
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOLKBIBLIOTEKSSPONSRING 
 

en undersökning av alternativa finansieringsmöjligheter 
för svenska folkbibliotek 

 
 
 
 

Catharina Fogelström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examensarbete (20 poäng) för magisterexamen i  
Biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet. 
Handledare: Göran Widebäck 
BIVIL:s skriftserie 2003:8 
ISSN 1401-2375 
 
© Lunds universitet. Biblioteks- och informationsvetenskap 2003 



TITLE 
Sponsorship and public libraries - alternative sources of funding for public libraries in Swe-
den. 
 
 
ABSTRACT 
As public libraries in Sweden receive the bulk of their budget from local government funding, 
which has stayed static or, at best, seen small increases, libraries have been faced with inade-
quate resources with which to satisfy increasing expectations from users. As few libraries are 
over-funded in the first place, ways may have to be found to combat this situation. 
 
The aim of this Master’s thesis is to examine alternative sources of funding for Swedish pub-
lic libraries, and my main focus of interest is that of sponsorship. The method used is a litera-
ture study combined with an empirical study, in which interviews were conducted with five 
persons each with long experience of working with public libraries. The literary study deals 
with the concept of sponsorship, and the motivations for companies to sponsor are also exam-
ined. 
 
The results show that public libraries have a great deal to offer a potential sponsor, both in 
terms of promotion of image or name and in terms of access to librarians’ skills and knowl-
edge. It was also shown that even though the actual amount of money that libraries might 
raise through sponsorship is not very large, other advantages are of importance. These include 
possibilities to create new contacts and to promote the library and its services by making it 
more visible.  
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1. INLEDNING 
1.1Bakgrund 
De svenska folkbibliotekens viktigaste uppgift, att fritt från avgifter tillhandahålla litteratur 
och information, kan i viss mån framstå som tidlös och oberoende av förändringar både i den 
egna verksamheten och i världen runt omkring. Uppgiften består, men förutsättningarna för 
att kunna genomföra den förändras. Sedan en tid tillbaka ser vi hur nya distributionsmöjlighe-
ter via Internet ökat mängden information som bibliotekets besökare kan tänkas vilja ha till-
gång till, att TV och video i allt högre grad konkurrerar med böcker om människors fritid, hur 
nya medietyper står som spön i backen, att marknadsföring av verksamheten framstår som allt 
viktigare och så vidare.  
 
Också de grundläggande förutsättningarna för folkbibliotekens finansiering har förändrats 
genom att den kommunala ekonomin som de är en del av har blivit mer prestationsinriktad 
och i allt högre grad kräver värde för pengarna. Kopplingen mellan de anslag man får och det 
man faktiskt presterar har för folkbibliotekens del blivit mer påtaglig, vilket gör det mer ange-
läget att konkret visa vad man åstadkommer. Detta är viktigt också på så vis att det kan tillfö-
ra resurser genom olika former av samarbeten med exempelvis skolor. Ett sådant exempel rör 
Kunskapslyftet och den ökade strömmen av studerande som under dess tid besökte folkbiblio-
teken. Exempelvis berättade man att man från biblioteket i Kristianstad vänt sig till skolan 
och påpekat vad man konkret presterade för dess elever. Betalt fick man i form av att en bib-
liotekarietjänst delvis finansierades av Komvux.  
 
Ökade krav på tydliga prestationer är naturligtvis inte länkat till nedskärningar och minskade 
resurser, men de resurser som folkbiblioteken får via sina anslag tillåter inte några större ut-
svävningar. Att man aldrig haft något större överskott på resurser ens under mer gynnsamma 
tider, gör att verksamheten kan tänkas vara känslig också för små minskningar av anslagen. 
Till saken hör också att anslagsfinansieringen är stor i folkbiblioteksvärlden. Omkring 95 pro-
cent räknar man med att den ligger på (se Nilsson, 1999, s. 387). 
 
För folkbibliotekens huvudman kommunerna har tiderna varit ekonomiskt hårda. Under större 
delen av 90-talet betydde den stora arbetslösheten att intäkterna minskade drastiskt samtidigt 
som efterfrågan på kommunernas tjänster ökade. Den senaste långtidsutredningen från Svens-
ka kommunförbundet, gjord 2002, pekar på att kommunernas ekonomiska situation kommer 
att vara besvärlig även framöver. Främst eftersom ökade behov av äldreomsorg gör att de 
samlade behoven i framtiden ökar mer än vad kommunernas resurser gör. Dessutom tillkom-
mer tendensen att statsbidragen räcker till allt mindre verksamhet (se Svenska kommunför-
bundet, 2002, s. 6 samt 8). 
 
Att tilltron till kommunernas förmåga att i framtiden satsa på resurser till sina folkbibliotek 
inte är så stor tyder också den önskan om en skärpning av bibliotekslagen som bland andra 
DIK-förbundet och Svensk Biblioteksförening en längre tid uttryckt. I sin nuvarande utform-
ning säger lagen inget om biblioteksverksamhetens kvalitet, varför man för att skydda folk-
bibliotekens verksamhet vill se tillägg som rör exempelvis krav på kompetent personal och 
kommunala biblioteksplaner.  
 
I en tid då pengarna som kommunerna tillför verksamheten inte riktigt vill räcka till kan alter-
nativa finansieringskällor vara ett sätt för folkbiblioteken att få in välbehövliga extra medel 
till verksamheten. Innovativa lösningar och nya tillvägagångssätt tycks nödvändiga om folk-
biblioteken ska kunna flytta fram sina positioner. I denna uppsats vill jag, med betoning på 
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sponsring, undersöka vilka möjligheter till alternativa finansieringskällor som de svenska 
folkbiblioteken har.  
 
Sponsring framstår som intressant inte bara för egen del, utan också, och kanske främst, för 
att det är ett exempel i ett större sammanhang. Detta utgörs av samarbeten och partnerskap 
inte bara med det privata näringslivet, utan även med andra offentligt finansierade institutio-
ner så som skolor och arkiv. 
 
 
1.2 Syfte och problemställning 
Det övergripande syftet med min uppsats är att undersöka vilka förutsättningar folkbibliote-
ken har att skaffa sig extra inkomstkällor då det traditionella sättet via anslag inte riktigt vill 
räcka till. Mer konkret vill jag se närmare på hur, främst, sponsring kan vara ett sådant sätt 
och jag frågar mig därför:  
 
♦ Vilka kommersiellt intressanta värden åstadkommer folkbiblioteken genom sin verksam-

het? 
 
♦ Hur och i hur hög grad skapar dessa värden möjligheter till alternativa finansieringskällor 

så som sponsring?  
 
♦ Vilka är konsekvenserna av att använda sig av alternativ som sponsring som finansie-

ringskälla? 
 
 
1.3 Metod 
Svar på mina frågor söker jag på två olika sätt. I undersökningens första del söker jag genom 
litteraturstudier kartlägga sponsringsbegreppet samt identifiera de värden hos en eventuell 
samarbetspartner som sponsorn är ute efter att få tillgång till. I den andra, empiriska delen, 
vill jag undersöka i hur hög grad och på vilket sätt folkbiblioteken kan sägas skapa sådana 
värden samt vilken plats sponsring och andra alternativa finansieringskällor kan sägas ha i 
folkbibliotekssammanhang. 
 
I den empiriska undersökningen sker intervjuer med fem personer med god kännedom om 
folkbiblioteksvärlden, vilka kunde förväntas ge kunskap nödvändig för att besvara mina frå-
geställningar. Intervjuer har valts eftersom att de har möjlighet att ge en mer uttömlig infor-
mation och betydligt djupare kunskap än vad andra metoder förmår. Och i mitt fall är grundad 
kunskap att prioritera framför ett stort och representativt urval. Dessutom har jag i hög grad 
varit beroende av att finna personer som på ett eller annat sätt kan antas ha funderat närmare 
över de områden som uppsatsen berör. Sådana personer finns, men inte alltid i min direkta 
närhet varför telefonintervjuer i alla fall utom i ett gjorts. Naturligtvis hade intervjuer öga mot 
öga varit att föredra. 
 
Intervjuerna som gjorts har tagit mellan fyrtio minuter och en timme var i anspråk. Frågorna 
har strukturerats kring fyra områden: folkbibliotekens ekonomiska situation nu och framöver, 
alternativa finansieringskällor, sponsring och folkbiblioteksvärden. Vad gäller det första frå-
geområdet har det haft som huvudsaklig funktion att inleda och få igång diskussionen kring 
de övriga områdena, således har det bara upptagit en liten del av intervjun. Hur många frågor 
som ställts inom varje område har varierat något i de olika intervjuerna beroende på den aktu-
ella intervjupersonens kunskap och erfarenhet. Alltså har intervjuerna till viss del anpassats 
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efter vem det är som intervjuas. Samtliga frågor som ställts till de olika intervjupersonerna 
återfinns sist i uppsatsens bilaga. 
 
 
1.4 Tidigare forskning 
Ingen forskning finns i Sverige gjord med avseende specifikt på folkbibliotek och sponsring. 
Det som finns skrivet om bibliotek och sponsring är i de flesta fall amerikansk litteratur, med 
inriktning på de förhållanden som råder där och har således begränsad relevans för det jag är 
intresserad av här. Artikeln skriven av Potts och Roper (1995) är intressant i den bemärkelsen 
att de jämför amerikanska biblioteks strukturerade och målmedvetna sätt att arbeta för att fin-
na till exempel sponsorer med brittiska biblioteks sätt att gå till väga. Artikelförfattarna beto-
nar också vilka lärdomar de senare har att dra.  
 
Jag har också under mitt litteraturletandet stött på en rapport från Storbritannien där attityder 
och inställningar till sponsring undersöks hos biblioteksanställda, sponsorer, potentiella spon-
sorer samt biblioteksanvändare. Denna hade det utan tvekan varit intressant att ta del av. En-
ligt uppgifter har forskningsrapporten dock inte publicerats, vilket kan förklara varför den inte 
går att hitta. 
 
En del finns skrivet om kultursponsring i stort. I två forskningsrapporter utförda av Bengt 
Lidström på Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har fenomenet undersökts 
både utifrån näringslivets synvinkel och från kulturens. Dessa båda rapporter, Det svenska 
näringslivet och kultursponsring (1995) samt Det svenska kulturlivet och kultursponsring 
(1998), har givit en del intressanta bakgrundsfakta. Dessutom finns det en hel uppsjö av litte-
ratur som rent allmänt behandlar sponsring ur olika infallsvinklar. Ur denna rika mängd har 
jag valt ut litteratur som belyser ämnet och som är skriven av författare som det ofta refereras 
till i annan sponsringslitteratur. 
 
Särskilt mycket finns inte heller skrivet om den typ av värdeskapande som jag intresserar mig 
för, men stor nytta har jag haft av en forskningsartikel om värdeskapande i idrottsföreningar. 
Dessutom har en del forskning gjorts med avseende på att undersöka och kartlägga företags 
och organisationers motiv för sponsring och donationer. Mycket av denna litteratur är inriktad 
på att undersöka de speciella förutsättningar som råder i ett visst land, men O'Hagans och 
Harveys (2000) artikel sammanfattar i hög grad det av mer generell art som framkommit i 
tidigare forskning.  
 
Om alternativ folkbiblioteksfinansiering i stort finns en del skrivet, framförallt om behovet av 
att söka alternativa finansieringskällor. Eftersom jag i detta sammanhang till viss del kommer 
att intresserar mig för avgiftsbelagda tjänster, har Nancy van Houses Public library user 
fees:the use and finance of public libraries (1983) varit en viktig källa till kunskap. 
 
 
1.5 Studiens uppläggning 
Min utgångspunkt för undersökningen blir att i ett inledande avsnitt kort belysa finansierings-
situationen för kulturen samt peka på utvecklingsdrag i denna. Dessutom vill jag i detta av-
snitt genom exempel visa att det finns andra sätt att finansiera biblioteksverksamhet på än 
genom offentliga anslag. Genom att sedan också säga något om mer konkreta alternativa fi-
nansieringssätt skapas ytterligare perspektiv på biblioteksfinansiering. 
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Litteraturstudien inleds med att definiera begreppet sponsring och sedan överblickar jag kul-
tursponsringen i Sverige samt den lilla debatt som här har förekommit om sponsring och folk-
bibliotek. Därefter koncentrerar jag mig på att identifiera olika värden sponsorn kan tänkas 
vara intresserad av att få tillgång till. I den empiriska studien redovisas, intervju för intervju, 
resultaten av de fem intervjuerna.  
 
Slutligen sammanförs resultaten från de båda undersökningarna och genom diskussionen i 
analysen ges undersökningens frågeställningar sina svar. Sist framhävs de väsentliga slutsat-
serna av undersökningen i en kortare sammanfattning. 
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2. PERSPEKTIV PÅ BIBLIOTEKSFINANSIERING 
2.1 Paralleller utanför biblioteksvärlden 
Att de offentliga anslagen till kulturinstitutionerna minskar, samtidigt som kraven på utveck-
ling och förnyelse ökar är inte unikt för Sverige. Frågan man i relation till detta ställer sig är 
hur finansieringssituationen för kulturen kommer att utvecklas. I Europarådets rapport In from 
the margins från 1997 skisseras några tänkbara scenarior som svar på denna och liknande 
frågor. I en första framtidsbild tänker man sig att de offentliga organen fortsätter att spela en 
central roll för finansieringen, men då resurserna är knappa koncentrerar man sig i allt högre 
utsträckning på kärnverksamheter. Annan verksamhet blir då i betydligt högre utsträckning 
beroende av exempelvis donationer och sponsring för att överleva. En andra vision räknar 
med minskade anslag generellt sett, samt även med högre krav på produktivitet och värde för 
de pengar som investerats. Också här kan sponsring och projekt med blandad offentlig och 
privat finansiering tänkas ge verksamheterna viktiga extra inkomster (se Europarådet, 1997, s. 
231 ff.). En av de centrala slutsatserna som dras i rådets rapport är att man i framtiden måste 
bli bättre på att utnyttja och utveckla samspelet mellan den privata marknaden och det offent-
ligt finansierade kulturlivet. 
 
I linje med Europarådets rapport kan man också se en begynnande trend till strukturförändring 
med ökad privat satsning genom exempelvis donationer och sponsring i hela Europa (se Lid-
ström, 1995, s. 10). Man söker helt enkelt nya vägar i kulturfinansieringen, där flera olika 
finansieringsformer verkar tillsammans. 
 
