I samarbete med Skolverket och
Svenska Kommunförbundet.

Sponsring i skolan
Vägledning för utarbetande av lokal policy för sponsring
Förord

meddelandet endast innehålla uppgift om vem som
står bakom sponsringen, t.ex. genom att företagsnamnet nämns, eller uppgift om att företaget får andra förmåner. Om det dessutom finns någon information om
näringsidkarens produkter och verksamhet kan meddelandet vara kommersiell marknadsföring. Då gäller
marknadsföringslagens regler.

Vi är vana vid att kultur och idrott liksom offentliga
evenemang, radio och TV sponsras av näringslivet.
Men skolan skiljer sig från kulturinstitutioner och
idrottsföreningar. Det finns t.ex. krav på att elever
skall närvara. I grundskolan har eleverna skolplikt.
Verksamheten vilar på en fastställd värdegrund och
finansieras genom skatter. Skolan är också en
myndighet som styrs av författningar såsom skollag,
läroplaner och kommunallag och fattar beslut som
påverkar enskilda individer.
Sponsring av skolverksamhet är en komplicerad
fråga av etisk, pedagogisk, juridisk och politisk
karaktär. Konsumentverket har utarbetat denna vägledning i samråd med Skolverket och Svenska
Kommunförbundet. Syftet är att ge skolhuvudmän
och skolledare ett underlag för att utarbeta en lokal
policy för sponsring inom skol-, förskole- och
fritidshemsverksamhet och ett hjälpmedel för bedömning av sponsringserbjudanden.

Det finns ett omfattande samarbete
med näringslivet
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet anges
att samverkan med arbetslivet och närsamhället är en
förutsättning för en utbildning av hög kvalitet och ett
underlag för elevernas val av fortsatt utbildning.
Många skolor deltar i nationella, sponsrade projekt utan att reflektera över eller informera personal
och elever om företagsintressena bakom verksamheten. En omfattande sponsring av verksamhet i skolan är näringslivets finansiering av stiftelser som gör
sociala insatser i skolan.
Ett par exempel är stiftelsen Friends som arbetar
mot mobbning och Mentor som arbetar drogförebyggande. Förutom att sponsorerna kan sammankopplas med en verksamhet av stort allmän- eller samhällsintresse och därigenom stärka sin image och få
långsiktiga, positiva effekter i sin verksamhet ger
deras närvaro i skolan också möjligheter att exponera
företagsnamn och varumärken för en intressant kundgrupp.
Enligt en undersökning från Lärarförbundet
hade 60% av grundskolorna i slutet av 1990-talet
sponsrats av företag eller organisationer. Majoriteten
av de lärare som svarade, skulle kunna tänka sig att
tacka ja till ett sponsringserbjudande under förutsättning att sponsorn inte påverkade innehållet i undervisningen.
I gymnasieskolan är läromedel, datorer, resor och
byggmaterial vanliga sponsringsobjekt. Av tradition
har de yrkesinriktade programmen alltid varit måna
om sina relationer med arbetslivet. Eleverna behöver
praktikplatser, utbildningen måste ha rätt utrustning
och lärarna de kunskaper som krävs för att utbildningen skall bli användbar för eleverna.
Exempel på sponsring, där besluten ofta tas av enskilda lärare, är företag, organisationer och myndigheter som erbjuder skollitteratur och annat undervisningsmaterial gratis till grundskola och gymnasieskola. Skolans motprestation är att sponsorerna presenteras för eleverna.

