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Detta är en guidebok för dig som är nyfiken på vad samverkan mellan 
museer och näringslivet kan innebära.

Vi hoppas inspirera med exempel som vidgar begreppet sponsring 
och visar att utbyten kan ske på oändligt många sätt – och med de 
mest oväntade parter. Det är egentligen bara er egen kreativitet som 
sätter gränserna för vem ni kan jobba med och hur. Läs till exempel 
om projekten som förenat svenska museer med allt från bryggerier 
och frisersalonger, till hållbarhetskonsulter och nationella koncerner.

Steg för steg lotsar vi dig också genom den hemläxa som varje  
museum måste göra innan sökandet efter en samarbetspartner kan 
inledas. Vi går igenom policyskrivning, avtalsförfaranden och annat 
som lägger grunden för att samarbetet kan bli tryggt och framgångs
rikt för alla parter.

Innehållet i boken bygger på en rad intervjuer med experter och  
personer från museisektorn, som generöst delar med sig av sina tips 
och erfarenheter.

Riksutställningar är en expert- och resursmyndighet för utveckling 
och samarbete inom museiområdet. Vi stödjer genom omvärlds-
analys, metodutveckling och rådgivning där teori och praktik hänger 
tätt ihop.
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agerat på egen hand. Ett lyckat samarbete ger då även incitament att 
bygga vidare på i framtiden.

Internationellt spelar näringslivet på många håll en viktig roll för  
museisektorn och det är inte ovanligt att ett bolag sponsrar eller don
erar stora summor till institutionerna. Riksutställningar har i denna 
guidebok medvetet valt att anlägga ett nationellt perspektiv eftersom 
situationen i Sverige i flera avseenden är annorlunda, inte minst när 
det gäller museisektorns och näringslivets finansiella situationer och 
olika förutsättningar.
 
Guidebok för museer och näringsliv i samverkan är slutligen ingen 
analys av rådande strukturer eller något ställningstagande för om  
museer och näringsliv ska samverka eller inte. Ett faktum är dock  
att många museer, i olika utsträckning och på skilda sätt redan har 
tagit steget och hittat samarbetsformer med kommersiella aktörer. 
Därmed finns det alltså värdefulla kunskaper och erfarenheter att 
utgå från. Riksutställningars förhoppning är att denna guide ska bli ett  
användbart hjälpmedel för just den organisation du arbetar på.

INLEDNING

När Art Institute of Chicago lanserade sin nya van Goghutställning 
våren 2016, inleddes också ett samarbete med uthyrningsplattformen 
Airbnb. Privatpersoner kunde hyra ett rum som målats och inretts pre
cis som i Vincent van Goghs postimpressionistiska 1800talsmålning 
av det egna sovrummet i Arles. Hyran var tio dollar och i det kraf
tigt reducerade priset ingick dessutom två biljetter till utställningen.

Den snabba tillströmningen av både fysiska utställningsbesökare och 
följare i sociala media var den största ökningen museet haft på lång 
tid, kanske någonsin, och nyheten spreds av media i över hundra 
länder. Motsvarande genomslag för marknadsföringen av sina res
pektive verksamheter hade antagligen varken Art Institute of Chicago 
eller Airbnb lyckats uppnå på egen hand. Framgången byggde på 
parternas gemensamma arbete med att tillvarata sina olika kompe
tenser för att uppnå ett gemensamt mål.

Denna guidebok har inte tillkommit för att ta ställning för att sven
ska museer måste öka sin samverkan med näringslivet. Inte heller 
det motsatta. Med Guidebok för museer och näringsliv i samverkan 
vill Riksutställningar underlätta arbetet kring att hitta arbetsformer 
för fruktbara samarbeten mellan museer och kommersiella aktörer. 
Guideboken grundar sig på intervjuer med personer som jobbar på 
ett antal svenska museer och vill genom deras erfarenheter visa hur 
risker kan minimeras och lyckade samarbeten främjas. 

Det kan vara självklart, men är ändå nödvändigt att nämna; varje  
samarbete är unikt och har sina specifika förutsättningar – på sam
ma sätt som varje museum och varje företag har sina. De exempel 
vi presenterar visar att samverkan kan formas på många olika sätt.  
För museer kan samarbeten bland annat innebära att få kontakt med 
nya målgrupper; få tillgång till ökade ekonomiska resurser; verka 
kompetenshöjande; skapa bredare kommunikationskanaler och 
därigenom skapa effektivare vägar till uppsatta mål inom den egna 
verksamheten. Och samtidigt vinner även det aktuella företaget på 
samarbetet. Poängen är att båda parter ska bli starkare än om de 
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Statliga incitament

Gaveforsterkningsordningen är en statlig förordning som syftar till 
att stimulera ökad privat finansiering av konst och kultur i Norge. 
Pengarna kan användas till att köpa in samlingar, utforma utställ
ningar, bygga ut med mera. Museer kan ansöka om 25 procent 
utökade medel på den summa som de erhållit från en privat ak
tör. Minsta belopp att ansöka förstärkning till är 100 000 norska 
kronor. Pengarna söks hos kulturdepartementet och berättigade 
att skicka in sin ansökan är de museer som ingår i Det nasjonale 
museumsnettverket, samt de som har fast anslag från Sametinget. 

Norges kulturdepartement

En annan central fråga har att göra med oron för ett scenario där  
museet skulle kunna bli beroende av externa medel och som kon
sekvens av detta kunna låta sig påverkas i sin verksamhet. Av den 
anledningen väljer många museer att skilja projekt med kommersiella 
parter inblandade från de projekt som har med den ordinarie musei
driften att göra.

Flera av de intervjuade beskriver hur man resonerar kring olika tvek
samheter som kan uppstå och hur man kan parera dessa på bästa 
sätt. I de flesta fall låter man ämnet styra vilken näringslivpart man 
söker samarbete med, för att i möjligaste mån säkerställa museets 
oberoende ställning.

Men sen finns ju en rädsla för att man säljer sin själ. Att den som 
bidrar med pengar eller annat tar över. [...] Den risken finns ju, men där 
måste ju museerna se till att ha kompetens och kunna spelreglerna.
– Lena Landerberg, producent ArkDes

SKA MUSEER OCH NÄRINGSLIV SAMARBETA?

”Det främsta syftet med samarbetet är ju att förmera Skansens verk-
samhet och att det ska komma Skansens gäster till del.”
– Josefin Sollander, projektledare sponsring/fundraising på Skansen

Alla samarbeten med ideella eller kommersiella föreningar och före
tag, oavsett om de är sektoriella eller tvärsektoriella, måste bygga på 
frivillighet, respekt och enighet mellan två eller flera parter.
 
Offentligt finansierade museer är per definition inte delar av närings
livet och ska inte heller vara det. Deras uppdrag är inte att vinstmaxi
mera sin verksamhet utan att dokumentera, bevara, levandegöra och 
sprida kunskap om kultur, miljö, historia och samtid. Med ökande  
andel arbetsuppgifter och med anslag som inte upplevs stiga i samma 
takt, kan museer behöva hitta nya vägar för att stärka sina resurser. 
Samverkan med näringslivet kan vara ett sätt att söka dessa vägar. 
 
Det finns stora skillnader i parternas respektive verksamheter och 
kanske en ovana att arbeta över dessa gränser, vilket kan väcka frågor 
och funderingar. En återkommande farhåga är risken för ett samband 
mellan att på egen hand skaffa fram externa medel och att på sikt 
drabbas av minskade offentliga anslag. Någon tillgänglig statistik som 
bekräftar att så skulle vara fallet finns inte. Risken upplevs emellertid 
som närvarande, vilket i stort sett samtliga av de intervjuade vittnar 
om. I Norge motarbetas rädslan för minskade anslag med ett statligt 
incitament, där den offentliga finansieringen kan höjas om museet 
förvärvar ekonomiskt stöd från privat håll.

”Vi pratar med departementet då och då om detta. De säger att det 
absolut inte är tal om att strypa några medel utifrån det skälet.” 
– Niklas Cserhalmi, museichef Arbetets museum
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Naturligtvis finns det exempel på samarbeten mellan museer och 
näringslivsparter där det uppstår problem. Det är viktigt att tänka 
på att det räcker med att ett samarbetsprojekt utifrån uppfattas som 
att museet inte är självständigt och opartiskt, för att förtroendet kan 
äventyras. För att undvika detta finns en rad olika saker att beakta 
när man går in i ett samarbetsavtal, där extern kommunikation och 
transparens är centralt, vilket vi återkommer till.
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Definitioner

Sponsring: Sponsring innebär att en sponsor (exempelvis ett 
företag) ger ett ekonomiskt bidrag till en rättighetsinnehavare 
(exempelvis ett museum) i utbyte mot olika typer av rättigheter. 
För att hela summan ska bli avdragsgill krävs det att rättighets
innehavaren erbjuder sponsorn motprestationer i paritet med den 
ekonomiska summan. Sponsringssamarbeten kan även innehålla 
ytterligare delar som kompetensutbyten med mera. Sponsring ska 
således inte förväxlas med en gåva eller donation. Se vidare under 
kapitlet Avtal. 

Barter: En barterlösning innebär att två samarbetsparter byter  
varor eller tjänster med varandra utan att pengar blandas in. I det
ta sammanhang är det viktigt att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) följs. Se vidare under kapitlet Avtal. 

