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Sammanfattning 
 
Problembakgrunden i uppsatsen berör ämnet sponsring ur en redovisningsmässig och 
skattemässig synvinkel. Syftet med vår uppsats är att diskutera vad sponsring innebär, hur det 
redovisas och hur det regleras skattemässigt.  
 
För att samla in material har vi tagit hjälp av framförallt kvalitativ metod där vi använder både 
primär- och sekundärdata. Vi har intervjuat revisionsbyråer och andra företag som sponsrar, 
intervjuerna genomfördes genom öppna intervjuer på företagen.  
 
I teoriavsnittet beskriver vi den teori som är relevant för att besvara vår problemformulering och 
vårt syfte. Vi behandlar även tillämpliga regelverk. Klara definitioner och lagrum saknas och 
företag tycker att det är svårt att avgöra rätten för avdrag vid sponsring. Vi behandlar vikten av 
motprestation och specificering av kostnader för att erhålla avdrag. Vidare görs en beskrivning av 
sponsring och barter samt gränsdragningen mellan gåva och sponsring. 
 
I analysen sammanfattar vi den empiri som vi fått ut av våra intervjuer och sammankopplar den 
med vår teori, för att sedan i slutsatsen redogöra för våra iakttagelser och svara på uppsatsens 
frågeställning. 
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1. Inledning 
 
I det här avsnittet kommer vi att presentera problembakgrund, problemformulering, syfte, 
disposition och avgränsningar. 

  

1.1 Problembakgrund 
 
Sponsring är idag ett aktuellt ämne som rör både små och stora företag. Skatteverket och 
revisionsbyråer är också intressenter som berörs. Sponsring har stor betydelse som 
marknadsföringsåtgärd för företag och som finansieringskälla för främst idrottsliga och kulturella 
evenemang. Fenomenet sponsring har inte varit känt så länge, det var först i slutet av 1970-talet 
som sponsringen introducerades i Sverige. Omsättningen för sponsring låg då på 1,2-1,4 
miljarder kronor jämfört med 2000 då omsättningen ökat till 2,5 miljarder kronor. Störst är 
sponsringen till idrotten som får cirka 60-65 procent av sponsorpengarna, därefter går en stor del 
till kultur samt sociala och humanitära områden. Minst del går till områden inom radio och TV, 
festivaler, miljö och forskning eller utbildning. (ESV 2002:15) Sponsringen är mycket känsligt 
för förändringar i konjunkturen (Grönkvist, 1999) vilket vi kunde se under 1990-talet då 
sponsringen minskade till nästan hälften av vad den omsatte i slutet av 1970-talet. Trots 
nedgången under 1990-talet ökade sponsringen igen och har sedan 1993 fram till 2000 mer än 
tredubblats. (ESV 2002:15)  
 
När företag börjar fundera över sponsring finns det olika motiv som är nödvändiga att känna till i 
företagens val. Den vanligaste anledningen till sponsring är att företagen vill ha exponering. 
(Grönkvist, 1999)        
 
För att räknas som sponsring ställs krav på att det ska finnas en motprestation, det vill säga en 
ömsesidig överenskommelse. Ofta uttrycker sig detta i att den ena parten lämnar ersättning och 
den andra parten lämnar motprestationen. Motprestationen är ofta i form av reklam vilket indirekt 
leder till att företagets image stärks och i dessa fall är kostnaden för sponsringen avdragsgill. 
Motprestationen ska stå i rimlig proportion till värdet av sponsringen det vill säga att värdet av 
motprestationen ska motsvara värdet av själva sponsringen. I de fall där motprestationen enbart 
består i att stärka imagen kan kostanden för sponsring jämställas med gåva och är då inte 
avdragsgill. (ESV 2002:15)       
 
Lagreglering för sponsring saknas, istället faller det under 16 kap 1§ Inkomstskattelagen (IL) 
(1999:1229). Någon entydig definition av begreppet sponsring finns inte heller utan många olika 
används. Gemensamt för de olika definitionerna är att sponsring innebär ett affärsmässigt avtal 
mellan parter som i slutändan ska gynna de inblandade parterna samt att de båda parterna kan 
förvänta sig ekonomiska fördelar i framtiden. (Skatteverket, 2006) 
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Definition enligt sponsringsförbundet: 
 
”Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, 
marknadsföring och försäljning. Sponsring bygger på ett kommersiellt avtal mellan (normalt) två 
parter där ett företag betalar för kommersiella rättigheter att utnyttja en association (med t ex ett 
evenemang, en person, organisation, ett projekt etc).” (Grönkvist, 2000, s10) 
 
Definition enligt regeringsrätten: 
 
”Med sponsring förstås i regel att ett företag lämnar ekonomiskt stöd till en annan verksamhet av 
idrottslig, kulturell eller annars allmän nyttig natur.” (Ibid) 
 
Definition enligt ICC:  
 
“Sponsorship: any commercial agreement by which a sponsor, for the mutual benefit of the 
sponsor and sponsored part, contractually provides financing or other support in order to 
establish an association between the sponsor's image, brands or products and a sponsorship 
property in return for rights to promote this association and/or for the granting of certain agreed 
direct or indirect benefits.” (ICC, 2003) 
 

1.2 Problemformulering 
 
Med den bakgrund som vi diskuterat vill vi undersöka om sponsring är så vanligt som det verkar. 
Vi vill också ta reda på om det verkligen är sponsring som företagen gör skattemässiga avdrag 
för, eller om det egentligen är en gåva. Vart går gränsen mellan dem? Det är de här 
tankegångarna som speglat vår forskning. Problemen vi vill ta reda på är:    
 

� Vilken är synen på sponsring skattemässigt och redovisningsmässigt?  
� Vad är skillnaden mellan sponsring, barter och gåva? 
� Varför väljer vissa företag att sponsra och hur ställer de sig till befintliga regler? 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att diskutera vad sponsring innebär, hur det redovisas och hur det 
regleras skattemässigt.  
    

1.4 Avgränsning 
 
Vi har under uppsatsens gång valt att avgränsa vår studie mot en mer 
redovisningsmässig/skattemässig syn på begreppet sponsring. Vi har valt att inte titta på de 
marknadsföringsmässiga delarna då det inte är relevant för målet av uppsatsen.  
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1.5 Disposition 

  
 

  
 

 

 
1. Inledning 

 
2. Metod 

 
6. Slutsatser 

 
3. Teori 

 
5. Analys 

 
4. Empiri 

I inledningen ger vi läsaren en introduktion till ämnet 
sponsring och till vår uppsats. Vi presenterar 
problemområde, syfte, avgränsning och disposition. 
 
 
 
I metodavsnittet redogör vi för de metoder som vi 
använt oss av i vår uppsats, och varför, för att uppnå vårt 
syfte med uppsatsen.   
 
 
 
I teoriavsnittet presenterar vi de teorier som vi anser är 
relevanta i förhållande till vår problemformulering. 
 
 
 
 
Empirin innehåller en beskrivning av de företag som vi 
valt att intervjua. Därefter följer en sammanställning av 
intervjun. 
 
 
 
I analysen analyserar vi de intervjuer vi gjort och deras 
svar på våra frågor med anknytning till vår referensram.  
 
 
 
 
Här presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till. 
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2. Metod 
 
I det här avsnittet kommer vi att redogöra för vilken metod vi använt oss av. Vi kommer även att 
redogöra för val av datainsamling, hur intervjuobjekt valts ut och hur genomförandet av 
intervjuer gått till samt föra en trovärdighetsdiskussion. 
 

2.1 Undersökningsmetod 
 
Vi vill ta reda på hur sponsring regleras redovisningsmässigt och vilka skattemässiga aspekter 
som finns, det vill säga hur avdragsrätten regleras inkomstskattemässigt. Var gränsdragningen 
mellan gåva, välgörenhet och sponsring går är också något som vi vill undersöka. Vi vill 
undersöka hur företag uppfattar och tolkar ämnet. För att få bästa möjliga resultat i studien av 
vårt ämne har vi valt att använda oss av kvalitativ metod istället för kvantitativ metod. Den 
kvantitativa metoden samlar in information i form av siffror som man sedan omvandlar till ord, 
och utrymme för uppgiftslämnarens egna åsikter saknas. (Jacobsen, 2002) Denna metod skulle 
visserligen kunna vara ett enkelt och snabbt sätt att samla in data på men det skulle bli svårt att gå 
in på djupet i det vi vill ta reda på och vi tror även att risken för bortfall blir större här.  
 
Det som mest skiljer de två metoderna åt är graden av öppenhet, det vill säga att den som 
undersöker försöker styra den information som samlas in så lite som möjligt. (Ibid) Med 
kvalitativa metoder strävas det efter att åstadkomma en helhetsbeskrivning av det undersökta 
även om ett mindre urval studeras. (Nationalencyklopedin, 2007) Den kvalitativa metoden ger en 
rik beskrivning av en situation och miljön kring individen, även detaljer och unik information 
samlas in med metoden. Den kvalitativa metoden passar oss bäst då det kommer att ge en bättre 
klarhet i ämnet eftersom den metoden är anpassad efter individen och det skapas en form av 
närhet mellan den som undersöker och den som undersöks. (Jacobsen, 2002) 
 
Att använda den kvalitativa metoden är tidskrävande och kostar mycket pengar. Varje ingående 
intervju tar tid att genomföra och ofta måste vi nöja oss med få personer att intervjua. Det här kan 
resultera i en sämre representativitet och en svag extern giltighet. Metoden kan ge mycket 
information vid intervjuer och kan vara svår att sammanställa och tolka då data blir mycket 
komplex. Risk för att närheten mellan undersökaren och den undersökte blir för stor kan föreligga 
eftersom det är lätt att parterna kommer varandra nära. (Ibid) I vårt fall har risken ibland legat i 
att intervjun blivit lite väl avslappnad och samtalet har inte alltid hållit sig till ämnet. Trots de 
nackdelar som finns med den kvalitativa metoden tycker vi att fördelarna väger tyngre och att vi 
får ett djupare och bättre resultat i vår studie med den här metoden. 
 

2.2 Insamling av data 
 
För att få djupare förståelse i vårt ämne har vi valt att använda oss av öppna individuella 
intervjuer. Kännetecken för den öppna individuella intervjun är att undersökaren och den som 



 - 5 -

undersöks samtalar i en vanlig dialog och den data som samlas in är i form av berättelser och 
meningar. (Jacobsen, 2002)  
 
Vi har valt att genomföra våra intervjuer ansikte mot ansikte, så kallade besöksintervjuer. Att 
genomföra intervjuerna på det sättet känns mer personligt och möjligheten att få mer uppriktiga 
svar är större. Den här formen av intervjuer är visserligen tidskrävande för oss men eftersom 
ämnet sponsring kan uppfattas som lite känsligt då det gäller avdragsrätt så vill vi använda oss av 
öppna intervjuer. För att på så vis kunna avläsa kroppsspråk och ansiktsuttryck och därmed få 
mer sanningsenliga svar. (Ibid) 
 
Till viss del har intervjuerna vi gjort varit strukturerade eftersom vi har haft några frågor som 
varit förutbestämda innan intervjun, vi har även fört en del anteckningar. Vid en del av 
intervjuerna har vi på begäran av respondenten skickat de frågor som vi tänkt ta upp innan mötet 
så att de fått chansen att förbereda sig. Trots det har vi försökt att hålla graden av öppenhet hög 
vid intervjuerna genom att vara öppna för följdfrågor som vi kommit på under intervjun. 
 
