv som möjligt på sponsringsfrågan.. Vi har
således valt större kulturinstitutioner, Brooklyn Academy of Music, mellanstora, The American-
Scandinavian Foundation, samt mindre, alternativa rörelser, Movement Research, som fallstudier till
vårt projekt. Näringslivets röst gör sig hörd genom intervjuer med företrädare för Arts& Business Inc.
och The Wellangoode Inc. För att få en övergripande bild av sponsringsklimatet har även en intervju
gjorts med Claes Jernaeus, Press och Kulturråd i New York.

7. Intervjuer

7.1 Förarbete, intervjuer i Göteborg:

• Gudmundh & Stocks, Eva Stocks-Pettersson, delägare, arbetar bl a med
GöteborgsOperans sponsorer.

• Volvo AB, Hans Renström, chef för kulturella och VIP relationer. Arbetar med Volvos sponsring
av kultur.

• Kultur och Fritid, Mölndals Kommun, Gudrun Piculell, Programproducent. Arbetar framförallt
med sponsorer till Gunnebo Slotts programverksamhet.

7.2 Intervjuer i New York:

• Svenska Konsulatet i New York, Claes Jernaeus, Press och Kulturråd. Svenska Konsulatet
handhar inte bara visumansökningar, utan har i stora städer utökats till att även arbeta med press-,
kultur- och informationsfrågor. På Svenska Konsulatet i New York arbetar press- och kulturrådet
framförallt inom fyra frågor: Pressfrågor, information om Sverige, universitetssamarbete och
kultursamarbete. Claes Jernaeus har stor erfarenhet av kulturutbyte, känner till det amerikanska
systemet väl och har kunskap om den amerikanska och den svenska attityden till sponsring.
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• Arts & Business Council Incorporate, Leonard Fleischer, Director of External Affairs. Detta  är en
organisation som arbetar för att vara en länk mellan näringsliv och kultur. Organisationen finns i
22 städer i USA och syftet är att skapa förutsättningar för ett bra samarbete mellan kultur och
näringsliv. Näringslivets sponsring av kultur är en av huvudfrågorna för organisationen. I Sverige
finns organisationen Kultur och Näringsliv som är motsvarande till Arts & Business Council.
Organisationen finansieras av offentliga bidrag, medlemsintäkter, gåvor samt sponsorintäkter.

• Brooklyn Academy of Music (BAM), Matthew Bregman, Director of Development and
Institutional Giving samt Lourdes Marquez, Associate Sponsorship Director, BAM är New Yorks
mest prestigefyllda institution. BAM:s profil är att visa internationella föreställningar som gärna är
nya och spännande. BAM har inte någon egen ensemble, utan visar tidigare uppsatta
föreställningar. De är oerhört framgångsrika på att hitta sponsorer och får stora summor av
näringslivet varje år.

• The Wellangoode Agency Incorporate, Warren G. Bodow, President, Företaget startades av
Warren G. Bodow  för att hantera sponsringsfrågor mellan företag, media och kulturen. Han
arbetar just nu med sex kulturprojekt som han försöker hitta sponsorer till, bl a The Vienna Choir
Boys. Företaget finansieras genom att varje klient betalar en mindre summa som täcker vissa
basutgifter samt av en procentbaserad avgift (12-20%) på de sponsorintäkter från näringslivet som
Warren G  Bodow får in.

• The Amercian-Scandinavian Foundation, Edward Gallagher, President, Pat Splendor, Program
Director och Sari Anthony, Director of Development. ASF arbetar framförallt med att ge
stipendier och stöd till kulturprojekt.. ASF bygger för närvarande ett skandinaviskt kulturhus, The
Scandinavia House, som kommer att ligga på Park Avenue centralt på Manhattan i New York.
Huset ska vara ett centrum för skandinavisk konst, teater, film, musik och design. Det kommer att
finnas auditorium, konferenshallar och utställningshallar  Huset invigs den 4 oktober 2000. För att
bygga The Scandinavia House har ASF fått mycket sponsorpengar av både näringsliv och
privatpersoner.