VAD INNEBÄR NÄRINGSLIVSSAMVERKAN?

Till att börja med behöver vi reda ut hur vi i guideboken definierar 
näringslivssamverkan. Därefter resonerar vi kring vad museer bör 
beakta i relationen till näringslivet.

Samverkan

Att samverka betyder att två eller flera parter arbetar tillsammans  
utifrån en överenskommen utgångspunkt och att de strävar mot tyd
ligt uppsatta mål. Dessa mål behöver inte vara desamma för båda 
parter, utan kan variera beroende på parternas olika utgångspunkter. 
Att jobba mot olika mål behöver inte medföra några komplikationer, 
men det är viktigt att parterna är överens om att målen inte får strida 
mot värderingar, eller konkurrera med andra uppdrag som finns inom 
respektive organisation. Det handlar om att söka ömsesidig nytta, en 
synergieffekt som inte kunnat åstadkommas på egen hand.
 
Det finns många olika exempel på hur samverkan med näringslivet 
kan ta sig uttryck; sponsring, barter, produkt eller tjänsteutveckling, 
marknadsföring med mera. En av de vanligaste samverkansfor merna 
är gemensamma projektansökningar. Om detta kan du läsa mer  
i Klokboken, utgiven av Sveriges Museer och Svensk Scenkonst med 
stöd av Riksutställningar, Tillväxtverket och Kulturrådet.1 

Näringsliv

Benämningen näringsliv omfattar allt från enskilda näringsidkare till 
multinationella konglomerat. I de intervjuer som gjorts har vi under
sökt olika former för samverkan mellan museer å ena sidan och en
skilda företag eller aktiebolag å den andra.

1. http://www.sverigesmuseer.se/wp/wpcontent/uploads/2016/03/KLOKBOKEN
webbversion.pdf
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EXEMPEL
ARBETETS MUSEUM OCH KONSULTFIRMA

Arbetets museum hade just byggt upp en utställning om hälsofräm
jande omställningsprocesser på arbetsplatser med syfte att skapa 
bättre miljöer och lägre sjuktal i arbetslivet. 

”Vi tänkte att en personalchef eller liknande skulle läsa en reklam
text för utställningen och begripa att detta skulle göra nytta på deras 
arbets plats och boka in en visning på utställningen. Då insåg vi att 
våra pedagoger, som ju är jättebra på att till exempel attrahera skol
klasser, inte hade lika mycket erfarenhet av att nå personalchefer på 
företag.”

Däremot såg Arbetets museum att det fanns en hel konsultbransch 
som var inriktade på att marknadsföra sig mot företag och hade 
de rätta nätverken att nå ut till rätt målgrupp för utställningen. De 
sonde rade terrängen och fann ett företag som passade museets 
värde ringar och vars inriktning var utbildningar med workshops för 
välbefinnande på jobbet. Konsultfirman tillfrågades och tackade ja. 

”De såg ju att de fick tydliga försäljningsargument där man istället 
för att åka ut till företaget eller använda sina egna konferenslokaler 
använde utställningen för att få bättre samtal med sina kunder.” 

Arbetets museum och konsultfirman arbetade tillsammans med att 
utforma marknadsföringen mot företag. Förutom att nå större och 
rele  vanta målgrupper erhöll museet också betalning som motsva rade 
en visningskostnad och kunde också hyra ut konferenslokaler till de 
företag som gick utbildningen hos konsultfirman. De båda parterna 
gick in med sina olika ”kapital” och kunde på så sätt utnyttja utställ
ningens potential i en större utsträckning och nå en större spridning 
av samarbetsparternas budskap och tjänster.
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tisera dem. På vilka sätt tar sig detta uttryck? Genom utställningar, 
forsknings insatser eller utbildningar? En potentiell samar betspart 
måste kunna förstå och visualisera hur ni förmedlar exempelvis 
”demokratiska värderingar”. Koppla därför museets generella styrkor 
till ett tydligt avgränsat projekt som är lätt för en oinvigd att förstå.
 
Om museet inte har samverkat med privat sektor tidigare är det vik
tigt att först förankra denna intention i organisationen. Det är bra om 
alla på museet är införstådda med samarbetets syfte. I samtal med 
med arbetare med olika funktioner i verksamheten gäller det att få 
deras perspektiv. Vilka goda synergieffekter eller potentiella risker 
kan finnas? Är organisationen beredd, och kanske faktiskt betjänt av 
föränd ring för att utvecklas?

Kontaktperson

Utse en eller ett par personer på museet som är ansvariga för frågor 
kring näringslivssamarbeten. Vanligtvis hamnar dessa frågor hos 
musei chefen eller någon med kommunikationsansvar, men det kan 
också vara någon annan i organisationen med tidigare erfarenheter 
från den kommersiella sektorn.

Riktlinjer och policy

Lika viktigt som att definiera vilka ni är, är det att ringa in vilka ni inte 
är. I vilka sammanhang och med vilka parter skulle ett samarbete inte 
fungera för er? Att upprätta ett policydokument ger er ett användbart 
verktyg när det gäller att avgöra om ett samarbete kommer att ligga  
i linje med museets uppdrag.

Skriv också avtal för alla museets externa samarbeten. Det borgar för 
säkrare processer men visar också för utomstående parter att ni har 
en professionell attityd till samarbeten.

DEFINIERA, FÖRANKRA OCH FÖRBERED

”Man måste vara trygg i vad man vill och veta vem man är, innan man 
vänder sig till näringslivet.”
– Cajsa Lagerkvist, museichef på Mölndals stadsmuseum

Oavsett om du söker en samarbetspart för ett kortare utställningspro
jekt eller ett långsiktigt, flerårigt samarbete, är det viktigt att börja med 
att kartlägga den egna verksamheten. Vad har din organisation för 
styrkor? Vilken roll spelar just ditt museum för besökaren, för orten 
eller samhället i stort? Att tydligt definiera sina styrkor är till stor hjälp 
för museet när ett samarbetskoncept ska presenteras för en utom
stående part.

Med över 26 miljoner besök per år har svenska museer en stark  
platt form i samhället. Med djupa sakkunskaper, pedagogisk kompe
tens och spännande nätverk är de fantastiska resursbanker och de 
har ett förtroendekapital som få andra organisationer kan stoltsera 
med. Att associeras med ett museum är attraktivt och bidrar till hög 
trovärdig het.

Internt

Internt är det kanske självklart vilka värderingar som just ditt museum 
står för, men det finns alltid både det man kan känna sig nöjd över och 
det som går att förbättra. Att omsorgsfullt arbeta fram och definiera 
museets styrkor och värde är en form av identitetsarbete som bör 
föregå varje samarbete med externa parter. Det är detta viktiga arbete 
som lägger grunden för ett framgångsrikt samarbete.
 
Vad har just ditt museum som ingen annan kan erbjuda? Vilka värde
ord är centrala i organisationen? Till vilka målgrupper vänder ni er? 
I ett första steg kan svaren vara av mer generell karaktär, som ”att 
vara en mötesplats för alla”, ”att stå för kunskap och fakta” eller ”att 
slå vakt om demokratiska värderingar och hållbarhet”. Dokumentera 
svaren på frågorna och gå vidare i ett andra steg genom att konkre
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EXEMPEL
GOTLANDS MUSEUM OCH GOTLANDS BRYGGERI AB

”Det här var en rolig grej samtidigt som vi faktiskt fick använda våra 
föremål på nya sätt och nå ut med gotländsk historia.” Så beskriver 
Lars Sjösvärd motiven till det samarbete som Gotlands Bryggeri AB 
initierade år 2014. Företaget var i startgroparna med att ta fram ett 
nytt ölkoncept och ville utforska den gotländska öltraditionen. Got
lands Museum kopplades in för att utarbeta ett kunskapsunderlag till 
två ölsorter, Barley Blot och Valkyrians Välkomst, med kopp ling till de 
bildstenar som visas på museet samt gotländska säg ner där drycken 
har spelat en central roll. Scener från bildstenarna kom även att pryda 
flaskornas etiketter, där också museets namn fanns med. 

”Att förknippas med Gotland visar att vi är engagerade här lokalt, det är 
viktigt. Alla projekt måste inte generera en massa pengar, utan ibland 
är det andra saker som är viktiga för företaget. Det handlar ju om att 
vi båda drar vinning av varandra, helt enkelt genom att få publicitet 
och se hur man kan arbeta vid sidan av de vanliga uppdragen man 
har, både som företagare och museum. Man kan nog se det som ett 
gemensamt marknadsföringsprojekt”, säger Johan Spendrup, VD på 
Gotlands Bryggeri AB. 

Lokalmedia och landshövdingen var närvarande vid lanseringen av  
ölsorterna i museets bildstenshall och det anordnades visningar som 
kopplades till motiven på stenarna. Utan att pengar blandades in 
visade projektet hur ett företag och ett museum lyckades förena två till 
vissa delar skilda mål och åstadkomma goda effekter för bägge parter.

”Trovärdigheten är jätteviktig, där har museerna verkligen något att  
erbjuda. [...] Jag hoppas att de, och museer överlag, kan sporras av hur 
man kan jobba med sin kompetens gentemot företag. Jag skulle gärna 
göra fler saker tillsammans framöver”, avslutar Spendrup.