Vi valde att åka ut till företagen och genomföra intervjuerna istället för att intervjua via telefon 
för att få med allt väsentligt som sades. Vid intervjuerna valde vi att använda oss utav 
bandspelare för att kunna sammanfatta hela intervjun efteråt och för att inte missa något viktigt 
som sades. Vissa viktiga punkter som togs upp valde vi även att anteckna. Det blev en mer 
avslappnad och öppen intervju eftersom vi kunde ha ögonkontakt. 

2.2.1 Primär- och sekundärdata 

 
Det finns två olika typer av data: primär och sekundär. Primärdata innebär att forskaren samlar in 
upplysningarna för första gången. Datainsamlingen är utformat för ett speciellt problem och 
samlas in genom observationer, frågeformulär eller intervjuer. (Ibid) 
 
Vid användandet av sekundärdata samlar forskaren inte in information direkt från källan utan 
informationen är insamlad av andra. Det här innebär ofta att informationen är insamlad för andra 
ändamål än det forskaren vill belysa. (Ibid) 
 
I vår uppsats har vi använt oss av både primär- och sekundärdata. Den primära data blir den 
information och det resultat vi fått ut från de öppna intervjuerna vi gjort.  I teoriavsnittet har vi 
använt oss av böcker, artiklar och rapporter. I och med att det inte finns så många källor om 
sponsring, vare sig litteratur eller elektroniska, har vår insamling av material från olika källor 
varit begränsad. Det har resulterat i att vi inte har kunnat använda så många olika källor. Många 
av de elektroniska källorna har dessutom gett oss samma information som vi redan har, 
informationen skiljer sig alltså inte åt som vi skulle ha önskat. Vi har valt att inrikta vår uppsats 
på svenska regler och lagar vilket har inneburit att de flesta vetenskapliga artiklar som vi funnit 
inte har varit relevanta för vår forskning eftersom de i de flesta fall är utländska.  
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2.3 Urval av respondenter 
 
Vid användande av kvalitativ metod finns inte tid och resurser för att undersöka särskilt många 
olika respondenter, utan det gäller att bestämma sig för hur många man har tid att undersöka. 
Någon generell undersökning uppstår inte med så få enheter som vid kvalitativ metod utan det 
blir det unika och speciella som undersöks. Ett fenomen är snarare det som klarläggs. (Jacobsen, 
2002) 
 
Vårt urval av respondenter har inte skett slumpmässigt eftersom så få respondenter har valts ut. 
Vid slumpmässigt urval skulle risken för att inte få fullständiga svar på alla våra frågor finnas. 
Urvalet har istället gjorts systematiskt utifrån kriterier bestämda av oss. Vi har delat in våra 
respondenter i två olika grupper: revisionsbyråer och andra företag. Under resterande del av 
uppsatsen har vi valt att kalla Löfbergs Lila, The Paper Province och Helmia AB för företagen 
och Lindebergs Grant Thornton samt Öhrlings Pricewatherhouse Coopers för revisionsbyråer. 
Revisionsbyråer valde vi för att få en mer generell synpunkt på sponsring och deras inställning 
till ämnet och företagen valde vi för att kunna se till deras syn på sponsring. Vi har medvetet valt 
ut företag i de båda grupperna som vi vet använder sig av sponsring och som är relativt stora så 
att medvetenheten om vad det gäller sponsring ska vara god. Vid val av revisionsbyråer valde vi 
att kombinera byråer som själva sysslade med sponsring och som har kunskaper och erfarenheter 
om sponsring. Lindebergs Grant Thornton och Öhrlings Pricewatherhouse Coopers valde vi för 
att de är två av Sveriges största revisionsbyråer som även är internationella aktörer. De andra 
företagen vi intervjuade valde vi för att de är stora och finns tillgängliga i Karlstad eftersom tiden 
för att resa var begränsad. Eftersom vi har några stora företag som använder sig av sponsring i 
Karlstad tyckte vi att vi kunde ta tillfället i akt att använda oss av dem.   
 

2.4 Trovärdighetsdiskussion 
 
Värdet av de intervjuer vi gjort beskrivs av validitet som är giltighet och reliabilitet som innebär 
tillförlitlighet. Vi måste vara kritiska till den data vi samlat in så att den blir användbar och sedan 
avgöra om vi fått den data vi ville och om vi kan lita på den för att kunna dra slutsatser. (Ibid) 
 

2.4.1 Validitet 

 
Validitet som anger giltighet i undersökningen kan mätas genom att jämföra vår insamlade data 
med data som andra forskare kommit fram till. Syftet med validitet är att reducera problem som 
har att göra med informationens giltighet. (Ibid) Det finns både intern och extern validitet. Den 
interna validiteten handlar om överensstämmelse i innehållet och den externa validiteten om 
överensstämmelse med verkligheten. (Andersen, 1994)  
 
För att få hög validitet i vår uppsats utformade vi våra frågor för intervjuer utifrån vår 
problemformulering och vårt syfte. Före intervjun är det viktigt att vara förberedd och ha läst 
igenom frågorna noggrant. (Ibid) För att få respondenternas svar så jämförbara som möjligt valde 
vi att ställa samma frågor till revisionsbyråerna och samma frågor till företagen. Några av våra 
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intervjufrågor kan anses vara något känsliga för vissa av respondenterna, vi kan därför fråga oss 
om de svarat helt sanningsenligt. Vidare tror vi att revisorerna som vi intervjuat har svarat mer 
sanningsenligt på vissa frågor eftersom de rör mer generella frågor och deras kunskap inom 
området är högre.  
 

2.4.2 Reliabilitet  

 
Reliabilitet som är tillförlitlighet innebär att mätning är gjord på ett korrekt sätt och att urvalet är 
representativt så att tillfälligheter inte påverkar resultatet. (Thurén, 1991)  
 
Faktorer som kan ha påverkat reliabiliteten vid våra intervjuer kan vara att respondenterna har 
tolkat våra frågor felaktigt och att de kanske inte varit tillräckligt insatta i ämnet och problemet. 
De här faktorerna kan tänkas vara störst när vi intervjuat företag, revisorerna tror vi har mer 
kännedom om ämnet och vilka regler som gäller och därmed har lättare att förstå våra frågor. 
Företag känner kanske inte alltid till de här reglerna. En annan faktor kan vara, som vi nämnt 
ovan i avsnittet om validitet, att vissa frågor kan tyckas vara känsliga och att respondenterna då 
valt att inte svara så ingående. 
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3. Teori och regelverk 
 
I det här avsnittet kommer vi att diskutera den teori som vi anser vara väsentligt för vår uppsats. 
För gemene man kan sponsring tyckas vara samma sak som marknadsföring. Vad vi som lekmän 
ofta inte vet är att det finns hårda om än luddiga regler kring sponsring. ”Med sponsring förstås 
i regel att ett företag (sponsorn) lämnar ekonomiskt stöd till en verksamhet av idrottslig, kulturell 
eller annars allmännyttig natur” (RÅ 2000 ref. 31 I) 
 
 

3.1 Sponsring -avdragsgillt eller inte? 
 
Någon definition av sponsring finns inte i lagtext. Vid avdrag för sponsring krävs istället att de 
allmänna förutsättningarna för kostnadsavdrag är uppfyllda. I 16 kap 1§ IL återfinns, att endast 
utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster är avdragsgilla. (Skatteverket, 2006) För rätt till 
avdrag för kostnaden för sponsring är det viktigt att det utförs en motprestation. De kan vara av 
två olika slag, dels direkt motprestation och dels indirekt motprestation. Direkt motprestation kan 
till exempel vara skyltar, logotyper och reklamplatser med mera och de är oftast direkt 
avdragsgilla. I de fall där motprestationen är av indirekt karaktär måste det göras en bedömning 
om avdragsrätt ska medges. Indirekta motprestationer kan bestå i att öka goodwillvärdet och 
förbättra imagen. (Ibid) Skatteverket har uttalat att då: ”sponsringen endast är avsedd att ge 
sponsorn förbättrad image och goodwill är den att betrakta som gåva och därmed inte 
avdragsgill” (Bjuvberg, 2007). I IL:s 13: e kapitel regleras inkomstslaget näringsverksamhet och i 
14 kap 2§ IL återfinns det att avdragstidpunkten styrs av när utgiften ska kostnadsföras enligt god 
redovisningssed. (Skatteverket, 2006) 
 
Roos och Algotsson (1996) summerar i sex punkter vad som krävs för att sponsring ska vara 
avdragsgill: 
 

• Sponsringen ska inte endast rikta sig mot en viss grupp utan den ska vara riktad mot alla  
• Det ska finnas en tydlig motprestation, det får alltså inte röra sig om en gåva 
• Inkludera representation, exklusive vin och sprit 
• Den ska vara personalvårdande 
• Vara relaterad till intäkternas anskaffande 
• Vara rimlig i förhållande till motprestation eftersom avdrag endast medges för värdet av 

motprestationen 
 
Avdragsrätt vad gäller sponsring har prövats av Regeringsrätten i RÅ 2000 ref. 31 I och II; fråga 
om avdrag för sponsring av Operan (I) och projektet Pilgrimsfalk (II). Det första fallet handlade 
om kultursponsring och det andra fallet handlade om ett aktiebolag som ville få avdrag för 
sponsorbidrag till två föreningar. (RÅ 2000 ref. 31 I och II) Regeringsrätten konstaterade här att 
för att en sponsringsutgift skall vara avdragsgill krävs någon form av direkt motprestation. 
(Skatteverket, 2006) De här två fallen används numer som prejudikat vid bedömning av 
avdragsrätt för oklara fall. (Svensson, 2002) Vi har valt att inte behandla de här fallen närmare i 
vår uppsats.  
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Sponsring handlar om att två eller flera parter väljer varandra för att samarbeta på grund av att de 
tillför något till varandras verksamhet. Det är inte sponsorn själv som bestämmer innehållet i 
avtalet utan det görs av parterna tillsammans. Ett sponsringsavtal är i de flesta fall skriftligt men 
kan även vara muntligt. Det sponsrade företaget bör skriftligen dokumentera de motprestationer 
de fått för att minska framtida problem samtidigt som tveksamheter i motprestationens utseende 
och omfattning elimineras. För sponsorn innebär det skriftliga avtalet att det blir lättare att 
redovisa innehållet i avtalet och därmed göra det troligt att utgifterna är avdragsgilla vid 
inkomsttaxeringen. (Roos och Algotsson, 1996) Ett skriftligt avtal har ett högre bevisvärde än ett 
muntligt. (ESV 2002:15) Av avtalet ska det också framgå vad de direkta motprestationerna utgörs 
av. Ju mer som ingår i avtalet desto mer detaljerat ska avtalet vara. (Skatteverket, 2006)  
Sponsring som handlar om att tillfredsställa enskilda företagsledares personliga intresse, där 
insatsen och utbytet står i obalans med varandra eller där sponsorn inte förväntar sig något utbyte, 
är inte avdragsgilla. Storleken på företagen kan påverka bedömningen om sponsringen är 
avdragsgill eller inte. I mindre företag kan det förekomma sponsringskostnader som egentligen är 
privata levnadskostnader för företagsledaren eller dennes närstående. De här kostnaderna är alltså 
inte avdragsgilla i företaget. (Roos och Algotsson, 1996)  
 
Enligt Skatteverket får avdrag för sponsring göras om nedanstående förutsättningar är uppfyllda: 
 

• Kostnaden för sponsringen är inte kostnaden för en gåva 
• Sponsringsutgiften ska öka eller bibehålla företagets inkomster 
• Sponsorn får en direkt motprestation från den sponsrade som motsvarar 

sponsringsutgiften och sponsorn måste kunna redovisa ett sponsringsavtal. (Skatteverket, 
2006).  