Ett annat exempel i sammanhanget rör det faktum att de flesta museer, i alla fall de större, 
sedan relativt lång tid tillbaka driver affärer där man saluför exempelvis böcker och prylar 
med anknytning till både permanenta samlingar och tillfälliga utställningar. Denna affärsverk-
samhet ger museerna viktiga extra inkomster, som sedan kan återföras i verksamheten. Sedan 
en längre tid tillbaka är denna typ av affärsverksamhet vanlig också bland de offentligt finan-
sierade biblioteken i USA. Dessa säljer exempelvis pennor, väskor och bokmärken med bibli-
otekets logga, vilket ger både extra inkomster och också viss reklam för bibliotekets verksam-
het (se Potts & Roper, 1995, s. 15). Att även svenska folkbibliotek gör trevare i denna riktning 
kan man se på till exempel både Malmös och Lunds stadsbibliotek, vilka inte torde vara några 
unika undantag. 
 
Här jag vill för ett ögonblick stanna upp och se hur en blandning mellan offentlig och privat 
finansiering kan fungera för en verksamhet som på vissa punkter inte är helt och hållet olik 
den som svenska folkbibliotek bedriver. För också det amerikanska icke vinstdrivna mediefö-
retaget Public Broadcasting System (PBS) har en stark lokal förankring med sina 349 TV-
stationer. Dessa ser som sitt främsta uppdrag att bilda och utbilda människor i livets alla ske-
den genom att tillhandahålla information som till stor del är kostnadsfri. Man tillåter inte hel-
ler reklam som intäktskälla. Här kan man i och för sig fråga sig hur stor skillnaden egentligen 
är mellan att under ett program på TV med jämna mellanrum bli avbruten av reklam och att 
bli avbruten av att tv-stationens sponsorer exponeras i rutan. 
 
På 70-talet finansierades PBS sin verksamheten främst via skattemedel, men man såg då att 
något ytterligare skulle behöva tillkomma om man skulle kunna överleva och utveckla sina 
tjänster även i framtiden (se Coffman, 2000, s. 53). Det första man gjorde var att arbeta hårt 
för bredda både sin publik och de områden inom vilka man tillhandahöll tjänster. Dessutom 
gick man kraftigt in för att på olika sätt skaffa sig sponsorer och man satsade också på olika 
former av kommersiella aktiviteter. Exempelvis erbjuder man sina tittare extra förmåner om 
de blir medlemmar i sina lokala stationer och man har över hela landet öppnat affärer där man 
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säljer diverse varor med anknytning till verksamheten. Idag ger skattemedel mindre än hälften 
av verksamhetens finansiering. Och då denna skattefinansierade delen av intäkterna varit, och 
fortfarande är, relativt stabil, utgör de tillkomna resurserna till stor del faktiska ökningar av 
budgeten. 
 
Folkbibliotek och PBS bedriver verksamheter som har vissa likheter, men också skillnader. I 
nästa avsnitt vill jag därför tydligare ta steget in i biblioteksvärlden och ge vidgade perspektiv 
på finansiering av biblioteksverksamhet. 
 
 
2.2 Perspektiv på huvudmannaskapet 
Den tyska mediakoncernen Bertelsmann1 är en av de största i sitt slag i världen idag. Man 
driver skiv- och bokförlag och är stora inom både radio och TV. Dessutom är man världsle-
dande vad gäller bokklubbar, musikdistribution och e-handel. Vidare är man huvudägare i 
Bertelsmann Foundation grundat 1977, som driver projekt i samarbete med såväl statliga som 
privata institutioner inom områden såsom utbildning och sjukvård. Bertelsmann Foundation 
intresserar sig även för folkbiblioteksutveckling och har för detta ändamål en egen avdelning. 
Dessutom har man startat International Network of Public Libraries, som diskuterar frågor 
och utarbetar lösningar för folkbibliotek över hela världen.  
 
Intresset för folkbibliotek tar sig även ett mer konkret uttryck genom det faktum att Bertels-
mann Foundation sedan 1984 till 49 procent äger andelar i den tyska staden Güterslohs stads-
bibliotek. De resterande 51 procenten av ägandet står staden själv för. Med Bertelsmann som 
finansiär har biblioteket kunnat satsa resurser i projekt som man annars saknat medel för. Ex-
empelvis har man kraftigt utvidgat sin marknadsavdelning för att kunna arbeta mer användar-
styrt och ta reda på hur biblioteket förmår möta användarnas krav och önskemål. Man har 
också kunnat uppdatera sitt bestånd av elektroniska media och Internet-tjänster och dessutom 
har organisatoriska förändringar gjorts i riktning mot en plattare organisation. 
 
Ett helt annat sorts perspektiv på huvudmannaskap ger de medlemsbibliotek som sedan länge 
finns runt om i USA. Många av dessa grundades innan det alls fanns några skattefinansierade 
folkbibliotek och idag finns runt 20 av dem kvar. Bland de äldsta och också största av dem är 
Boston Athenaeum2 som grundades redan 1807 efter en förlaga från engelska Liverpool. Som 
namnet antyder krävs medlemskap för att kunna låna böcker och utnyttja bibliotekets refe-
renssamlingar. Runt 1000 svenska kronor kostar medlemskapet årligen en privatperson och 
för familjer samt studenter finns väl tilltagna rabatter. Medlemsavgifterna finansierar bibliote-
kets verksamhet till ungefär 12 procent, men huvuddelen av sina inkomster får man via av-
kastning på fonder samt donationer. Inköp av ny litteratur sköts av en särskild inköpsgrupp 
bestående av både personal från biblioteket och av medlemmar. Förutom en samling på över 
en halv miljon volymer erbjuder biblioteket också olika tillställningar för sina medlemmar i 
form av föreläsningar, författarträffar, konserter och utställningar. 
 
Dessa båda exempel visar att det kan finnas skäl för andra finansiärer att intressera sig för 
biblioteksverksamhet. I det ena fallet rör det sig om en stor mediakoncern som antingen har 
en filantropisk läggning eller räknar med möjligheten att långsiktigt vinna på att folk läser 
mer böcker eller använder andra medier i högre utsträckning. Sanningen torde ligga någon-
stans här emellan. I det andra om privatpersoner och företag som är villiga att betala för att få 

                                                 
1 Den som vill kan läsa mer på http://www.bertelsmann.com 
2 Se http://www.bostonathenaeum.org
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möjligheten och privilegiet att tillhöra ett visst bibliotek och därmed få tillgång till dess sam-
lingar.  
 
 
2.3 Bibliotek och alternativ finansiering 
Vill man efter det som sagts ovan anlägga ett mer jordnära perspektiv på biblioteksfinansie-
ring, ligger det nära till hands att hävda avgifter som ett sätt för bibliotek att skaffa sig extra 
inkomster på. Bibliotekslagen förbjuder visserligen svenska folkbibliotek att ta ut avgifter på 
många av de tjänster som tillhandahålls, men de allra flesta bibliotek tar ut avgifter för exem-
pelvis försenat och skadat material, reservationer, lån av videokassetter och kopiering. I den 
debatt som föregick införandet av bibliotekslagen menade somliga att avgifter på vissa typer 
av mer ”udda” tjänster, så som släktforskning, skulle kunna vara oproblematiska att ta ut (se 
Parnell, 1991, s. 185). En del avgifter betraktas således som icke önskvärda, andra som legi-
tima att ta ut. 
 
I ljuset av detta kan det vara intressant att fråga sig vilken roll avgifter egentligen bör spela i 
folkbibliotekssammanhang, vilket är vad Nancy van House gör i sin Public library user fees: 
the use and finance of public libraries (1983). Först, menar hon, är det dock viktigt att klargö-
ra att avgifter på bibliotekstjänster inte automatiskt strider mot anledningar till varför folkbib-
liotek är offentligt finansierade institutioner. Detta då biblioteket genererar både offentliga 
och privata fördelar för samhällets medborgare och det är, menar van House, inte orimligt att 
ta betalt för den del av kostnaden för en tjänst som användarna drar privat nytta av (se van 
House, 1983, s. 124).  
 
Avgifter för sådana tjänster som lån eller för entre till biblioteket skulle enligt van House få 
förödande konsekvenser för folkbiblioteken. Detta eftersom dessa skulle komma att koncent-
rera biblioteksanvändandet till mindre grupper i samhället och dessutom vara impopulära 
bland bibliotekets användare, vilket på sikt skulle underminera det politiska stödet för folk-
bibliotekens verksamhet (se van House, 1983, s. 120). Däremot menar hon att ”gratistjänster” 
har olika kostnader för olika användare beroende på vad de kostar i tid för dessa. För vissa 
användare kan en betalservice vara mindre kostsam än en service utan avgift, och ”…offering 
a range of services, some only partially subsidized, would allow each person to choose the 
most appropriate combination of time and monetary costs.”(se van House, 1983, s. 120). Att 
införa tidsbesparande betaltjänster skulle således vara en fördel för vissa användare och också 
för biblioteket, eftersom man härigenom får möjlighet att tillhandahålla tjänster man annars 
inte skulle haft möjlighet att finansiera (se van House, 1983, s. 126). 
 
Enligt van Houses modell för avgifter skulle biblioteksanvändandet inte påverkas negativt av 
att sådana infördes, snarare skulle man kunna behålla, eller rent av locka till sig nya, använda-
re som annars skulle sökt andra vägar för att få sitt informationsbehov tillgodosett. Ett vanligt 
antagande är annars att införandet av avgifter leder till minskat användande och de fåtal un-
dersökningar som gjorts på bibliotek som infört avgifter tycks också stödja detta (se Shoham, 
1998, s. 44). I den undersökning som Snunith Shoham (1998) själv genomfört förekommer 
dock ingen statistisk korrelation mellan biblioteksavgifter och biblioteksanvändande. En för-
klaring till resultaten menar Shoham är att biblioteksanvändarna i undersökningen, gjord i 
Isreal, kommer från medel samt övre medelklass och att de har råd att betala för tjänsterna, 
vilket gör att andra faktorer blir viktigare i påverkan av biblioteksanvändandet. En slutsats 
som Shoham drar av sin undersökning är möjligheten att ta ut mindre avgifter på biblioteks-
tjänster, men att undanta fattiga, barn och handikappade från dessa (se Shoham, 1998, s. 46). 
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Ett annat sätt för bibliotek att få in extra medel till sin verksamhet är genom att söka pengar ur 
olika typer av fonder. För amerikanska bibliotek ger sådana resurser viktiga extra tillskott och 
där är det också mycket vanligt att privatpersoner, grupper och företag donerar pengar till 
olika ändamål (se Potts & Roper, 1995, s. 13). I Europa finns i många länder tendenser att 
lätta upp skattelagstiftningen i syfte att understödja just sådana former av privat stöd till bland 
annat kulturen (se Lidström, 1995, s. 16).  
 
Potts och Roper (1995) jämför i sin artikel brittiska och amerikanska biblioteks sätt att söka 
alternativa finansieringskällor. Deras slutsatser är att även om de brittiska biblioteken försö-
ker, gör man det sällan på ett organiserat sätt. Att amerikanska bibliotek är mer strukturerade 
och organiserade i arbetet samt låter det prägla hela organisationen, gör dem mer framgångs-
rika i att dra in extra resurser (se Potts & Roper, 1995, s. 20). Och på dessa punkter har brit-
tiska och andra länders bibliotek, enligt författarna, en hel del att lära. 
 
Att folkbibliotekens benägenhet att aktivt samarbeta med sin omgivning, vare sig det rör sig 
om privata företag eller organisationer eller andra offentligt finansierade institutioner, har 
konsekvenser som sträcker sig bortom enbart möjligheten att skaffa sig extra inkomster, visar 
Snunith Shoham i den undersökning som presenteras i Organizational adaption by public 
libraries (1984). Här undersöks hur sex amerikanska folkbibliotek anpassat sig till föränd-
ringar som skett, dels i den befolkning man verkar bland och dels då resurserna man får sig 
tilldelade minskat. Resultaten visar att de bibliotek som mest aktivt sökte alternativa finansie-
ringskällor samtidigt också i hög utsträckning arbetade för att anpassa sig till behoven i sam-
hället. Härigenom lyckades man få större stöd bland allmänheten och mindre budgetnedskär-
ningar i tider av ekonomisk kris (se Shoham, 1984, s. 126). De bibliotek som däremot inte 
lika aktivt sökte alternativa finansieringsmöjligheter, gjorde också mindre anpassningar till 
förändringar i befolkningens behov och drabbades av större nedskärningar av anslagen (se 
Shoham, 1984, s. 91).  
 
Benägenheten att söka alternativa källor till finansiering kan således sägas ingå i ett större 
sammanhang som handlar om att på olika sätt påverka sin omgivning och därigenom få stöd 
för sin verksamhet bland både allmänhet och politiker. Och i detta sammanhang är också 
sponsring en komponent. 
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3. SPONSRING OCH VÄRDESKAPANDE 
3.1 Sponsringsdefinition 
Sponsringens grundläggande attribut kan sägas ligga i begreppet association, vilket innebär att 
sponsorn tar till sig den sponsrades image i syfte att projicera denna på den egna verksamhe-
ten eller produkten (se Clark, 1996, s. 4). Vad som också utmärker sponsring är att den är 
långsiktig i sina effekter, samt har svårt att förmedla längre meddelanden. Metoden är således 
inte särskilt användbar i syfte att informera, men väl i syfte att bygga en image, förändra atti-
tyder och påminna om existensen av ett företag eller en produkt (se Turner, 1987, s. 16). 
 
Resursberoende kan ses som en grundläggande förklaring till att olika verksamheter låter sig 
sponsras. Resurserna behövs helt enkelt för att uppfylla och nå de mål som de sponsrade verk-
samheterna har (se Hagstedt, 1987, s. 30). I en av de tidigare nämnda undersökningarna gjor-
da av Lidström (1998) framgår också att merparten av de tillfrågade kulturinstitutionerna an-
ger förbättrad ekonomi som det främsta motivet för att låta sig sponsras (se Lidström, 1998, s. 
22). Tre generella huvudskäl finns till att företag och organisationer sponsrar: man vill skapa 
kännedom om företaget eller organisationen, man använder sponsringen för kundrepresenta-
tion samt för att skapa goodwill och PR (se Turner, 1987, s. 11). 
 
Det finns en hel djungel av snarlika och ibland också något motstridiga sponsringsdefinitio-
ner. Begreppet används således i lite olika betydelser beroende på sammanhang, men följande 
definition är en av de tydligaste och mest heltäckande. 
 