Samarbetspolicyns innehåll 

Det finns inga fastställda regler för hur ett policydokument ska  
utformas, men utgå från att syftet är att slå fast och avgränsa när ett 
samarbete passar och främjar museet. Ett stöd i detta arbete kan 
ICOM:s etiska regler vara.
 
Börja med att i ett kort stycke beskriva er organisation. Hur ser den 
ut? Vad har ni för uppdrag och arbetssätt? Formulera sedan vad ni har 
för generella syften och mål med ett samarbete. Hur kan ett samar
bete bidra till era uppsatta mål? Här kan specifika målgrupper, even
tuella geografiska avgränsningar et cetera tas upp. Vidare beskrivs de 
direk tiv och åtaganden som museet har. Notera även sådant som inte 
kan komma att bli aktuellt, både vad gäller ämnesområden och parter.
 
Avsluta policydokumentet med att omformulera innehållet till ett antal 
frågor. Exempel på det kan vara ”främjar samarbetet museets upp
drag?”, ”accepterar alla samarbetsparter de värderingar vi står för?” 
och ”har museet beslutanderätt vad gäller informationsinnehållet?”. 
Frågorna ska fylla en funktion som checklista och ett jakande svar på 
samtliga frågor säkerställer att det finns potential för ett gott samarbete.
 
Kom ihåg att er policy naturligtvis kan nyttjas även av andra, till exem
pel om en extern part är nyfiken på att inleda ett samarbete med er. Ett 
tips kan vara att tillgängliggöra hela eller delar av policydokumentet, 
alternativt vara tydlig med hur man kan tillhandahålla det. Genom att 
hänvisa till en välgrundad samarbetspolicy finns alltid möjlighet att 
på ett naturligt sätt avvisa förslag som man inte anser passande för 
museets verksamhet.

Samarbetspolicyns innehåll

Museet, uppdrag och verksamhet
Mål och syften med samarbeten
Begränsningar
Avtal
Checklista med frågor



26

OM ATT SYNAS



2928

EXEMPEL
JAMTLI OCH HOLIDAY CLUB

Att öka besökarantalet är något som alla museer ständigt arbetar 
med. Detsamma gäller för hotell. Med denna ingång initierade Jamtli 
ett samarbete med Holiday Club i Åre. Samarbetet som sträcker sig 
över tre år involverar inte några rena ekonomiska insatser vid sidan av 
det personella engagemanget. 

”Samarbetet grundar sig i tanken på att Holiday Club paketerar de av 
våra arrangemang som vi tror passar deras målgrupper och så kan 
de använda detta som en del i sin marknadsföring. [...] Bo på Holiday 
Club och få rabatt på Jamtli, förenklat”, berättar Anna Wersén, affärs
utvecklingschef på Jamtli.

För att lära sig vad besökare kan uppleva och lära sig på Jamtli har 
Holiday Clubs personal besökt museet vid flera tillfällen så att rätt 
bild kan förmedlas. 

”Man måste nyttja varandra, marknadsföring, driva museibesökare till 
hotellet och hotellgäster till museet”, fortsätter Wersén. Genom sam
arbetet får Jamtli en större spridning av sin verksamhet, inte minst 
till internationella besökare. Detsamma gäller för hotellet som också 
syns med sitt namn bland Jamtlis partners på museets hemsida.

Hur hittar man då en extern samarbetspart? I vissa fall kan den första 
kontakten upprättas genom en presentation av ett samarbetsförslag, 
men de första stegen i en samarbetsrelation kan också ha tagits i helt  
andra sammanhang. I intervjuerna framgår återkommande att det är 
bra att till exempel delta i aktiviteter och nätverksträffar utanför mu
seets ”bekvämlighetszon”. Var kan ni upprätta kontakter och i vilka 
sammanhang kan ni sprida information om ert museum? Var lyhörd 
och öppen för nya kontakter och tänk på att upprinnelsen till en rela
tion kan skapas i oväntade sammanhang. Att lägga grunden till ett 
kommande samarbete handlar till stora delar om att visa nyfikenhet 
och respekt för att andra kompetenser kan utveckla er verksamhet.

OM ATT SYNAS

”De flesta känner till Tekniska museet som varumärke vilket är en 
stor fördel i jakten på partners, men få företag vet egentligen vad vi 
gör, varför vi gör det och vart vi är på väg. Det handlar mycket om att 
informera och utbilda om vår verksamhet för att skapa förståelse och 
motiv för samarbete.”
– Johanna Hedgårdh, projektledare samarbeten/sponsring,  
Tekniska museet

I samverkansprojekt med näringslivet är det vanligt att två skilda 
branscher möts, kanske för första gången. Ni har redan arbetat fram 
och klar gjort vilka styrkor organisationen har, och det är dags att fun
dera på om du tror att en potentiell samverkanspart får samma upp
fattning. På vilka sätt kommuniceras museets styrkor utåt? Står dessa 
styrkor med i verksamhetsplanen, på hemsidan eller syns de i olika 
utställnings projekt? Kunskapen om ert museum och den verksamhet 
ni bedriver kan vara låg hos utomstående aktörer. Var därför beredd 
på att kunna förklara vilka grundläggande uppdrag och funktioner ni 
arbetar utifrån.

Skapa förutsättningar för relationer. Så har andra gjort:

”Vi har inte funnits här på platsen så länge, snart sex år, men märk
er hur mycket näringslivet använder våra utställningar och våra 
lokaler. Bland annat har det lokala näringslivet sitt månatliga fru
kostmöte här där det kommer mellan 100 och 130 personer varje 
gång. Inte sällan får vi fem till tio minuter att berätta om vad vi gör 
och vad som är på gång. [...] Det är värdefullt att få hit VD:n eller 
motsvarande från varje företag. Det är en utmärkt nätverksmöjlig
het och man får möjlighet att på ett ganska avslappnat sätt bolla 
förslag och möjliga samarbeten.”

Elna Svenle, museichef Vandalorum
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Om att identifiera en samarbetspart

”Min erfarenhet är att alla har någon form av kulturintresse, man 
måste bara ha lite fingertoppskänsla och vara taktisk kring vem man 
ska samarbeta med om ett visst ämne.”
– Örjan Molander, museichef Kalmar läns museum

Utifrån era behov, vilka företag skulle kunna tänkas leverera en  
öns kad resurs? Är det en viss kompetens ni i första hand söker  
så går det ofta att urskilja ett antal företag som arbetar inom just  
detta sak område. Om behovet istället handlar om ekonomiska 
resurser så börja med att identifiera en bransch eller företagsnisch 
där kopp lingar till projektet kan identifieras. Var kreativ, försök att 
tänka okonventionellt och var noggrann med att associationen  
mellan projekt ämnet eller ert syfte och företaget i fråga känns logisk. 
Att museet söker kontakt med just detta företag beror ju på att just 
de har något särskilt att både tillföra och vinna på det tänkta sam
arbetet. 

Studera företaget

”Vi behöver öppna upp och göra det enklare för långsiktiga samar-
beten som främjar verksamheten och besökarna, men självklart 
måste vi ha full koll på vem vi samarbetar med, att man har samma 
värdegrund och så.”
– Susanne Samuelsson, marknadschef Livrustkammaren,  
Skoklosters slott, Hallwylska museet (LSH) 

När museet hittat en lämplig samarbetspart som skulle kunna leverera 
det ni söker återstår en del arbete innan ni kan upprätta en första 
kontakt. Börja med att studera hur företaget framställer sig själva  
i sin marknadsföring och på sin hemsida. Överensstämmer denna 
bild med den som framkommer i exempelvis media? 

FORMULERA BEHOV, HITTA DIN PARTNER  
OCH UTFORMA ETT ERBJUDANDE

”Jag trodde väl aldrig förr att jag skulle sitta och läsa DI [...] men nu 
tycker jag att det är en av de intressanta vägarna att ta reda på vad 
företagsledare säger, där finns aktuellt idégods om vad som ses som 
viktigt i den världen.”
– Isabella Nilsson, museichef Göteborgs konstmuseum

Utgångspunkten för att kontakta en tänkt samverkanspart är ofta  
att det på ett museum finns ett projekt eller en idé som man vill 
genomföra men inte har tillräckliga resurser till. Behoven varierar ber
oende på projektets upplägg. Det kan handla om att få tillgång till ett 
företags nätverk och målgrupper, sakkunskap inom ett visst område 
eller helt enkelt ekonomiska medel. Oavsett, så behöver du ha en 
klar bild av vad ett specifikt näringslivssamarbete ska generera, både 
för egen del och för företaget i fråga. Finn stöd för detta i den sam
arbetspolicy som ni upprättat i föregående steg, för att säkerställa 
erbjudandet. 

Behov

Att sammanfatta hur ett specifikt samarbete kan förverkligas är det 
första steget. Definiera tydligt, gärna överskådligt genom en punkt
lista, vilka mål ni har och vad ni önskar åstadkomma på vägen. Kanske 
kan samarbetet också generera sidoprojekt under arbetets gång? 
Förklara med vad eller på vilket sätt som ni från museets sida ser att 
ett visst företag skulle kunna bidra till era behov.