 
Motprestationen för sponsringen ska vara av samma värde som själva sponsringen. I de fall då 
marknadsvärdet av motprestationen är mindre än sponsringsutgiften ska avdrag endast medges 
för värdet av motprestationen. Om motprestationen överstiger värdet av sponsringen ska den ses 
som gåva och är därmed inte avdragsgill. Avdraget medges alltså endast för värdet av 
motprestationen. (Ibid) När det rör sig om forskning och utveckling samt personalkostnader krävs 
ingen direkt motprestation. (Regeringens skrivelse, 2003/04:175) 
 
Eftersom sponsring inte nämns i lagtexten kan utgifterna för sponsringen delas upp i olika 
”grupper” inom vilka rätten till avdrag är befogad, de är: 
 

• Reklam 
• Representation  
• Marknadsföring 
• PR 
• Personalvård 
• Forskning och utveckling (Roos och Algotsson 1996) 

 
De här punkterna beskrivs närmare i följande avsnitt. 
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3.1.1 Reklamkostnader 

 
För reklam- och PR-kostnader finns ingen särskild lagreglering utan avdragsrätten styrs av den 
allmänna regeln som återfinns i 16 kap 1§ IL om avdrag för intäkternas förvärvande och 
bibehållande. (Påhlsson, 2000) 
  
Ofta krävs som vi nämnt ovan att reklamen ska vända sig till allmänheten och till sponsorns 
kundkrets för att få avdrag för reklamutgiften. Ibland har avdrag för sponsring vägrats då det 
exempelvis rör sig om pris i tävlingar. I de här fallen har sponsringen endast vänt sig till en 
begränsad krets och inte alla. Motsatsen gäller för öppna tävlingar där marknadsföringen har 
riktats mot allmänheten. (Skatteverket, 2006)         
 
Enligt Skatteverket definieras reklamkostnader som ”en kostnad som allmänt ska syfta till att öka 
företagets försäljning”, vilket också förstärks av Påhlsson (2000) som skriver att kostnader för 
reklam allmänt ska syfta till att förbättra avsättningsmöjligheterna för företagets produkter. 
Förekommer det här ovannämnda syftet och det kan bevisas, är det normalt ingen tvekan om att 
utgiften har ett samband med intäkten och då uppfyller de kriterier som krävs för avdragsrätt. 
Svårigheterna består då främst i att bedöma sambandet. (Påhlsson, 2000) Svårigheter i 
bedömningen kan uppstå när kostnaden inte direkt avser produkten eller tjänsten utan istället ska 
leda till att stärka företagets image eller varumärke. I de här fallen är kostnaden inte avdragsgill. 
(Skatteverket, 2006) Vad gäller mer traditionell reklam såsom till exempel annonsering i radio, 
TV och press, uppkommer mer sällan problem eftersom motprestationen där blir mer tydlig. 
Påhlsson (2000) anser det vara självklart att avdragsrätt ska medges för exponering av företagets 
produkter, i och med att ett tydligt samband med verksamheten föreligger. Vad gäller sådana 
marknadsföringsåtgärder som inte är av traditionell karaktär, till exempel image- och 
identitetsskapande åtgärder uppstår svårigheterna i att finna krav på orsakssamband mellan 
utgifter och intäkter och därför görs bedömningar i varje enskilt fall. (Påhlsson, 2000)  
 

3.1.2 Personalkostnader 

 
Personalkostnader är i princip alltid avdragsgilla vid inkomsttaxering, med stöd av den allmänna 
bestämmelsen i 16 kap 1§ IL. Utgifter för personal kan vara löner, naturaförmåner samt 
arbetsgivaravgifter men även förmåner till de anställda som till exempel personalvårdsförmåner, 
är avdragsgilla. (Ibid) Om sponsringsbidraget är personalkostnader gäller inte avdragsförbudet 
för gåvor. Exempel på sponsring i form av personalkostnad kan vara biljetter till olika evenemang 
som sponsorn fått och som utnyttjas av de anställda. (Regeringen, 2004) När de anställda 
utnyttjar förmånerna ska de beskattas i form av löneförmån och arbetsgivaren ska betala 
arbetsgivaravgifter på förmånerna. (Skatteverket, 2006) 
 
För sponsring som sker i form av personalförening där företagets anställda är medlemmar krävs 
ingen direkt motprestation utan motprestationen utgörs istället av att de anställda ger 
arbetsgivaren arbete. De anställda som tagit emot förmånerna ska även här beskattas och 
arbetsgivaravgifter betalas. (Ibid) 
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Påhlsson (2000) sammanfattar i sin bok tre svårigheter som kan uppstå vid bedömningen om 
utgiften är en personalkostnad, nämligen att man måste bedöma graden av väsentlighet. Bidraget 
måste dels ha anknytning till företaget, dels måste man avgöra om utomståendes andel i bidraget 
inte varit för omfattande och till sist måste man se till att bidraget inte kan komma utomstående 
tillgodo. Graden av väsentlighet är alltså viktig i bedömningen om avdrag för personalkostnader 
ska medges. 
  

3.1.3 Representationsutgifter 

 
Innebörden av representation kan kort beskrivas som utövande av värdskap och gästfrihet till en 
begränsad krets. Risken för att kunna göra avdrag för privata levnadskostnader har varit och är 
stor inom området för representation.  De grundläggande syftena med representation är att gynna 
den egna verksamheten och utmärkande är att någons levnadskostnader bekostas, exempelvis 
finns det reglerat i inkomstskattelagen att representation är avdragsgillt till en viss nivå. Det kan i 
och med detta vara svårt att avgöra vart gränsen för representation och privata levnadskostnader 
går. (Påhlsson, 2000)  
 
För att representationen ska vara avdragsgill ska den ingå som ett naturligt led i samband med 
affärsförhandlingar (SKV A 2004:5)    
 
Utgifter för representation får dras av bara när de har ett direkt samband med verksamheten. Till 
skillnad från reklam och PR vänder sig representation endast till ett fåtal personer, emellertid har 
båda till syfte att öka försäljningen av tjänster och produkter. (Skatteverket, 2006) För de fall 
motprestationen består i att givaren ges möjligheter till representation ska avdragsrätten för 
representation bedömas enligt reglerna i 16 kap 2§ IL. 
 
”Utgifter för representation och liknande ändamål skall dras av bara om de har omedelbart 
samband med näringsverksamheten, såsom då det uteslutande är fråga om att inleda eller 
upprätthålla affärsförbindelser eller liknande eller då utgifterna avser jubileum eller 
personalvård. Avdraget får inte överstiga vad som anses skäligt. För utgifter för lunch, middag 
och supé får avdraget inte överstiga 90 kronor per person och måltid med tillägg för 
mervärdesskatt till den del denna inte ska dras av enligt 8 kap eller återbetalas enligt 10 kap 
mervärdeslagen (1994:200)”  
 
Om sponsorn till exempel får biljetter till ett visst evenemang och de är tänkta att användas som 
representation ska rätten till avdrag bedömas enligt 16 kap. 2§ IL. I de här fallen kan tidpunkten 
och platsen för representationen spela stor roll. Det kan ofta vara svårt att avgöra om biljetter som 
företaget fått för att utgöra representation alltid används för sitt angivna ändamål, det vill säga 
representation. Har ett företag till exempel en loge i en sportarena under en säsong kan det vara 
svårt att avgöra om affärsmöten har skett i samband med varje match. I de fall möten faktiskt har 
ägt rum är kostnaden för logen avdragsgill, medan i de fall den använts för privat bruk inte är 
avdragsgill. Det måste alltså finnas ett direkt samband mellan utgiften för representationen och 
den verksamhet som bedrivs. Representation på annan ort än verksamhetsorten kan vara ett 
tecken på att direkt samband saknas. Avdragsrätten omfattar alltså inte personlig gästfrihet eller 
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umgänge av personlig natur. Lyxbetonad representation är inte heller avdragsgill. (Skatteverket, 
2006)  
 
Om representation förekommer ofta och till en och samma person eller grupp av personer kan det 
misstänkas att personlig gästfrihet förekommer och avdragsrätten kommer i dessa fall att 
uteslutas. Exempel på sådana fall är större jubileer och invigningar där representationen kan 
användas som PR eller marknadsföring för företaget. (Skatteverket, 2006)    
 
Det finns en rad olika typer av representation. Exempelvis kan representation vara: 
 

• Representation som avser måltid 
• Extern representation 
• Intern representation 
• Representation i form av gåvor (SKV A 2004:5) 

 
Intern representation kan till exempel rikta sig mot anställda vid bland annat personalfester och 
den sponsrade kan då tillhandahålla sponsorn lokal för festen. (Skatteverket, 2006)     
 

3.1.4 Forskning och utveckling (FoU) 

 
Avdragsrätten för forskning och utveckling regleras i 16 kap. 9§ IL, där kan man läsa: 
 
”Utgifter för forskning och utveckling som har eller kan antas få betydelse för 
näringsverksamheten skall dras av. Detta gäller även utgifter för att få information om sådan 
forskning och utveckling”  
 
I lagtexten finns ingen tydlig avgränsning på FoU utan forskningen kan avse administration och 
distribution, förbättrade metoder för planering, kontroll med mera. För att utgifterna för forskning 
ska var avdragsgilla krävs inte att forskningen sker i företaget. Forskningen ska däremot bedrivas 
inom samma område som företaget bedriver sin verksamhet. Det räcker med att sponsorn 
exempelvis betalar ett sponsringsbidrag till en forskningsstiftelse för att avdrag ska beviljas och 
att forskningen har eller kommer att få betydelse för sponsorns verksamhet samt att det finns ett 
intresse av forskningen. Det är dock inte nödvändigt med en omedelbar nytta av en specifik 
forskning om företagets verksamhet. När en kostnad som avser FoU inte har ett direkt samband 
med verksamheten prövas avdragsrätten enligt de allmänna reglerna i 16 kap 1§ IL. Det ska trots 
allt finnas ett rimligt samband med den verksamhet som drivs och den verksamhet företaget 
driver. Avdrag av helt allmän och grundläggande karaktär där resultaten kommer all 
näringsverksamhet till är alltså inte avdragsgill. (Ibid)  
 
Införandet av FoU regeln beror på att praxis före införandet av regeln ställde mycket höga krav 
på sambandet mellan forskningsutgiften och verksamheten och avdrag medgavs i princip endast 
för så kallad målforskning med ”direkt eller påtaglig betydelse för bidragsgivarens 
intäktsförvärv”. (Prop. 1970:135 s 5) När regeln infördes utvidgades avdragsrätten till att omfatta, 
förutom så kallad målforskning, även kostnader för grundforskning. (Prop. 1970:135 s 32) 
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FoU innefattar grundforskning, tillämpad forskning samt utvecklingsarbete och forskningen 
behöver inte vara veteskapligt inriktad utan kan som nämnts ovan avse förbättrad administration 
och distribution, förbättrade metoder för planering, kontroll med mera. FoU är ett mycket 
vidsträckt begrepp. (Regeringens skrivelse, 2003/04:175) I vissa fall krävs det inte att sponsorn 
får en direkt motprestation för att avdrag ska medges. Kravet på direkt motprestation för FoU är 
speciell, då det kan sägas att kravet följer lagtextens utformning. Uttrycken ”forskning” och 
”utveckling” måste avse aktivitet av något slag. (Påhlsson, 2000) 
 
Sammanfattningsvis kan det alltså sägas att sponsring inte enbart är en skatterättslig term vid 
bedömningen av avdrag för sponsringsutgifter utan man måste kontrollera om sponsringen kan 
hänföras till någon av de ovan nämnda kategorier som skatterätten identifierar.  
 