Begreppet sponsring
Innebörden av begreppet sponsring har utvecklats
över tiden. Tidigare beskrevs sponsring närmast som
företeelsen att företag lämnar bidrag i form av ekonomiskt stöd eller gåvor till idrottslig, kulturell eller motsvarande verksamhet. Nu avser begreppet sponsring
ett avtal till ömsesidig nytta mellan två eller flera parter, där den ena parten (sponsorn) förbinder sig att
lämna ersättning i form av kontanta medel, varor
och/eller tjänster och den andra parten (den sponsrade) som motprestation tillhandahåller t.ex. exponering av företagsnamn, varumärke eller varor och tjänster till nytta för sponsorn i dennas verksamhet. En
trend i näringslivet är att man i allt mindre grad beskriver sig som sponsor utan hellre talar om att man är
en samarbetspartner. Samarbetet kan syfta till att
båda parter kan öka sin kompetens eller minska sina
kostnader genom att byta tjänster med varandra.
Sponsring kan t.ex. innebära att sponsorn tillhandahåller förbrukningsmaterial, lånar ut eller subventionerar maskiner och annan utrustning, tillför kompetens genom att ställa en expert till förfogande för
insatser i skolans administration, marknadsföring eller
undervisning, erbjuder praktikplatser och studiebesök
på företaget etc. Men givetvis kan sponsring även innebära stöd med kontanta medel.
Det är en skillnad mellan sponsring och kommersiell marknadsföring. För att anses vara sponsring får
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Utgångspunkter
för en policy

en påverkas de ungas konsumtion men också deras allmänna inställning till kropp, utseende, könsroller, sexualitet, droger och våld. Sponsrat material och aktiviteter kan medföra att barn och ungdomar utsätts för
ett kommersiellt tryck även i skolan.

Viktiga utgångspunkter när man skall formulera
en policy är bl.a. skollagstiftningen, kraven på sponsorerna, bedömningen av det pedagogiska värdet och
skolans motprestation.
Förskolan har en egen läroplan (Lpfö98). Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) gäller
förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Förskoleklassen är en del av skolan och det första steget i
att genomföra och uppfylla läroplanens mål. Fritidshemmet skall bidra till att målen uppnås. Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) gäller
bl.a. gymnasieskolan där större delen av ungdomarna
fortsätter sina studier.

Därför är det viktigt att bedöma sponsringens utbildningsvärde mot dess påverkanseffekt och beakta:
– att materialet/aktiviteten inte får strida mot läroplaner och kursplaner
– att fakta skall vara aktuell och opartisk och det tydligt skall framgå vem avsändaren av materialet/
aktiviteten är
– att undervisningen inte får vara beroende av ett
sponsrat material, utan detta skall enbart fungera
som ett komplement

Skolan, inbegripet förskola och fritidshem, har ansvar
för att barn och ungdomar under sin skoltid får möta
arbetslivet och närsamhället. Ett samarbete med näringslivet kan utveckla och motivera eleverna och inspirera till nya arbetsformer i skolan. Eleverna får
bättre underlag för fortsatt studie- och arbetsliv.
Genom samarbetet kan också förståelsen för varandras villkor öka hos både näringsliv och skola.
Sponsring kan vara ett led i ett samarbete.
Sponsringen får dock inte komma i konflikt med skollagstiftningens värdegrund och krav på saklighet och
allsidighet. Den får inte heller komma i konflikt med
objektivitetsprincipen och likställighetsprincipen.
Man måste även, särskilt när det gäller grundskola,
komma ihåg att det finns en skolplikt som innebär att
barn och ungdomar inte kan välja bort den påverkan
som det sponsrade budskapet kan innebära. Hänsyn
måste tas till barnens mognad. Ju yngre barn desto
större skäl att iaktta försiktighet med sponsrade aktiviteter.

Skolans motprestation
En central fråga vid bedömningen av ett kommersiellt
samarbete är utformningen av den motprestation som
sponsorerna förväntar sig. En motprestaton kan vara
att ge utrymme för exponering av företagets produkter.
Det vanligaste ”priset” för sponsorstödet är att
företagets och/eller varans namn exponeras på olika
sätt i skolan; på material, på utrustning, på skyltar,
varuautomater m.m.
Företagens utbyte kan också vara att få tillgång till
pedagogisk kompetens och möjlighet att använda skolans lokaler t.ex. aula och matsal för sammankomster
eller kunna använda skolans kök, verkstad etc. för sin
personalutbildning. Andra önskade motprestationer
kan gälla inköp av bestämda varor och tjänster till
skolan. Sådant skall upphandlas enligt lagen om
offentlig upphandling.
Verksamhet av affärsmässig natur, som att skolan
hyr ut lokaler, ryms inte i begreppet sponsring. Bidrag
som ges utan krav på motprestation betraktas inte heller som sponsring, men kan uppmärksammas i en
policy för att säkerställa att en sådan gåva inte påverkar skolans verksamhet på ett otillbörligt sätt eller
kan medföra misstanke om mutbrott.