Det kan vara svårt att veta vilket företag, eller till och med vilken 
bransch som bäst skulle lämpa sig för samarbete i ett visst projekt. 
Även om målet är klargjort kan behovet vara svårdefinierat utan att 
först ha kontaktat en potentiell samarbetspart. Ibland kan det vara en 
god idé att gå ut, mer eller mindre publikt, med en förfrågan där man 
preciserar vad museet vill uppnå eller förverkliga och beskriva att man 
söker en lämplig samarbetspart för att kunna nå dit.
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En första kontakt

Det är betydelsefullt vem i företaget du väljer att kontakta. Vissa större 
företag kan ha särskilda sponsoravdelningar, annars kan en kom
munikationsansvarig ofta leda rätt. De formella besluten tas ofta på 
en strategiskt hög nivå, men ibland kan det vara bättre att upp rätta 
en kontakt på den avdelning som ligger närmast det ämne man vill  
samarbeta kring. Vill museet till exempel göra en utställning om miljö
frågor kan den som har ansvar för hållbarhetsfrågor på företaget vara 
den mest lämpliga att inleda samtal med. Den personen kan i sin tur 
föra budskapet vidare inom företaget. Många beskriver att den första 
kontakten med en tänkt samarbetspart inte är den svåraste, men kan
ske den mest kritiska. Inte sällan är tiden knapp för att få ställa sin 
fråga och framföra sitt erbjudande, se därför till att du förberett dig väl 
enligt tidigare steg. Försök hitta en ”dörröppnare”, oavsett om det är en 
person eller ett tidigare projekt som företaget har en koppling till så blir 
det lättare att få uppmärksamhet om man tar av stamp i något faktiskt.
 
Låt sedan företaget få ta lite tid på sig. Om ni inte tidigare haft kontakt, 
inled gärna med att först skicka ett mejl där du kort och väl påläst 
förklarar vad du ser i företaget och att ni på museet har en idé som ni 
vill presentera. Förbered mottagaren på att du kommer att ta kontakt 
inom kort för att berätta mer.

Värdet av språket

”Ordet sponsring är laddat för många inom kulturen såväl som inom 
näringslivet. För många företag är det fortfarande kopplat till att skänka 
pengar till välgörande ändamål och hos vissa kulturinstitutioner finns 
det en rädsla för att sponsring innebär att de tappar kontrollen över sin 
verksamhet. Att makten hamnar hos företaget. Då har de inte alls förstått 
vad det handlar om. Både kulturen och näringslivet måste utbildas inom 
sponsring för att förstå dess styrka och möjligheter. Eftersom ordet 
”sponsring” är laddat med mycket förutfattade meningar beskriver jag 
det alltid i termer av ett samarbete eller partnerskap vilket det också är.”
– Johanna Hedgårdh, projektledare samarbeten/sponsring  
Tekniska museet

Att helt gardera sig mot negativa överraskningar i form av exempelvis 
dålig publicitet kring en samarbetspart under ett pågående projekt är 
inte möjligt. Men det finns saker ni kan göra i förebyggande syfte. Ta 
reda på om det har funnits negativa skriverier, insändare eller annat 
som tyder på att det kan finnas ett glapp mellan företagets image och 
verkliga ”jag”, på sätt som väcker tveksamhet. Sök i pressarkiv och läs 
kommentarer i sociala medier. Ofta kan en bibliotekarie bistå om man 
behöver hjälp i sin research. Vill man anstränga sig ytterligare för att 
undvika negativa överraskningar som kan drabba även er trovär dighet 
kan man kontakta fackliga representanter och be om deras bild av 
förhållanden, värderingar och kultur i verksamheten. Vidare kan man 
undersöka hur företaget arbetar i andra projekt. Kanske samarbetar 
de redan med andra parter, vad skulle ett samarbete med ert museum 
i så fall tillföra dem som andra inte kan? Kontakta tidigare samarbets
parter till företaget för att höra hur de fungerar att arbeta med. Att 
skaffa sig god kännedom om en potentiell samarbetspart är viktigt, 
både för att museet ska ”träffa rätt” med sitt erbjudande och för att se 
om företaget klarar kontrollfrågorna i er upprättade policy.

Vad erbjuder museet?

”Kan vi inte berätta för oss själva hur de skulle kunna tjäna på att 
samarbeta med oss, då är det ingen idé att ens gå dit.”
– Niklas Cserhalmi, museichef Arbetets museum

Ett erbjudande ska formulera på vilka sätt ett företag kan dra nytta 
av att samarbeta med just er organisation. Var så konkret som möjligt 
och koppla erbjudandet till något som företaget uttrycker i sina egna 
visioner och mål. Ett samarbete måste tydligt gagna företaget och 
det är viktigt att erbjudandet kommunicerar vilken affärsnytta ett tänkt 
projekt kan generera. Formulera detta kärnfullt och på ett sätt som 
är lätt att förstå, även för någon som inte har så god insikt i museets 
uppdrag och arbetssätt.



3736

4. Konkretisera värdet för den tänkta samarbetsparten. Vad tjänar  
företaget på att gå in i ett samarbete med er? Skapas en ny pro
dukt som de kan sälja? Kan de nå nya målgrupper eller mark
nadsföra sig i betydelsefulla sammanhang?

5. Sammanfatta erbjudandet med behov och affärsnytta och pre
cisera om möjligt vad det kan komma att röra sig om i fråga om 
arbetstid och summa pengar. Avsluta med frågor och en diskus
sion kring hur ni kan gå vidare.

Med största sannolikhet kommer er potentiella samarbetspart behöva 
fundera lite och återkomma. Kom om möjligt överens om ett datum när 
ni kan återuppta diskussionen för att inte tappa kontakten.

Tidsaspekten

”Man måste vänja sig vid att det tar tid i början och sedan när vi har 
bevisat att vi kan leverera, då går det lättare.”
– Örjan Molander, museichef Kalmar läns museum

Är det något som samtliga intervjuade personer poängterar så är det 
att näringslivssamarbeten och relationer tar tid att bygga upp. Tänk 
därför på att vara ute i god tid, i synnerhet om det gäller ett större 
projekt, och på att det kommer att krävas betydande resurser i form 
av arbetade timmar.
 
Det är vanligt att man upprättar kontakt med näringslivsparten åtmin
stone ett år innan ett samarbetsavtal kan vara färdigförhandlat. Värt 
att tänka på är att det oftast är det första samarbetet som kräver mest 
tid. Blir det lyckat finns vid nästa tillfälle redan en relation och ett 
etablerat förtroende att bygga vidare på. De intervjuade personerna 
berättar att samarbeten inte sällan tar nya riktningar när parterna lärt 
känna varandra. Om museets erbjudande skulle avslås borgar god 
tidsplanering för att ni hinner söka en ny samarbetspart som passar 
projektet.
 

Oavsett vart en relation kommer att leda är det viktigt att man for
mulerar sig rätt. Både museer och företag anser att ordet sponsring 
är laddat och inledningsvis kan det därför vara en god idé att hellre 
uttrycka sig i termer av ”samarbete” eller ”partnerskap”. Beakta ock
så att när två olika branscher möts kan termer som är självklara för 
er vara obegripliga eller betyda något annat för er samarbetspart. 
Und vik missförstånd genom att använda ett enkelt och tydligt språk.

Vid ett positivt besked

”Man måste också värna om sig själv i ett samarbete. Vissa saker, 
som innehållet i en utställning till exempel, bör inte företaget gå in 
och påverka.”
– Carina Sjöholm, museichef Göteborgs stadsmuseum

När ni har lyckats väcka ett intresse, bjud då gärna in företaget till 
ett förutsättningslöst första möte på museet så att de får möta er 
organisation och verksamhet i verkligheten. Vid detta tillfälle sker en 
mer ingående presentation av samarbetsförslaget. Förbered ett pre
sentationsmaterial som innehåller följande delar:

1. Redogör för sammanhanget där museet är i behov av företagets 
resurser. Det kan till exempel vara en utställning, en ombyggnad, 
en ny innovation, marknadsföring eller annat.

2. Presentera museet, era uppdrag, hur ni arbetar för att uppnå 
era mål och framför allt vilken roll ni spelar i samhället. Det är 
viktigt att företaget får en tydlig bild av ert arbetssätt för att bli  
införstådd med inom vilka ramar museet arbetar, vad som är 
möjligt och inte i ett samarbete. Berätta om från vilka olika håll er 
finansiering kommer. Utan dessa insikter i verksamheten kan det 
vara långt ifrån självklart att till exempel ett kommunalt museum 
inte skulle erhålla alla sina resurser från politiskt håll.

3. Beskriv erbjudandets karaktär. Vilken betydelse har det, hur och 
för vem? Vilka målgrupper kommer att mötas i det tänkta projektet 
och/eller vad genererar det för värden åt samhället eller regionen?
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Fundera också kring hur man på bästa sätt införlivar ett samver
kansprojekt på museet med hänsyn till personalens resurser, både 
vad gäller kunskap och tid. 

En av de intervjuade personerna berättar att hen fortlöpande skriver 
upp idéer och uppslag till olika möjliga samarbeten, som kanske inte 
är möjliga att realisera just då men som kan bli användbara i framtiden.