3.2 Avgränsning mot gåva 
 
Vid bedömningen av om sponsring är en avdragsgill kostnad måste det först avgöras om bidraget 
är att betrakta som gåva eller inte.   
 
Ibland kan det vara lätt att förväxla sponsring med gåva. Var går egentligen gränsen och vad är 
skillnaden? Den avgörande skillnaden mellan dessa två begrepp är huruvida det utförts en 
motprestation. För att betrakta som sponsring ska den sponsrade ha utfört någon form av 
motprestation och att värdet på motprestationen motsvarar värdet på sponsringen (Skatteverket, 
2006) En gåva innebär att någon lämnar pengar eller andra fördelar utan något krav på en 
motprestation (ESV 2002:15), saknas motprestation gäller avdragsförbudet för gåvor (Bjuvberg, 
2007). En annan viktig skillnad mellan sponsring och gåva, är att gåva inte är avdragsgill, (9 kap 
2§ 2st IL) vilket sponsring oftast är. Det här kan vi se i 16 kap 1§ IL där det framgår att ”utgifter 
för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnad”. Avdragsrätten för sponsring 
beror ofta på att företagen motiverar dessa bidrag med den goodwill och det reklamvärde som 
sponsringen ger. (Påhlsson, 2000) 
 
Vare sig i civilrätten eller i skatterätten finns någon lagreglering av gåvobegreppet. Begreppets 
innebörd har istället avgränsats i rättspraxis och i den vetenskapliga debatten. Enighet finns om 
att det civilrättsliga begreppet principiellt ligger till grund också för skatterätten. När det pratas 
om avdragsförbudet för gåvor i inkomstskattelagstiftningen är det alltså ofta det civilrättsliga 
gåvobegreppet som används. I 9 kap 2§ 2 st IL kan det konstateras att det är det civilrättsliga 
gåvobegreppet som avses när det i inkomstskattelagstiftningen stadgas om avdragsförbud mot 
gåvor. (Ibid) 
 
Enligt Redovisnings Rådet (RR) finns tre rekvisit som ska vara uppfyllda för att det ska röra sig 
om en gåva. De här rekvisiten är: förmögenhetsöverföring, frivillighet och gåvoavsikt. RR 
skriver:  
 
”Det finns inte något för alla förhållanden enhetligt gåvobegrepp. Alla former av gåvor torde 
dock kännetecknas av att tre rekvisit samtidigt är för handen, nämligen förmögenhetsöverföring, 
frivillighet och gåvoavsikt” (Påhlsson, 2000 s. 70) 
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En annan företeelse som har likheter med sponsring är välgörenhet. Hagstedt (1987) har gjort en 
modell som beskriver förhållandet mellan välgörenhet och sponsring: 
 
Ren välgörenhet - ingen motprestation eller någon förväntan krävs från sponsorn. 
Dold sponsring - sponsorn har förväntningar om effekter men ställer inga krav. 
Dold välgörenhet - krav ställs av sponsorn men har ingen förväntan om effekt. 
Ren sponsring - sponsorn kräver specifika motprestationer med förväntad effekt.  
 
Den här modellen kan alltså sägas redogöra för relationen de två begreppen emellan. För att 
betrakta som välgörenhet ställs inga krav på motprestation eller liknande. För sponsring däremot 
finns både krav på motprestation och förväntan på effekt från sponsorn. (Hagstedt, 1987) 
Tidigare har sponsring handlat mycket om välgörenhet och företagen ville sponsra projekt som de 
hade ett intresse i. Det som skiljer sponsring från välgörenhet är att sponsring alltid utgör någon 
form av affärsmässigt utbyte mellan sponsorn och den sponsrade. Modellen nedan visar 
relationen mellan välgörenhet och sponsring och att högre krav ställs på sponsring än på 
välgörenhet. (Jiffer och Roos, 1999) 
 
 

   

3.3 Barter 
 
Sponsring i form av barter är i dag ganska flitigt förekommande. Barter är byteshandel där 
ersättningen för varan eller tjänsten inte består i pengar eller exponering utan utbytet består 
istället av en bytesvara eller bytestjänst. Skillnaden mellan bartersponsring och vanlig sponsring 
är alltså att motprestationen är i form av varor och tjänster istället för kontanta medel. (NOU 
2003/0039-28) Bartersponsring är vanligt förekommande bland statliga myndigheter. Exempelvis 
kan en myndighet komma överens med ett företag. Utbytet kan ske genom att företaget erbjuder 
myndigheten de tjänster som företaget normalt säljer, i utbyte mot att företaget får exponering 
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Figur 1.  Visar förhållandet mellan välgörenhet och sponsring 
(Jiffer och Roos, 1999) 



 - 15 -

och marknadsföring av myndigheten. Det är alltså fråga om två omsättningar. Värdet av vad 
myndigheten erbjuder kommer att motsvara värdet av vad företaget erbjuder. När 
motprestationen lämnas i form av varor eller tjänster medför det samma bedömning som vid 
sponsring. (ESV 2002:15) 
 
Ekonomistyrningsverket sammanfattar i ESV 2002:15 ett antal problem med barter som 
myndigheten bör beakta innan avtal om barter sluts: 
 

• En myndighet får inte ingå avtal om barter för att kringgå reglerna om upphandling 
• Ett avtal om barter kan innebära att myndigheten blir förknippad med det företag som 

de valt att ingå avtal med 
• När varor och tjänster byts mot varandra innebär det inte ett undantag från reglerna om 

mervärdesskatt. Det skattemässiga aspekten måste alltså beaktas och moms ska utgå i 
samma utsträckning som om prestationen hade utförts i ersättning i pengar 

• Ersättningar som tagits emot inom ramen för barteravtal ska bokföras och kunna 
utläsas ur myndighetens redovisning. Kraven på öppenhet vid uppföljning av 
verksamheten gäller alltså även vid barter   

 
I vissa situationer kan det vara olämpligt för företag att ingå avtal om barter som följer av de två 
första punkterna. Det är i de två sista punkterna som det kan uppstå problem. Myndigheterna 
borde dock kunna lösa detta genom att myndigheten fakturerar sina prestationer enligt 
barteravtalet. 
 
Värderingen av motprestationer för barter skiljer sig inte från värderingen av motprestationer vid 
sponsring. Barter handlar som sagt om två olika omsättningar varvid företaget och myndigheten 
bör fastställa varsin faktura på sina respektive prestationer. Vid ren byteshandel kommer 
fakturornas belopp motsvara varandra och uppgå till samma belopp. Problem kan ligga i att 
myndigheten inte vet värdet av företagets varor eller tjänster och då främst när företagets tjänster 
är individuellt anpassade för myndigheten där marknadsvärdet kan vara svårt att avgöra. För att 
undvika de här problemen kan det därför vara bra om parterna kommer överens om det 
penningmässiga värdet innan avtalet sluts. När parterna kommit överens om beloppet får 
företaget respektive myndigheten själva beräkna hur mycket varor och tjänster de kan 
tillhandahålla för att uppnå avtalat belopp. (Ibid) 
 

3.4 Redovisningsmässig syn på begreppet sponsring 
 
Någon allmän ekonomisk definition av begreppet sponsring saknas. Avdrag för sponsring ska 
medges i enlighet med huvudregeln för inkomstslaget näringsverksamhet i 14 kap 2§ IL. Där 
återfinns att avdragstidpunkten styrs av när utgiften ska kostnadsföras enligt god redovisningssed 
vilket innebär att avdrag medges för det beskattningsår då motprestationen utförts. (Skatteverket, 
2006) Det kan sägas att det finns två gemensamma nämnare för vad som kan betraktas som 
sponsring, förutom kravet på motprestation. För det första ska det vara fråga om ett 
avtalsförhållande mellan två parter som ingår ett affärsmässigt avtal, det vill säga att avtalet ska 
leda till ökade ekonomiska fördelar i framtiden. Det är just det här som skiljer sponsring från 
gåva i och med att sponsringen ska leda till framtida ekonomiska fördelar. För det andra ska 
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sponsringen användas som ett marknadsföringsverktyg. Sponsringen ska då ingå i vad som 
brukar kallas ”the marketing mix”. (Bjuvberg, 2007)  
 
Jimmy Clark (1996) tar upp en idé om en framtida bokslutsmodell där det skulle kunna 
registreras hur sponsringens effekter förvaltas. Den här modellen skulle kunna se ut som en 
vanlig resultat- och balansräknig. Börjar man med resultaträkningen kan man ganska enkelt 
komma fram till hur kostnadssidan för en given period ser ut. Svårigheten skulle i denna modell 
bli att hitta en måttenhet för intäkterna, som också är konvertibel med kostnadssidan. Vad 
beträffar intäkterna anser Clark vidare att det är av vikt att ta med alla effekter av: 
sponsringsrelaterad reklam, PR, försäljning, intern marknadsföring, preferenser, attityd/-
förändringar, kännedom/förändringar med mera. För att lösa det här måste det också tas med ett 
resultat, det vill säga intäkter minus kostnader, som kan föras in i balansräkningen för att se hur 
pengarna förvaltas. De tydligaste vinsterna hämtas enligt Clark från imagen eftersom 
sponsringens viktigaste egna kännetecken är association. Imagen är något som byggs upp snabbt 
men måste precis som företagets materiella tillgångar förvaltas väl.  
      