”Med sponsring avses företags (och andra organisationers, exklusive stat och kommun) 
frivilliga utbyten och eventuella samarbete med organisationer och personer, vars pri-
mära (eller formella) syfte med utbytet är att finansiera viss verksamhet snarare än att 
skapa ett ekonomiskt överskott. Utbytet förväntas vara till nytta för båda parter…”(se 
Hagstedt, 1987, s. 17) 

 
Betraktat på detta vis är sponsring att se som en affärsöverenskommelse mellan likvärdiga och 
aktiva parter som väljer varandra. Tilläggas bör är att definitionens specificering av vem som 
sponsrar inte helt och hållet är korrekt, eftersom det förekommer en del fall där kommuner 
gått in som sponsorer. Det stöd som den sponsrade parten erhåller kan vara resurser av olika 
slag (finansiella eller materiella, service och expertis och så vidare). Det väsentliga är att bi-
draget har ett värde och ger någonting i utbyte för den sponsrade likväl som för den som 
sponsrar. När det gäller kultursponsring är den vanligaste formen att sponsorn ställer upp med 
ekonomiskt stöd, även om sponsring i form av tjänster och produkter i detta sammanhang 
tenderar att bli allt vanligare (se Lidström, 1998, s. 21). Under 1999 var fördelningen 79 pro-
cent stöd i form av pengar och 21 procent i form av varor och tjänster (Föreningen Kultur och 
Näringsliv, 1999, s. 4). Som alla kommersiella samarbeten bygger sponsring på tjänster och 
gentjänster, vilket gör att de fall då stöd erhålles utan motprestation, det vill säga vad man kan 
kalla gåvor eller välgörenhet, faller helt utanför definitionens ramar. 
 
I engelskspråkig litteratur skiljer man mellan donationer, patronage och sponsring. Patronage 
återfinns mellan donationer och sponsring, i den bemärkelsen att företagen vill ha något till-
baka som tack för gåvan annat än bara ett tack så mycket (se Nilsson, 1999, s. 512). Det man 
förväntar sig i gengäld är dock inte kopplat till värde för pengarna, vilket däremot gäller vid 
sponsring. 
 
Sponsring handlar således inte om välgörenhet, gåvor eller donationer. Mecenatskap är ett 
begrepp som också det, för tydlighetens skull, bör särskiljas från sponsring. Detta eftersom 
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mecenaterna inte antas förvänta sig något i utbyte för sina satsningar och därför definitions-
mässigt snarare ägnar sig åt välgörenhet. I praktiken är det inte lika lätt att dra gränser för vad 
som är och vad som inte är välgörenhet. Gåvor kan ibland ges med en förväntan om att få 
något i gengäld och omvänt kan det bakom sponsring till viss del finnas ett dolt välgörenhets-
syfte. Viktigt är dock, vilket framgår av definitionen ovan, att visa att sponsring och välgö-
renhet ingalunda är synonyma begrepp, även om verkligheten innehåller gråzoner. 
 
 
3.2 Sponsring i Sverige 
Sedan tidigt 70-tal har sponsring som vi känner den idag med prestationer och motprestatio-
ner reglerade genom avtal funnits i Sverige. Kultursponsring, i sin nuvarande form, accepte-
rades i vidare kretsar först mot slutet av 80-talet (se Clark, 1996, s. 6). Sponsringens omfatt-
ning finns det ingen helt och hållet tillförlitlig statistik över, men enligt uppgifter från Spons-
ringsföreningen3 rör det sig under år 2000 om motsvarande 2,5 miljarder svenska kronor. En-
ligt en uppskattning gjord av föreningen går omkring 60-65% till idrotten, 15-20% till kultu-
ren (största området är här musik/opera följt av kulturminnesvård inklusive museer) och 8-
10% till sociala och humanitära ändamål. Mycket tyder på att främst kultursponsring idag är 
på frammarsch, och är den typ av sponsring som ökar mest i omfattning (se Grönkvist, 1998, 
s. 11). 
 
Även om sponsring således förekommer i en ganska väl tilltagen omfattning, saknar skatte-
lagstiftningen direkta regler med avseende på avdrag för sponsringskostnader. Dock sägs ut-
tryckligen att gåvor inte är avdragsgilla. Lagstiftningen säger också att motprestationens värde 
ska stå i rimlig proportion till betalningen för att inte kostnaden helt eller delvis ska anses som 
gåva. Vad som är en rimlig motprestation avgör skattemyndigheten från fall till fall. Dessut-
om finns krav på att det i vissa fall måste finnas ett samband mellan sponsorns och mottaga-
rens verksamhet för att kostnaden ska vara avdragsgill. 
 
Då det något luddiga regelverket av vissa anses missgynna kultursponsring, där frågan om 
motprestation i många fall är mer problematisk än vid sponsring av till exempel idrottsarran-
gemang, menar bland andra Föreningen Kultur och Näringsliv4 att sponsring som vedertaget 
begrepp förtjänar en särskild definition i Inkomstskattelagen. Detta inte minst eftersom tolk-
ningen av skatteavdrag från fall till fall ger en oförutsägbarhet som skapar oklarheter, vilket 
kan hindra näringslivet att ställa upp som sponsorer. I undersökningen gjord av Lidström 
(1995) framgår också att många av de tillfrågade företagen skulle öka sin sponsringsbenägen-
het om skatteavdragen underlättades och gjordes mer tydliga (se Lidström, 1995, s. 43), samt 
att nio av tio tillfrågade kulturinstitutioner anser att sponsrande företag bör få vissa skattelätt-
nader (se Lidström, 1998, s. 56). 
 
I detta sammanhang kan det vara intressant att också konstatera att det inte finns några sär-
skilda lagar eller förordningar som reglerar sponsringssamarbeten inom den offentliga sek-
torn. Inte heller Kommun- eller Landstingsförbunden, där ansvaret då ligger, har något cent-
ralt styrdokument för sina respektive medlemmar. Således är det upp till varje kommun eller 
landsting att utarbeta och fastställa sin egen policy för sponsringssamarbeten, något som ock-
så gjorts på många håll (se Persson, 2002, s. 61 samt 66 ff.). 
 

                                                 
3 För den som vill läsa vidare, bland annat har föreningen sammanställt en uppsättning sponsringsetiska riktlin-
jer, finns mer information på http://www.sponsringsforeningen.com 
4 Mer information på http://www.kultur-naringsliv.se 
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Att sponsring förekommer också på svenska folkbibliotek råder det ingen tvekan om. Exem-
pelvis har Gevalia sponsrat ett tidskriftsrum på stadsbiblioteket i Gävle, Malmö stadsbibliotek 
får via samarbete pengar från Sparbanksstiftelsen, ett bibliotek i Småland sponsrades av den 
lokala banken för inköp av en Daisyapparat, Kalmars bibliotek sponsrades av Volvo och så 
vidare. Att däremot få en helhetsbild av, eller att helt överblicka, sponsringens omfattning är 
betydligt svårare. I undersökningen gjord av Föreningen Kultur och Näringsliv (1999) sägs att 
2,3 procent av de svenska biblioteken mottagit sponsorstöd under 1999, men i denna siffra 
ingår å andra sidan alla typer av bibliotek samt även arkiv (se Föreningen Kultur och Närings-
liv, 1999, s. 7). Man får således nöja sig med att konstatera att det förekommer, om än inte i 
särskilt hög grad. Siffrorna ovan kan sägas tala för det. 
 
Det gör också det faktum att sponsring som företeelse i relation till folkbibliotek debatterats 
ganska lite i fackpressen. Något som kan liknas vid början till en diskussion står att finna un-
der 1989 i samband med att Kalmars stadsbibliotek som pionjärer på området upprättade ett 
sponsringsavtal med Volvo (se Adolfsson, 1991, s. 17). Kulturchefen i Kalmar menade att nu 
var tiden mogen att inse att sponsring kommit för att stanna i såväl kultur- som biblioteks-
världen och följaktligen borde man nu diskutera, inte sponsringens vara eller inte vara, utan 
dess former och begränsningar (se Herstad, 1989, s. 27). Kritiken lät inte vänta på sig och 
bland annat talades det i pressen om ”bokskammen i Kalmar”. De vanligast förekommande 
argumenten mot sponsring synes bland annat vara att företagen skulle börja idka utpressning 
och att bara lönsamma delar av kulturen och biblioteksverksamheten skulle bli kvar (se Wei-
lander, 1989, s. 311). Uppenbarligen var tiden allt annat än mogen för mycket mer händer 
inte, utan debatten tycks självdö. 
 
En hel del av det som sägs i den mer allmänna debatten om kultursponsring som ständigt på-
går i både dags- och fackpress är också applicerbart på folkbibliotek, men det synes i alla fall 
mig märkligt att frågan inte diskuterats i större omfattning i biblioteksrelaterad fackpress. 
 
 
3.3 Sponsringsvärden 
För att illustrera hur en verksamhet skapar värden som en eventuell sponsor kan tänkas vilja 
få tillgång till, kan det vara lämplig att först göra en jämförelse med idrottsvärlden där spons-
ring har något av en naturlig plats. Om vi betänker ett stort idrottsevenemang av vilket slag 
som helst kan detta förväntas locka till sig stora mängder människor som publik, och därige-
nom skapas ett exponeringsvärde för reklam i form av skyltar och dylikt. Betänk vidare att 
folk som tittar på idrott kan antas bli både hungriga och törstiga, varför ett cateringvärde ock-
så kan sägas finnas. Vidare finns kring olika idrottsföreningar och klubbar ett tillhörighetsvär-
de, som innebär att privatpersoner liksom företag och organisationer är beredda att betala för 
att få tillhöra eller förknippas med föreningen (se Widebäck, 1993, s. 4 ff.). 
 
I just de sistnämnda tillhörighetsvärdena ligger det man skulle kunna kalla för sponsringens 
egentliga värde, nämligen den köpta tillhörigheten. Den som sponsrar vill kopplas samman 
med och få del av de positiva värden som sponsringsobjektet representerar och förknippas 
med. Detta i syfte att skapa en bra bild av företaget eller organisationen bland allmänheten, 
vilket undersökningar visat ofta är den grundläggande anledningen till sponsring (se O'Hagan 
& Harvey, 2000, s. 215 samt Lidström, 1995, s. 53). Man vill helt enkelt visa upp ett gott an-
sikte och ge företaget eller organisationen en själ, vilket man hoppas skapar en lojalitet från 
kunders och potentiella kunders sida (se Persson, 2002, s. 24). En annan sida av myntet är att 
företag eller organisationer som etablerat en god bild av sin verksamhet hos allmänheten lätta-
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re kan kommunicera en god bild till exempelvis beslutsfattare och på så vis nå en politisk 
goodwill (se O'Hagan & Harvey, 2000, s. 212). 
 
En viktig del av att skapa en tilltalande image och ett gott anseende är att framstå som en en-
gagerad samhällsmedborgare, vilket baseras på ”…the belief that an important concern of 
business is the well-being of the community in which it operates” (se Allen, 1990, s. 21). Att 
samarbetspartnern har ett värde för den lokala identiteten är således av betydelse för valet av 
sponsringsobjekt. Undersökningen som Bengt Lidström (1995) gjorde i Sverige visar också 
att regionala och lokala företag ser det som angeläget att vara goda samhällsmedborgare och 
att detta är ett starkt skäl till sponsring av det lokala kulturlivet (se Lidström, 1995, s.49). 
Dessutom anger företagen i undersökningen att en orts eller regions levande kulturliv i hög 
grad är viktigt för att kunna rekrytera arbetskraft, något som också andra pekar på som ett 
viktigt mål företag hoppas kunna uppnå genom den sponsring man bedriver (se Allen, 1990, 
s. 23). 
 
Exponeringsvärden kan ses som ett slags konkretiseringar av tillhörighetsvärdena och har sin 
grund i företagens eller organisationernas önskan att visa upp sig eller en viss tjänst eller pro-
dukt och synas med namn. Således är det i viss mån länkat till att den verksamhet som den 
sponsrade samarbetspartnern bedriver lockar många samt också olika typer av människor. 
Kanske är det detta värde som främst förknippas med sponsring, då man i sammanhanget 
ganska omgående kommer att tänka på fotbollsarenornas eller hockeyrinkarnas stora reklam-
skyltar. En vanlig missupfattning är att exponeringsmöjligheten är avgörande för val av 
sponsringsobjekt. Så har det i och för sig varit, vilket kan vara en av förklaringarna till att 
idrottssponsring vunnit företräde framför andra former av sponsring. Nu har dock mål-
gruppstänkandet blivit mer framträdande, och sammansättningen av en grupp ses som viktiga-
re än dess faktiska storlek (se Grönkvist, 1998, s. 11). Många författare av sponsringslitteratur 
menar också att det finns en stark övertro på exponeringsvärdet, men viktigt är det likväl ef-
tersom många sponsorer faktiskt har stor tilltro till det.  
 
Man skulle kunna tala om två sidor hos exponeringsvärdet, dels den namnexponering via till 
exempel reklamskyltar som nämndes ovan och dels exponering via media. Att möjligheten att 
på detta vis få uppmärksamhet och synas i media är ett värde som har stor vikt vid val av 
sponsringsobjekt visar olika undersökningar på området (se O'Hagan & Harvey, 2000, s. 210). 
Sponsrar man för att förbättra företagets image och få bred acceptans vill man naturligtvis 
också göra sponsorskapet känt. Dessutom kan man tänka sig att omnämnande i pressen ger 
bättre utdelning än vad den traditionella direktannonseringen gör. 
 
Att som sponsor få tillgång till olika evenemang ses inte bara som ett sätt att underhålla kun-
der till företaget, utan också som en investering för en bättre arbetsmiljö och en rikare fritid 
för den egna personalen (se Allen, 1990, s. 26). Detta ger upphov till att personalvårdande 
värden också är viktiga i sponsringssammanhang. Man marknadsför sig helt enkelt både in-
ternt och externt som ett förtag som genom att erbjuda dessa evenemang förmår värna och 
underhålla sin personal. Dessutom kan man tänka sig att deltagande i olika evenemang verkar 
sammansvetsande på personalstyrkan samt bidrar till att förbättra de anställdas motivation (se 
O'Hagan & Harvey, 2000, s. 217). 
 
Olika typer av evenemang är också länkat till en del av de andra värdena. Exempelvis till ett 
kontaktvärde, eftersom evenemang av olika slag ger en ypperlig möjlighet att knyta nya kon-
takter och skapa relationer i en positiv och avslappnad atmosfär. Likaså finns en koppling till 
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exponeringsvärdet i det att man har möjlighet att både göra sitt namn synligt och att synas i 
media i anknytning till evenemangen. 
 
Kontaktvärdet uppstår vid ett samarbete genom att sponsorn får möjlighet att knyta nya kon-
takter och därigenom stärka sin relation till omvärlden. Och att knyta nya intressenter till före-
taget eller organisationen är en viktig anledning till varför man alls är intresserad av att ingå 
sponsringsavtal (se Hagstedt, 1987, s. 28). Sponsring betraktas helt enkelt som ett effektivt 
sätt att skapa plattformar för kommunikation. 
 
