
Linköpings universitet
Grundskollärarprogrammet, 1-7

Claes Johansson

Sponsring av skolan  -
på gott och ont

Examensarbete 10 poäng Handledare:
Fredrik Johansson

LIU-IUVG-EX--03/20--SE Institutionen för
utbildningsvetenskap



2

Avdelning, Institution
Division, Department

Institutionen för utbildningsvetenskap
Department of Educational Science
581 83 LINKÖPING

Datum
Date

2003-06-17

Språk
Language

Rapporttyp
Report category

ISBN

  X Svenska/Swedish
Engelska/English

Licentiatavhandling
  X Examensarbete ISRN  LIU-IUVG-EX--03/20--SE

                     
C-uppsats
D-uppsats

Serietitel och serienummer
Title of series, numbering

ISSN

Övrig rapport
____

URL för elektronisk version

Titel
Title
Sponsring av skolan - på gott och ont.
Schoolsponsoring
Författare
Author
Claes Johansson

Sammanfattning
Abstract
Syftet med min undersökning har varit att undersöka vad det finns för statliga direktiv samt att ge en bild av vad som
står i dagspressen om sponsring i skolan. Jag har studerat statliga rapporter, riksdagsmotioner samt valda
dagstidningar. Sponsring är ett kommersiellt samarbete mellan likvärda och aktiva parter som frivilligt väljer varandra.
Sponsringsaktivitet i skolan har ökat under senare tid. Det finns inga lagar, förordningar eller läroplaner som reglerar
sponsring i skolan. Nordiska Ministerrådet har dock kommit med rekommendationer för vägledning till skolor i
sponsringsärenden. Vad det gäller innehållet i riksdagsmotionerna i stort så efterfrågas ett tydligare regelverk kring
formerna för sponsring i skolan. Motionärerna menar då att det finns en risk att skolans oberoende kan sättas ur spel
om kommersiella intressen tar för stor plats i skolan. Samtliga motioner avslogs med hänvisning att det är upp till varje
enhet att avgöra formerna för ett eventuellt sponsringssamarbete. Artiklarna i tidningen Dagens Nyheter ligger ofta i
linje med de flesta motionerna. Andra artiklar beskriver projekt i skolan där det faktum att dessa projekt är sponsrade
är av underordnad betydelse. Denna typ av artiklar är den klart dominerande i tidningen Svenska Dagbladet.

Nyckelord
Keyword
Sponsring, skola, resurser, oberoende



3

Innehållsförteckning

Inledning………………………………………………………………………..4

Syfte…………………………………………………………………………….4

Källor……………………………………………………………………………4

Metod…………………………………………………………………………...4

Avgränsning……………………………………………………………………4

Resultat…………………………………………………………………………5
  Definition………………………………………………………………………5
  Vad säger lagar, förordningar och läroplaner?……………………………7
  Några rapporters syn på sponsring i skolan……………………………....9
     Reklam i skolan, Nordiska Ministerrådet, 1979…………………………9
     Sponsring av skolan, Nordiska Ministerrådet, 2000…………………10
     Sponsring av statliga myndigheter, Riksdagens Revisorer, 2001…12

  Riksdagsmotioner…………………………………………………………..13
  Vad skriver dagspressen?…………………………………………………16
  Vad skriver Dagens Nyheter?……………………………………………..16
  Vad skriver Svenska Dagbladet?…………………………………………18

Diskussion…………………………………………………………………….19

Sammanfattning………………………………………………………………21

Källförteckning………………………………………………………………23
   Litteratur…………………………………………………………………...23

     Riksdagsmotioner och betänkanden……….…………..………………23
Tidningar…………………………………………………………………...23



4

Inledning

Sponsringen av skolan verkar ha ökats. Det finns säkerligen en mängd förklaringar till
detta. Skolan har ju drabbats av stora nedskärningar under 90-talet. Det har inte
minst börjat märkas i media och hos myndigheter under senare tid. Man kan alltid
spekulera huruvida sponsringen är bra eller inte. Detta kan ses på lång och på kort
sikt. På kort sikt kan skolan få in mer pengar till undervisning. På lång sikt kan skolan
hamna i ett beroendeförhållande samt att skolan måste göra något tillbaka för de
pengar de har fått in. Sponsrarna skulle kunna få ett inflytande som går stick i stäv
med skolans krav på objektivitet eller bli en vital injektion och en del av den
pedagogiska utvecklingen på skolorna. Huruvida det ligger till enligt något av det
ovan nämnda är dock alldeles för komplicerat för att utröna inom ramen för denna
uppsats.