Redovisningsmässigt är skillnaden mellan sponsring och barter den att det vid barter tillkommer 
ytterligare en transaktion som måste redovisas då barter ger upphov till två omsättningar. Den ena 
transaktionen, den där myndigheten tillhandahåller sponsorn varor och tjänster, behandlas och 
redovisas på samma sätt som om sponsringsersättningen lämnats i pengar. Den andra 
transaktionen, den där sponsorn tillhandahåller myndigheten varor och tjänster, redovisas på 
motsvarande sätt som när myndigheten gjort inköp separat och betalat, frånsett att inga pengar 
lämnats som betalning. Istället för att använda ett kassakonto kan myndigheten använda ett 
avräkningskonto som successivt justeras i takt med att avtalet fullgörs. Erhållna bytesvaror och 
bytestjänster bör inte resultera i någon intäktsreduktion eftersom sponsringen redovisas brutto. 
Bytesvaran eller bytestjänsten bör istället bokföras som kostnad för inköp av vara eller tjänst 
(ESV 2002:15).    
 
Vid redovisningen av sponsring ska intäkten från sponsringen redovisas brutto, det vill säga att 
hela ersättningen ska bokföras som en intäkt. I de fall då myndigheter tar emot sponsring kan de 
redovisa ersättningen tillsammans med andra utomstatliga ersättningar och intäkter under konto 
3492. För att underlätta den interna uppföljningen är det lämpligt att ställa upp ett särskilt konto 
för sponsringsersättningen under undergrupp 349. När sponsringen gäller företag och 
organisationer bör S-koden användas, det här är koden för utomstatliga andra ersättningar, S3182. 
I årsredovisningen bör det lämnas en not om erhållen sponsring och om den gett upphov till 
överskott eller underskott som inte är obetydligt. (Ibid) 
 
De teorier och regelverk som tagits upp i det här kapitlet är det som kommer att ligga till grund 
för våra intervjufrågor i empiri och sedan för att komma fram till analys och för att kunna dra 
slutsatser. 
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4. Empiri 
 
I det här avsnittet har vi sammanställt intervjuer från fem företag i Karlstad. Företagen 
är The Paper Province, Löfbergs Lila AB, Helmia AB, Lindebergs Grant Thornton och 
Öhrlings Pricewatherhouse Coopers 
 

4.1 Intervju med Marianne Andersson på The Paper Province 
 
The Paper Province (TPP) är ett företag som samordnar och utvecklar samarbete mellan 
företag i pappers- och massateknologiska branschen med förpackningsteknologin i fokus. 
Intervjun med The Paper Province gavs av Marianne Andersson.  
 
TPP vill inte kalla sponsring för sponsring utan de väljer att benämna det som samarbete. 
Marianne Andersson säger att de förknippar ordet sponsring med något som man ger till 
idrottsföreningar vilket TPP inte gör då det inte är del i deras sponsringspolicy. TPP 
kallar det för samarbete eftersom de inte har egna pengar utan är bidragstagare och det är 
medlemsföretagen som betalar in medlemsavgifter plus att de till viss del har en offentlig 
finansiering. Det de skulle kunna klassa som sponsring är till studenter men det är sällan 
som de ger bara för att ge utan de vill ha någonting tillbaka.   
 
Deras största samarbetspartner är Karlstad Universitets arbetsmarknadsdag; HotSpot. 
Utöver HotSpot är det mestadels mindre projekt som de väljer att samarbeta med. 
Eftersom deras budget inte är så stor handlar sponsringen inte om att ge ut pengar utan de 
ställer till exempel upp med studiebesök och personal mot att de får marknadsföring 
tillbaka. Syftet är egentligen marknadsföring för företagen och branschen men om det är 
någonting annat som ”trillar igenom”, så är det effekten av syftet med marknadsföringen. 
 
TPP väljer vilka de ska sponsra genom att se till vilka de har störst nytta av. De går aldrig 
in i ett samarbete med någon som de inte har något utbyte av eftersom de vill ha något 
konkret tillbaka. Eftersom verksamheten är ganska snäv är det pappers- och 
massaindustrin de vänder sig till. När samarbetet handlar om studenter så är det till 
universitet, högskolor eller gymnasieskolor med de program inom natur- och 
teknikområdet som attraherar deras företag. 
 
TPP erhåller i de flesta fall en direkt motprestation vid sponsring men det förekommer 
även fall med indirekta motprestationer. Marianne Andersson berättar om en årlig 
designtävling i förpackningsdesign som de arrangerar. Tävlingen riktar sig till alla skolor 
som har designutbildningar, både gymnasienivå och universitetsnivå, första pris är 15000 
kr, andra pris 10000 kr, tredje pris 5000 kr. Skatteverket ser tävlingen som en anställning 
och TPP tvingas betala arbetsgivaravgifter och sociala avgifter vilket dubblar kostnaden 
för tävlingen. TPP tycker inte att det är en anställning och att det borde kunna tas upp 
som någonting annat. Diskussion med Skatteverket har förts men problemet kvarstår. 
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Eftersom TPP inte är ett tjänsteföretag eller en tillverkande enhet utan lever på bidrag är 
det oerhört viktigt för dem att sponsringen är avdragsgill. Skulle det inte vara avdragsgillt 
skulle sponsringen bli för kostsam och endast större företag med större budget skulle ha 
möjlighet använda sig av sponsring. Marianne Andersson tycker det är viktigt att 
sponsring är avdragsgillt just för att även mindre företag ska ha chansen att använda sig 
av sponsring. 
 
Marianne Andersson berättar vidare att många av TPP:s medlemsföretag jobbar med 
idrottsutövare och då kan de använda idrottarna som föreläsare för att erhålla 
motprestationen. De får då någonting konkret tillbaka, istället för bara en logga på en 
tröja eller liknande.  
 
Det finns olika utgiftstyper för sponsring, till exempel marknadsföring, representation, 
forskning och utveckling, personal, lokal. TPP hänför sponsringen till kostnaden 
kompetensförsörjning. De vill ha en långsiktig kompetensförsörjning vilket innebär att de 
vill väcka teknikintresset i tidig ålder och på så vis locka dem till att komma till TPP och 
de vill ha skräddarsydda utbildningar för de anställda. I och med det här hamnar 
sponsringen under dessa konton och alltså väldigt sällan under marknadsföring.   
 
När TPP utformar sina sponsoravtal är det i första hand begreppet The Paper Province 
som ska framhävas och i andra hand vilka företag i branschen som står bakom namnet. 
Marianne Andersson säger att detta är deras huvudsyfte oberoende av vad sponsoravtalet 
gäller. Något generellt sponsoravtal finns inte utan de utfärdar ett nytt avtal vid varje 
tillfälle.  
 
Marianne Andersson tycker att reglerna som styr avdragsrätten för sponsring är oklara då 
de lätt slår fel mot de mindre företagen. Hon tycker att det skulle underlätta med en 
lagstiftning och en klar definition av begreppet sponsring. Hon tror att tiden då pengar 
bara pungandes ut är förbi. Sponsringen är för kostnadseffektivt idag och pengar finns 
inte utan man måste få någon typ av motprestation för att det ska fungera. 
 
Vidare säger Marianne Andersson att de inte har haft några problem att göra avdrag för 
kostnaderna och det är inte för att komma undan skattemässigt utan att det ska ge något 
för alla inblandade parter.  
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4.2 Intervju med Anna Söderlund på Löfbergs Lila AB 
 
Löfbergs Lila AB (LLAB) är ett företag som tillverkar kaffe i många olika sorter och 
smaker. Företaget grundades 1906 av bröderna Josef, Anders och John Löfberg och ägs 
än idag av familjen Löfberg. LLAB är en av beståndsdelarna i familjeföretaget AB 
Anders Löfbergs kaffegrupp där även Kaffehuset i Karlstad AB, Löfbergs Lila AS, 
Löfbergs Lila International AB samt Peter Larsens Kaffe AS ingår. De här företagen 
omsätter idag cirka 1 miljard och har omkring 200 anställda. Företagets huvudkontor är 
beläget i Karlstad. (Löfbergs Lila, 2007) Vi har träffat Anna Söderlund på kontoret i 
Karlstad.  
 
LLAB använder sig av ganska mycket sponsring då det är en viktig del i deras 
marknadsföring. LLAB är huvudsponsor till Färjestad BK men de sponsrar även andra 
projekt och evenemang, som till exempel Ostindienfararen Götheborg och under april var 
de med och sponsrade Jamie Oliver på Kanal 5 samt kocklandslaget. Anna Söderlund 
säger att företagets avsikt med sponsringen är att stärka deras kärnvärden alltså vad de 
står för och därigenom stärka varumärket. Vidare berättar Anna Söderlund att Löfbergs 
Lila Arena, som är Färjestads BK:s hemmaarena, är döpt efter företaget och LLABs 
anledning till denna satsning var att de ansåg att det är viktigt att hemorten Karlstad har 
ett rikt sport- och nöjesliv.  
 
LLAB har kriterier för sponsring. De sponsrar inte enskilda utövare utan enbart hela lag. 
Deras sponsringspolicy är att sponsringen alltid ska stärka deras kärnvärde som 
exempelvis miljö och socialt engagemang och därigenom stärka deras varumärke. LLAB 
samarbetar även med ett antal organisationer, både svenska och internationella, som 
arbetar för miljö och socialt ansvar. De är bland annat KRAV, Föreningen för 
Rättvisemärkt, Svensk Kaffeinformation, International Coffee Organisation med flera.   
 
Hos LLAB förekommer inga indirekta motprestationer utan bara direkta. Företagets 
direkta motprestationer består i att de vill ha exponering. De vill att deras kaffe ska 
serveras vid till exempel ett visst evenemang på den aktuella platsen. Sponsringen ska 
vara aktivitetsskapande för både företaget och deras varumärken så att deras produkter 
kopplas ihop med produkten kaffe på ett naturligt sätt. Anna Söderlund fortsätter, att 
detta görs bäst då kaffet serveras på plats vid det aktuella evenemanget. 
 
LLAB utformar sponsoravtalen utifrån fall till fall. Det de fokuserar på är innehållet och 
motprestationen.  
 
Företagets inställning till de regler som styr avdragsrätten är att de alltid ska följa de lagar 
och regler som finns. Det leder då till att de följer 16 kapitlet IL. Anna Söderlund säger 
slutligen att avdragsrätten för sponsring är viktigt för företaget.  
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4.3 Intervju med Lars-Erik Walfridson på Helmia AB 
 
Helmia AB finns på ett antal orter i Värmland och är återförsäljare för Volvo och 
Renault. Familjen Walfridson äger och driver företaget. Verksamheten inriktar sig på  
försäljning av nya och begagnade personbilar och lätta transportbilar, reparationer, 
biluthyrning, tillbehör, service, drivmedel, biltvätt, bildelar, finansieringstjänster och 
försäkringsförmedling. (Helmia, 2007) Vi har träffat och intervjuat Lars-Erik Walfridson 
som är VD på Helmia AB.  
 
Helmia är sponsorer åt många olika parter och mest pengar lägger de på idrottsföreningar. 
Endast en liten del går till kulturella evenemang. Mest pengar lägger de på att sponsra 
ishockeylaget Färjestad BK. Lars-Erik Walfridsson berättar att han ibland tycker att det 
blir lite för mycket sponsring, att de syns för mycket i olika sammanhang och att det 
kanske inte alltid är så bra. Helmia har ingen direkt struktur på sin sponsring men 
avsikten är reklam, att de ska synas. Lars-Erik Walfridsson tycker att effekterna av 
sponsring är svåra att mäta då de själva inte genomfört någon direkt mätning av 
sponsringen.  
 