Ett värde kan det också sägas finnas i samarbetspartnerns lokaler. Dessa kan användas för 
olika typer av mottagningar, något som det inte är ovanligt att kulturinstitutioner erbjuder sina 
sponsringspartners tillgång till (se Domeij, 1987, s. 5). Här finns en direkt koppling till tillhö-
righetsvärdena i det att miljön i sig signalerar tillhörighet till något som sponsorn vill förknip-
pas med. Ett värde finns även i den kunskap och kompetens som den sponsrade samarbets-
partnern besitter. Och en av anledningarna till att företag och organisationer går in och spons-
rar verksamhet är just att på så vis skaffa sig tillgång till externa resurser (se Lidström, 1998, 
s. 12). 
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4. EMPIRISK STUDIE 
4.1 Om undersöknigen 
Studien, bestående av de fem intervjuerna som var för sig redovisas nedan, utgör det andra 
ledet i min undersökning. Här vill jag få kunskap om hur och i hur hög grad som folkbibliotek 
skapar värden intressanta för en eventuell sponsor. Dessutom vill jag undersöka vilken bety-
delse sponsring och andra alternativa finansieringskällor kan sägas ha för folkbiblioteken. 
Huvudfrågorna rör således dessa områden. 
 
Viktigt har också varit att undersöka relevansen hos en del av de farhågor som finns beträf-
fande sponsring och att se närmare på vilka konsekvenser sådana samarbeten kan ha för folk-
biblioteken. En del frågor som behandlar detta har därför också ställts. 
 
Jag har med uppsatsen inte för avsikt att undersöka vilka inställningar och attityder som finns 
till sponsring och andra alternativa finansieringskällor ute i folkbiblioteksvärlden. En viss 
orientering om detta hoppas jag ändå kunna få genom intervjuerna. De inledande frågorna rör 
folkbibliotekens ekonomiska situation och har som huvudsakligt syfte att få igång diskussio-
nen som sedan följer. 
 
 
4.2 Intervju 1 
Vad gäller folkbibliotekens ekonomiska situation svarar Conny Äng, bibliotekschef i Norrkö-
ping, att denna har två sidor. Å ena sidan har folkbiblioteken en bra position och ljus framtid i 
den bemärkelsen att de allra flesta vill ha bibliotek och att stor konsensus således råder kring 
deras värde. Å andra sidan är den ekonomiska situationen ute i kommunerna problematisk och 
ont om pengar lär man ha även framöver. Några väldigt ökade anslag finns under sådana 
”småfattiga” omständigheter inte anledning att räkna med. 
 
Äng tror att folkbibliotekens grundläggande verksamhet även under lång tid framöver kom-
mer att bekostas via skattemedel, samt att det finns en stor enighet och vilja att betala kollek-
tivt till detta. Han anser att utöver denna grundinkomstkälla kommer samarbeten i nätvärk 
med övriga samhället att bli allt viktigare och han är av åsikten att mer resurser kommer tillfö-
ras verksamheten via olika projekt. Han ser dessa samarbeten som viktiga sätt att på bred 
front också marknadsföra och sälja biblioteken. Vidare tror han att inställningarna till nya 
samarbetsformer inom folkbiblioteksvärlden är välkomnande, eftersom det gynnar alla parter. 
Han betonar i sammanhanget att offentlig förvaltning är mycket tungrodd och att det är viktigt 
att införa nya sätt att tänka och på så vis luckra upp och bryta förvaltningsmönster. Vikten av 
att ha en öppen attityd och vara beredd på att göra nya saker och göra dem på nya sätt fram-
hävs ofta under intervjuns gång. 
 
Nätverk med övriga samhället som ett sätt att få in mer resurser till biblioteket tar sig konkret 
uttryck i Norrköping genom samarbete med Arbetsförmedlingen, vilket innebär att biblioteket 
har en del praktikanter i sin verksamhet. Förutom att praktikanterna gör viktiga arbetsinsatser 
i verksamheten, innebär deras närvaro också att biblioteket öppnas upp genom nya impulser 
utifrån och att homogeniteten minskar. Conny Äng tror på mer sådant samarbete framöver. 
 
Möjligheten att hyra ut bibliotekens lokaler anser han förvisso inte att det ligger några stora 
pengar i, men utnyttjar den i den egna verksamheten till att hyra ut till företag och organisa-
tioner i den mån som är möjligt. Han tror inte att vi framöver kommer att se en ökning av av-
giftsbelagda tjänster på biblioteken, inte heller att biblioteken i någon större utsträckning 
kommer att utveckla och sälja tjänster. I det senare fallet påpekas att vägen dit är lång.  
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Vad gäller donationer menar Äng att folkbiblioteken i hög grad skulle gynnas om skattelag-
stiftningen tillät avdrag för gåvor. Detta då han menar att viljan att skänka pengar i ett gott 
syfte finns ute bland företag och organisationer och att folkbiblioteken skulle ligga bra till 
som mottagare av dessa pengar. 
 
Om inställningar till sponsring inom folkbiblioteksvärlden säger han att det knappast längre 
finns något politiskt motstånd och inte heller många ideologiska invändningar. I hög grad 
menar han att inställningar till sponsring och andra samarbetsformer i grund och botten hand-
lar om folkbibliotekens roll i samhället i den bemärkelsen att man måste våga synas och på så 
vis göra sig till en intressant samarbetspartner. Driften att synliggöra folkbibliotekets verk-
samhet ger fördelar i form av nya samarbeten och projekt som pågår samtidigt som ”den nor-
mala verksamheten med böcker”. 
 
Den egna inställningen till sponsring betecknas som fri och vikten av att våga mer utanför 
fastställda gränser betonas åter. Äng har egen erfarenhet av samarbeten som enligt egen utsa-
go skulle kunna betecknas som sponsring. Då datorerna gjorde sitt intåg på biblioteken sam-
arbetade man i Norrköping aktivt med Microsoft, som härigenom fick möjlighet att visa upp 
sina produkter för en publik man annars inte skulle ha mött. Biblioteket i sin tur fick tillgång 
till kompetens och kunskap man i detta läge delvis saknade. Överhuvudtaget anser han att den 
största vinsten vid samarbeten av detta slag inte enbart och i första hand är resurser i form av 
pengar, utan snarare i form av kunskap och kompetens samt erfarenheter och nya kontakter. 
 
Vad gäller att dra upp gränser för vad i verksamheten man kan tänka sig sponsorpengar till, 
exempelvis att inte tillåta sponsring av basverksamhet som bokinköp utan låta det stanna vid 
att finansiera kapitalvaror och programverksamhet, betecknas detta av Äng som ”dravel” och 
”fjanterier”. Han menar att det måste sägas tillhöra sponsringens barndom med den typen av 
gränsdragande och att sponsor- och projektpengar kan gå till hela bibliotekets verksamhets-
fält.  
 
Många av de vanligaste invändningarna vad gäller sponsring avvisas också. Han tror ingalun-
da att sponsorer skulle komma att ställa krav på exempelvis verksamhetens innehåll, eftersom 
alla former av samarbete bygger på förtroende och man faktiskt väljer vem man vill samarbe-
ta med. ”Skulle sedan någon lyckas lura mig, är det bara att gratulera”, menar han. Inte heller 
tror han att enbart stora kulturinstitutioner och populärkultur gynnas, då man i många projekt 
är ute efter kvalitet, fördjupning och att göra nya saker. Att anslagen skulle komma att minska 
då privata pengar tillförs verksamheten anser han vara torftigt tänkt, eftersom han menar att 
ingen vinner på ett så pass kortsiktigt tänkande. 
 
Kultur och demokrati anser Äng är värden som i hög grad förknippas med folkbibliotekens 
verksamhet. Att det är fint och utvecklande att exempelvis läsa böcker är något som alla är 
ense om. Därför är biblioteken attraktiva som samarbetspartners ur dessa perspektiv. Även det 
lokala identitetsvärdet menar han är viktigt, eftersom det tveklöst förhåller sig så att folkbibli-
oteken är viktiga för den lokala identiteten. Viktiga är folkbiblioteken också för den kommu-
nala identiteten i den bemärkelsen att det är den offentliga institution man starkast känner 
stolthet inför, vilket kommer bli än tydligare i framtiden. Folkbiblioteken värnar värden som 
inte finns representerade på många andra håll ute i det närliggande samhället, som exempelvis 
i köpcentrum. 
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Namnexponering med reklamplatser tror han absolut att folkbiblioteken ger goda möjligheter 
till och anser vidare att det antagligen inte längre finns så många fördomar vad gäller detta. 
Han tycker att det handlar om snille och smak samt gott omdöme, annars att friheten och upp-
finningsrikedomen måste få vara stor. Dock framhävs att reklamen inte får ta överhanden. I 
sammanhanget menar han att det är av stor vikt att folkbiblioteken är välbesökta och att man 
således når många. Exponering genom omnämnande i media anser han att det absolut finns ett 
värde i som biblioteken har att bidra med. 
 
Att biblioteken även ger sponsorn möjlighet till personalvård genom fina lokaler, smak på 
kultur genom olika arrangemang samt kunskap som förser arrangemang och evenemang med 
ett vettigt innehåll menar han är viktigt. 
 
Sponsring är, menar Conny Äng, något vi bör få se mer av i framtiden, vilket även gäller för 
alla former av samarbete med näringslivet. Han menar att det överhuvudtaget är svårt att inte 
se den utvecklingstrenden, eftersom ingen har något att förlora på att sådana samarbetsformer 
ökar. Tvärtom har man allt att vinna. 
 
 
4.3 Intervju 2 
Birgitta Rydell, tidigare ordförande för kulturnänden i Stockholm med förflutet inom DIK-
förbundet, anser att den ekonomiska situationen är väldigt varierande för folkbiblioteken i 
landet, men att den tuffaste tiden under 90-talet nu är passerad. Hon anser vidare att folkbibli-
oteken har en bra position i konkurrensen med annan kommunal verksamhet, men om eko-
nomin försämras för kommunerna väger verksamheter som äldrevård och skolor tyngre. 
 
Vad gäller alternativa finansieringsmöjligheter menar Rydell att vi även framöver kommer att 
se folkbibliotek som till största delen finansieras gemensamt via skattesedeln samt att det 
finns en dominerande vilja att ha det så. Hon ser litet utrymme för alternativ finansiering, 
även om det kan inbringa behövliga extra inkomster. Detta i form av exempelvis lokaluthyr-
ning, där det kan vara möjligt för en del folkbibliotek att hyra ut vissa lokaler till relativt låga 
avgifter. Också donationer anser hon skulle kunna ge biblioteken vissa mindre extrainkoms-
ter, främst om skattelagstiftningen var mer generös vad gäller donationer och gåvor. 
 
Rydell tror inte på en ökad tendens till att avgiftsbelägga tjänster och anser att de allra flesta 
inte heller vill se alltför mycket avgifter förekomma i folkbibliotekens verksamhet. Möjligtvis 
kommer man i högre grad framöver att ta ut avgifter för olika typer av tilläggstjänster, främst 
sådana som är förknippade med datoranvändning. Inte heller tror hon att folkbiblioteken 
kommer att utveckla och sälja tjänster, eftersom detta är något för den privata sektorn att syss-
la med. 
 
Däremot anser Birgitta Rydell att folkbiblioteken i ökad grad kommer att samarbeta med 
andra offentliga institutioner och att tydliga tendenser till detta finns att se idag. Skolan, säger 
hon, samarbetar alltmer med biblioteken och andra förvaltningar säkert också. Som exempel 
på det senare pekar hon på att det finns konsumentupplysning på vissa bibliotek i Stockholm. 
Vidare exempel rör det faktum att arkiven öppnar sig alltmer mot allmänheten och att deras 
verksamhet på många sätt gränsar till bibliotekens, vilket gör att båda parter skulle tjäna på  
och också stärka sin position genom ett samarbete. Att synliggöra sig och sin verksamhet är 
viktiga sidor i alla former av samarbeten, men också att man skaffar sig nya erfarenheter och 
kunskaper. 
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Frågan om attityder och inställningar till sponsring ute i folkbiblioteksvärlden besvaras med 
att dessa troligen blivit alltmer öppna samt att det inte längre förekommer så många invänd-
ningar med hänvisning till ideologiska skäl som tidigare. Den egna inställningen uppges som 
överlag positiv och hon anser det viktigt att alla kulturinstitutioner arbetar mer för att få in 
extra pengar till sin verksamhet. Dock måste man vara försiktig med att skapa sig ett alltför 
stort beroende av sponsorstöd, eftersom det rör sig om tillfälliga och osäkra pengar. Dessutom 
anser hon att större restriktioner och mer försiktighet gäller vid sponsring av folkbibliotek än 
vad som är fallet med exempelvis konsthallar och museer. Detta då folkbiblioteken i högre 
grad har demokratiska värden om tillgänglighet för alla alltid att värna och tänka på. 
 
Angående gränser för vad i folkbibliotekens verksamhet som kan sponsras menar hon att någ-
ra egentliga gränser är svåra att sätta upp, men att viss försiktighet måste iakttas då det gäller 
sponsorpengar till basverksamhet så som bokinköp. Särskilt gäller detta den delen av biblio-
tekens verksamheten som riktas till barn och unga. Det är trots allt grundinställningen att det 
offentliga ska stå för och ta ansvar för god kvalitet i den verksamhet som man bedriver. 
 
Positivt anser hon att det är med sponsring inte bara för att det medför extra inkomster, utan 
också för det ökade kontaktnät och nya erfarenheter som man får på köpet. Dessutom fram-
hävs hur kunskap och kompetens kan tillföras verksamheten genom olika former av samarbe-
ten, vilket är ett utbyte som kanske ska betraktas som viktigare än pengar. Vidare poängterar 
hon att sponsring lika mycket handlar om utbyte av tjänster och produkter, exempelvis hjälp 
med att göra en hemsida eller kanske möbler från ett möbelföretag, som om pengar. 
 
Om sponsringens negativa sidor anser hon att det finns en viss risk för att anslagen kan mins-
ka då resurser kommer in i verksamheten även från andra håll. Hon menar att så skett i en del 
fall med statliga kulturinstitutioner och betonar vikten av att på bred front arbeta för höjda 
anslag till kulturen. Vidare menar hon att det är viktigt att vara vaksam på signaler på att 
sponsorer vill ställa krav på exempelvis innehållet i verksamheten. Dock tillägger hon här att 
bibliotekschefer och andra kulturchefer kan antas ha en stor integritet samt förmåga tydligt 
sätta upp gränser, eftersom detta på något sätt ingår i kvalifikationerna för att få en sådan be-
fattning.  
 