• Movement Research, Cathrine Levine, Executive Director. Movement Research är en
experimentell och gränsöverskridande organisation som ordnar dansföreställningar, festivaler och
seminarier om danskonsten. De har ingen egen scen, utan har föreställningar på tre olika platser
bl.a St Marks Church i East Village
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8. Resultat

8.1 Finansiering av kulturprojekt

Kulturprojekt finansieras genom biljettintäkter, offentligt stöd, donationer från privatpersoner och
fonder samt näringslivssponsring. Storleken på varje intäktspost varierar i Sverige och USA. I Sverige
är det offentliga stödet den överlägset största posten. Endast 5-10% utgörs av sponsorpengar från
näringslivet.

I USA är det offentliga stödet mindre och sponsringen mer utbredd. Systemet med offentligt stödd
kultur byggdes upp på 1960-talet, då National Endowments of the Arts bildades. Idag är stödet
uppdelat på tre nivåer. På federal nivå finns National Endowment  of the Arts. Vidare har varje delstat
respektive stad egen offentlig stödverksamhet. För delstaten  New York finns New York State Council
of the Arts och för staden New York, New York City Council of the Arts.

Fonder i USA upprättas av privatpersoner och företag p g a skattemässiga förmåner. Detta innebär att
man inte behöver beskatta den förmögenhet som finns i fonden. Avkastningen av fonderna betalas
årligen ut i form av stipendier. Ofta har fonderna olika önskemål vad pengarna skall gå till och på så
sätt en indirekt möjlighet att påverka den konstnärliga verksamheten. Formellt sätt krävs inga
motprestationer.

Amerikanska privatpersoner ger i högre grad donationer till kultur än vad svenska privatpersoner gör.
I USA får privatpersoner som skänker pengar skatteavdrag och andra förmåner. De får dessutom
inträde till en högre social krets. Informellt sätt är kulturinstitutionen ytterst noggrann med att hedra de
som skänker pengar i form av donationsplaketter, inbjudningar till galatillställningar och andra
särbehandlingar.

8.2 Näringslivssponsring

Sponsring av kultur är mycket utbrett i New York. Många kulturorganisationer är beroende av
sponsring för att kunna överleva. På grund av de knappa offentliga stöden till kultursektorn i USA blir
företagssponsring en nödvändig inkomst. För företagets del ses sponsringen som ett
kommunikationsmedel, det är vanligt att pengarna tas från företagets marknadsföringsbudget. Man vill
med kopplingen till kultur skapa goodwill och förstärka företagets image och identitet.

För att sponsring ska bli en realitet är det viktigt att få kontakt med en person på företaget som har
ansvar för sponsringsfrågor. Det kan vara bra att bli presenterad för den som är sponsringsansvarig på
ett företag genom en tredje part för att öka förtroendet. Det är också viktigt att beslutet att sponsra
förankras på flera nivåer, så att inte avtal hänger på en enda person. Från kulturföreteelsens sida krävs
det att man är väl förberedd och har professionellt utarbetat marknadsföringsmaterial. När en
överenskommelse om sponsring är nådd bör man skriva ett skriftligt avtal. I avtalet regleras summa
pengar, datum för utbetalning, motprestation, kontraktets varaktighet och hur man hanterar om någon
av parterna drar sig ur. Fleråriga kontrakt är att föredra framför kortsiktiga, eftersom det ger mer tid att
exponera företaget och bygga upp en image. Det ger också kulturföreteelsen en tryggare arbetsmiljö.
Det bör uppmärksammas att om företaget trots allt vill dra sig ur kontraktet kan inte kulturinstitutionen
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göra något. Att starta en juridisk process mot företaget skapar enbart dålig publicitet och försvårar
framtida möjligheter att få sponsring.