Begreppet sponsring är något som Helmia inte använder så ofta numera, utan de har mer 
gått över till att kalla det för samarbete eller partner. Men någon direkt skillnad i 
begreppen tycker Lars-Erik Walfridson inte att det är utan det är motprestationerna som 
är olika. 
 
Helmia får nästan dagligen förfrågningar om att bli sponsorer för olika saker och i de 
flesta fall blir svaret nej. Det är sällan Helmia själva behöver ta första kontakten för att 
sponsra något. Någon särskild skriftlig sponsringspolicy har Helmia inte utan de värderar 
från fall till fall. 
 
Helmias direkta motprestationer vid sponsring är mestadels i form av reklam och skyltar. 
Ibland handlar det även om att man får hjälp vid olika evenemang som exempelvis 
”öppet-helger” med att servera kaffe och att tanka bilar. Oftast handlar motprestationen 
om att få ut namnet genom reklam på ett eller annat sätt. Lars-Erik Walfridson tycker att 
de för det mesta jobbar med direkta motprestationer men någon gång kan det handla om 
indirekta motprestationer. Oftast är när de är med och sponsrar något pris som  
till exempel Selma Lagerlöfs Kulturpris vilket de har varit med och sponsrat i femton år. 
 
Att erhålla avdrag för sponsring vid inkomstbeskattning är viktigt för Helmia. Det är så 
pass viktigt att de i de flesta fall skulle avstå från sponsring om de inte kunde göra avdrag 
för kostnaden. Lars-Erik Walfridson berättar att de för fem, sex år sedan var med och 
sponsrade Torsby badhus. Helmia lade ut 2 miljoner på den här sponsringen och hade 
tankar på att kalla badhuset för Helmiabadet men tyckte att företaget blev lite väl 
förknippat med badhuset, så de nöjde sig med diverse skyltar. Skatteverket ansåg att 
motprestationen var för liten och Länsrätten dömde att sponsringen skulle betecknas som 
en gåva. Helmia dömdes att eftertaxeras för sina avdrag samt ett skattetillägg på 800 000 
kronor. Lars-Erik Walfridson säger att det var mycket pengar och att de hade haft jurister 
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som tittat på sponsoravtalet innan och sagt att det var okej men menar samtidigt att de 
förhoppningsvis lärt sig något av det. 
 
Helmia väljer att inte hänföra sina sponsringsutgifter till olika utgiftstyper utan i 95 
procent så hamnar det under posten marknadsföring. 
 
Ett nytt sponsoravtal utformas vid varje nytt sponsortillfälle så varje fall ser olika ut. Ofta 
är sponsoravtalen på tre år men även avtal som löper över ett år förekommer. Avtalen 
utformas för det mesta av den som blir sponsrad och sedan tittar Helmia över om det ser 
bra ut eller om det behövs läggas till eller tas bort något. 
 
VD:n Lars-Erik Walfridson avslutar med att tala om att han tycker att ämnet sponsring är 
krångligt och något luddigt. Han tycker det är svårt att veta vad som räknas som 
sponsring framförallt vid indirekt sponsring och hade gärna sett en lagreglering som gav 
lite mer klarhet i ämnet. Vidare tror han att sponsring i många fall görs med hjärtat men 
att man samtidigt ser till att få valuta för pengarna. 
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4.4 Intervju med Stefan Lungström på Lindebergs Grant 
Thornton 
 
Lindebergs Grant Thornton (LGT) är ett revisions- och konsultföretag som fokuserar på 
ägarledda företag. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm och de har 33 kontor runt 
om i Sverige. Lindebergs är medlem i Grant Thornton International. (Lindebergs, 2007) 
Vi intervjuade Stefan Lungström på kontoret i Karlstad. Vår avsikt med denna intervju 
var att fokusera på de regler som styr sponsring och inte så mycket om Lindebergs 
sponsring.  
 
Vad det gäller reglerna som styr avdragsrätt berättar Stefan Lungström att han tycker de 
är svåra. Man måste hela tiden skilja mellan vad som är sponsring och vad som ska 
betraktas som marknadsföring. Eftersom det inte finns någon lagstiftning för sponsring 
får man gå efter praxis. Det som kan vara svårt är att varken reglerna eller praxis är 
”solklara”. I en instans kan företaget få rätt och i nästa inte, det är alltså väldigt svåra 
bedömningsfrågor om det ska dras av eller inte. Den hjälp angående sponsring LGT kan 
ge till företag är i stort sett bara hur det kommer att bli i bästa fall och hur det kommer att 
bli i sämsta fall.  
 
Ibland kan det vara svårt att avgöra om avdragen är korrekta eftersom sponsring faller 
under 16 kap 1§ IL. Den här paragrafen är en huvudregel och ger där inga entydiga svar 
för just sponsring. Stefan Lungström berättar vidare att avdragen för sponsring i enstaka 
fall kan vara luddiga och att de mestadels rör mindre företag. Det kan till exempel röra 
sig om sponsring till sonens eller dotterns fotbollslag och i de här fallen får man diskutera 
med företaget och försöka reda ut händelsen med dem. Det normala företaget har ju ett 
visst vinstintresse och vill satsa på sådant som ger något tillbaka det vill säga en 
motprestation. Trots det här finns alltid gränsfall där bedömningen blir svår.  
 
Det är inte bara för revisorer och skatteverket som bedömningen blir svår. Även för 
domare i rättssalen kan det vara svårt att avgöra läget. En domare kan säga att det är på 
ett sätt medan en annan kan säga annorlunda, och därefter kan en skatteexpert säga att det 
ska vara på ytterligare ett annat sätt. Även experterna kan alltså ha svårt att avgöra vissa 
gränsdragningsfall. I de fall där gränsdragningen är svår att avgöra, kan man skriva i 
deklarationen att svårigheter med avdraget finns och att man inte vet huruvida avdrag får 
göras eller inte, det vill säga vad sponsringen avser. Gör man på det sättet slipper 
företaget straffavgifter för ett felaktigt avdrag.  
      
Stefan Lungström tycker inte att det är ofta som företag försöker ”gå runt” regeln om att 
gåva inte är avdragsgill och försöka redovisa gåvan som sponsring istället. Utgör inte 
motprestationen priset för sponsringen fullt ut, brukar det inte spela så stor roll såvida 
beloppen inte skiljer sig markant. Det spelar till exempel ingen roll om sponsringen är på 
5000 kronor och motprestationen på 4000 kronor.  
 
Några specifika regler om hur ett sponsoravtal ska se ut finns inte. När avtalet utformas i 
större nivåer är det oftast ett paket som görs i ordning. Företaget får en logga någonstans, 
att någon från företaget får säga något i exempelvis pausen på en fotbollsmatch eller 
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liknande. Svårigheten kan då ligga i uppdelningen av de olika motprestationer, och det 
svåra är då att sätta ett pris på varje liten del. Det LGT kan hjälpa till med är strukturen, 
det vill säga hur företagen kan dela upp saker och ting om hur det fungerar.   
Eftersom sponsring kan hänföras till olika utgiftstyper som tillexempel marknadsföring, 
representation, forskning och utveckling, personal eller lokal berättade Stefan Lungström 
att det inte spelar någon roll för bokföringen hur man tar upp de här kostnaderna. I de fall 
där företagen vill slinka undan, tillexempel en motprestation, är det lättare att kalla det för 
exempelvis varuinköp eller liknande istället för att ta upp sponsringen inom ramen för de 
här posterna.    
 
När LGT bedömer om en post kan hänföras till sponsring, alltså vilka poster som är 
avdragsgilla och vilka som inte är avdragsgilla, får de ta varje fall i beaktning då dessa 
kan se mycket olika ut. Som ett exempel på detta nämner Stefan Lungström logerna i 
Löfbergs Lila Arena. I de fall då företagen har bedrivit verksamhet i logerna som till 
exempel affärsmöten eller konferenser kommer avdrag för logen att beviljas men om 
logen använts för privat bruk är den inte avdragsgill. Vanligtvis är loger inte avdragsgilla 
utan tanken är att företaget ska kunna hålla möten i logerna och med det blir kostnaden 
avdragsgilla.   
 
LGT sponsrar inte så mycket. Det de sponsrar är någon eller några golfbanor där de har 
en skylt eller liknande vid ett visst hål. Avsikten med deras sponsring är att visa upp sig 
och marknadsföra sitt varumärke.  
 
Ibland skiljer företag på begreppen samarbete och sponsring. Stefan Lungström förklarar 
att någon lagreglerad skillnad mellan begreppen inte finns utan företagen väljer själva 
vad de vill kalla det. Däremot kan det tyckas att ordet samarbete låter mycket bättre. De 
företag som sponsrar använder sig mer och mer av begreppet samarbete och 
samarbetspartner än sponsring och sponsorer. När företag inte bara skickar pengar till det 
andra företaget utan även hjälper till och gör något för dem kan det tyckas att samarbete 
låter bättre än sponsring. Man sponsrar alltså inte bara med pengar utan även med 
kunskap. 
 
Om det inte skulle gå att få avdrag för sponsring innebär det att man får en skattekostnad 
och priset för sponsringen blir då mycket högre. Företaget måste fråga sig om 
sponsringen är värt det nya priset och se till vilka alternativ som finns. Stefan Lungström 
tror att det inte spelar någon roll om sponsringen är avdragsgill eller inte utan han tycker 
att man måste titta på priset för sponsringen. Går det inte att få avdrag, ökar priset och då 
måste företaget ta ställning till om de tjänar så pass mycket på sponsringen att det är värt 
det högre priset. Alltså får man inga avdrag blir priset dyrare och det blir svårare för 
mindre företag att kunna sponsra.     
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4.5 Intervju med Jessica Segerström på Öhrlings 
Pricewatherhouse Coopers 
 
Öhrlings Pricewatherhouse Coopers (PWC) är idag världsledande och finns i 149 länder 
världen över med 140 000 medarbetare. I Sverige finns Öhrlings Pricewatherhouse 
Coopers på 125 platser med 3200 medarbetare. De arbetar med att utveckla, sälja och 
genomföra revision, redovisning och kvalificerad rådgivning. (PWC, 2007) Vi träffade 
Jessica Segerström på kontoret i Karlstad som endast svarade på allmänna frågor om 
sponsring och inte om företagets sponsring.      
 
Öhrlings Pricewatherhouse Coopers (PWC) definierar inte sponsring på något eget sätt. 
De följer de allmänna reglerna i 16 kap. 1§ IL, det vill säga att utgifter för inkomsternas 
förvärv ska vara avdragsgilla, och det gäller även sponsring, berättar Jessica Segerström. 
Hon säger vidare att man kanske kunde önska att reglerna blev lite tydligare på något sätt 
men det behöver inte ske genom en lagförändring utan att det blir en klarare definition 
om vad sponsring är. I stort sett alla människor definierar sponsring på olika sätt.  
 