Viss risk att man blir beroende av sponsorstöd tror hon att det finns, men samtidigt menar hon 
att det är viktigt för all slags verksamhet att våga ta risker och prova något nytt. Om argumen-
tet att det främst är stora kulturinstitutioner samt populärkultur som gynnas av sponsring säger 
hon att det förvisso kan ligga en del i det, men att det knappast kan användas som argument 
mot sponsring. Dessutom menar hon att det finns gott om exempel på udda verksamheter som 
sponsrats. 
 
Rydell anser att folkbiblioteken har ett oerhört högt positivt värde inte bara bland de personer 
som använder dem, utan även bland de som aldrig sätter sin fot innanför dess väggar. Att det-
ta är kombinerat med ett symbolvärde där biblioteken ses som värnare av kultur, bildning och 
demokrati gör att folkbiblioteken skapar viktiga tillhörighetsvärden som sponsorn gärna ser 
sin verksamhet förknippad med. Dessutom når man genom ett samarbete med folkbibliotek 
många, eftersom biblioteken är välbesökta av många olika grupper. Hon menar också att folk-
biblioteken i hög grad, kanske främst på mindre orter, är viktiga för den lokala identiteten. 
 
Angående exponeringsmöjligheter på folkbibliotek, anser hon att företaget eller organisatio-
nen måste få visa upp sitt namn. Dock menar hon att exponeringen av reklam får anpassas 
efter verksamheten, vilket innebär att reklamen måste bli mer återhållsam och att det i hög 
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grad handlar om att göra avvägningar. Detta menar hon är något som eventuella sponsorer kan 
förväntas ha med i beräkningen då man väljer att samarbeta med kulturinstitutioner. Hon be-
tonar också att större restriktioner bör göras då det gäller de delar av folkbibliotekens verk-
samhet som riktar sig till barn och ungdomar. 
 
Kontaktvärdet anser Rydell vara ett viktigt värde som folkbiblioteken skapar och som sponso-
rer kan tänkas vilja ha tillgång till, likaså det värde som finns i att biblioteket vid ett samarbe-
te kan låna ut sin personal till sponsorn. 
 
Vad gäller sponsorers önskan att få tillgång till verksamhet som kan kallas personalvård, an-
ser hon att det är lättare för andra kulturinstitutioner att hävda detta värde. Bland annat efter-
som exempelvis teatrar och museer tar betalt för sina evenemang. Folkbiblioteken däremot 
har arrangemang som är avgiftsfria och dessutom ska de vara offentliga rum som är öppna för 
alla alltid. Man har inte, som till exempel konsthallar, möjligheten att stänga biblioteket för 
allmänheten tre kvällar i veckan för att en viss sponsor ska ha tillgång till lokalerna, då det är 
problematiskt att utestäng andra grupper. Bortsett från detta menar hon att folkbibliotekens 
olika evenemang skapar ett värde som sponsorer kan tänkas vilja ha tillgång till. Värde i folk-
bibliotekens lokaler tror hon att det finns främst på större bibliotek där sponsorn kan erbjudas 
föreläsningssalar och liknande. 
 
Avslutningsvis menar Birgitta Rydell att många bibliotekarier har en mer öppen inställning 
till sponsring samt att det inte är lika tabubelagt som det varit tidigare. Hon tror att det är nå-
got som kommer att komma mer och mer framöver. Dock anser hon att större restriktioner 
måste göras vad gäller sponsring och folkbibliotek än vad som gäller för till exempel konst-
hallar och museer, eftersom folkbiblioteken måste ta större hänsyn till sin demokratiska funk-
tion. Hon menar också att folkbiblioteken har allt att vinna på att i ökad grad samarbeta med 
annan offentligt finansierad verksamhet och tror att vi kommer att se mer av sådant samarbete 
i framtiden. 
 
 
4.4 Intervju 3 
Jan Herstad, tidigare kulturchef i Kalmar, bedömer folkbibliotekens ekonomiska situation 
som pressad och menar att problemen till och med kan väntas tillta framöver. Eftersom den 
kommunala ekonomin dessutom i hög grad prioriterar vård, skola och omsorg anser han att 
folkbiblioteken med nödvändighet hamnar relativt långt ner på kommunernas lista över priori-
terade områden. 
 
Med detta i åtanke menar han att alternativa finansieringskällor, även om anslagsfinansiering-
en kommer att vara fortsatt hög för svenska folkbibliotek, kan utgöra viktiga extrainkomster 
samt att det är viktigt att söka nya vägar att få in pengar på. Han tror inte att vi i någon större 
utsträckning kommer att se avgifter på bibliotekens tjänster. I de fall då detta är aktuellt menar 
han att det kommer handla om områden där låntagarna redan är vana att betala för tjänsten 
som exempelvis videouthyrning. Dessutom påpekas att avgiftsbaserade tjänster lite är att kapa 
grenen man sitter på, eftersom verksamheten krymper då avgifter införs. 
 
Att hyra ut sina lokaler, eller delar av dem, till företag och organisationer som studieförbund 
och liknande anser Herstad kunna inbringa vissa extrainkomster för folkbiblioteken. Att sälja 
tjänster tror han inte att biblioteken, annat än mycket marginellt, kommer att syssla med och 
menar att om marknaden fanns skulle driftiga bibliotekarier snarare starta eget. Dessutom 
anser han att biblioteken, givet att det fanns en marknad, skulle se sig slagna i konkurrensen 
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med de företag som är vana vid att sälja sina tjänster och att det därför knappast skulle finnas 
något utrymme för liknande verksamhet på folkbiblioteken. 
 
Donationer betraktas av honom som en realistisk möjlighet där biblioteken skulle kunna vara 
tilltänkta mottagare. Detta förutsatt att skattelagstiftningen blev mer generös i att tillåta av-
drag för donationer och gåvor. Han menar dock att man får se upp med den typ av donationer 
som innehåller förbehåll om vad som får göras med pengarna. 
 
Då det gäller inställningar till sponsring inom folkbiblioteksvärden tror han att öppenheten 
inför samarbeten med näringslivet ökat sedan Kalmar 1989 inledde sponsringssamarbeten. Då 
stormade det ordentligt, men samtidigt fanns ett intresse för och nyfikenhet på den spons-
ringspolicy som man i kommunen tagit fram. Dock tror han att det fortfarande på sina håll kan 
anas ett visst ideologiskt motstånd. Själv är han positiv till sponsring, men betonar att det inte 
handlar om några lätta pengar. Snarare kräver denna typ av samarbeten att man lägger ner tid 
och arbete på dem samt att man är medveten om att sponsorpengar är tillfälliga pengar. 
 
Herstad menar att sponsring kan användas både till bibliotekens basverksamhet och till annan 
verksamhet, men betonar att det främst ska ses som en kompletterande inkomstkälla. Han 
anser att man försämrar sin position och alltför lätt förvandlas till tiggare snarare än samar-
betspartner om man börjar budgetera sponsringsinkomster. Vikten av att noga tänka igenom 
vad man egentligen vill med sponsringen, att vara påläst samt att gärna också tala med någon 
som sysslat med sponsring (konsulter bör man dock enligt honom av ekonomiska skäl akta sig 
noga för att anlita) innan man börja leta samarbetspartners betonas också kraftigt av honom. 
 
Sponsringens positiva sidor, annat än rent pengamässiga, anser han är att sådana samarbeten 
ger verksamheten nya infallsvinklar och idéer. Dessutom ger det nya erfarenheter samt möj-
ligheter att odla kontaktnät genom vilka man bland annat också kan finna nya samarbetspart-
ners. 
 
Att, som han säger, omedvetna politiker skulle sänka anslagen då resurser kommer in från 
annat håll anser han till viss del som en realistisk risk med sponsring. Framförallt om man får 
in väldigt mycket pengar på det viset, annars torde risken vara liten. Däremot menar han att 
krav på exempelvis innehåll i verksamheten från sponsorns sida är att betrakta som hypote-
tiskt problem som han själv aldrig stött på i praktiken, eftersom sponsorerna varit nöjda med 
de motprestationer som presenterats. Och i de fall man inte varit det har man kunnat förhandla 
om saken utan att förlora i integritet. Ett beroende av sponsorintäkter menar han, som tidigare 
nämnts, kan uppstå om man tacklar saken på fel sätt och budgeterar sponsringsintäkter. Ar-
gument mot sponsring som säger att det bara är stora kulturinstitutioner och populärkultur 
som gynnas menar han kan vara riktiga, men tror i så fall att den tendensen beror på en 
bristande vana och erfarenhet hos mindre kulturinstitutioner. 
 
Herstad menar att folkbiblioteken har en gynnsam ställning som potentiell sponsringspartner, 
mycket eftersom allmänhetens syn på dem är så pass positiv. Dessutom når biblioteken ge-
nom sin verksamhet ut till väldigt många och olika typer av människor, vilket gör att också 
sponsorn i sin tur når många genom att samarbeta med biblioteken. Även rent känslomässigt 
baserade skäl och inställningar från sponsorns sida av typen ”folkbibliotek är bra” anser han 
vara till bibliotekens fördel vid företags eller organisationers val av sina samarbetspartners. 
 
Viktigt anser han att det lokala identitetsvärdet är, eftersom lokala aktörer sponsrar folkbiblio-
teket på orten av samma anledning som man sponsrar den lokala idrottsklubben. Man vill helt 
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enkelt framstå som en god samhällsmedborgare. Dessutom är det fint att förknippas med kul-
turella sammanhang. 
 
Lokalutlåning anser han kan vara en viktig del i ett sponsringsavtal, mycket eftersom biblio-
teket erbjuder en oväntad och kreativ miljö. Likaså tror han på att låna ut personal till samar-
betspartners för hjälp med exempelvis informationssökning. Även personalvård genom folk-
bibliotekens evenemang menar han kan vara intressant och tilltalande för en potentiell spon-
sor. 
 
Angående möjligheter till exponering i form av reklamskyltar anser han att detta är en möjlig-
het förutsatt att det sker med måtta. Han varnar dock för att det i sammanhanget kan vara lätt 
att göra övertramp, men menar att själva förekomsten av reklamskyltning knappast är kontro-
versiell längre. Goda chanser till omnämnande i media anser han vara mycket viktigt ur spon-
sorns synvinkel. Möjligheten att knyta nya kontakter för sponsorn anser han vara något be-
gränsad, främst på mindre orter. Här menar han att andra organisationer som exempelvis Ro-
tary bättre fyller en sådan funktion. 
 
Jan Herstad menar att det är svårt att sia om framtiden för sponsring och andra former av 
samarbeten med det privata närningslivet på folkbibliotek, men anser att den ekonomiska si-
tuationen talar för att vi kommer se mer av det framöver. Och sett i ljuset av att idrottsspons-
ringen tappar sponsorer som letar andra samarbetspartners menar han att folkbiblioteken torde 
ligga bra till. Om de vill. 
 
 
4.5 Intervju 4 
Barbro Thomas, nu verksam på Kungliga Biblioteket med förflutet inom Statens Kulturråd, 
anser att folkbiblioteken aldrig varit ett område bortskämt med pengar, även om det fanns en 
större generositet innan 1990-talets ekonomiska kriser ute i kommunerna. Hon menar att bib-
lioteken som en följd av de sparkrav som då lades på dem tvingats dra in på sina lösa kostna-
der som exempelvis bokinköp och vikarier, vilket enligt henne är en situation som fortfarande 
i viss bemärkelse gäller. Hon tror att de allvarligaste problemen för folkbiblioteken framöver 
kommer att vara bristen på utbildad personal, samt att man mot bakgrund av en dålig ekonomi 
inte kommer att kunna erbjuda attraktiva arbetsvillkor. 
 
Vad gäller alternativa finansieringskällor menar hon att tanken på sådana förmodligen är 
ganska främmande för stora delar av folkbiblioteksvärlden idag. Hon tror att privata pengar 
utgör en främmande kultur, men att kommande generationer i hög grad kan ha ett annat syn-
sätt. Dock ser hon alternativa finansieringssätt som ett sätt att få in vissa extrainkomster på, 
men menar, som sagt, att inställningarna till detta över lag är relativt negativa idag. 
 
Angående ökade avgifter på folkbibliotekens tjänster anser hon att detta är en så pass politiskt 
känslig fråga att vi knappast kommer att se så mycket av det framöver, annat än i form av 
exempelvis höjda förseningsavgifter. Att hyra ut lokaler däremot är ett relativt outnyttjat fält 
som innehåller potentialer till extrainkomster. Likaså tror hon att donationer marginellt, 
främst under ekonomiskt goda tider, kan ge vissa mindre extrainkomster för folkbiblioteken. 
 
Thomas tror inte att inställningarna till sponsring blivit mer öppna, utan menar att det i folk-
biblioteksvärlden finns en misstänksamhet gentemot privata pengar. Som tidigare nämnts tror 
hon att det i mångt och mycket handlar om en generationsfråga och att nya generationer kan 
ha mer öppna attityder till nya idéer. Den egna inställningen till sponsring, som betecknas 
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som tämligen negativ, grundar sig enligt henne på åsikten att vissa delar av offentlig verk-
samhet enbart ska bekostas med skattemedel. Dit hör folkbiblioteken. Hon menar dessutom 
att det skulle kosta folkbiblioteken för mycket tid och resurser att jaga sponsringspengar. 
 
Positivt med sponsring, annat än de extrainkomster det kan ge, tror hon främst att möjligheten 
att knyta ett kontaktnät är. Hon betonar vikten av att sätta tydliga gränser för vad i verksamhe-
ten man tillåter sponsorpengar att gå till och menar att ett beroende lätt kan uppstå om man 
låter dem gå till bibliotekets basverksamhet. 
 
Att anslagen skulle komma att minska då privata pengar tillförs folkbibliotekens verksamhet 
anser hon samman med hur mycket pengar men får in den vägen samt hur man använder dem. 
Lyckas man exempelvis få pengar till nya inventarier kan anslagen till detta minska, vilket gör 
att man får vara taktisk då det gäller vad man använder sponsorpengar till. Låter man däremot 
pengarna gå till olika former av extra verksamhet man annars inte skulle ha haft råd med, an-
ser hon att risken för minskade anslag är tämligen liten. 
 
Att sponsorer skulle komma att ställa krav på exempelvis innehållet i verksamheten anser inte 
Thomas vara så stor, däremot tror hon att sponsorer kan kräva motprestationer som inte riktigt 
står i proportion till den insats som görs. Hon menar vidare att det främst är stora och ”fina” 
kulturinstitutioner som lyckas locka till sig sponsorer, i alla fall tror hon att de stora pengarna 
går hit. 
 