Vad som däremot verkar möjligt är att försöka ge en bild den debatt som förekommer
om sponsringen av skolan. Här kan man inrikta sig på den mediala debatten och
rapporteringen. Media är opinionsbildare och påverkar oss mer eller mindre. Det går
också att inrikta sig på den politiska debatten i riksdag, regering och andra
myndigheter då ju riksdagen stiftar lagar, regeringen stiftar förordningar och
myndigheter stiftar föreskrifter.

Syfte

•  Att undersöka vad det finns för statliga direktiv om sponsring och kommersiell
aktivitet i skolan i Sverige.

•  Att undersöka hur några dagstidningar tar upp sponsringen i skolan.
•  Att se om det finns några paralleller mellan skolan, universitet och myndigheter

vad det gäller sponsring.
•  Att undersöka hur sponsring i skolan behandlas i riksdagen.

Källor

Jag har använt mig av litteratur, riksdagshandlingar, samt tidningsartiklar.

Metod

Jag har gått igenom litteratur, rapporter, riksdagsmotioner, samt tidningsartiklar och
ledare i tidningar.

Avgränsning

Vad det gäller de statliga direktiven så har jag undersökt vad lagar, förordningar och
läroplaner säger i ämnet. Jag har även undersökt vad som har skrivits om sponsring
och kommersiell aktivitet i skolan av myndigheter i form av tryckta utgivna rapporter.
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Riksdagsmotioner har tagits med från 1996 och framåt p.g.a. att det är först då som
ämnet i fråga kommer upp.

Massmediautbudet är som bekant enormt. När det gäller urvalskriterier finns det en
mängd avgränsningar man måste göra. Det finns olika typer av tidningar, allt från
dagspress med hundratusenupplagor, till tidskrifter med smala ämnesområden och
små upplagor. En annan avgränsning är mellan vilka tidsperioder man ska
undersöka. En tredje avgränsning blir själva ämnesområdet. Hur breda får
begreppen sponsring och skola vara i detta sammanhang?

De tidningar jag har valt att undersöka är Dagens Nyheter (DN) och Svenska
Dagbladet (SvD). Båda dessa är rikstäckande dagstidningar med stora upplagor. De
är flitigt citerade i andra medier och de skiljer sig i politisk färg. Dagens Nyheter är
oberoende liberal. Svenska Dagbladet är obunden moderat.
Den period som jag har valt är från år 1996 och framåt. Anledningen är att det är
kring denna tid som ämnesområdet börjar uppmärksammas i riksdagen.
Vad det gäller själva ämnesområdet, sponsring och skola, är det ett relativt brett
angreppssätt som gäller d.v.s. skola i det här fallet gäller, grund- och gymnasieskola.
Dock har jag valt att kort dra några paralleller till universiteten och dess forskning
samt myndigheter vad det gäller sponsring.
Jag har även försökt se om det finns några generella olikheter i artiklarna tidningarna
emellan samt se om det finns någon skillnad i tidningarnas ledare med avseende på
tidningarnas olika politiska färg.

För att hitta artiklar har jag använt mig av databaser.
Dagens Nyheters artiklar finns i basen Presstext. När jag sökte på orden ”Spons*och
Skol*” blev underlaget alldeles för litet. Jag sökte endast på ordet ”spons*” och fick
förstås genast ett större underlag. Ett smidigt verktyg i databasen var att man kunde
välja att se samtliga ingresser till artiklarna. Jag utgick från att dessa ingresser ger en
tydlig bild av artiklarnas innehåll och de låg på så sätt till grund för en första gallring.
Svenska Dagbladets artiklar fanns basen Mediearkivet. Jag sökte på samma sätt
som i fallet med Dagens Nyheter. Sökverktygen kändes dock mycket trubbigare när
det gällde SvD. Det var större spridning på innehållet i de hittade artiklarna.

Vad som hade varit intressant vore att studera även lärarnas fackföreningstidningar.
Detta ryms dock inte inom ramen för denna uppsats. Fackförbundens ordföranden
har dock gjort uttalanden i frågan. Dessa kommer att redovisas längre fram.

Resultat

Jag definierar ordet sponsring utifrån några olika perspektiv och källor och gör en
genomgång av vad lagar, förordningar och läroplaner säger. Jag refererar några
rapporter, riksdagsmotioner och valda dagstidningar.