Jessica Segerström tycker att det ibland kan vara svårt att avgöra om ett avdrag är 
korrekt. Inom området för sponsring finns vissa riktlinjer, som till exempel intern 
representation, förmåner och gåvor för vad som är avdragsgillt eller inte och en 
bedömning får ske från fall till fall. Om det är fråga om ersättning för arbete faller den 
kostnaden in under personalkostnad och i sådana fall är kostanden avdragsgill. Det rör sig 
då om en löneintäkt för den anställde och arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter. 
När det gäller gåva till personalen behöver det inte vara avdragsförbudet mot gåva som är 
det svåra utan ibland kan problemet ligga i att det blir en löneeffekt för den anställde som 
denne ska beskattas för. 
 
Jessica Segerström säger att det inte är vanligt att människor vid redovisning av gåva 
försöker redovisa det som sponsring och därmed få göra avdrag. Hon tror inte att ett 
företag ger en gåva till någon för att de vill vara snälla och generösa utan de vill i de allra 
flesta fall ha en motprestation. Om det blir fel i redovisningen är det mer att man 
redovisar på fel konto, till exempel att allt tas upp på kontot marknadsföring även om en 
viss del ska tas upp på ett annat konto. Vidare berättar Jessica att det inte spelar så stor 
roll hur sponsringen redovisas, det vill säga att det inte spelar någon roll på vilket konto 
som det tas upp. Det viktiga är att se om transaktionen i sig är avdragsgill. Är de här 
kostnaderna avdragsgilla, förekommer en motprestation, eller är det en ren gåva, är frågor 
som måste ställas. Det är alltså inte vanligt att man försöker att smita runt reglerna för 
sponsring och använda dem på samma sätt vid gåvor. Enligt Jessica Segerström är 
sponsring ett område som har ögonen på sig. 
 
Några specifika regler för hur sponsoravtal ska utformas finns inte enligt Jessica. Hon 
säger att det som är viktigt vid utformningen av avtalet är att se till att allt som krävs för 
sponsring ska ingå. Alltså måste man se till att en motprestation finns med i avtalet men 
det är också viktigt att definiera vad kostnaderna avser. Om sponsorn betalar 10 000 
kronor är det viktigt att definiera att 5000 avser reklamskylten, 3000 kanske avser 
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biljetter som faller under representationsreglerna och den resterande delen kanske avser 
ren gåva. Det är alltså viktigt att precisera vad saker och ting kostar och definiera sin 
motprestation samtidigt. Gör man det här innan avtalet sluts blir det svårare för 
Skatteverket att hävda det inte finns en motprestation eller att annat skäligt pris skulle ha 
gällt. Att se till marknadsvärdet är fördelaktigt vid prissättningen av företagets varor eller 
tjänster.  
 
När PWC avgör huruvida en post är hänförlig till sponsring måste man ta varje enskilt 
fall i beaktning. Jessica Segerström säger att om ett företag får biljetter till ett evenemang 
kommer det att falla under regeln för representation men om det är personalen som går 
blir det en personalkostnad. Personalen kommer att förmånsbeskattas och arbetsgivaren 
ska betala arbetsgivaravgifter, företaget kommer att få göra avdrag för de här 
personalkostnaderna. När företaget tar med sina kunder till evenemanget istället för att 
själva ta del av det, kommer reglerna för representation att beaktas. I de fallen är det 
beloppsgränserna som återfinns i 16 kap. 2§ IL och reglerna för representation som 
gäller. Vad som är viktigt att ta i beaktning då man pratar om representation är att skilja 
det från vanlig gästfrihet eftersom det måste ha ett samband med verksamheten. Det är 
alltså viktigt att specificera vilka kostnader som går till vad.  
 
Jessica Segerström tycker att reglerna för sponsring bör bli friare och speciellt på 
marknadsföringsdelen genom att man får marknadsföra sin verksamhet på ett friare sätt 
och där ingår ju också sponsring som en del av marknadsföringen. Även riktlinjerna för 
sponsring tycker hon skulle kunna bli tydligare, ett företag bör själva få avgöra vad de 
tycker är värt att marknadsföra och hur mycket det är värt för företaget. Har företaget 
exempelvis en reklamskylt på en golfklubb och själva tycker att de tjänar på att bara 
finnas där kanske det betyder mycket mer än vad själva skylten kostar. Det är då svårt att 
sätta ett värde på sponsringen och Jessica Segerström tycker i de fallen att reglerna för 
sponsringen kan bli lite generösare, alltså att kostnaderna inte alltid måste motsvara 
varandra fullt ut. 
 
Vidare anser Jessica Segerström att det inte spelar någon roll vad man väljer att kalla 
sponsringen för. Att kalla det för samarbete istället, har alltså ingen betydelse för rätten 
till avdrag eller liknande. Vad som måste göras är att se till vad det handlar om, hur stor 
del av vad jag betalar går till sponsringen och hur stor del går till någonting annat.      
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5. Analys 
 
I det här avsnittet kopplar vi samman teori med empiri och analyserar utfallet av 
granskningen.  
 

5.1 Den skattemässiga och redovisningsmässiga synen på 
sponsring  
 
Vi har i vår uppsats försökt att klarlägga några begrepp och vad som krävs för att 
sponsringen ska klassificeras som just sponsring och därigenom vara avdragsgill. 
Respondenterna tycker att det i några fall finns svårigheter i att avgöra vad som är att 
betrakta som avdragsgillt. Reglerna för sponsring är som vi nämnt tidigare i uppsatsen 
oklara. Företagen vet ibland inte riktigt vad som gäller och deras avdrag ifrågasätts allt 
som ofta av skatteverket på grund av deras okunskap inom ämnet.    
 
För att sponsring ska klassas som just sponsring krävs att företaget får en motprestation. 
De här kan ta sig an två former antigen som direkt eller indirekt. När motprestationen är 
direkt brukar den inte ifrågasättas av skatteverket eftersom motprestationen då utgörs av 
reklam eller annan exponering. Alla respondenter är eniga om att förekomsten av 
motprestation är viktig. Det är främst vid indirekta motprestationer som avdragen kan 
ifrågasättas när frågan om motprestationen blir mer diffus och det är just i de här fallen 
som problem har uppstått för de intervjuade företagen.   
 
I dagsläget verkar företagen tycka att sponsring är ett svårt och oklart ämne. Vid 
intervjuerna som vi gjort har några av våra respondenter, främst företag, uttryckt 
önskemål om att en lagstiftning borde inrättas medan revisorerna uttryckt önskemål om 
en klarare definition. Företagen tror att en lagstiftning skulle underlätta i bedömningen 
för avdragsrätten om reglerna blir tydligare. Stefan Lungström på Lindebergs Grant 
Thornton tror däremot att en lagstiftning om sponsring skulle kunna leda till att mycket 
annat också måste lagregleras och att detta tillslut skulle leda till att vi får ett överflöd av 
regleringar som blir svåra att tolka och även svåra att hitta i lagen.  
 
Sponsring är som sagt ett svårt ämne och i vissa fall kan till och med experterna vara 
oense. En domare kan, som framkom i empirin, i ett fall döma ett positivt utslag för en 
part medan en annan domare i ett snarlikt fall kan döma tvärtom samtidigt som en 
skatteexpert på området kan döma på ytterligare ett annat sätt. I dag har praxis kommit att 
användas mer och mer för att få en rättvis bedömning av fall som påminner om varandra. 
Exempel på sådana fall är RÅ 2000 ref. 31 I och II där sponsring av operan i Stockholm 
samt projektet pilgrimsfalk ifrågasattes. Några av våra respondenter har haft problem 
med att skatteverket har ifrågasatt deras avdrag för sponsring, kanske inte för att de skulle 
vara gåvor utan för att motprestationen inte varit tillräckligt tydlig. Helmias VD Lars-
Erik Walfridsson berättade om deras skattesmäll då de skulle sponsra uppförandet av 
Torsby badhus. Företaget hade kopplat in jurister som godkänt sponsringen men i 
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slutändan visade det sig att Helmias exponering inte varit tillräckligt tydligt vilket bidrog 
till att företaget inte fick avdrag för sponsringen. 
    
Parterna i ett sponsoravtal kommer tillsammans överens om hur avtalet ska utformas. 
Företagen som vi intervjuat har inga generella standardavtal för sponsring utan de 
utformar ett nytt avtal för varje tillfälle. Värdet av motprestationen ska vara av samma 
värde som den summa sponsringen utgör och företagen tycker det är viktigt och följer 
den här regeln. Avtalen kan träffas både muntligt och skriftligt men ur bevissynpunkt är 
det bästa ett skriftligt avtal och det verkar vara den form av avtal som företagen använder 
sig av.     
 
Utgifter för sponsring kan vara avdragsgilla som reklamkostnad, personalkostand, 
representationskostnad, eller som forskning och utveckling. Våra respondenter redovisar i 
de allra flest fall sponsringen som reklamkostnad eftersom de flesta företag inte verkar 
känna till att det går att dela upp kostnaderna på olika poster. Det är revisionsbyråerna 
som pekar på vikten av att dela upp kostnaderna i de olika posterna. Framförallt är det 
inom området för personalkostnader och representation som respondenterna på 
revisionsbyråerna trycker på vikten av att hänföra kostnaderna till de olika kontona. De 
trycker på vikten av den här preciseringen även på grund av att det underlättar för 
företagen och det är mindre chans att de ifrågasätts av Skatteverket.         
  

5.2 Skillnaden mellan begreppen gåva, barter och sponsring   
 
Vid bedömningen om sponsring är att betrakta som sponsring måste det avgöras om 
bidraget istället är att betrakta som gåva. Det som skiljer sponsring från gåva är frågan 
om motprestation så det är därför väldigt viktigt att klargöra vad som är sponsring och 
vad som är gåva eftersom gåva inte är avdragsgill. En gåva är en ensidig handling från en 
part till en annan utan krav på motprestation från den andre. Revisorerna tycker inte att 
det är något problem att skilja på sponsring och gåva eftersom sponsorbidragen oftast är 
så pass stora att kostnaden för att det skulle kunna vara en gåva inte existerar.  
 
För avdragsrätt krävs att en motprestation utförts och att den utgör samma värde som 
sponsringen samt att sponsringen leder till att företaget ökar sin omsättning. Samtliga av 
företagen vi intervjuat verkar ha förstått vikten av att motprestation krävs men de tycker 
att det är svårt att avgöra om avdragsrätt föreligger. Det viktiga är att det finns ett 
samband mellan verksamheten och sponsringen. Det här håller våra intervjuade företag 
helt med om eftersom de har insett hur viktig den här punkten är. 
 