Var beredd på ett nej

”Du träffar ju fortfarande folk som tror att museer är kvar på 1970-tals-
stadiet, som att det inte finns på kartan att man skulle samarbeta 
med ett museum. Sen finns det de som ser potentialen fullt ut. Det 
är väldigt olika.”
– Niklas Cserhalmi, museichef Arbetets museum

Förbered dig på att det företag du vänder dig till kanske inte tidigare  
fått ett samarbetsförslag från ett museum och fundera på hur du  
underlättar och bemöter det. Om företaget ändå tackar nej till erbju
dandet så avsluta gärna med att ställa frågan om det är okej att åter
uppta kontakten i framtiden. Blir svaret ja, kanske det trots allt är ett 
första steg mot ett framtida relationsbygge.

EXEMPEL
MÖLNDALS STADSMUSEUM, LIM & HANDTRYCK AB 
SAMT HARLING FÖRVALTNING AB

Mölndals stadsmuseum har, till skillnad från många andra museer, en 
butik med ett bassortiment som bygger på ett 40tal egendesignade 
och unika produkter med lokal förankring. Basen kompletteras av ett 
sortiment av böcker, kort, leksaker med mera. Ett par produkter stick
er ut genom att de är framtagna med utgångspunkt i museets egna 
samlingar. Bland annat har en tapet nyproducerats efter ett gammalt 
tapetfragment som återfanns i magasinet.
 
”Möjligheten att genom produkten förmedla lokalhistoria, sammanföll 
väl med museets uppdrag”, säger formgivare Marie Berge, utställ
ningsscenograf på Mölndals stadsmuseum.
 
Tapeten kunde produceras genom ett samarbete mellan museet, 
tapet tillverkaren Lim & Handtryck AB och en fastighetsägare i Möln
dals Kvarnby, där originaltapeten en gång tillvaratagits i ett hus som 
skulle rivas.

Fastighetsägaren sponsrade framtagningen av tapetvalsen och  
museet och Lim & Handtryck AB träffade en överenskommelse om att 
tapeten och presentpappret skulle säljas med ensamrätt hos respek
tive part.

Alla tre parter har sina namn tryckta i produktens ytterkant: Lim & 
Handtryck AB – Harling Förvaltning AB – Mölndals museum Kvarnbyn 
Roten L10 ca 1870. Mönstret kom även att förädlas till pappersservet
ter, textil metervara, löpare samt handdukar och porslins muggar. Det 
fanns ett ömsesidigt intresse och en god kännedom om parternas 
respektive verksamheter och det var därmed lätt att identifiera hur alla 
skulle kunna gå vinnande ur samarbetet. 
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FÖRHANDLING
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FÖRHANDLING

Med hjälp av den definition och värdering av museets styrkor som 
genomförts tidigare, har ni förhoppningsvis givit er själva en god 
förhandlingssituation. Glöm inte att de resurser som ett museum 
besitter i många avseenden utgör något unikt i samhället. Kunska
pen, oberoendet och det förtroendekapitalet är inte något som vilken  
organisation som helst kan stoltsera med. Detta kapital blir också 
alltmer attraktivt i en tid där trovärdighet är något som ofta ifrågasätts. 
Men man måste också vara försiktig när man från museets sida går in 
med denna ”insats”. Ett havererat samarbete kan få mycket negativa 
konsekvenser om det skadar förtroendet för museet.
 
Att förhandla är inte så dramatiskt som det kan låta, utan handlar om 
att parterna ska enas om hur ett samarbete ska se ut och formali seras 
i ett avtal. Varje samarbetsprojekt har en början och ett slut. Vad som 
ska ske däremellan, vilka ”insatser” som respektive part ansvarar för, 
måste klargöras innan arbetet tar sin början. Förhandlingarna kan de
las upp på flera tillfällen. För protokoll på vad som sagts så att det går 
lätt att ta vid där ni slutade vid nästa möte. Tillkommer nya personer 
så ska de enkelt kunna sätta sig in i ärendet.
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Bakgrund, syfte, definitioner och konstnärlig frihet 

Avtalet inleds med en presentation av avtalsparterna. Den kan vara 
enkel och innehålla en kort beskrivning av vardera parts verksam
het. Avsikten är att introducera eventuella nya kontaktpersoner  
och/eller parter, samt ge en bild av vilka förutsättningarna var då avta
let slöts.

Avtalets syfte är centralt, speciellt för sponsorn. Avstå från att an
vända ord som ”bidrag” eller ”stöd”. Dessa ord har karaktären av gåva, 
vilket minskar sponsorns möjlighet att göra avdrag för sin sats  ning. 
Beskriv istället det värde som samarbetet ska generera, såsom nytta  
inom till exempel marknadsföring, kundrelationer och försäljning.

Tydliggör gärna branschbegrepp och beskriv väsentliga detaljer och 
begränsningar under en separat rubrik. Samarbeten sker ju inte alltid 
mellan parter med god insikt i varandras branscher och produkter. 
Detta kan också vara till hjälp om en extern part av någon anledning 
skulle behöva granska avtalet.

Dagens sponsorer har ofta förståelse för att de inte kan lägga sig  
i sakinnehåll och genomförandet av en utställning. För säkerhets skull 
kan rubriken ”Konstnärlig frihet” föras in i avtalet, till exempel med 
texten ”Företaget X förbinder sig att inte på ett otillbörligt sätt störa 
eller inverka på produktionen, utan att istället bidra till en hög artistisk 
och konstnärlig frihet vid färdigställandet av Y”.

Avtalsrättigheter (motprestationer)

Sponsring är ett affärsmässigt utbyte mellan två eller flera parter.  
Uttrycket som används är motprestationer, vilket avser det sponsorn 
ska erhålla i utbyte för den ersättning som lämnas. Balansen däre
mellan bedöms sedan av Skatteverket, för att komma fram till vilken 
rätt företaget har att göra avdrag för detta. Därför är det viktigt att 

AVTAL

Ha alltid för avsikt att skriva avtal, oavsett vilken typ av samarbete 
det gäller. Ett korrekt upprättat avtal säkerställer att båda parter har 
förstått och respekterar varandras intentioner.

Varför behövs ett avtal?

Alla samarbeten betraktas av de flesta företag som investeringar. 
Det innebär att det behövs tydliga riktlinjer både för hur det praktiska  
samarbetet ska gå till och för hur det ekonomiska åtagandet ser ut. 
Även om exempelvis sponsring kan röra betydande belopp händer 
det att avtalsunderlagen är undermåliga, vilket äventyrar för både 
parterna och projektets slutresultat. Skattetekniskt kan ett otydligt 
avtal dessutom innebära en ekonomisk risk för sponsorn, som even
tuellt går miste om sin rätt att göra skatteavdrag.
 
Det tecknade avtalet kan också fungera som en checklista under  
samarbetets gång, eftersom det tydligt framgår vem som ansvarar  
för vad och inom vilka tidsramar aktiviteterna genomförs. Det borgar 
i sin tur för att man tänker långsiktigt och garderar sig mot pro blem 
som kan uppstå om till exempel någon av projektets nyckelperson
er slutar. Aktivitetsdelen kan åskådliggöra vad som tidigare gjorts  
i samarbets projektet.
 
Skulle något gå snett så styr den avtalsrättsliga delen eventuella tvis
ter och inte minst visar avtalet museets seriositet i synen på spons
rings och samarbetsprojekt.

Avtalets viktigaste delar:

Bakgrund, syfte, definitioner och konstnärlig frihet
Avtalsrättigheter (motprestationer)
Sponsorns övriga åtaganden
Avtalsperiod och ersättningar
Avtalsrättsliga delar
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Immateriella rättigheter kan vara svårare att sätta en prislapp på. Hit 
hör sådant som kan gälla branschexklusivitet, rätt till bildmaterial, 
affärs samarbeten, medverkan i sponsornätverk etcetera. Det upp
levda värdet skiljer sig från företag till företag och därför måste en 
lämplig nivå diskuteras av parterna, för att dels komma fram till vad 
företaget faktiskt är intresserat av och dels vad detta i så fall rimligen 
kan värderas till.

En översiktlig värdering kan man i många fall göra på egen hand 
genom att jämföra med andra marknadsaktiviteter och betrakta spon
soravtalet som en ”meny” där de olika enheterna får varsitt pris. För 
större sponsorsamarbeten som ofta innehåller många olika delar och 
sträcker sig över en längre tid kan det vara bra att utnyttja profes
sionell hjälp med värderingen. Det kan handla om stora summor, vilka 
kan behöva rättfärdigas och förklaras för en tilltänkt sponsor, så att 
alla parter är väl införstådda med vad det egentligen är man förväntas 
betala för. Det finns flera företag som genomför värderingar och kan 
hjälpa till med avtalsfrågor.

Sponsorns övriga åtaganden

Många gånger kan en sponsor bidra med annat än kontanta medel:

Marknadsföring 
Ett företag har säkert flera egna kanaler som kan ge dig möjlighet 
att nå ut bredare med din marknadsföring, utan att det kostar spon
sorn några stora summor. Det kan till exempel finnas möjlighet att nå 
nya målgrupper genom kundtidningar, butiksexponering, hemsidor, 
intranät, event och mässor, personal med mera.

Inköp 
Ibland kan inköp göras via sponsorns leverantörer till förmånliga priser.  
I dessa fall kan momsfrågan hanteras av dem.