Definition

Sponsring innebär ett kommersiellt samarbete mellan likvärda och aktiva parter som
frivilligt väljer varandra. Den säljande parten (t.ex. person, lag, grupp, organisation
eller evenemang inom idrott, kultur etc.) ställer mot ersättning sin goodwill till
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köparens förfogande för att - i avtalade former - användas i planerade
kommunikationsåtgärder för att nå bestämda (externa och/eller interna) reklam-, PR-,
sälj-, eller informationsmål. Sponsring är association, sponsorn tar till sig den
sponsrades image för att projicera den på den egna verksamheten. Ett cyniskt ord för
detta kan vara renommésnyltning1

Sponsringföreningen i Sverige har en i princip identisk definition. Föreningen kultur
och näringsliv menar att sponsring är ett affärsmässigt samarbete mellan två eller
flera parter till ömsesidig nytta. Enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen skall
företagets insatser kunna motiveras med ett utbyte som står i rimlig proportion mot
använda medel. Sponsring är inte detsamma som välgörenhet och handlar ej heller
om mecenatskap. Sponsring innebär att parterna frivilligt väljer varandra.2

För att tydliggöra att sponsring inte är välgörenhet så kan följande modell visa detta.

                                Förväntan
                             om effekter

                                                                                              Krav på
                                                                                                        motprestationer

Med "Förväntan av effekter" menas här i modellen de effekter företagen för egen del vill få ut
av sponsringen. Den som sponsrar ställer alltså krav och förväntar sig resultat av sponsringen.3

I Nationalencyklopedien kan man läsa följande: Sponsring (ytterst av lat. spo´nsor
'den som ansvarar för något', av spo´ndeo 'ansvara för'), att t.ex. ett företag eller en
person åtar sig att bekosta eller på annat sätt ansvara för viss verksamhet och som
utbyte får möjlighet att göra reklam eller PR i någon form. Sponsring är en
affärsmässig överenskommelse till ömsesidig nytta för parterna. Genom att
sammankopplas med ett evenemang av stort allmän- eller samhällsintresse hoppas
sponsorn stärka sin image och trovärdighet. Sponsring uppstod först i USA och slog
igenom på allvar i Europa på 1980-talet. I Sverige utgör sponsring ca 3% av de totala
reklamkostnaderna (1993). Den absolut största andelen utgörs av idrottssponsring,
men även sponsring av kultur och olika miljöprojekt har vuxit med åren.4

Sponsring kan förklaras i tre delar: Exponering; Relationer och Kommunikation.

                                           
1 Sponsring i mästarklass, Clark, 1996, s 3-4.
2 Sponsring av statliga myndigheter, Riksdagens revisorer, 2001, s 12.
3 Sponsring, - ett sätt att sälja, Magnus Roos & Ulrika Algotsson, s 17.
4 Nationalencyklopedien, band 17, 1995, s 144.

Dold
sponsring

Ren
välgörenhet

Ren
sponsring

Dold
välgörenhet
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   Exponering handlar om att företaget visar upp sitt varumärke, sin logotype eller
produkt utan budskap i olika sammanhang.
   Med relationer menas här de personliga kontakter som knyts mellan sponsorn och
sponsormottagaren. Det kan vara under ett evenemang där dessa parter
kommunicerar och företaget kan få ut sitt budskap.
   Med kommunikation avses det tema som sponsorn hittar i sin sponsringsaktivitet
som man använder vid olika traditionella medier.5  (Ex; Sportföretaget Stadium
skänker en väska med bollar, innebandyklubbor och hopprep till 2700 förstaklasser
på temat att det är viktigt och roligt med fysisk aktivitet.)6

Vi tar och exemplifierar några definitioner när det gäller sponsring av skolan. En
vanlig sponsringsaktivitet är att ett företag eller branschorganisation skänker
läromedel i form av t.ex. böcker och/eller broschyrer. I gengäld exponerar företaget
eller branschorganisationen sin logotype eller sitt varumärke i – eller i samband med
– läromedlet. (Exempel: Scan/Slakteriförbundet).7

Det rör sig om alltså om ett kommersiellt samarbete. Skolan erhåller material gratis
och slakteriet får ut sitt budskap. Vad kan det då vara för goodwill som skolan ställer
till slakteriets förfogande? Svaret måste bli ”tid”, värdefull inlärningstid som skolan
ställer till företagets förfogande på så sätt att företagets/branschorganisationens
logotype och/eller budskap exponeras under skoltid. Enligt rapporten ”Reklam i
skolan, 1979” väljer många lärare, som använder sponsrat material, att inte diskutera
materialets kommersiella karaktär. Reklameffekten bör därför rimligen bli stor då
materialet oreflekterat används i en inlärningssituation.8

Kommunikationsåtgärder är ett begrepp som nämndes tidigare. När det gäller
läromedel är sponsringen och kommunikationen riktad åt samma håll, d.v.s. mot
skolan med dess lärare och elever. Det är dessa som får ersättning (läromedel)
samtidigt som företaget mot just denna grupp har bestämda syften (t.ex.  PR- eller
informationsmål). Det är för den breda allmänheten oftast inte känt vilka företag och
på vilket sätt dessa sponsrar skolan. Idrottssponsringen däremot har ofta parallella
kommunikationsåtgärder, dels förstås mot de som mottar ersättning men även till en
bredare publik t.ex. vid större idrottsevenemang då ju företagets namn kan vara
exponerat. Det förekommer dock att skolsponsring riktar sig bredare, d.v.s. det kan
vara att företaget på olika sätt utåt talar om att de stöder skolan i något
sammanhang, t.ex. via en branschtidning.