Den offentliga verksamheten skall huvudsakligen
finansieras med skatter. Finansiering av verksamhet
med hjälp av sponsormedel får därför endast utgöra
ett mindre komplement till samhällets finansiering.
Sponsring kan innebära köp av varor eller tjänster.
Tillbörlig hänsyn måste därför tas till reglerna för
offentlig upphandling.
Sponsring får heller inte medföra risk för misstanke om muta eller otillbörliga personliga syften.

Krav på sponsorer

Beslut om policy

Vid bedömning av sponsorn bör man beakta:

Ett beslut om en policy för sponsring är ett principiellt
beslut. Enligt kommunallagen skall fullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt. En övergripande policy som denna bör därför tas av fullmäktige. Den nämnd som har ansvaret
för skolfrågor kan anta närmare riktlinjer för hur
sponsringen kan utformas. I beredningen av ett sådant
ärende är det en fördel om skolorna, rektorerna, eleverna m.fl. är delaktiga.
Av policyn måste uttryckligen framgå att sponsorns bidrag bara skall vara ett komplement till
ordinarie undervisning och att kommunen/skolan inte
får komma i beroendeförhållande till sponsorn. Kommunen/skolan måste kunna tillhandahålla sådant som
den är skyldig till enligt föreskrifter, såsom kursplaner.
Sponsormedel skall inte ingå i ordinarie budget.
Det är av central betydelse att en policy är väl känd
hos både skola och näringsliv. Med skola avses också
elever och föräldrar.

– att företaget drivs seriöst och inte har skatteskulder
och dylikt
– att verksamheten är förenlig med skolans värdegrund
– att företaget följer god marknadsföringssed
– om sponsrat material eller aktiviteter innehåller
reklam, förmånserbjudanden eller annan aktiv
marknadsföring
– att sponsorn inte uppmanar elever att själva köpa
eller att påverka sina föräldrar att köpa företagets
varor eller tjänster

Bedömning av det pedagogiska värdet;
Barn och ungdomar blir i allt större omfattning utsatta för ett kommersiellt tryck. Genom marknadsföring2

Innehållet i policyn

Kommunallagen

En policy bör reglera
– om och i vilken utsträckning sponsring får förekomma och på vilken nivå i organisationen som avtal om kommersiellt samarbete skall godkännas

Av kommunallagen framgår att varje nämnd har ett
ansvar för sitt verksamhetsområde. Sponsringen får
inte påverka eller inskränka det politiska handlingsutrymmet. Sponsringen får alltså inte förknippas med
villkor som påverkar verksamhetens mål, inriktning,
omfattning och kvalitet.
Avgörande för om kommunen kan ta emot sponsring är vilka villkor som sponsringen är förknippad
med. Villkoren får inte medföra ett beroendeförhållande till sponsorn. Villkoren får inte heller leda till
inslag i verksamheten som inte är kompetensenliga.
Vidare bör det råda en rimlig proportion mellan det
som skolan får och den motprestation som skolan erbjuder sponsorn. Samarbetet mellan kommunen och
näringslivet får inte innebära ett otillåtet stöd till ett
enskilt företag.

– vilka krav som ställs på företag, organisationer
eller andra som får sponsra skolverksamhet och
vem som ansvarar för kontrollen t.ex. hos skattemyndighet och kronofogdemyndighet
– i vilken omfattning skolans policy för sponsring
skall gälla för entreprenörer som driver verksamhet
inom skolan, t.ex. företag som upphandlats för
skolmåltidsverksamheten
– hur skolans personal, elever och föräldrar skall
informeras om skolans sponsringspolicy och vilka
avtal skolan ingår
– vad avtal om sponsring skall innehålla