De viktigaste skälen till att ett företag eller en organisation skulle samarbeta med folkbiblio-
teken i sponsringsavtal tror hon består i en känsla för att kultur och demokrati är viktiga vär-
den att främja som en del i ett civiliserat samhälle. Genom att sponsra denna verksamhet visar 
man att man tar ansvar för sådana värden. Vidare tror hon att lokala företag kan vilja samarbe-
ta med folkbiblioteket som ett sätt att visa upp sig i en positiv dager. Egentligen tror dock inte 
Thomas att så många företag eller organisationer skulle vara intresserade av att sponsra ett 
folkbibliotek, eftersom dess verksamhet nog upplevs som både lite tråkig och rätt anonym. 
 
Om exponering av sponsorns namn anser hon att folkbiblioteken kan erbjuda detta, förutsatt 
att det sköts snyggt och prydligt med tämligen små reklamskyltar. Dessutom menar hon att 
det är en fördel att man genom att synas på folkbiblioteket kan visa upp sig för en hel del 
människor. Hon tror inte att detta skulle väcka någon anstöt, men betonar att det i hög grad 
beror på vem sponsorn är. Att låna ut både lokaler och personal menar hon mycket väl skulle 
kunna ingå som ganska attraktiva delar i ett eventuellt sponsringsavtal. Hon menar att de fles-
ta folkbibliotek har goda mediekontakter, men tror inte att det ligger något större nyhetsvärde 
i folkbibliotekssponsring. 
 
Hon tror inte mycket på bibliotekens förmåga att erbjuda sponsorn personalvård genom de 
evenemang man har. Främst då hon menar att dragningskraften är tämligen liten, eftersom 
dessa är fria från avgifter. Däremot menar hon att biblioteken mycket väl kan erbjuda speciel-
la arrangemang för sponsorn och därigenom öka sin attraktionskraft i detta avseende. 
 
Någon ökning av sponsring på svenska folkbibliotek tror inte Barbro Thomas att vi kommer 
se framöver, främst eftersom man ute på biblioteken inte har en särskilt positiv inställning till 
denna typ av samarbeten. Som nämnts tidigare tror hon dock att en generationsväxling inom 
folkbiblioteksvärlden kan innebära en förändring vad gäller inställningarna till sponsring och 
andra typer av samarbeten med näringslivet. 
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4.6 Intervju 5 
Vad gäller folkbibliotekens ekonomiska situation menar Gunilla Konradsson, stadsbiblioteka-
rier på Malmö stadsbibliotek, att den är tämligen tuff, men att det ser lite bättre ut nu än vad 
det gjorde under början på 90-talet. Samtidigt påpekar hon att kärv ekonomi är biblioteken 
inte ensamma om att ha och att de knappast har det värre än annan offentligt finansierad verk-
samhet. Hon tror inte att några större tillskott går att räkna med i framtiden, utan menar att 
folkbiblioteken måste lära sig att prioritera hårdare, i högre grad lära sig att ”rätta mun efter 
matsäck”, än vad man gjort och gör nu. Positivt och till folkbibliotekens fördel menar hon att 
det är att det pratas mycket om folkbiblioteken och verksamhetens betydelse. 
 
Konradsson anser inte att det för folkbiblioteken finns några väldigt stora pengar att få in via 
alternativa finansieringskällor så som lokaluthyrning eller donationer. Snarare får sådana fi-
nansieringssätt ses som välbehövliga ”russin i kakan”. Inte heller tror hon att biblioteken i 
ökad utsträckning kommer att införa avgifter på olika tjänster, eftersom gratisprincipen är det 
som ger biblioteken mycket av deras legitimitet och det elittänkande som blir följden av allt-
för hög grad av avgiftsbeläggning inte är önskvärt. Däremot menar hon att man kan tänka sig 
ökade avgifter där sådana redan finns, som exempelvis böter och avgifter för att göra reserva-
tioner. Naturligtvis, påpekar hon, är dock möjligheterna till sådana höjningar begränsade. De 
har ett tak. 
 
Att sälja tjänster, som exempelvis den form av specialdesignade informationssökningskurser 
som Malmö stadsbibliotek erbjuder företag, anser hon att folkbiblioteken har en god möjlig-
het till. Dessutom menar hon att biblioteken har mycket att vinna på att söka erbjuda och sälja 
sin kompetens till andra offentliga verksamheter så som stadsarkiv och skolor. Detta då alla 
former av samarbeten, vare sig det sker med det privata näringslivet eller med andra offentliga 
institutioner, inte bara ger extra resurser utan också stärker bibliotekens position och synliggör 
deras verksamhet.  
 
Ett konkret exempel på kontaktnät och partnerskap med andra offentliga institutioner, som 
Konradsson menar att vi bör komma att se mer av i folkbiblioteksvärlden, är det samarbete 
som Malmö stadsbibliotek bedriver med stadens miljöförvaltning. Denna vill nå ut till med-
borgarna med information och biblioteket erbjuder ett effektivt sätt att göra så med hjälp av 
olika utställningar och annan programverksamhet. 
 
Det är som ett exempel på och en del i ett större sammanhang av nätverksbyggande med övri-
ga samhället som Konradsson menar att sponsring ska betraktas och hon beklagar att det be-
drivits vad hon uppfattar som en vulgärdebatt kring sponsring av folkbibliotek. Dessutom tror 
hon att inställningarna till sponsring är ganska negativa inom biblioteksvärlden, framförallt 
från den äldre generationen. Detta då fenomenet representerar ett nytt sätt att tänka på som i 
viss mån ter sig främmande. Dock påpekar hon att detta är på väg att vända. Hon menar också 
att många kanske ställer sig tveksamma till sponsring eftersom arbetsinsatsen är ganska stor 
och man frågar sig således om det inte kostar mer än det smakar. Något som är synd då man i 
sådana fall delvis bortser från det större nätverksperspektivet och vad det ger på sikt. Och just 
skapandet av nya kontakter och möjligheten att göra biblioteket synligt menar hon, utöver de 
resurser man får in, är den största vinsten med den typ av projekt som sponsring är ett exem-
pel på. 
 
Egen erfarenhet av sponsring har hon genom det samarbete som Malmö stadsbibliotek har 
med Sparbanksstiftelsen, något som fallit mycket väl ut och som man kommer att fortsätta 
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med. Den egna inställningen till sponsring betecknas således som positiv. Som det största 
hindret i vägen för sponsring betraktar Konradsson dagens lagstiftning. Hon menar att fler 
företag varit intresserade om denna var mer generös. 
 
Hon menar att det är viktigt att man aldrig budgeterar sponsorpengar, utan ser dem som den 
engångsinsats som de är. Samtidigt anser hon inte att detta behöver utgör ett problem efter-
som folkbiblioteken har vana att arbeta med resurser som tillförs verksamheten i projektform. 
Om politikerna inte tänker långsiktigt menar hon att en viss risk skulle kunna finnas att ansla-
gen skärs ner när resurser kommer in i verksamheten från annat håll. Samtidigt menar hon att 
denna risk i stort sett försvinner om man från bibliotekens sida tydligt sätter gränser för vad 
sponsorpengarna används till och inte låter dem gå till att finansiera delar av basverksamhe-
ten. 
 
Konradsson kan inte se att det skulle finnas någon större risk att sponsorer skulle ha synpunk-
ter på innehållet i bibliotekens verksamhet, men betonar att det är viktigt att behålla sin integ-
ritet. Och känns den hotad bör man tacka nej till samarbete. Hon menar också att det är viktigt 
att man från bibliotekets sidan känner att det finns en viss koppling till en eventuell samar-
betspartner och dennes produkter och tjänster. Exempelvis nämner hon en tanke man haft på 
Malmö stadsbibliotek om att samarbeta med Ikea och genom detta ha en särskild designhylla. 
Krav på för stora motprestationer kan hon inte se att sponsorer skulle ställa och skulle så ske 
menar hon att det handlar om att stå på sig i förhandlingarna. I fallet med Sparbanksstiftelsen 
har biblioteket erbjudit etiketter på de böcker som köpts in för pengarna man fått samt tillgång 
till bibliotekets hörsal. Något som hon tycker känns rimligt och som man varit fullt nöjda med 
från sponsorns sida. 
 
Hon anser att det ligger något i kritiken att sponsring gynnar stora etablerade kulturinstitutio-
ner på så vis att det är lättare för dessa att attrahera sponsorer. På samma sätt tror hon att det 
kan vara lättare för folkbibliotek på större orter att få sponsorer intresserade av samarbete än 
vad det är för bibliotek på små orter. 
  
Det främsta skälet till att någon skulle samarbeta med ett folkbibliotek anser Konradsson är 
att man genom dem når ut till de många människor som dagligen besöker och använder sig av 
bibliotekens lokaler. Exponering av sponsorns namn är således det hon menar att biblioteken 
främst har att erbjuda vid ett samarbete. Några problem med sådan exponering har hon mot 
bakgrund av den egna erfarenheten svårt att se, förutsatt att man kan stå för samarbetet och att 
skyltningen är förhållandevis diskret. Dessutom har biblioteken ett gott rykte som seriös för-
medlare av kultur i form av böcker och bildning samt även med en demokratisk tanke på allas 
tillgång till denna kultur, vilket gör att samarbetspartners gärna kopplas samman med folkbib-
liotekens verksamhet. 
 
Ett problem för biblioteken i sponsringssammanhang är att arrangemang av olika slag är gra-
tis, varför man har svårare än exempelvis teatrar att locka samarbetspartners med erbjudanden 
om tillgång till dessa. Det uppfattas helt enkelt inte som lika attraktivt eller exklusivt som att 
få gratisbiljetter till en teaterföreställning eller liknande. 
 
Att folkbiblioteken kan erbjuda sina eventuella samarbetspartner tillgång till kunskap och 
kompetens i form av exempelvis informationssökningsutbildningar tror hon är betydelsefullt. 
Likaså anser hon att bibliotekens lokaler skulle kunna vara attraktiva att få tillgång till, exem-
pelvis ger de ”häftiga och annorlunda” ställen att anordna middagar eller fester på. 
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Skapandet av nya kontakter anser hon vara en för alla parter viktig konsekvens av olika for-
mer av samarbeten. Dessutom menar hon att det finns ett visst nyhetsvärde då det gäller 
sponsring av bibliotek, som båda sidor har glädje av. Sponsorn eftersom denna syns i ett bra 
sammanhang och biblioteken för att det synliggör och marknadsför dem och deras verksam-
het. Hur viktigt biblioteket är för den lokala identiteten tror hon varierar mycket från ort till 
ort. Hon påpekar att det i hög grad hänger samman med hur aktiv man är då det gäller att syn-
liggöra sig och sin verksamhet. Men att det är lokalt man har störst möjlighet att finna sponso-
rer tror hon tveklöst. 
 
Förutsatt att lagstiftningen ändras och att det ekonomiska klimatet är gynnsamt menar Kon-
radsson att vi kommer se mer av sponsring inom folkbiblioteksvärlden framöver. I viss mån 
behövs även attitydförändringar på biblioteken. Dessutom menar hon att biblioteken har allt 
att vinna på att i ökad grad ingå olika former av partnerskap med övriga samhället. Både med 
det privata näringslivet och med andra offentliga institutioner. 
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5. ANALYS 
5.1 Modell för folkbiblioteksvärden 
Att undersöka vilka kommersiellt intressanta värden som folkbiblioteken skapar genom sin 
verksamhet var min första frågeställning. Denna besvaras genom den modell för folkbiblio-
teksvärden som presenteras nedan. Litteraturstudien har försett mig med grunderna till model-
len och genom intervjuerna i den empiriska undersökningen har jag kunnat tillföra ytterligare 
kunskap samt också pröva de olika värdenas relevans. 
 
Poängen med att identifiera dessa värden är naturligtvis inte enbart att undersöka de grund-
läggande förutsättningarna för sponsring i den bemärkelsen att se om folkbiblioteken alls har 
något att erbjuda tilltänkta sponsorer. I lika hög grad är det viktigt att från folkbibliotekens 
sida göra klart för sig själva vad exakt det är man har att komma med då  man ger sig ut och 
söker efter sponsorer. För även om tillväxttakten är hög och potentialen stor när det gäller 
sponsring, och de som söker sponsorer således kan göra så med viss tillförsikt, är konkurren-
sen på sponsringsmarknaden ganska hård. Det är därför avgörande att kunna presentera väl 
genomtänkta och professionella erbjudanden som fokuserar inte på vad man önskar, utan på 
vad man har att erbjuda (se Grönkvist, 1998, s. 12). Också möjligheten till att i högre grad 
skaffa andra alternativa finansieringsformer är naturligtvis beroende av att man identifierar 
och reflekterar över de värden som man skapar. 
 
Att identifiera de värden som verksamheten ger upphov till kan också för biblioteken vara ett 
viktigt redskap vad gäller att synliggöra sin verksamhet för uppdragsgivaren och därigenom 
påverka denna. Säkert skulle dessa värden kunna ge en tydligare och mer konkret bild av det 
man gör och presterar än att redovisa siffror av typen antalet utlån eller besökare per år och 
kommuninvånare eller att hänvisa till att man faktiskt lever upp till det folkbiblioteksmanifest 
som fastställts av UNESCO. 
 
I den modell som jag tagit fram skulle man kunna tala om tre olika typer av tillhörighetsvär-
den som folkbiblioteken skapar genom sin verksamhet. Kulturvärdet avser det värde som 
kommer sig av att folkbiblioteken enligt vad som framkommer i intervjuerna har trovärdighet 
och prestige som mångsidig kulturförmedlande institution. Humanism och bildning förknip-
pas med läsandet av böcker och man anses värna den goda kulturen. Att sponsra ett folkbibli-
otek blir utifrån detta värde att köpa symbolisk tillhörighet till ett kulturellt sammanhang. 
Kultur är något fint och gärna förknippas sponsorn med denna (se Sponsra ett bibliotek, 2002, 
s.62), eftersom det rimmar väl med tanken på att framstå i en positiv dager och härigenom 
marknadsföra sitt företag eller sin organisation. 
 
Demokrativärdet skapas genom det faktum att folkbiblioteken har en given plats i den demo-
kratiska processen då man värnar allas tillgång till information. Härigenom understödjer man 
den fria åsiktsbildningen och yttrandefriheten och man är genom sin neutrala inställning goda 
representanter för åsiktspluralismen i det demokratiska samhället. Dessutom arbetar bibliote-
ken, som sagts ovan, inte bara aktivt för den goda kulturen, oavsett vad denna kan sägas bestå 
av, utan också för allas rätt till densamma. Även för utbildningar på många olika nivåer spelar 
folkbiblioteken en viktig roll. Av samma skäl som ovan visar intervjuerna att dessa värden är 
något som sponsrande företag och organisationer kan antas vilja betala för att få tillhörighet 
till genom att förknippas med dem. Dessutom framstår sponsorn vid ett samarbete som en god 
och ansvarstagande samhällsmedborgare (se Grönkvist, 1998, s.12). 
 