Vad säger lagar, förordningar och läroplaner?

Enligt skollagen skall utbildningen vara avgiftsfri för eleverna. De skall utan kostnad
ha tillgång till böcker, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig
utbildning.9 Med hjälp av denna paragraf kan lärare finna stöd i att använda sponsrat

                                           
5 Sponsring, - ett sätt att sälja, Magnus Roos & Ulrika Algotsson, s 24-25.
6 Stadium magazine nr 3 augusti 2002, s.45.
7 Djur – kött – miljö, Slakteriförbundet/Scan, 1997.
8 Reklam i skolan, Nordiska Ministerrådet, 1979, s 50.
9 Skolans författningar – Utbildningsväsendets författningsböcker, Grundskoleförordningen 1 kap § 4,
   2001, s 289.
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material då ju detta är gratis. Sponsrat material uppfattas ofta som aktuellt10 vilket
kan vara ett problem med traditionella läroböcker.

I grundskoleförordningen anges att särskild vikt skall läggas vid att eleverna i
undervisningen har tillgång till läromedel som täcker väsentliga delar av ett ämne
eller en ämnesgrupp och som är ägnade att ge fasthet och sammanhang i
studierna.11

Läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) respektive de frivilliga
skolformerna (Lpf 94) anger den värdegrund skolan skall vila på samt de mål och
riktlinjer som skall gälla för skolarbetet som helhet.12 Det anges också att skolan skall
vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Undervisningen
skall vara saklig och allsidig.13 Rektors ansvar är att skolans arbetsmiljö skall
utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och
annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper. Sådant stöd kan t.ex.
vara bibliotek, datorer och andra hjälpmedel. Vidare: Rektorn ansvarar också för att
ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika ämnen.
Sådana kunskapsområden är exempelvis, miljö, trafik, jämställdhet,
konsumentfrågor, sex- och samlevnad samt riskerna med tobak alkohol, narkotika
och andra droger.14

”Att vara öppen för skilda uppfattningar” öppnar ju för att använda sponsrat material.
Man kan t.ex. jämföra vad skogsbolag, miljöorganisationer och traditionella
läroböcker skriver om hur skogen bör hanteras. Det är ju dock viktigt att saklig- och
allsidighet råder i undervisningen. När det gäller de tematiska inslagen i
undervisningen så finns det en mängd samhälleliga intressen att reflektera kring.
Miljöundervisningen är ett tydligt exempel där produktintressen och miljöaspekter kan
komma på kollisionskurs. Det är viktigt för företag att, för allmänheten, visa att man
trots hög produktion värnar om miljön. Jag kommer personligen ihåg ett studiebesök
på ett kärnkraftverk. Säkerhet och miljöaspekter upptog en stor del av informationen.

I den av skolverket utgivna ”Grundskolan – kursplaner, betygskriterier” sägs att
kursplanerna uttrycker de krav staten ställer på skolans undervisning i olika ämnen,
vilka mål eleven skall ha uppnått efter femte, respektive nionde skolåret.
Kursplanerna beskriver också varje ämnes karaktär och uppbyggnad genom att ange
ämnets kärna, dess centrala begrepp, dess mest väsentliga perspektiv,
kunskapsområden, teorier frågeställningar aspekter osv.15

Vi tar exemplet samhällskunskap. Här sägs att eleverna skall få kunskap om nutida
samhällsförhållanden och samhällsfrågor och deras bakgrund samt vana att söka
och värdera information. Att formulera frågor, att använda olika kunskapskällor, att
sammanställa, att göra analyser och bedömningar blir viktiga delar av ämnet.16

Dessa ovan nämnda krav öppnar ju för att använda sponsrat material.