Kulturprojekten vi har intervjuat finansieras till stor del av sponsorpengar, förutom The Movement
Research. BAM har en personal styrka på 140 stycken anställda varav  25-30 personer arbetar heltid
med olika former av finansiellt stöd, den största delen utgörs av näringslivssponsring. Av en
omsättning på ca 20 miljoner dollar utgör näringslivssponsring ca 3 miljoner dollar, ungefär lika
mycket pengar kommer från offentliga bidrag. Resterande intäkter kommer från biljettintäkter, fonder
samt medlemsavgifter. BAM ser företagssponsring  som en strikt affärsuppgörelse som kräver
noggranna avtal och uppföljningar. American Scandinavian Foundation (ASF) har femton anställda
varav två arbetar med de finansiella frågorna. ASF har samlat in drygt 24 miljoner dollar varav 19
miljoner är sponsringsmedel, fonder och donationer till att bygga Scandinavia House. ASF formulerar
skriftliga, individuella överenskommelser med sponsorerna. The Movement Research har fyra
anställda varav en heltid. De har för närvarande ingen näringslivssponsring då de fått erfara att deras
konstnärliga uttryck är för kontroversiellt. De finansieras i huvudsak av fonder och bidrag från staten.
De har för närvarande ett underskott på flera tusen dollar och har svårigheter att få verksamheten att gå
runt.

I Sverige är näringslivssponsring ett relativt nytt, men ett snabbt växande fenomen inom kultursektorn.
Näringslivssponsringen utgör sällan mer än 10% av den totala budgeten i den enskilda
kulturorganisationen. Det finns lagar som reglerar att näringslivet inte får sponsra kärnverksamheten.
Staten vill också undvika en beroendesituation då pengaflödet från näringslivssponsringen är
konjunkturkänsligt, d v s att pengarna kan dras in om företaget går dåligt. Kultursponsring öppnar upp
en rad nya möjligheter för näringslivet, t ex använder företag i Sverige sponsring som en
personalvårdande aktivitet. Företaget vill genom att visa engagemang i kulturen skapa en identitet
som de anställda kan relatera till. Det är också viktigt för företagen att bidra till den regionala kulturen
för att skapa en attraktiv miljö och locka kompetens till regionen.

8.3 Skattetekniska regler i Sverige och USA

I Sverige finns det ingen särskild lagstiftning för hur sponsringsfrågor skall behandlas. I
regeringsrätten behandlas därför just nu ett mål om näringslivssponsring, för att se om man där kan
komma fram till  riktlinjer för hur den skattetekniska aspekten av sponsringen i Sverige ska fungera.
Avsaknaden av en tydlig lagstiftning skapar förvirring. De regler som finns är snåriga och det är svårt
att utläsa exakt vad som gäller.

Sponsring kan redovisas av företag i deras representations-, marknadsförings- eller
personalvårdskonton. Den summa pengar som företaget sponsrar med är avdragsgill från skatt och
skall vara noga bokförd. Men för att få dra av skatt måste företaget visa att motprestationerna står i
proportion till den summa pengar de sponsrat med. Sponsorpengarna måste också vara tydligt
specificerade. Att visa kulturinstitutionens motprestation är problematiskt, eftersom motprestationen
ofta handlar om upplevelser snarare än aktiviteter som går att räkna i pengar.

Till skillnad från Sverige behöver man i USA inte visa motprestation när man sponsrar.
Sponsorpengarna tas ifrån företagens marknadsföringsbudget, vilket gör att pengarna räknas som en
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ren marknadsåtgärd och behöver inte redovisas separat för staten. Staten låter alltså pengarna fritt gå
till kulturen utan något redovisningstvång. Skattelättnad är dock inte den främsta anledning till att
sponsra kultur i USA. Det viktigaste för företagen är att använda kulturen som ett sätt att
marknadsföra sig.

8.4 Attityder till sponsring

Genom våra intervjuer i Sverige och USA har vi funnit några övergripande skillnader i attityden till
sponsring. I Sverige har vi en tradition där vi anser att kulturens fortlevnad och mångfald är statens
ansvar.  Alla har rätt till kulturupplevelser. Vi betalar höga skatter i Sverige för att staten bl a ska ta
ansvar för kulturen. I Sverige ser vi därför inte den statliga inblandningen som begränsande av vår
frihet. Vi har inte heller för vana som privatpersoner att skänka pengar till kultur.