Ett lokalt identitetsvärde är ett annat tillhörighetsvärde som undersökningen visar att folkbib-
lioteken, kanske främst på mindre orter, ger upphov till genom att man för sin stad har ett 
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symbolvärde. Staden manifesterar sig genom sitt folkbibliotek och biblioteket medverkar till 
att ge staden ett visst mått av prestige (se Eide-Jensen, 1992, s. 47). Dessutom värnar man 
värden som inte återfinns på så många andra håll i närsamhället. Ortens företag och organisa-
tioner framstår därför som goda medlemmar av den lokala gemenskapen om de stödjer biblio-
tekets verksamhet genom sponsring. Hur pass viktiga folkbiblioteken är för den lokala identi-
teten antyds i intervjuerna hänga samman med hur aktivt man från bibliotekets sida arbetar för 
att synliggöra sig och sin verksamhet. 
 
Två typer av exponeringsvärden skapas enligt modellen av folkbiblioteken. Namnexpone-
ringsvärdet genom det faktum att folkbiblioteken är välbesökta och att mycket folk dagligen 
rör sig i deras lokaler. Detta, liksom att många olika grupper i samhället använder sig av folk-
biblioteken, betonas i intervjuerna.. Vill man således göra reklam och visa upp sitt namn er-
bjuder folkbiblioteken enligt undersökningen goda möjligheter till marknadsföring med re-
klamplatser som riktar sig både till många människor och till vissa grupper. Man når helt en-
kelt ut till människor i en miljö som kan sägas matcha delar av deras livsstil (se O'Hagan & 
Harvey, 2000, s. 209). Låt vara att min undersökning visar att inget folkbibliotek med själv-
aktning någonsin skulle tillåta den typ av reklamskyltning som idrottsarenorna erbjuder. Lik-
väl menar intervjupersonerna att det finns ett värde också i en mer diskret skyltning anpassad 
efter den typ av verksamhet som folkbiblioteken bedriver. Förutsatt att skyltningen sker just 
diskret ser de intervjuade inte heller att denna skulle uppfattas som något kontroversiellt eller 
stötande. 
 
Publicitet via mediaexponering är den andra sidan av exponeringsvärdet. Folkbiblioteken har 
ofta i marknadsföringssyfte sett till att upprätta goda kontakter med lokalpressen och vad som 
tilldrar sig på biblioteket är något det skrivs om på dagspressens lokalsidor. Därför erbjuder 
biblioteken enligt undersökningen också en möjlighet att i ett gott sammanhang göra sponsorn 
synlig genom omnämnande i sådana artiklar. Dessutom kan man även tänka sig att folkbiblio-
tekssponsring har ett visst nyhetsvärde i sig, eftersom det än så länge är en relativt ny och 
framför allt inte särskilt omskriven företeelse. 
 
De två aktivitetsvärden som jag identifierat utgörs helt enkelt av de värden som skapas genom 
det som görs och händer på ett folkbibliotek. Dels handlar det om de värden som uppstår då 
samlingarna aktivt används av bibliotekens besökare, och dels de som skapas genom de olika 
typer av evenemang som folkbiblioteken anordnar. Till stor del är det inte i samlingarna eller 
aktiviteterna värdet egentligen ligger, utan snarare i det att det är dessa som lockar till sig bib-
liotekets besökare. Detta gör att kopplingen är stor till det som tidigare kallats namnexpone-
ringsvärdet. Dessutom är det värden som allmänt sett redan är definierade som bra och till 
nytta för den som utövar eller tar del av dessa aktiviteter. Exempelvis anses det berikande och 
bildande att läsa och att tillgodogöra sig kultur av olika slag. Detta gör att dessa aktivitetsvär-
den har beröringspunkter också med de olika typerna av tillhörighetsvärden. 
 
Medievärdet är en sida av aktivitetsvärdena som skapas genom samlingarna och främst ge-
nom det faktum att de aktivt används av besökarna. Dessutom finns det en ytterligare för-
stärkning av värdet genom personalens arbete med att göra samlingarna mer tillgängliga och 
föra ut dem till användarna. Detta sker till exempel genom skyltning, bokprat och undervis-
ning vad gäller olika elektroniska medier och söktjänster. På så vis har medievärdet uppenba-
ra beröringspunkter med det kunskapsvärde som beskrivs närmare nedan. Detta då biblioteks-
personalen genom sin kompetens förstärker det värde som redan finns. Medievärdet är det 
värde som tydligast förutsätter att det finns ett visst mått av samband mellan den som sponsrar 
och den som blir sponsrad. Detta då värdet främst skapas genom möjligheten att synliggöra en 
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viss produkt eller tjänst snarare än genom att synliggöra och skapa en image kring företaget 
eller organisationen som sponsrar (se O'Hagan & Harvey, 2000, s. 210). Man kan exempelvis 
tänka sig att ett medieföretag anser att ett samarbete med folkbibliotek ger en plattform för 
långsiktig försäljning och lansering av företagets produkter och tjänster. Man har helt enkelt 
mycket att vinna på att folk läser mer böcker eller använder andra typer av media och därför 
är biblioteket en bra samarbetspartner. 
 
Evenemang av olika slag, så som författarträffar, poesiaftnar, föreläsningar och kulturmani-
festationer, är en viktig del av folkbibliotekens verksamhet, inte minst i marknadsföringssyfte 
och för att ge biblioteket en aktiv profil. Man skulle därför, som en andra sida av aktivitets-
värdena, kunna tala om ett evenemangsvärde. Folkbibliotekens möjlighet att locka sponsorer 
med tillgång till evenemang för personal och kunder får dock, efter vad som kommit fram 
genom undersökningen, ses som betydligt mer begränsad än den som exempelvis teatrar har. 
Detta då bibliotekens arrangemang är fria från avgifter och inte uppfattas som särskilt exklu-
siva att bevista. Dessutom framkommer att det knappast kan ses som önskvärt att biblioteken 
stänger ute sina besökare för att en viss sponsor ska ha tillgång till de evenemang man anord-
nar. 
 
Ett kontaktvärde skapas genom att folkbiblioteken inte är några isolerade öar, utan har förgre-
ningar ut i det övriga samhället i form av kontakter med exempelvis utbildningar och skolor 
på olika nivåer, diverse distributörer, andra bibliotek samt lokala politiker och tjänstemän. 
Folkbiblioteken är helt enkelt delar i lokala, nationella och även internationella nätverk, och 
genom detta kan man erbjuda en sponsor vissa möjligheter till att knyta kontakter. Liksom 
evenemangsvärdet ovan framgår det av intervjuerna att detta värde också är av en något un-
derordnad betydelse, eftersom det faktiskt kan tänkas finnas mer effektiva sätt för företag och 
organisationer att vidga sitt kontaktnät på. 
 
All den kunskap som finns samlad på folkbiblioteken i form av personalens kunskap och 
kompetens skapar enligt min modell också ett kunskapsvärde. Här kan man tänka sig att bib-
lioteken lånar ut sin personal, sina experter, till sponsorn för exempelvis informationssök-
ningsutbildning, länksamlingsskapande eller bokprat till fredagsfikan. Att detta värde är av 
betydelse för en potentiell sponsor betonas också i samtliga intervjuer. Värdet behöver inte 
vara länkat till sponsring, utan handlar i hög grad om bibliotekens möjligheter att sälja sin 
kunskap om, och hantering av, böcker och andra medier. Så gjordes exempelvis i Nybro 
kommun, där avtal om att upprätta arbetsplatsbibliotek träffades mellan folkbiblioteket och ett 
lokalt företag (se Ahnström, 1989, s.22). Från företagets sida sågs detta helt enkelt som ett 
effektivt sätt att värna om sin personal i tider då det var viktigt att skapa ett klimat som fram-
stod som attraktivt för de anställda. 
 
I folkbibliotekens lokaler visar undersökningen att det i vissa fall också kan finnas ett värde 
som är möjligt att utnyttja. Många större bibliotek kan erbjuda tillgång till föreläsningssalar 
och datorutrustade undervisningslokaler. I det senare fallet finns hos detta lokalvärde natur-
ligtvis en direkt koppling till kunskapsvärdet, eftersom biblioteken inte bara kan erbjuda för 
undervisning välutrustade lokaler utan även personer som undervisar. Man kan också enligt 
vad som framkommer i undersökningen tänka sig att bibliotekslokalerna efter ordinarie stäng-
ningstid kan användas för olika typer av mottagningar i en kreativ och oväntad miljö. Även 
mindre bibliotek kan antas ha utrymmen som lokala föreningar och företag kan erbjudas till-
gång till. Lokalvärdet är uppenbart inte enbart länkat till sponsring, utan även till möjligheten 
att mot betalning upplåta lokaler till annan verksamhet. 
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5.2 Alternativa finansieringsmöjligheters betydelse för folkbiblioteken 
Delvis har jag i det som sagts ovan besvarat min andra frågeställning om hur och i hur hög 
grad de värden folkbibliotekens verksamhet skapar ger möjligheter till alternativa finansie-
ringskällor. I avsnittet som följer utvecklar jag detta. Jag besvarar även delar av den tredje 
frågeställningen, som rör konsekvenserna av att folkbiblioteken söker sig alternativa finansie-
ringskällor. 
 
Imageförbättring är, som litteraturstudien visat, ett för företag och organisationer tungt vägan-
de skäl att sponsra en viss verksamhet. Min empiriska undersökning visar att svenska folkbib-
liotek har ett gott rykte i breda kretsar och skapar viktiga tillhörighetsvärden, varför de har 
goda förutsättningar att utgöra attraktiva samarbetspartners. Undersökningen visar också att 
det faktum att biblioteken genom sin verksamhet dagligen lockar till sig mycket folk från oli-
ka grupper i samhället och härigenom erbjuder goda möjligheter till exponering av sponsorns 
namn, är av central betydelse. 
 
Det antyds i litteraturstudien och i intervjuerna att andra värden så som kunskaps-, lokal- och 
evenemangsvärden tagna var för sig knappast har någon större attraktionskraft på sponsorer. 
Sammantagna och tillsammans med tillhörighetsvärdena torde de dock utgöra en förstärkning 
av folkbibliotekens möjligheter att locka till sig intresserade sponsorer. 
 
Att folkbiblioteken har ett gott rykte samt betraktas som viktiga institutioner i samhället, gör 
att de också, enligt vad som framkommit genom intervjuerna, borde ligga bra till som motta-
gare av donationer. Undersökningen visar att biblioteken tillhör de institutioner som antagli-
gen skulle gynnas en del om skattelagstiftningen blev mer generös då det gäller avdrag för 
donationer och gåvor, liksom om den gjordes tydligare med avseende på avdragsrätt för 
sponsring. Sådana förändringar skulle enligt vad som framkommit kunna tänkas öka företags 
och organisationers benägenhet att gå in som sponsorer. 
 
Avgifter på svenska folkbibliotek är i vissa begränsade hänseenden oproblematiska, medan de 
i andra inte alls är önskvärda och till och med olagliga. Att ta ut en avgift vid exempelvis re-
servationer, förseningar, skadat eller förkommet material, användandet av kopieringsapparater 
eller lån av videokassetter är något som de allra flesta folkbibliotek gör idag. Intervjuerna 
visar att dessa mindre avgifter kan inbringa extra inkomster i liten, närmast marginell, skala. 
Att höja dem, för att på så vis få in mer pengar, torde enligt vad som framkommit inte vara 
särskilt realistiskt. Många av dessa avgifter är också satta till ett självkostnadspris och det är 
också det som gör dem godtagbara. Säkert skulle många låntagare protestera kraftigt om bib-
lioteken alltför mycket höjde kostnaden för att få meddelande om reserverade böcker skickade 
hem till sig eller om kostnaden för att kopiera material plötsligt rusade i höjden. 
 
Andra avgifter än de ovan samt på vissa tilläggstjänster lär vi enligt vad som framkommit i 
undersökningen inte se på svenska folkbibliotek. Att i ökad grad införa sådana avgiftsbelagda 
tilläggstjänster är knappast inte heller att betrakta som ett sätt för folkbiblioteken att få in vik-
tiga extra resurser till sin verksamhet. Snarare får det ses som en självklar del av en modern 
biblioteksservice, eftersom syftet med sådana tjänster i stället är att kunna tillhandhålla ett 
bredare spektrum av tjänster än vad som annars varit möjligt. 
 
I detta sammanhang ingår också möjligheten att med utgångspunkt i det värde som persona-
lens kunskap och kompetens skapar utforma och sälja olika former av tjänster till exempelvis 
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företag. Av det som framgår i intervjuerna är detta dock knappast något som de svenska folk-
biblioteken kommer att syssla med i någon högre utsträckning. 
 
Frågan är hur mycket extra inkomster som de svenska folkbiblioteken kan få in till sin verk-
samhet via sponsring, lokaluthyrning och andra alternativa finansieringsvägar. Undersökning-
en visar att man också måste betänka att samarbeten av sponsringstyp kräver en hel del arbets-
insatser och således knappast är att betrakta som en källa till lättförtjänta pengar. Genom in-
tervjuerna står det klart att dessa alternativa finansieringskällor knappast lär göra biblioteken 
ekonomiskt oberoende. Snarare ger de, som en av de intervjuade uttryckte det, välbehövliga 
russin i kakan. Men också små extra inkomster kan vara av betydelse och tillföra verksamhe-
ten ett visst handlingsutrymme. Dessutom har min undersökning visat att det finns andra vins-
ter att göra än de som går att räkna direkt i kronor och ören, eftersom viktiga extra resurser 
också i form av tjänster och kunskap tillförs genom samarbeten. 
 
Det betonas i flera av intervjuerna att nog så viktigt även är att man knyter nya kontakter och 
marknadsför folkbiblioteken genom att göra dem och deras verksamhet synlig. Genom sam-
arbeten skapas förgreningar ut i samhället som stärker folkbibliotekens position och gör det 
möjligt för dem att påverka sin omgivning. Något som sammantaget också har betydelse för 
de anslag man får, då Shohams (1984) undersökning visade att ju aktivare ett bibliotek var i 
sina försök att söka påverka sin omgivning desto starkare stöd fick de också bland allmänhet 
och uppdragsgivare. Härigenom stärks bibliotekens position och ”…it was shown that the 
libraries that were most active in their efforts to influence their environment suffered least 
drastic budget cuts.” (se Shoham, 1984, s. 122). 
 
I detta sammanhang av nätverksskapande och partnerskap ingår också samarbeten med andra 
offentliga institutioner, vilket flera av intervjupersonerna anser kommer att bli allt viktigare 
framöver. I intervjuerna påpekas också hur samarbeten med exempelvis skolor och arkiv blir 
allt vanligare ute bland de svenska folkbiblioteken. Dessutom torde denna typ av samarbeten 
offentliga institutioner emellan vara något som alla inblandade vinner på. 
 