                                           
10 Reklam i skolan, Nordiska Ministerrådet, 1979, s 49-51.
11 Skolans författningar – Utbildningsväsendets författningsböcker, Grundskoleförordningen 1 kap § 4,
   2001, s 289.
12 Grundskolan - kursplaner, betygskriterier s 6.
13 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och de frivilliga skolformerna (Lpf 94), s 6.
14 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och de frivilliga skolformerna (Lpf 94), s 17.
15 Grundskolan - kursplaner, betygskriterier, s 6.
16 Grundskolan - kursplaner, betygskriterier, s 65.



9

Allde & Skytt AB är ett exempel på ett förlag som ger ut litteratur i samhällskunskap
riktade till i huvudsak högstadie- och gymnasieelever. Böckerna finansieras av
svenska företag och intresseorganisationer som presenterar sig i boken. De kan
enligt förlaget inte påverka innehållet. År 2001 kom det ut 7 titlar som behandlar bl.a.
arbetsmarknad, miljö, ekonomi, politik mm.17

Sammanfattningsvis: Lagar, förordningar och läroplaner nämner överhuvudtaget
inget om huruvida sponsring får förekomma eller inte. Rektorn på varje skolenhet
ansvarar för att en lokal arbetsplan upprättas, att verksamheten inriktas på att nå de
riksgiltiga målen samt att eleverna får tillgång till handledning och läromedel av god
kvalitet.18 I praktiken är det de undervisande pedagogerna som väljer läromedel och
bara man uppfyller målen och kravet på allsidig- och saklighet så kan man välja vilka
läromedel som helst.

I marknadsföringslagen finns det heller ingen paragraf som berör sponsring i skolan.
Generellt skall marknadsföring utformas så att det framgår att det är reklam.19

Några rapporters syn på sponsring i skolan

Reklam i skolan, Nordiska Ministerrådet, 1979.

Redan 1979 presenterade de nordiska konsumentorganen, på uppdrag av Nordiska
Ministerrådet, en rapport med namnet ”Reklam i skolan – en undersökning av
kommersiellt material i skolan i Danmark, Finland, Norge och Sverige”.
Konsumentorganet i Sverige var Konsumentverket. Syftet med rapporten var bl.a. att
kartlägga omfattningen och arten av kommersiellt material som användes i
grundskolan samt från konsumentsynpunkt värdera användningen av detta material.
Vidare skulle lärarnas och eleverna uppfattning av detta material studeras.
Kommersiellt material definierades som; tryckt och audiovisuellt material som
används som ett led i företagens informations och marknadsföringsverksamhet.20

Resultatet av rapporten visade att omfattande användning av kommersiellt material
förekom. Tre av fyra lärare på dåvarande högstadiet (åk 7-9) använde kommersiellt
material i de ämnen där konsumentfrågor företrädesvis behandlas. Lärarna ansåg att
det kommersiella materialet gav variation i undervisningen och att det hade den
fördelen att det var gratis. Materialet ansågs generellt vara aktuellt och
intresseväckande. Undersökningen konstaterade att eleverna mötte en stor del av
materialet, särskilt det tryckta, mer än en gång per år.

Trots insikten från lärarna att syftet med materialet är att främja försäljningen av
respektive företags/organisations varor och tjänster avstod hälften av lärarna från att
ta upp en diskussion om materialets kommersiella inriktning. Det uppfattades dock
som svårt att bedöma materialens kommersiella karaktär då det inte alltid tydligt
framgick vem som var avsändare. Ofta var utgivaren en branschorganisation med

                                           
17 Hur styrs Sverige? Samhällsboken, Bengt Owe Birgersson, 2001, s 2.
18 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och de frivilliga skolformerna (Lpf 94), s 17.
19 Reklamidentifiering § 5.
20 Reklam i skolan, Nordiska Ministerrådet, 1979, s 10-11.
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namn som ger utryck för att vara en statlig myndighet eller en ideell organisation. (Ex
Slakteriförbundet, Mjölkfrämjandet)
Detta ansågs som otillfredsställande då reklammaterial bedömdes ha stor effekt
eftersom det används i en inlärningssituation.

Rapporten kom fram till bl.a. att följande rekommendationer bör vidtas av
konsumentorganen: Det bör inom lärarutbildningens ram ges en beredskap att
hantera kommersiellt material. Avsändaren av materialet måste bli tydligare.
Framställningen av icke-kommersiellt material bör främjas.21

Sponsring av skolan, Nordiska Ministerrådet, 2000

År 2000 presenterade nordiska ministerrådet en ny rapport som heter  ”Sponsring i
skolan – en undersökning av kommersiella aktiviteter i nordiska skolor och förslag till
vägledning för skolors bedömning av sponsorserbjudanden”. Syftet var att
exemplifiera omfattningen och karaktären av sponsring och marknadsföring av
material och aktiviteter till den obligatoriska skolan i de nordiska länderna och att
framställa förslag till ett nordiskt bedömningsunderlag till hjälp för rektorers, lärares
och elevers ställningstagande till erbjudande om sponsring och marknadsföring i
skolan.22 Jag tänkte kort behandla frågan endast från det svenska perspektivet.