Produkter/tjänster 
Ofta betalas en del av den avtalade bidragssumman i form av lån av 
produkter eller utförandet av tjänster direkt kopplade till samarbetet. 

mot prestationen är till verklig nytta för sponsorn. Potentiella mot
prestationer kan se olika ut och bör skräddarsys utifrån samarbetets 
karaktär. Här följer ett antal kategoriserade exempel.

Associationer – sponsornivå, rätt nyttja ett namn eller en logotyp, 
exklusivitet.

Affärer – sponsorn får ett försäljningsmässigt utbyte av sin satsning 
till exempel genom nya produkt och tjänstesamarbeten. 

Exponering – ytor och kanaler som du kontrollerar och där samar
bets partens logotyp/budskap kan förekomma: skyltar, personal
kläder, fordon, programblad, annonser, sociala media, nätverksträffar 
och eventytor.

Relationer – möjligheter för sponsorn att direkt eller indirekt skapa 
relationer med kunder och/eller affärsintressenter: nätverksträffar, 
pressträffar, seminarier, studieresor, möjlighet att nyttja lokaler och 
så vidare. 

Internt – rättigheter som lämpar sig för personalaktiviteter: personal
fester, familjedagar, utbildningar, volontäraktiviteter, lokaler med mera.

Kommunikation – sådant som sponsorn kan utnyttja i sin egen  
kommunikation: informationstexter, bild och filmmaterial, intervjuer, 
kunskap och uttalanden från nyckelpersoner, användning av lokaler 
för till exempel fotografering och filminspelning.

Värdering 
Det är viktigt att alltid värdera motprestationerna för att de ska stå  
i proportion till avtalets innehåll.

Vissa saker är lättare att värdera än andra. Biljetter, föredrag, utbild
ningar och lokalhyror har oftast ett fastställt pris och motprestationer
nas värde blir därför lätt att räkna ut. Ett besöksantal eller en upplaga 
kan också ligga till grund för en beräkning av värde, till exempel vär
det av eventytor för annonsering, försäljningsrättigheter eller synlighet  
i sociala media.
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kontantinsats behövs initialt för att kunna genomföra vissa tyngre 
aktiviteter. En uppdelning medför att det är lättare att räkna av och 
säkerställa leverans av motprestationer, något som sker under hela 
avtalsperioden.

Betalningsvillkor 
Vilka omständigheter och villkor ska gälla för betalning? De flesta 
företag accepterar inte kortare betalningstider än 30 dagar. Större 
företag kan även kräva 60 eller 90 dagar. Var tydlig så att ni är överens 
om vad som gäller.

Moms 
Ange alltid om avtalssumman är med eller utan moms, oavsett om ni 
är momspliktiga eller inte.

Reklamskatt 
Den som är reklamutgivare, det vill säga står för ytor eller publikatio
ner där annan part marknadsför sig, är skyldig att redovisa reklam
skatt till Skatteverket. Redovisningsskyldigheten gäller för alla som 
säljer reklam för mer än 60 000 kronor per kalenderår. Observera 
att det alltså är du som säljare som är skattepliktig, men att företag 
är vana att betala reklamskatt för annonser och annat som debiteras 
dem. Skattesatsen är 7,65 procent sedan den 1 januari 2017.

Frågan om reklamskatt är snårig när det gäller sponsring. Eftersom  
det är en föråldrad så kallad punktskatt, tar den inte hänsyn till medie
ut vecklingen. Reklamskatt kan därför enligt lagen bara tas ut på try
ckta publikationer, vilket gör att till exempel tv/radio, digitala medier, 
föredrag, personalaktiviteter, lokalhyra etcetera inte ska beskattas. 
Det är därför bra att i beräkningen av skatteunderlaget dela upp 
avtalssum man i en reklamskattepliktig och i en icke reklamskatte
pliktig del.

Förenklat kan sägas att alla trycksaker där sponsorn förekommer ska 
beskattas, likaså ”arenamässiga” reklamytor. I en idrottshall är såväl 
reklamskyltar som dräktreklam skattepliktig. Inom kulturen kan detta 
motsvaras av till exempel affischer, biljetter, programblad, tackskyltar 
eller liknande.

Lån av bilar, dryckes och matleveranser, installation av teknik, utform
ning av marknadsföring etcetera. Kom ihåg att dessa utbyten av skatte
skäl bör motfaktureras mellan parterna (så kallade barterlösningar).

Expertkunskap 
Sponsorn kan också besitta kunskap som är till nytta för museet i den 
vardagliga verksamheten, inte bara kring ett särskilt evenemang eller 
en viss utställning. Det kan till exempel röra sig om kompetens inom 
marknadsföring, design, juridik, ekonomi, personalfrågor, organisa
tion, projektledning, IT eller annat.

Övriga åtaganden är ofta att anse som en delbetalning, då det inne
bär en kostnadssänkning i er budget. På samma sätt som det är vik
tigt att klargöra värdet av motprestationerna från museets sida så ska 
även övriga åtaganden värderas och räknas in (eller räknas av) en 
eventuell kontantersättning i avtalet.

Avtalsperiod och ersättningar

Avtalsperiod
Avtalsperioden bör ha ett tydlig start och slutdatum. Undvik automa
tiska förlängningar av avtal (om de inte sägs upp ett visst datum). Det 
är bättre och mer rättvist för båda parter att ge sponsorn en option att 
förlänga avtalet. En option har en deadline för att utnyttjas och efter 
detta står det den sponsrade fritt att diskutera med andra företag 
inom sponsorns bransch.

Ersättningar
De ersättningar som samarbetet innebär är naturligtvis av största vikt 
för bägge parter.

Avtalssumma 
Ange tydligt den årliga avtalssumman i aktuell valuta.

Betalningar 
Dela gärna upp betalningen på 2–4 tillfällen per år (beroende på 
avtalsstorlek). Dessa kan variera i storlek om till exempel en större 
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Ersättning vid skada
Om något allvarligt skulle inträffa under samarbetet (exempelvis 
försäkrings eller varumärkesmässigt) kan den ena parten i vissa fall 
kräva skadestånd av den andra. Kutym är att skadeståndet begränsas 
till maximalt samma nivå som avtalssumman.

Förtida upphörande 
Möjligheten att i förtid säga upp avtalet bör finnas hos båda parter. 
Skälet till att man kan behöva säga upp det ingångna avtalet kan vara 
om det till exempel inträffar ett avtalsbrott där den ena parten miss
lyckats med att uppfylla viktiga delar av avtalet. Andra orsaker kan vara 
att en part hamnat på ekonomiskt obestånd eller att man brutit i etik 
och moral på sätt som försätter den andra parten i en utsatt position.

Överlåtelse av avtalet 
Det är oftast inte tillåtet för någon av parterna att utan särskild tillå
telse överlåta hela eller delar av avtalet till en tredje part. Normalt kan 
emellertid avtalet tillåta att ett dotterbolag eller liknande har rätt att 
nyttja delar av eller samtliga rättigheter.

Ändringar i avtalet 
Ändringar under avtalsperioden kan göras om båda parter är överens 
om dessa. Ändringar bör göras skriftligen, signeras av båda parterna 
samt läggas till som bilagor till avtalet.

Tvistelösning
Om parterna är oense om avtalets innehåll bör detta först försöka 
lösas genom samtal och diskussion. Kvarstår oenigheten måste en 
tvisteklausul finnas. Det vanligast förekommande är att detta avgörs 
genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares regler. Det 
andra alternativet är att låta ärendet gå igenom allmän domstol. Det 
första alternativet går snabbare, men är också lite dyrare (förutsatt att 
det blir en tvist). Det senare tar längre tid och innebär dessutom att 
allt blir offentliga handlingar, något som i sin tur kan strida mot even
tuell sekretess i avtalet. 

Signering av avtal
Avtalet ska signeras av behöriga företrädare för respektive part.  

Eftersom inte hela sponsoravtalet är reklamskattepliktigt är det alltså 
inte heller en sponsorsumma på 60 000 kronor som är gränsen. Du 
kanske har sålt sponsring för 100 000 kronor men bara 30 procent av 
det är reklamskattepliktigt. Se därför noggrant över detta före skatte
redovisningen. Mer information finns hos Skatteverket.

Avtalsrättsliga delar

Motprestationerna utgör ofta den mest omfångsrika delen i avtalet.  
De beskrivs i detalj för att alla ska veta vem som ansvarar för vad och 
till exempel vilka deadlines och andra begränsningar som är överens
komna.

Den avtalsrättsliga delen bör omfatta dessa rubriker:

Kontaktpersoner
En eller två beslutsmässiga kontaktpersoner med adressuppgifter för 
respektive samarbetspart. Eftersom det är kontaktpersonerna som 
har det yttersta ansvaret kan en punkt om utvärdering av samarbetet 
införas här som understryker vem av parterna som svarar för att denna 
görs löpande under avtalsperioden.

Sekretess 
Det bör finnas en klausul om förbudet mot att avslöja avtalets inne
håll för tredje part. Det kan vara viktigt av konkurrensskäl men inte 
alltid möjligt att utlova om någon av parterna lyder under offentlighets
principen.

Force majeure
En händelse som ingen av parterna råder över, men som kan försvåra 
eller förhindra fullgörandet av avtalet. Exempel på detta kan vara strejk,  
nya lagar, eldsvåda, naturkatastrof eller krigs och terrorhandlingar.