Beroende på vilken den tänkta samarbetspartnern är, kan folkbiblioteket trycka på det eller de 
värden man skapar genom sin verksamhet och som är av vikt för just denna. I exemplet skolor 
med utbildningar på olika nivåer är medievärdet och värdet i personalens kunskap av avgö-
rande betydelse, är den potentiella samarbetspartnern en förvaltning som vill nå ut med in-
formation till kommuninvånarna är exponeringsvärdet viktigt och tänker man sig samarbeten 
med stadens arkiv har återigen kunskapsvärdet en stor betydelse. 
 
 
5.3 Befarade negativa konsekvenser beträffande sponsring 
Av det som framkommer i intervjuerna kan man ana att även om inställningarna kanske blivit 
mindre negativa, finns det fortfarande en misstänksamhet mot och farhågor inför den typ av 
samarbeten som sponsring representerar. Kanske handlar dessa inställningar, vilket också 
antyds i intervjuerna, till viss del om generationsfrågor, kanske finns även en viss okunskap 
vad gäller samarbeten i sponsringsform (se Grönkvist, 1998, s. 15). 
 
Att betrakta sponsring som en form av tiggeri där förutsättningarna anges av resursstarka före-
tag som tvingar in den sponsrade parten i en beroendeställning (se Peterson, 1988, s. 221), 
snarare än ett utbyte som gagnar båda parter, ger onekligen en missvisande bild. Som vi såg 
tidigare har folkbiblioteken mycket att erbjuda en potentiell sponsor, således kan man känna 
självförtroende och har ingen anledning att ta på sig tiggarrollen. Min undersökning visar 
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dock att det finns saker som det är viktigt att vara uppmärksam på när det gäller sponsring och 
andra former av samarbeten. Genom det som framkommit i detta avseende kan jag också 
komplettera svaret som gavs i förra avsnittet på frågeställningen som rör konsekvenserna av 
att folkbiblioteken söker sig alternativa finansieringskällor. 
 
I intervjuerna betonas att det vid sponsringssamarbeten är viktigt att man aldrig tummar på 
integriteten, utan själv styr och sätter de gränser som man tycker är rimliga. Många av farhå-
gorna kring sponsring rör just rädslan för att sponsorn på olika sätt ska försöka påverka eller 
styra verksamheten och dess innehåll. I undersökningen som Bengt Lidström (1998) gjort 
svarar sju av tio tillfrågade kulturinstitutioner att någon sådan påverkan inte skett (se Lid-
ström, 1998, s. 57). Och i de fall då påverkan angavs handlade det snarare om arbetstid som 
gick åt till samarbetet eller om nya målgrupper än om integritetsfrågor. Vaksamhet på signaler 
som tyder på att sponsor på ett eller annat sätt söker påverka kan enligt min undersökning 
vara på sin plats, men man bör också, som påpekas i de flesta av intervjuerna, komma ihåg att 
alla samarbeten måste bygga på ett ömsesidigt förtroende. 
 
Av betydelse i detta sammanhang är att upprätta avtal som tydligt reglerar samarbetet (se 
Grönkvist, 1998, s. 15), samt att bara inleda samarbeten som man kan stå för och som passar 
den verksamheten som man bedriver. I samtliga intervjuer betonas detta på ett eller annat sätt. 
Dessutom gäller det naturligtvis att inte sälja sig för billigt, eller dyrt för den delen, och att, 
som intervjuerna visar, ha självförtroende att stå på sig i förhandlingarna om man tycker att 
sponsorns krav på motprestationer känns orimliga. Kanske är det inte heller dumt att upprätta 
en egen intern sponsringspolicy som hela personalstyrkan kan enas kring, samt att vara lyhörd 
för vad låntagarna tycker och tänker om de samarbeten som biblioteket är inblandat i. 
 
En annan farhåga som tas upp i intervjuerna rör det faktum att sponsring och andra typer av 
samarbeten ger tillfälliga pengar och att det finns en risk i att bli alltför beroende av sådana. I 
och för sig framgår att folkbiblioteken ofta är vana vid att arbeta med tillfälliga resurser som 
tillförs verksamheten i projektform, därför torde man egentligen inte ha några större problem 
med att hantera också den typ av resurser som tillförs verksamheten via exempelvis spons-
ring. Att tillfälliga resurser är just tillfälliga och bör behandlas därefter, är dock ett tydligt 
resultat av min intervjuundersökning. 
 
Genom intervjuerna framgår också att risken för ett beroende knappast heller uppstår genom 
de tillfälliga resurserna i sig, utan snarare i den stund som man börjar budgetera dem. Då har 
man förlorat sin oberoende förhandlingsposition och, som en av de intervjuade uttryckte det, i 
stället förvandlats till tiggare. Det är också av intresse för sponsorerna att ett för stort beroen-
de av deras insatser inte uppstår, för om samarbetet avslutas kan resultatet av samarbetet rase-
ras om den sponsrade parten blivit för beroende (se Hagstedt, 1987, s. 31). Dessutom måste 
man komma ihåg att ett beroende av sponsringsintäkter inte är detsamma ett beroende av en 
enstaka sponsor. 
 
Länkat till det ovan är till viss del också den fara som somliga menar uppstår genom att de 
offentliga resurserna skärs ner då extra inkomster tillförs en verksamhet. I intervjuerna fram-
kommer att risken torde vara störst om man låter extra resurser finansiera delar av basverk-
samheten i stället för att låta pengarna gå till extra projekt och utveckling. Att kommunerna i 
tider av ekonomiska trångmål ser chanser till besparingar är kanske tänkbart, men ”…det 
finns egentligen inget belägg för att de offentliga medlen skurits ner i motsvarande mån som 
sponsringen ökat.” (se Lidström, 1998, s. 43). Mot att folkbiblioteken skulle drabbas av mins-
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kade anslag om man i ökad grad söker sig alternativa inkomstkällor talar också det faktum att 
undersökningen visat att de extra resurser man kan få in inte är så väldigt stora. 
 
I diskussioner om kultursponsring hör man ofta att det är de stora etablerade institutionerna 
samt det som ibland benämns som finkultur som gynnas, medan den mer udda och experi-
mentella kulturen ses som alltför osäker för att kunna locka till sig sponsorer. Till viss del 
delar intervjupersonerna denna inställning, även om det påpekas att detta knappast kan ses 
som ett argument mot sponsring i sig. Lidströms undersökning (1998) visar också att det finns 
en del som talar för dessa uppfattningar. Dock pekar han på det faktum att länder som har en 
längre erfarenhet av kultursponsring och liknande samarbeten också uppvisar en större sprid-
ning vad avser sponsringsobjekt, vilket han anser är en utveckling som kan förväntas även i 
Sverige i takt med att sponsring blir vanligare också här (se Lidström, 1998, s. 45). 
 
Sammantaget visar undersökningen således att det finns saker att vara särskilt uppmärksam på 
då det gäller samarbeten av sponsringstyp. Inget av detta kan dock sägas väga så tungt att man 
från folkbibliotekens sida bör avstå från sådana samarbeten. I intervjuerna betonas också att 
det är viktigt att våga ta vissa chanser och att göra nya saker på nya sätt. 
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6. SLUTSATSER 
Som vi sett är det viktigt att särskilja sponsring från andra begrepp, på så vis att det står klart 
att sponsring inte är det samma som att idka välgörenhet eller ge gåvor utan krav på motpre-
stationer. Snarare är det att betrakta som ett affärsmässigt utbyte till nytta för alla inblandade 
parter och det stöd som den sponsrade parten erhåller kan i form av pengar, varor eller tjäns-
ter. 
 
Undersökningen har visat att av stor betydelse för företag och organisationer som sponsrar är 
möjligheten att förbättra sin image med hjälp av det samarbete man inleder. Det framkom 
också att det är av stor vikt att man genom sponsring ges möjlighet att exponera sitt namn 
eller sina produkter för så många människor som möjligt. Ur dessa båda perspektiv visar min 
undersökning att folkbiblioteken utgör goda samarbetspartners. Detta då de genom sin verk-
samhet för det första kan sägas skapa tillhörighetsvärden till kultur, demokrati och den lokala 
identiteten, som sponsorn vid ett samarbete ges möjlighet att förknippas med. För det andra 
har man en bredd i sin verksamhet som gör att man når ut till många, varför sponsorn kan 
erbjudas exponeringsmöjligheter via reklamplatser och härigenom nå ut till alla de besökare 
som dagligen vistas i bibliotekens lokaler. 
 
Av betydelse i sponsringssammanhang är enligt undersökningen också de värden som skapas 
genom folkbibliotekens lokaler, dess medier, personalens kunskap samt de evenemang man 
anordnar. I studien framkommer att de värden man skapar också ger möjligheter till andra 
alternativa finansieringskällor så som exempelvis lokaluthyrning och de öppnar för möjlighe-
ter till samarbeten med annan offentligt finansierad verksamhet som skolor, arkiv och olika 
förvaltningar. Något som undersökningen antyder att vi lär se mer av i framtiden. Dessutom 
kan man från bibliotekets sida använda sig av dessa värden i syfte att visa uppdragsgivaren 
vad man presterar för kommunen och dess invånare. 
 
Min undersökning har vidare visat att det vid sponsring och snarlika typer av samarbeten är 
viktigt att tänka på att de resurser som tillförs verksamheten är av tillfällig natur, således bör 
man undvika att budgetera sådana inkomster i syfte att minimera risken för att beroende upp-
står. Dessutom kan man av det som framkommit ana att det är viktigt att reglera samarbetet i 
avtal och stå på sig i förhandlingarna så att prestationer och motprestationer står i rimliga pro-
portioner till varandra. Att man bara ska inleda samarbeten man kan stå för behöver egentli-
gen knappast påpekas. 
 
De resurser som biblioteken kan få in till sin verksamhet via sponsring och andra alternativa 
finansieringskällor är enligt vad undersökningen visat inte så väldigt stora, snarare ger de vad 
som kan ses som välbehövliga extra tillskott. Sådana kan också avgifter för exempelvis förse-
nat och skadat material, reservationer och uthyrning av videokasetter ge, däremot är införan-
det av avgifter på olika typer av tilläggstjänster enligt undersökningen knappast ett sätt att 
tillföra verksamheten extra resurser. I stället bör denna typ av tjänster, i de fall de förekom-
mer, ses som ett sätt att tillhandahålla ett bredare spektrum av tjänster, som man utan avgifter 
inte haft möjlighet att erbjuda. 
 
En viktig slutsats av undersökningen är att de stora vinsterna vid samarbeten och partnerskap, 
vare sig det sker med det privata näringslivet eller med andra offentligt finansierade institu-
tioner, består i möjligheten att knyta kontakter och marknadsföra samt synliggöra folkbiblio-
teken och deras verksamhet. Ju aktivare biblioteken är på denna punkt, desto bättre position 
får man genom större stöd för verksamheten hos allmänhet och uppdragsgivare. 
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7.2 Intervjuer 
Telefonintervju den 25 november 2002 med Conny Äng, bibliotekschef i Norrköping. Ca 65 
minuter. 
 
Telefonintervju den 26 november 2002 med Birgitta Rydell, tidigare ordförande i kultur-
nämnden i Stockholm med förflutet inom DIK-förbundet. Ca 40 minuter. 
 
Telefonintervju den 28 november 2002 med Jan Herstad, tidigare kulturchef i Kalmar. Ca 60 
minuter. 
 
Telefonintervju den 29 november 2002 med Barbro Thomas, tidigare verksam vid Statens 
Kulturråd nu på Kungliga Biblioteket som chef för avdelningen för bevarande och tillhanda-
hållande. Ca 45 minuter. 
 
Intervju den 10 december 2002 med Gunilla Konradsson, stadsbibliotekarie vid Malmö stads-
bibliotek. Ca 50 minuter. 
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Intervjufrågor 
 
Folkbibliotekens ekonomiska situation 
Hur vill du bedöma den ekonomiska situationen för svenska folkbibliotek idag? 
Vad tror du om utvecklingen framöver? 
 
Alternativ finansiering 
Tror du att man från bibliotekens sida framöver i ökad grad kommer att söka nya sätt att få in 
pengar till verksamheten på? 
Kommer vi att se ökat samarbete med andra offentligt finansierade institutioner som exem-
pelvis skolor? 
Vilka kan man annars tänka sig att de alternativa finansieringskällorna är? Kommer vi att se: 
Ökade avgifter där det är möjligt? 
Uthyrning av lokaler? 
Utveckling och försäljning av tjänster? 
Andra? 
 
Sponsring 
Hur tror du att inställningarna till sponsring ser ut i folkbiblioteksvärlden? Varför? 
Hur ser din egen inställning ut? 
Har du någon konkret erfarenhet av sponsring? 
Tror du att det är viktigt att sätta upp gränser för vad man använder sponsorpengar till? Kan 
dessa  i så fall vara svåra att upprätthålla? 
Vad skulle du säga är positivt med samarbeten av sponsringstyp annat än de pengar det ger? 
Kontakter och marknadsföring av biblioteket? 
Kunskaps- och erfarenhetsutbyte? 
Vilka negativa sidor tror du finns som man bör vara observant på? 
Risk att anslagen minskar då privata pengar tillförs verksamheten? 
Att sponsorer ställer krav på exempelvis innehåll i verksamheten? 
Beroende av de extra resurserna? 
Att stora institutioner och populärkultur gynnas? 
 
Folkbiblioteksvärden 
Varför tror du att någon skulle vara intresserad av att sponsra just ett folkbibliotek? 
Imageförbättring är ett viktigt skäl till sponsring, hur kan folkbiblioteken sägas bidra till det? 
Hur ser möjligheterna till exponering av sponsorns namn ut på folkbiblioteken? Exponering i 
media? 
Kan folkbiblioteken sägas vara viktiga för den lokala identiteten på så vis att ortens företag 
och organisationer kan visa sig som goda medlemmar av den samma genom att sponsra? 
Kan man säga att folkbiblioteken bidrar till att sponsorn får möjlighet att knyta nya kontakter? 
Personalvård brukar anges som ett viktigt skäl till sponsring. Kan man säga att bibliotekens 
evenemang som till exempel författarträffar ger sponsorn tillgång till detta? 
Är det rimligt att tänka sig att folkbiblioteken lånar ut sin personal som del i ett sponsringsav-
tal? 
Att lokaler på samma sätt upplåtes till sponsorn? 
Tror du, avslutningsvis, att vi kommer att se mer av sponsring inom folkbiblioteksvärlden 
framöver? Varför/varför inte? 
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