En enkät skickades ut till 60 grundskolor i Sverige. 32 skolor svarade. 17 skolor
erbjöds sponsring, av dessa tog 15 emot (ca 90%). Majoriteten av skolorna har inte
upprättat något avtal med sponsorerna (86%) och det har i flertalet fall inte krävts
några motprestationer från skolan (73%). Å andra sidan så har det ju i nästan 30% av
fallen krävts motprestationer och då i form av att företagets namn omnämns. Datorer,
läroböcker och annat studiematerial, kontorsmaterial och inbjudan till företagsbesök
är exempel på vad som erbjuds skolorna. Företagen tar ofta kontakt med skolorna
innan varorna eller tjänsterna levereras.23

I rapporten skrivs det också en del om den debatt som har förts inom skolvärlden och
inom massmedia.
    Tidskriften Aktiva skolföräldrar gjorde en enkät vars resultat visade att 82 % av de
tillfrågade skolorna kunde tänka sig att ta emot sponsring. Som orsak angavs att
skolorna var tvungna p.g.a. nedskärningar. Vad som menas med ”skolor” framgår
inte. Det skulle ju kunna vara antingen, eller både, elever, lärare eller rektorer.
    Skolledarna som fackligt organiserar rektorerna är i princip positiva till sponsring
som kan medverka till att utveckla den pedagogiska verksamheten men efterfrågar
vägledning som hjälp till att bedöma sponsringserbjudanden.
    Christer Romilsson, dåvarande ordförande i Lärarförbundet, anser att det inte är
principiellt fel att ta emot bidrag men vill samtidigt utfärda en varning när det gäller
sponsring: Ju större ekonomiska nedskärningar desto mer frestande kan det bli att ta
emot ett erbjudande även om det inkräktar på integriteten. Eventuell sponsring får
aldrig förknippas med villkor. Skolan får aldrig komma i beroendeställning.
    Lärarnas Riksförbund ställer sig positivt till sponsring enligt deras
pressombudsman Anders Tollmar. Sponsringen får dock inte bli en nödvändig del av

                                           
21 Reklam i skolan, Nordiska Ministerrådet, 1979, s 49-51.
22 Sponsring av skolan, Nordiska Ministerrådet, 2000, s 16.
23 Sponsring av skolan, Nordiska Ministerrådet, 2000, s 40.
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finansieringen. Sponsrade material och aktiviteter ska vara en extra resurs utöver det
som garanteras alla skolor.
    Elevorganisationen, som är en intresseorganisation för Sveriges skolelever, är i
princip mot sponsring, framför allt att det behövs. Alla skolor ska ha samma villkor
och skolans roll som opartisk förmedlare är mycket viktig.
    Riksförbundet Hem och Skola uttrycker enligt förbundssekreteraren en oro över
utvecklingen. Skolan är på väg att bli en marknadsplats. Gränsen mellan
marknadsföring och bidrag är oklar. Man ska dock inte avhålla sig helt från
sponsrade läromedel då dessa kan användas för träna förmågan att kunna granska
kritiskt.
    Föreningen svenska läromedelsproducenter är negativ till sponsring då man anser
att skolan bör stå fri från läromedel som finansieras av reklampengar.24

Det är intressanta ståndpunkter: Skolledarna är mest för sponsring. Kanske för att
det är de som har det ekonomiska ansvaret. Lärarna är mer villkorat positiva till
sponsringen. De får ekonomiska ramar för sin läromedelsinköp, vilket ju leder till att
det kan kännas aktuellt att använda sponsrat material. Riksförbundet Hem och Skola
är oroliga över utvecklingen. Elevorganisationen är negativa. Att föreningen Svenska
Läromedelsproducenter är negativa är ju inte så konstigt då inkomsten beror helt på
skolornas läromedelsinköp.

Slutligen gavs det i rapporten förslag till vägledning för hur skolan ska hantera
sponsringsärenden där Nordiska Ministerrådet rekommenderar följande:

*Skolan fastställer en policy för hantering av sponsring och marknadsföring.

*Alla berörda får full kännedom om policyn.

*Policyn behandlar följande problemställningar:
    - etisk bedömning av företag/organisation och varor/tjänster:

Vilka företag/organisationer kan accepteras?
Aktuellt företag ska inte diskriminera med avseende på t.ex. religion, kön
och ålder

    - utbildningsvärde:
Utbildningsvärdet kan anses vara större än reklameffekten
Materialet är relevant i förhållande till kursplaner och åsyftad åldersgrupp.