Försäkringar
Båda parter bör ha giltiga försäkringar för sina respektive verksam
heter. Notera i avtalet att dessa även ska gälla under det aktuella 
samarbetet.
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Avtalssumman var mycket hög – 9 miljoner kronor per år under fem 
år (uppdelat på tre bolag), vilket gjorde att det var svårt att se en 
balans mellan avtalssumma och motprestationer. Rekord summan 
bottnar kanske i Procordias historia som Statsföretag AB, vilket 
gjorde att man såg på detta som ett ”kulturbidrag” och inte som 
sponsring. Det straffade sig avseende avdragsrätten, eftersom 
Regeringsrätten såg en gåvoavsikt i stora delar av avtalet – och en 
gåva är som bekant inte avdragsgill enligt svensk lag. Avtalet inne
höll motprestationer framför allt i form av biljetter, lån av lokaler, en 
sponsorskylt i entrén, ett mindre marknadsföringsprogram, samt 
tre skulpturer som skulle symbolisera samarbetet. Procordia hade 
också rätten att använda Operans logotyp för egen marknads
föring. Det stora misstaget var att man gjorde för lite av det sista. 

Regeringsrätten gav i domen år 2000 Pharmacia AB (tidigare 
Procordia) avdrag med 1,7 miljoner kronor av deras andel på 3,3 
miljoner kronor för taxeringsåret 1992, vilket motsvarade ca 57 
procent av avtalssumman. Detta motsäger alltså att ”kulturspon
sring inte är avdragsgill” och pekar just på att motpresta tionerna 
måste vara i balans med avtalssumman. Samma dag som detta fall 
avgjordes beslöt också Regeringsrätten i ett annat fall att ge Fal
con Bryggerier AB 100 procent avdrags rätt för sitt sponsorskap 
av Göteborgs Ornitologiska Förening i ett projekt att förhindra 
stammen av pilgrimsfalkar att dö ut. I avta let fanns ingen exponer
ing, biljetter eller dylikt – men det Falcon gjorde korrekt var att man 
aktiverade sitt sponsorskap i en mängd marknadskanaler. Detta 
säkerställde att rätten såg på samar betet som en investering till 
grund för Falcons övriga kommu nika tion.

RÅ 2000 ref. 31 

Viktigt att understryka är också att sponsorn måste använda erhållna 
rättigheter för att de ska bedömas ha ett värde. Rätten att kalla sig för 
huvudsponsor, eller att nyttja en lokal två gånger per år, har i Skatte
verkets ögon inget värde förrän sponsorn marknadsför sitt huvudspon
sorskap eller faktiskt nyttjar lokalerna. Att aktivera rättigheterna blir 
därför helt avgörande för om samarbetet ska tjäna bägge parter i lika 
utsträckning.

Normalt sett innebär det partens firmatecknare, men kan också ut
göras av exempelvis flera styrelseledamöter i förening.

Övriga frågor 

Avdragsrätt
De flesta företag vill att deras sponsorsamarbeten ska utgöra avdrags
gilla kostnader i verksamheten (enligt 16 kap. 1 § Inkomstskatte lagen). 
Till skillnad från många andra kostnader har sponsring av Skatteverket 
ibland bedömts som en gåva, vilket per definition inte är avdragsgillt 
enligt svensk lag.

Det bör poängteras att all sponsring, oavsett område, egentligen 
är avdragsgill – så länge värdet av avtalets motprestationer minst är  
i balans med sponsringssumman. Det åligger emellertid sponsorn 
att bevisa att de i realiteten erhållit värdet, vilket alltså gör det väldigt 
viktigt med ett tydligt avtal. 

Skatteverket bedömer de olika delarna i avtalet var för sig, vilket gör 
att ett avtal kan vara delvis avdragsgillt. Så är till exempel fallet med 
det som i många avseenden fått tjäna som exempel för att ”kultur
sponsring inte är avdragsgill” – Regeringsrättens dom mot Procordias 
sponsring av Kungliga Operan 1992. Procordia fick där avdragsrätt 
för erhållna motprestationer, men då dessa inte bedömdes uppgå 
till det fulla sponsorbeloppet uppgick därmed inte avdragsrätten till  
100 procent (se vidare i faktaruta).

Procordia och Kungliga Operan

Regeringsrätten avgjorde år 2000 en skattetvist från 1992, vilken 
ofta felaktigt fått tjäna som exempel för föreställningen att ”kul
tursponsring inte är avdragsgill” – domen gällande Procordias 
spons ring av Kungliga Operan. Procordia fick avdragsrätt för  
de erhållna motprestationer som kunde bevisas, men eftersom 
de inte bedömdes uppgå till hela det sponsrade beloppet fick de, 
helt korrekt, inte 100 procent avdragsrätt.
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Är du osäker i avtalsfrågor så ta hjälp av någon kunnig expert på 
området. Det finns speciella sponsringsbyråer, men även en lokal  
advokatfirma eller sponsorns jurist kan i många fall hjälpa till. Det  
du behöver är en bra mall till det första avtalet, sen kan den anpassas 
till nya samarbeten i framtiden. Ta dock för vana att se över mallen 
med jämna mellanrum så att avtalstexten fortfarande fungerar.

Kapitel 8 om avtal har författats av Anders Lindén och  
Mirelle Andreasson, Tango Brand Alliance AB.

Barter
Barter är ett beskrivande ord för utbyten av produkter eller tjäns ter 
utan någon kontant ersättning. Det kan handla om att en spon sor 
lånar ut tio bilar till ett evenemang eller att museet upplåter en lokal 
utan hyreskostnad. Barterlösningar är tillåtna så länge de värde ras till 
marknadsvärde och inte blir föremål för någon typ av svart ekonomi. 

Det är viktigt att barterlösningarna motfaktureras av parterna så att 
det blir ett ”nollsummespel”. Båda parter ska alltså upprätta en faktura 
på samma belopp, som sedan tar ut varandra. Momsregler och andra 
skatter måste beaktas i detta sammanhang, något som innebär att en 
icke momspliktig part kan få en momskostnad av den andre. Fakture
ringen syftar just till detta – att inte barterlösningarna ska bli någon 
form av momsfusk. 

De flesta organisationer är noggranna med sina uppförandekoder 
och goda affärssed. Är den sponsrade parten en offentlig myndighet 
är det viktigt att se till att följa korrekta upphandlingsregler (Lagen om 
offentlig upphandling, LOU). Barterlösningar som värderas över den 
givna upphandlingssumman strider mot LOU eftersom bytet blir till 
nackdel för andra konkurrerande leverantörer på sakområdet.

Avslutande rekommendationer

Diskutera igenom avtalets innehåll noga med din samarbetspart innan 
själva avtalet skrivs. Se till att samarbetsparten får rättigheter som 
de verkligen kan och vill använda sig av, och som överensstämmer 
med museets policy. Var realistisk, en högre sponsorsumma är inte 
självklart av godo om det senare visar sig att företaget inte hinner 
använda sig av sina rättigheter. Då är ett bättre alternativ att sponsorn 
betalar för kompletterande saker som till exempel hyra av en konfe
renslokal eller restaurang.
 
Kom ihåg att avtalet är starten på hela samarbetet och att det är vik
tigt att båda avtalsparterna är nöjda med utformningen. Om någon 
part är missnöjd kan man under avtalsperioden omförhandla innehål
let utan att för den skull avsluta samarbetet.
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EXEMPEL
KVINNOHISTORISKT MUSEUM OCH  
FRISÖRSALONGER I UMEÅ

”Vi har ju ett uppdrag att bredda historieskrivningen genom att få in 
kvinnors historier och berättelser, det var väl grunden. [...] Sedan är vi 
en ganska nystartad verksamhet i Umeå och vi hade märkt att det var 
många som inte kände till oss, det ville vi ändra på.”

Detta var starten för På salongen, ett ”samskapat experiment” som 
museets utställningspedagog Linda Noreen väljer att benämna det. 
Kvinno historiskt museum ville nå ut bredare i staden än de hade lyckats 
med via sina egna kanaler, både vad gäller insamlandet av berättelser 
och antal besökare. Blickarna riktades mot en särskild företagsgrupp, 
som de allra flesta medborgare besöker med jämna mellanrum: frisör
salonger. I bedömningen låg att det skulle vara tillgängliga rum som fanns 
spridda i alla stadsdelar och därför passade frisörsalonger syftet väl. 

”Innehållet var det som formade vilken typ av företag vi kom att  arbeta 
med.”

Museet gick ut till stadens frisörer och slutligen hade de knutit kontakt 
med fem stycken salonger som blev deras ambassadörer. ”Salongen 
är en plats för talade ord. Den som frågar, lyssnar och minns allt det 
här blir en väktare av ett kulturarv”, beskriver Kvinnohistoriskt museum 
På salongen via hemsidan. Ambassadörernas uppgift var att berätta 
om Kvinnohistoriskt museums insamlings och dokumentationsprojekt 
för sina kunder. På vardera salong fanns en Ipad och ett pappersfor
mulär där kunden direkt kunde skriva ner sin berättelse, men de kunde 
också komma fysiskt till museet eller skriva ett mejl. Projektet pågick i 
mindre än tre månader, men genererade sammanlagt 150 berättelser 
som på olika sätt lyfter fram kvinnor och kvinnors erfarenheter i staden. 
Precis som museet fick även frisörsalongerna synas i för dem helt nya 
sammanhang och de fick en arena att nå ut med sin marknadsföring. 
Samarbetet fick en hel del uppmärksamhet i media och på den utställ
ning om Umeås historia som projektet blev en del av fanns alla frisörer 
representerade.