Barter skiljer sig inte speciellt mycket från sponsring utan de regleras på samma sätt 
inkomstskattemässigt. Skillnaden mellan de båda begreppen är frågan om motprestation. 
För barter består motprestationen av ett utbyte av varor och tjänster medan för sponsring 
är motprestationen kontanta medel. Barter verkar inte förekomma så mycket hos de 
företag som vi pratat med utan de som vi intervjuat håller sig till sponsring.  
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Varken Jessica Segerström på Öhrlings Pricewatherhouse Coopers eller Stefan 
Lungström på Lindebergs Grant Thornton tror att det finns någon skillnad mellan 
begreppen sponsring och samarbete utan företagen avgör själva vad de vill kalla det.  
Det viktiga är att se till vad det är man får sedan vad man väljer att benämna det spelar 
ingen roll. The Paper Province är noga med att benämna sponsring för samarbete då det 
tycker att ordet sponsring kan ha en negativ klang. De vill göra skillnad i begreppet 
eftersom de tycker att det inte bara handlar om pengar utan ett samarbete mellan parterna. 
De ställer till exempel gärna upp med studiebesök eller liknande för gymnasieklasser 
eller studenter på högre nivå som studerar inom området för deras verksamhet.         
       

5.3 Företags relation till sponsring  
 
Alla företag som vi intervjuat har gett samma svar på frågan varför de väljer att sponsra; 
de vill ha exponering och på så sätt kunna stärka sitt varumärke. Anna Söderlund på 
Löfbergs Lila AB säger att deras avsikt med sponsring är att stärka deras kärnvärden och 
på sätt även varumärket. Just att stärka kärnvärdet är något som vi tror är de flesta 
företags syfte med sponsring. De flesta av företagen tycker att det är viktigt att erhålla 
avdrag för sponsringen, så pass viktigt att de annars skulle avstå eftersom kostnaden då 
skulle bli för hög. Stefan Lungström menar däremot att det viktiga är istället att se till 
priset för sponsringen och ta ställning till om man tjänar så pass mycket att det ska vara 
värt det trots avsaknaden för avdrag.  
 
Företagen tycker att ämnet sponsring är svårt och oklart. Revisionsbyråerna tycker 
däremot att reglerna är tillräckligt klara men kan vara svåra att bedöma i enskilda fall. De 
talar mycket om vikten att specificera de olika kostnaderna och menar att företagen ofta 
glömmer bort eller inte har kunskap om det här. 
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6. Slutsatser 
 
I det här kapitlet redovisar vi de slutsatser som vi kommit fram till med utgångspunkt 
från vårt syfte.   
 

6.1 Diskussion och reflektion 
 
Under uppsatsens gång har vi kommit fram till att en klar lagreglering att hänföra 
sponsring till saknas. Det här kan leda till svårigheter för sponsrande företag eftersom det 
kan vara komplicerat att avgöra om en kostnad är avdragsgill för sponsring eller inte. 
Svårigheterna som föreligger gör att det är viktigt att specificera i avtalet hur kostnaderna 
är fördelade i sponsorpaketet, det vill säga att det är viktigt att förtydliga hur mycket som 
avser reklamskylten, hur mycket som avser logotyp och så vidare. Allt som ofta handlar 
sponsring som nämnts ovan om ett paket där de olika delarna kan vara exempelvis 
personalkostnad eller representation. Här är det viktigt att inte dra av hela kostanden för 
sponsring som en klumpsumma, utan skillnader mellan vad som till exempel är 
personalkostnad bör göras.  
 
Under forskningens gång har vi upptäckt att det är vid avsaknad av specificering för 
utgifterna av sponsring i inkomstdeklarationen som Skatteverket oftast anmärker. Är 
företaget osäkert på huruvida avdraget kommer att godkännas eller inte är det viktigt att 
noga specificera vad man har gjort avdrag för, att kostnaden är ett avdraget för reklam, 
personal, representation eller forskning och utveckling. Ju tydligare specifikationer som 
företaget har gjort desto mindre är riskerna för eftertaxering. När vi genomfört våra 
intervjuer har vi uppmärksammat att de flesta företagen inte följer de här uppdelningarna 
särskilt bra utan oftast hamnar hela kostnaden för sponsringen under kontot för 
marknadsföring. Vi tror att det beror på att företagarna saknar kunskap om att fördela 
kostnaderna inom ramen för sponsring, trots att revisionsbyråerna betonar vikten av 
specificering. Det är framförallt under våra intervjuer med revisionsbyråerna som vi fått 
insikt av vikten att specificera kostnaden.  
 
Vi har förstått att förekomsten av motprestation är avgörande för att kunna betrakta något 
som sponsring. Den vanligaste motprestationen är exponering i olika slag som är en 
direkt motprestation. Svårigheten ligger enligt våra respondenter istället i bedömningen 
av indirekta motprestationer. Någon generell bedömning av motprestationer finns inte 
utan prövning görs från fall till fall. Rättsfallet RÅ 2000 ref. 31 I och II är prejudikat som 
idag används som underlag vid bedömning. Motprestationer leder inte alltid till ökade 
intäkter för företaget och i de här fallen är det av ännu större vikt att motprestationen är 
direkt och avtalet noga utformat. En liknande företeelse är barter där tjänster utbyts i 
stället för kontanta medel. Värderingen av barter är den samma som vid sponsring men 
användandet av det här verkar inte vara så vanligt enligt våra respondenter.  
 
Det finns inga förutbestämda mallar för hur sponsoravtalet ska utformas utan det kan vara 
antingen muntligt eller skriftligt. Det bästa är självklart ett skriftligt avtal som är noga 
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utformat om oklarheter eller konflikter skulle uppstå. Förutom motprestation är det 
viktigt att avtalet leder till en ekonomisk fördel för alla inblandade parterna. Det innebär 
att sponsoravtalet ska ge ekonomiska fördelar vid avtalstidpunkten eller vid ett senare 
tillfälle.   
 
Sponsring är ett svårt ämne då det kan innebära olika saker för olika människor. De flesta 
företag har en kritisk inställning till de regler som styr avdragsrätten. Många tycker att 
det ska införas en särskild lagreglering för sponsring men det beror förmodligen på deras 
okunskap och kortsiktiga tänkande. Skulle sponsring lagregleras skulle det i sin tur leda 
till att så mycket annat också måste regleras i lag. En klarare definition av sponsring är 
snarare det som borde efterfrågas. I dagsläget finns många olika definitioner från olika 
förbund och organisationer, men en generell definition saknas. 
 
Under forskningens gång har vi kommit fram till att det är kravet på motprestation avgör 
skillnaden mellan sponsring, barter och gåva. Vidare är gåva inte skattemässigt 
avdragsgillt vilket sponsring och barter är. 
 
Till sist tycker vi att det finns områden inom sponsring som bör förtydligas och speciellt 
det vi nämnt ovan angående en klarare definition av ämnet. Ett förtydligande av vad som 
är avdragsgillt respektive inte vad det gäller sponsring bör tas fram. Vi tror att ett 
förtydligande skulle göra det lättare framförallt för småföretag att använda sig av 
sponsring. Vi tycker vidare att avdrag för indirekt motprestation ska noga ses över då 
avdragen inom det här området oftast är otydliga och bedömningar måste göras från fall 
till fall. Att tydligare klargöra vad som ingår i avdragsrätten är något som vi tror skulle 
underlätta svårigheterna för sponsring.    
 
Sammanfattningsvis tycker vi att de följande punkterna är de viktigaste när ämnet 
sponsring behandlas: 
 

• Det är ett svårt och oklart ämne eftersom lagstiftning eller en entydig definition 
saknas. 

• Motprestation krävs och den vanligast och lättaste formen är direkt motprestation 
eftersom den tydligt visar att motprestation förekommer och avdrag ifrågasätts 
vanligtvis inte. 

• Utgifter för sponsring kan vara avdragsgilla som reklamkostnader, 
personalkostnader, representationskostnader eller som forskning och utveckling 
och det är viktigt att kostnaderna specificeras för att erhålla avdrag. 

• Det är viktigt att skilja på sponsring och gåva, det som skiljer är kravet på 
motprestation och därigenom avdragsrätten. 

• Barter har stora likheter med sponsring. Det som skiljer är att vid barter är 
motprestationen i form av varor och tjänster istället för kontanta medel, men 
bland våra intervjuade företag verkar förekomsten vara liten. 

• Företagens främsta anledning till att sponsra är för att få exponering och 
därigenom stärka sitt varumärke. 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Något som skulle vara intressant att fortsätta forska i, är vad införandet av en klarare 
definition skulle föra med sig. Skulle det påverka användandet av sponsring? Framförallt 
skulle det vara intressant att se hur småföretagarnas användande av sponsring skulle 
påverkas.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 

1. Hur ser ni på de regler som styr avdragsrätt vad det gäller sponsring? 
 

2. När det gäller t.ex. avdrag för personalkostnader finns ingen lagreglering utan det 
faller under huvudregeln i 16 kap 1§ IL. Hur avgör ni att avdrag är korrekta? 

 
3. I de fall det inte förekommer någon motprestation talar man om gåva eller 

välgörenhet. Förekommer det att företag försöker gå runt denna regel och 
redovisa som sponsring? 

 
4. Finns det några riktlinjer för att utforma ett sponsoravtal för att det ska vara 

avdragsgillt?  
 

5. Vid t.ex. representationsutgifter och personalkostnader kan det ibland vara svårt 
att avgöra om det finns ett samband mellan sponsringen och motprestationen. Hur 
bedömer ni om det förekommer en motprestation? 

 
6. Arbetar ni efter någon riktlinje som hjälper er i bedömningen av vilka utgifter 

som ska hänföras till sponsring, vilka som bör vara avdragsgilla och vilka som 
inte är det? Hur ser denna ut? 

 
7. Sponsrar ni på XXX någon eller några? I så fall, vad är er avsikt med 

sponsringen?  
 

8. Vad erhåller ni för direkta motprestationer? 
 

9. Är det viktigt för er att erhålla avdrag vid inkomstbeskattningen för 
sponsorbidrag? 

 
10. Det finns olika utgiftstyper, t.ex. marknadsföring, representation, forskning- och 

utveckling, personal, lokal. På vilket sätt kan hänför ni era sponsringsutgifter till 
dessa? 

 
11. Anser ni att det finns någon skillnad i begreppen sponsring och samarbete? Vart 

anser ni i så fall att gränsen mellan dessa två begrepp går? 
 
12. Hur väljer ni vilka ni ska sponsra? Finns det några särskilda kriterier som den 

sponsrade ska uppfylla? 
 
13. Har ni någon sponsringspolicy och i så fall hur ser den ut? 
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14. Finns fall då ni inte erhåller direkta motprestationer? Förekommer då istället 
indirekta motprestationer? 

 
15. Har era avdrag vad det gäller sponsring någon gång ifrågasatts av Skatteverket? 

 
16. Anser ni att ni alltid har haft möjlighet att redovisa samtliga sponsringsutgifter 

som avdragsgilla i inkomstbeskattningen? Varför, respektive varför inte? 
 

17. Hur ser ni på de regler som styr avdragsrätt vad det gäller sponsring? 
 

18. Tycker du att reglerna som styr sponsring bör ändras på något sätt? (T.ex. bättre 
och tydligare lagstiftning) 

 
19. Vad tycker du om skatteverkets regler angående sponsring, är de ”luddiga” eller 

anser du att de är tillräckligt tydliga? 
 

20. Vad tror du är det störst problemet när det gäller sponsring? För er och för ”era” 
företag? 

 
21. Varför väljer ni att kalla det för samarbete istället för sponsring? Vart anser ni att 

gränsen mellan dessa två begrepp går? 
 
 