Skollagstiftningen
Verksamheten i förskoleverksamheten, skolan och
fritidshemmen skall utformas i överensstämmelse med
grundläggande demokratiska värderingar och alla
som verkar inom skolan skall främja aktning för
varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö, (skollagen). Läroplanerna anger att skolan har en viktig uppgift att förmedla och förankra
samhällets grundläggande värden hos barn och elever.
I läroplanerna anges att skolan skall vara öppen för
skilda uppfattningar och den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjlighet till sådana. Undervisningen skall vara saklig och
allsidig. Alla föräldrar skall med samma förtroende
kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att
barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den
ena eller andra åskådningen. Skolledare, lärare och fritidsledare har ett pedagogiskt ansvar för att material
och andra inslag i undervisningen är relevanta i förhållande till läroplan och kursplan.
Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet. Det
förutsätter bl.a. samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. Alla som arbetar i skolan skall verka för att utveckla kontakter med arbets- och föreningsliv och andra verksamheter utanför skolan som
kan berika den som en lärande miljö. Läraren skall
medverka till att utveckla kontakter med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika
skolans verksamhet och förankra den i det omgivande
samhället.

Förslag till innehåll i avtal
Sponsring och annat kommersiellt samarbete bör
regleras genom skriftliga avtal.
Ett avtal om sponsring kan innehålla:
– namn, adresser och organisationsnummer
– kontaktpersoner etc
– syftet med sponsringen
– aktiviteten
– sponsorns åtagande
– skolans åtagande
– vilken tid avtalet gäller
– eventuella medierättigheter
– ansvar vid inställda evenemang
– försäkringsansvar för elever och material
– formen för uppsägning av avtalet om förutsättningarna förändras
– formen för lösning av eventuell tvist om avtalets
tillämpning

Regelverk

Lagen om offentlig upphandling

Det finns ingenting i lagstiftningen som uttryckligen
förbjuder sponsring av skolverksamhet. Det är dock
viktigt att sponsring inte kommer i konflikt med
bestämmelser i skollagstiftningen eller annan lagstiftning. Sponsring får t.ex. inte förknippas med villkor
som gör att skolan kommer i beroendeförhållande till
sponsorn eller att undervisningen eller utbildningen
påverkas av sponsringen.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar upphandlingen i alla organisationer som omfattas av begreppet upphandlande enhet i lagen, dvs. staten, kommuner, landsting, statliga myndigheter och vissa av
deras bolag, stiftelser m.fl.
Ett avtal måste innehålla ömsesidigt förpliktande
ekonomiska villkor och avse en upphandlande enhets
köp, leasing, hyra eller hyrköp för att omfattas av reglerna i LOU. För att få klarhet i om ett avtal skall upphandlas enligt LOU, måste således den upphandlande
enheten i varje enskilt fall avgöra vilken typ av avtal
som faktiskt är för handen. Upphandlande enheters
försäljning och rena gåvor till upphandlande enheter
omfattas inte av reglerna i LOU.
Avtal om sponsring med varor eller tjänster skall i
vissa fall upphandlas enligt LOU. Upphandlingsskyldigheten inträder då sponsorn bidrar med varor eller tjänster till en upphandlande enhet och i gengäld av
enheten erhåller varor eller tjänster, s.k. barteravtal,

Regeringsformen

Kommunerna är bundna av objektivitetsprincipen
som är grundlagsfäst i regeringsformen. Kommunerna
skall behandla alla lika inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet. Av detta följer att
kommunen inte genom sponsring får utsätta sig för sådan påverkan att objektiviteten kan ifrågasättas. De
villkor som sponsringen är förknippad med får alltså
inte innebära att kommunen kommer i konflikt med
objektivitetsprincipen.
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Sammanfattningsvis säger ICC-reglerna beträffande barn och unga att reklam inte får utnyttja barns och
ungdomars naturliga godtrogenhet och bristande erfarenhet, inte får innehålla framställningar som kan
medföra att barn eller ungdomar utsätts för fysiska
skadeverkningar eller påverkas negativt i psykiskt eller moraliskt avseende och inte ge intryck av att själva
innehavet eller användningen av viss produkt ger ett
övertag över jämnåriga eller att avsaknad av produkten kan få motsatta följder.
Reklam får inte heller stå i strid med rådande sociala värderingar eller undergräva föräldrars auktoritet
eller innehålla direkta uppmaningar till barn eller ungdomar att övertala sina föräldrar eller andra vuxna att
köpa den utannonserade produkten åt dem.