    - krav på undervisningsmaterial:
Materialet ska vara aktuellt och opartiskt och uppmärksamma att olika
åsikter existerar. Det ska framgå tydligt vem avsändaren är. Det ska inte
uppmuntra elever att köpa företagets varor. Det ska användas som
komplement till ordinarie läromedel, inte ersätta det.

    - skolans motprestation – exponering av företagsnamn och varumärken:
I vilken omfattning kan sådan exponering godtas.

Ytterligare bedömningskriterier:
 - hänsyn till godtrogenhet:

                                           
24 Sponsring av skolan, Nordiska Ministerrådet, 2000, s 38-39.
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Reklam får inte utnyttja barns naturliga godtrogenhet och deras bristande
erfarenhet.

    - säkerhet och trygghet:
Reklam får inte innehålla framställning i ord eller bild som kan medföra att
barn utsätts för fysiska ellerpsykiska skadeverkningar eller att den förleder
barn att utsätta sig för riskfyllda situationer.

 - sociala värderingar:
Reklam får inte ge intrycket av att själva innehavandet av produkten ger ett
barn övertag över jämnåriga eller att avsaknaden av denna får motsatt
effekt. Reklam får inte i strid med rådande värderingar undergräva
föräldrarnas auktoritet.25

Vi kan alltså kort konstatera att Nordiska Ministerrådet inte tar ställning huruvida
sponsring är positivt eller negativt för skolan utan istället fokuserar på vilka
frågeställningar skolorna bör beakta vid sponsringserbjudanden.

Sponsring av statliga myndigheter, Riksdagens Revisorer, 2001

Riksdagens Revisorer är 12 till antalet och utsedda av riksdagen. De har ett kansli
med anställda revisionsdirektörer, med särskilt uppdrag att granska den statliga
verksamheten. Uppdraget redovisas i en årlig redogörelse till riksdagen.26

Granskningen handlar främst om hur myndigheter och statliga bolag fungerar – deras
effektivitet, hur de hushållat med sina pengar och om de uppnått fastställda mål.
Granskningen ska vara övergripande och principiellt inriktad, och den kan handla om
praktiskt taget allting, både stort och smått.27 Revisorerna har på eget initiativ
granskat sponsring av statliga myndigheter. Detta resulterade i en rapport med
namnet ”Sponsring av statliga myndigheter, 2000/01:13” Syftet med granskningen
var att uppskatta förekomsten av sponsring bland statliga myndigheter, studera hur
myndigheterna hanterar samarbetet med sponsorer samt se vilka effekter
sponsringen har för de myndigheter som tar emot ett sådant finansiellt stöd.28

Rapporten har ett bredare anslag än de tidigare ovan nämnda. Granskningen
omfattar 18 myndigheter, varav hälften är museimyndigheter. Danshögskolan,
Mitthögskolan, Stockholms, Umeå och Växjö universitet är med som representanter
från utbildningssidan i undersökningen. Samtliga dessa universitet och högskolor
hade sponsring med skriftliga avtal men inga hade någon skriftlig policy om
sponsringen.29

Sponsring är vanligast förekommande bland kulturmyndigheter. Hälften av de
sponsrade myndigheterna är museimyndigheter. Gränsdragningen gentemot bidrag
eller donation (utan direkt motprestation), uppdragsfinansiering (som är
avgiftsbelagd) och samverkansprojekt (med delad finansiering) är inte skarp.
Myndigheter som inte på ett strategiskt sätt vänder sig till sponsorer har av naturliga
skäl särskilt svårt att avgöra hur samarbetet och intäkten ska definieras. En relativt
                                           
25 Sponsring av skolan, Nordiska Ministerrådet, 2000, s 45-47.
26 Nationalencyklopedien, band 15, 1994, s 556.
27 http://www.riksdagen.se/faktabl/br_kont_rr.asp.
28 Sponsring av statliga myndigheter, Riksdagens revisorer, 2001, s 10.
29 Sponsring av statliga myndigheter, Riksdagens revisorer, 2001, s 30.
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vanlig fråga är hur omfattande en motprestation måste vara från myndighetens sida
för att det ska handla om sponsring. Intäkter från bidrag, donationer och
avgiftsbelagd uppdragsverksamhet har blivit en vanligare finansieringsform inom
högskolan. I genomsnitt utgör avgifter och bidrag ca 30 % av högskolornas totala
intäkter. Aktiva insatser görs på de flesta högskolor för att öka intäkter från externa
källor, däribland från näringslivet. Flera av högskolorna menar att gränsdragningen
mellan bidrag/donationer/forskningsstöd och uppdragsverksamhet (inom utbildning
och forskning) kontra sponsring är oklar.30