I USA däremot finns en tradition där är statlig inblandning istället ses som begränsande av den
personliga friheten. Den amerikanska staten ser det inte som sitt ansvar att se till att alla har tillgång
till kultur. Det finns också en större tradition av välgörenhet. Privatpersoner ur alla samhällsklasser
stöttar sin kultur.  De som skapat sig en förmögenhet upplever ett socialt tryck och ansvar att ge
tillbaka till samhället,  ”Giving back to society”.  Inkomstskatten är också lägre i USA, vilket ger
individen större ansvar.

9. Slutsats och analys

9.1 Den hotande mångfalden

Vi kan se att stora kulturinstitutioner som BAM har lättare att få sponsring än mindre, alternativa
kulturprojekt. Den stora institutionen har lättare att få massmedial uppmärksamhet, den kan erbjuda
mer i motprestation och de har en egen avdelning som arbetar enbart med sponsringsfrågan. Den stora
kulturinstitutionen har också en tyngd i sitt namn som gör att toleransen är högre för nya och vågade
kulturuttryck. Sponsringen dras inte in, såvida inte uttrycket går helt emot den rådande moralen. Det
mindre, alternativa kulturprojektet har däremot svårare att hitta sponsorer. Cathrine Levine på The
Movement Research talar om svårigheten att finansiera dansföreställningar och andra smalare
kulturyttringar. Mindre kulturinstitutioner kan inte heller erbjuda sponsorer några större
motprestationer vilket gör att det inte är lönsamt att sponsra från företagets sida.

Hotas den kulturella mångfalden i en näringslivssponsrad kultur? Vi tror att det finns en fara med att
enbart stora och etablerade kulturinstitutioner har möjlighet att få sponsorer, och därmed ekonomiska
resurser att driva sin kulturella verksamhet. Konsekvensen blir att de redan etablerade institutionerna
blir de som sätter ramarna för vilken slags kultur som ska visas för allmänheten och att de alternativa
kulturuttryck får svårt att hävda sig. Vi anser därför att det svenska systemet med i huvudsak statligt
stödd kultur är viktigt för att bevara den kulturella mångfalden.

9.2 Vem ska bestämma över kulturen?

En reflektion vi har gjort under våra intervjuer handlar om maktfördelningen. Vem är det som
bestämmer över kulturen?
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I Sverige har det offentliga huvudansvar för kulturen. Där ligger också makten över kulturen. Vi anser
att staten, regionen och kommunen i Sverige har stor makt att besluta över det kulturella uttrycket. I
USA där kulturinstitutioner är beroende av sponsring från näringslivet, är makten förskjuten från det
offentliga till näringslivet. En viktig fråga att ha med sig när man diskuterar sponsring är hur
relationerna och maktfördelningen påverkar den konstnärliga integriteten? Spelar det någon roll om
det är samhället eller näringslivet som har makten över kulturen? Det konstnärliga uttrycket verkar ha
en skör struktur, både i relationen till näringsliv och det offentliga. Näringslivet delaktighet förutsätter
någon form av vinstsyfte, den offentliga delaktigheten däremot har inga direkta ekonomiska
påtryckningar att ta hänsyn till, men väl politiska. Både näringslivet och det offentliga har på så sätt en
indirekt, eller direkt makt att styra över det kulturella uttrycket. Utifrån de intervjuer vi har gjort i
Göteborg och New York har vi fått indikationer på att både offentligt stödd och näringslivssponsrad
kultur har mist sina bidrag i situationer då den konstnärliga verksamheten har varit för experimentiell.

Den som har möjligheten att påverka kulturen, har också möjligheten  att bestämma över vad som är
bra respektive dålig kultur. I en stad som New York finns en stark och medveten publik som ställer
krav på ett rikt kulturliv. Göteborg har inte det breda publikunderlaget, varpå det riskerar att bli en
likriktning av kulturutbudet. Med det menar vi att om näringsliv tar över finansieringen av kulturen,
föreligger det en fara att de stora, massmediala kulturföreteelserna är de som blir normerande i
samhällets definition av vad som är kvalitativ kultur. Är vi medvetna om de här riskerna tror vi att en
viss näringslivssponsring ändå kan vara fruktbar.