eller kontanta medel. Är avtalet om leverans av varor
eller tjänster utan förpliktelser för den upphandlande
enheten, utgör varorna eller tjänsterna en gåva, vilken
inte omfattas av reglerna i LOU. Att en upphandlande
enhet endast åtar sig att upplysa om att en leverantör
sponsrat den upphandlande enheten med varor eller
tjänster, innebär normalt inte att avtalet innehåller förpliktelser för enheten.
Sponsring med endast kontanta medel kan
aldrig omfattas av reglerna i LOU. Är avtalet utan förpliktelser för den upphandlande enheten utgör de kontanta medlen en gåva. Avtal om gåvor behöver inte
upphandlas enligt LOU, eftersom sådana avtal inte innehåller ömsesidigt förpliktande ekonomiska villkor.
Med förpliktelser för den upphandlande enheten att
tillhandahålla varor eller tjänster innebär avtalet i juridisk mening en försäljning från den upphandlande
enheten, vilken inte omfattas av reglerna i LOU.
(Rapport 2003/0039-28, Nämnden för offentlig upphandling).

Näringslivets regler om sponsring
Internationella Handelskammaren (ICC) har särskilda
regler för sponsring, Code on Sponsorship, 2003.

Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen gäller om ett sponsringsavtal
leder till kommersiell reklam.
Enligt marknadsföringslagen ska all marknadsföring utformas enligt god marknadsföringssed. En viktig
grundregel är att reklam måste kunna identifieras som
sådan. Detta är särskilt viktigt när man vänder sig till
barn och unga. En annan grundprincip är att reklam
ska vara vederhäftig och sann. Enligt Internationella
Handelskammarens (ICC) grundregel för reklam ska
marknadsföring bl.a. utformas med socialt ansvar och
ta särskild hänsyn till barn och unga.

Article 7, Children and Young People, fritt översatt
från engelska, lyder:
Sponsring som riktas mot eller som kan antas påverka
barn eller ungdomar bör inte utformas så att man drar
fördel av deras unga ålder och brist på erfarenhet.
Sponsringen bör inte heller vara sådan att den medför
att barn och ungdomar utsätts för fysiska skadeverkningar eller påverkas negativt i psykiskt eller moraliskt
avseende eller försätts i lojalitetskonflikt gentemot föräldrar eller vårdnadshavare.

Källförteckning

Ekonomistyrningsverket
www.esv.se
ESV 2002:15 Sponsring som
finansieringskälla? En vägledning
för statliga myndigheter.

Lagar

Regeringsformen
Kommunallagen (1991:900)
Skollagen (1985:1100)
Lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling
Marknadsföringslagen (1995:450)

Statskontoret
www.statskontoret.se
Rapport 2003:22, Klara villkor för sponsring av
statlig verksamhet.

Läroplaner
Läroplan för förskolan, Lpfö98,
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94,
Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf94

Nämnden för offentlig upphandling
www.nou.se
Rapport 2003/0039-28 LOU:s tillämplighet vid
sponsring av varor och tjänster till statliga
myndigheter

Myndigheter
Konsumentverket
www.konsumentverket.se
Konsumenträtt/Marknadsrätt

Kontaktpersoner
Konsumentverket: Marianne Örberg,
marianne.orberg@konsumentverket.se

Skolverket
www.skolverket.se
Styrdokument

Svenska Kommunförbundet: Olle Wendt,
olle.wendt@svekom.se

Svenska kommunförbundet
www.svekom.se
Skola och barnomsorg

Skolverket: Ulrika Lindén,
ulrika.linden@skolverket.se
Mars 2004

118 87 Stockholm
Tel: 08-429 05 00. Fax 08-429 89 00.
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
www.konsumentverket.se
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