”Vi känner att vi har fått vänner i den här staden på en massa ovän
tade ställen. Vi känner oss förankrade. Det finns en stolthet för Kvin
nohistoriskt museum på platser som jag inte tror att vi skulle ha nått 
genom annonser i tidningen, våra publika program och så. Vi har blivit 
hemma på platser där det är svårt att bli hemma.”

Kvinnohistoriskt museum har själva valt att namnge arbetssättet ”På 
salongenmetoden” där kontrollen har varit viktig att släppa efter lite 
på: ”Försök vara tydlig i syftena och skapa en metod tillsammans med 
deras verksamheter”, poängterar Linda slutligen.
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KOMMUNIKATION
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EXEMPEL
TEKNISKA MUSEET OCH VIAPLAY

Sökes: Inspelningslokal till julkalendern Det Stora Experimentet.
Finnes: Lokal att hyra ut till passande verksamhet.

”Programledaren och vetenskapsnörden Beppe Singer tog kontakt 
med mig under våren 2016 och berättade om en ny spännande pro
gramidé han hade. Kort därefter fick vi ett samtal från ett av Sveriges 
mest framgångsrika produktionsbolag som undrade om vi möjligtvis 
hade lokaler som stod outnyttjade under hösten och som de skulle 
kunna få hyra som inspelningsplats under en period. Programmet 
som skulle spelas in var en julkalender för barn som skulle handla 
om en uppfinnartävling för barn inom områdena naturvetenskap, 
teknik och matematik. Det fanns en koppling till museet som var väl
digt tydlig”, berättar Johanna Hedgårdh, projektledare samarbeten 
/sponsring på Tekniska museet.

Produktionsbolaget hyrde lokalen och lånade också föremål från 
museet som rekvisita till programmet, något som uppskattades av 
Tekniska museets personal. Delar av museet övergick till filminspel
ningsplats vilket gjorde både personal och besökare engagerade och 
nyfikna. Kända och mindre kända skådespelare vandrade stundtals 
omkring i lokalerna, åt lunch i restaurangen och handlade i butiken. 
De i personalen som var extra nyfikna fick även komma ”backstage” 
och en del fick även uppleva hur en riktig filminspelning gick till. Ett 
kvitto på att ett samarbete fungerar väl är att det utvecklas med tiden 
och antar nya former.

”När vi såg den färdiga scenografin insåg vi att det var något vi ville 
visa upp för våra besökare. Något vi måste göra en utställning av”, 
fortsätter Johanna.

Så blev det. Viaplay, som var produktionens uppdragsgivare gillade 
idén och bistod med medel till att utveckla scenografin till att övergå 
till en mer permanent utställning. Som motprestation erbjöds Viaplay  
att ordna sin pressvisning och arrangera VIPdagar på museet.  

KOMMUNIKATION

“Man måste vara tydlig med allt man gör och sprida den informa-
tionen så att allmänheten också ser att vi får ut mer än om vi hade 
arbetat på egen hand.”
– Lars Sjösvärd, före detta museichef Gotlands Museum

Internt

Under samarbetets gång är det viktigt att parterna löpande stämmer av 
att arbetet går enligt planerna och följer avtalet. Följ upp era respektive 
åtaganden, era aktiviteter och delmål. Kom överens om hur ni ska kom
municera. När räcker det med ett mejl och när krävs fysiska möten?

Var transparenta med era åsikter så att förtroendet bibehålls och  
ändra sådant som inte fungerar.

Externt

Tänk på att ett samarbete måste kunna motiveras på flera plan. Det 
gäller både interna och externa frågor, från till exempel media, nyfikna 
besökare, dina egna medarbetare och tidigare samarbetsparter. Ett 
kvitto på att ett samarbete med näringslivet fungerar bra är att både 
museet och företaget är bekväma med att presentera det för utom
stående. Det kan göras på eget initiativ i egna kommunikationskanaler 
eller genom att öppna för medias granskning. Är samarbetet grundat 
i respekt för respektive verksamhet kan uppmärksamhet i media vara 
av godo och ett viktigt sätt att synas utåt. Inte minst för att visa sig 
attraktiv för nya potentiella samarbetsparter.
 
Förbered klart och tydligt hur du och din samarbetspart ska sköta 
den externa kommunikationen. Vem har rätt att gå ut med vilken in
formation? När och i vilka sammanhang får den andra partens namn 
nämnas? Tänk på att delar av kommunikationen kan vara en förhand
lad rättighet.
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Utställningen med samma namn som julkalendern öppnade i mellan
dagarna 2016 och då hade innehållet modifierats så att det även fick 
en interaktiv och lärande del. För innehållsmässiga delar hade Tek
niska museet den slutliga bestämmanderätten.
 
En kortare film producerades med Beppe Singer där han fick berätta 
om sin programidé och som klipptes ihop med avsnitt ur kalendern.  
Filmen visades i utställningen på en hederlig gammal ”tjockTV”. 
Beppe invigde även utställningen och möjliggjorde hundratals önsk
ningar från lyckliga barn när han livs levande berättade om kalen
dern och det togs en oändlig mängd selfies tillsammans med yngre 
besökare.

”Detta är ett exempel på när ett samarbete verkligen kompletterar 
och tillför något extra till vår verksamhet. Det måste finnas en tydlig 
koppling. Detta passade in i vårt uppdrag och samtidigt blev det en 
bra marknadsföringskanal”, avslutar Johanna samtidigt som hon flikar 
in ”och lokalen hade ju annars stått oanvänd”.
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UTVÄRDERA, DOKUMENTERA OCH UNDERHÅLL
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Det är lätt att ”snabbt packa ihop, lämna och glömma” när ett samar
bete är avslutat. Nya projekt har säkert redan dragit igång, så varför 
lägga ned extra tid på något som inte längre är aktuellt? För att und
vika att det blir så, se till att redan i upprättandet av tidsplanen skriva 
in utvärderingen av samarbetet som en fast punkt. Notera även vem 
som ansvarar för att detta genomförs. 

Utvärdering är viktigt för att slutligen säkerställa att allt gått enligt er 
planering, att båda parter är nöjda och vad som med facit i hand hade 
kunnat förbättra samarbetet. Och kom ihåg, att även om samarbetet 
skulle ha varit helt igenom lyckat så är det viktigt att klargöra på vilket 
sätt. Vad finns det som ni skulle kunna vidareutveckla i framtiden? 
Sammanställ allt i en dokumentation av arbetet. Det kan dröja lång 
tid till nästa tillfälle då museets och företagets vägar korsar varandra  
– och då kan dokumentationen komma väl till pass.

Varje samarbete innehåller stora mått av investerad tid, energi och 
resurser. Att inte utnyttja detta till fullo, även efter att en samarbets
period och ett avtal löpt ut, vore därför synd. 

Att underhålla samarbetsrelationerna över tid är många gånger lät
tare sagt än gjort, men behöver ofta inte betyda mer än att bjuda 
in forna samarbetsparter till en vernissage eller annat arrangemang 
anord nat av museet. I slutänden handlar det om att inte ”släppa  
taget” om relationen. Det är inte så svårt att hålla kontakten genom att 
till exempel lägga in en tidigare samarbetspart i museets mejlutskick  
eller träffas över en lunch och prata om nya projekt.
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VILL NI FÖRDJUPA ER?

Austin, James E.
The Collaboration Challenge: How Nonprofits and Businesses 
Succeed through Strategic Alliances
John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2010

Encouraging Private Investment in en Cultural Sector
Europaparlamentet, 2011

ICOMs etiska regler, 2. uppl.
ICOM, Stockholm, 2011

Kulturens icke offentliga finansiering
Statens kulturråd, Stockholm, 2010

Kulturlivet, näringslivet och pengarna: en omvärldsanalys
Myndig heten för kulturanalys, Stockholm, 2013

TACK TILL . . .

Johanna Hedgårdh, Tekniska museet
Sebastian Goksör, Klostret i Ystad
Linda Noreen, Kvinnohistoriskt museum
Örjan Molander, Kalmar läns museum
Anna Wersén, Jamtli
Lena Landerberg, ArkDes
Josefin Sollander, Skansen
Daniel Olsson, Värmlands museum
Elna Svenle, Vandalorum
Daniel Werkmäster, Uppsala konstmuseum
Carina Sjöholm, Göteborgs stadsmuseum
Niklas Cserhalmi, Arbetets museum
Lars Sjösvärd, Gotlands Museum
Isabella Nilsson, Göteborgs konstmuseum
Jöran Österman, Hälsinglands museum
Karolina Petersson, Mjellby konstmuseum
Daniel Lindell, Nordiska Akvarellmuseet
Susanne Samuelsson, LSH
Cecilia Urwitz, Skansen
Cajsa Lagerkvist, Mölndals stadsmuseum
Amanda Creutzer, Nordiska museet

… med flera som frikostigt delat med sig av erfarenheter  
och exempel till denna guidebok!
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