9.3 Kultur som marknadsföring och att marknadsföra kultur

Att sponsra kultur är för många företag ett viktigt och effektfullt sätt att marknadsföra sitt företag. Att
förknippas med en kulturföreteelse kan vara mer värdefullt än traditionell annonsering. Det är viktigt
för företaget att hitta kulturföreteelser som stämmer väl överens med företagets image. Detta gäller
även för kulturföreteelsen. Sponsring handlar inte om att fiska efter pengar, utan är ett sätt att nå
ömsesidig vinning. Detta uppnås genom byggandet av relationer mellan företag och kulturen. För
företaget kan en viktig aspekt vara att skapa en image som fungerar som en motbild till sin produkt.
cigarettillverkaren Philip Morris är t ex en stor sponsor av kultur i New York. De sponsrar framförallt
dans och är en av BAM:s stora sponsorer. Cigaretter är dödliga och ett sätt att skapa en annan, mer
positiv bild av företaget är att förknippas med friska, unga och vältränade kroppar. Ironiskt nog var
Philip Morris samtidigt snabba på att dra in stödet till The Movement Research då de visade alltför
provokativa bilder i en fotoutställning med nakna kroppar. Gränsen för vad som är accepterat är
flytande.

De stora kulturinstitutionerna i New York har en företagsliknande struktur. Sponsringen på de stora
kulturinstitutionerna är väl utvecklad och det handlar mycket om att sälja kulturen på ett sådant sätt att
det attraherar näringslivet. För att hitta rätt sponsor krävs hårt arbete, kreativitet och efterforskningar.
Att läsa verksamhetsrapporter, använda kontakter och att följa med i nyhetsflödet är också nödvändiga
förutsättningar i det arbetet. Genom att göra detta kan man skapa sig en uppfattning om företagets
sponsringspolicy, organisation, maktstruktur och finna kopplingar till den egna verksamheten som kan
vara användbara i ett samarbete. För att det ska vara intressant för företagen att sponsra gäller det för
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kulturarbetaren att följa upp och underhålla sina företagskontakter samt erbjuda attraktiva
motprestationer.

Man kan förledas att tro att det fördelaktiga skattesystemet gällande näringslivssponsring  i USA
fungerar som en stark drivkraft till att sponsra kultur. Dock tyder inte våra intervjuer på att så är fallet.
Snarare är den främsta anledningen för företag att använda kultur som ett fördelaktigt sätt att
marknadsföra sig på. Skattelättnaderna ses som en bonus och verkar inte vara avgörande i en
sponsringssituation. I Sverige tror vi dock att liknande skattelättnader skulle leda till att fler företag
väljer att sponsra kultur. En annan skillnad är att svenska företag använder sponsring mer som en del
av personalvården än som en marknadsföringsåtgärd. Frågor som personalvård verkade ointressanta
för näringslivet i New York. Vi ser här en skillnad där företagen i Sverige betonar de interna
fördelarna, medan företagen i USA fokuserar på de externa. Detta kan vara viktigt att ha i åtanke om
man ska arbeta med sponsring.

Att marknadsföra sin produkt är a och o för att få sponsorer. Detta gäller även kulturen. Vi vill inte på
något sätt eftersträva den kommersiella utvecklingen av kulturen som vi kan se i New York. Däremot
kan vi ta till de kunskaper som är värdefulla. En sådan kunskap är att värdera sin produkt och
marknadsföra den på ett effektivt och professionellt sätt. Det är viktigt att formulera vem man är, vad
man vill med sitt projekt och hur man ska nå sina uppsatta mål.

9.4 Slutord

I vårt arbete ser vi hur komplicerad frågan om sponsring är. I våra diskussioner har vi snabbt ramlat in
på politik, maktfördelning och vem som har ansvar för ett brett kulturliv. Det är stora frågor som går in
i varandra och som vi inte här har möjlighet att fördjupa oss i. I stort är näringslivssponsringen en
produkt av traditioner och politiska ideologier. Däremot kan vi ta till oss kunskaper om
näringslivssponsring som kan vara andvändbara i Göteborg. Vår avsikt i den här rapporten är att
påvisa dessa kunskaper för att sedan kunna utveckla dem vidare

.