Mycket av det som sägs i känns igen från de andra rapporterna men det känns ändå
angeläget att ta upp några aspekter från denna granskning: Revisorernas rapporter
har stor tyngd och brukar uppmärksammas av media och man kan enligt min mening
se paralleller mellan frågeställningar om sponsring som rör kultursektorn och den
som rör skolan. Myndigheternas motiv för att söka sig till sponsorer är relativt
samstämmiga: Trots att sponsringen är av liten omfattning i förhållande till
myndighetens totala intäkter, uppger de flesta att den ger ett viktigt resurstillskott till
verksamheten då den statliga finansieringen inte räcker till. Flera museimyndigheter
hävdar att de statliga anslagen i stort endast räcker till för att täcka kostnader för hyra
och löner. Pengar till verksamheten i form av utställningar och dylikt måste tas in via
avgifter, bidrag och sponsring. Sponsring som ett sätt att lösa bristen på resurser är
också det skäl som högskolor och övriga sponsrade myndigheter i huvudsak anför.31

Riksdagsmotioner

Yvonne Ruwaida (mp) skrev redan 1996 att i takt med att skolan får allt mindre
resurser växer marknaden för sponsrade läromedel och att det finns en stor risk att
det uppstår ett omfattande ekonomiskt beroende om sponsrade läroböcker breder ut
sig i skolorna i samma takt som nu. Sponsringen riskerar att bli en förevändning för
spartörstande skolpolitiker att dra ner anslagen till läromedel ännu mer. Sponsrade
läromedel kan förekomma som komplement, men inte ersätta de vanliga läromedlen.
Det är viktigt att skolan står fri från olika ekonomiska intressen. Läromedelsfrågan för
gymnasie- och grundskola är akut och det behövs en utredning av hela
sponsringsproblemet i skola, gymnasieskola och högskola.32

Utskottet avslog motionen med stöd av skollagen 4 kap. 4 § för grundskolan och 5
kap. 21 § för gymnasieskola som säger att utbildningen skall vara avgiftsfri för
eleverna. De skall utan kostnad ha tillgång till böcker, verktyg och andra hjälpmedel
som behövs för en tidsenlig utbildning. Vidare hänvisar utskottet till läroplanen där
det sägs att det är skolhuvudmännen som har ansvar för att undervisningen bedrivs
så att de mål och de bestämmelser som styr skolan uppfylls. Därvid ligger det också
inom skolhuvudmännens ansvar att eleverna får de läromedel som behövs.
Britt-Marie Danestig-Olofsson (v) och Gunnar Goude (mp) reserverade sig mot
utskottets förslag och menade att en utredning borde tillsättas.33

                                           
30 Sponsring av statliga myndigheter, Riksdagens revisorer, 2001, s 31.
31 Sponsring av statliga myndigheter, Riksdagens revisorer, 2001, s 33.
32 Motion till riksdagen 1996/97:N254, Yvonne Ruwaida m.fl. (mp).
33 Utbildningsutskottets betänkande 1996/97:UbU07.
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Året efter skrev Yvonne Ruwaida en i princip identisk motion med den ovan nämnda.
Men hon hade en annorlunda hemställan. Hon yrkade inte på någon utredning utan
att ”riksdagen som sin mening ger regeringen till  känna vad i motionen anförts om en
reklamfri skolmiljö”. Vidare: att regeringen skall följa utvecklingen av sponsrade
läromedel och vidta åtgärder för att minska mängden sponsrade läromedel.34

Utskottet avslog motionen med samma motivering som året innan.35

Gudrun Schyman (v) menar i en motion att en öppenhet gentemot samhället är viktig
för att skolan skall kunna utvecklas och inte isoleras. Fackliga- och
intresseorganisationer av olika slag bör ges ökat tillträde till skolan som en del av
undervisningen i olika ämnen. Det är samtidigt väsentligt att inte göra skolan
beroende av sponsring eller företagsstyrning, och att bevara allsidigheten i
undervisningen.36 Utskottet avslog motionen.37

Sofia Johansson m.fl. (c) skriver att genom sponsring kan företagen skapa goodwill
men gränsen för hur långt sponsring ska få gå måste vara klar. Utbildning och
läromedel måste vara objektiva. Vid vissa skolor har sponsorer fått så stort inflytande
att skolan byter namn till företagets namn, vissa lektioner leds av företagets konsult
och det sponsrande företaget ställer krav på examinationen. Marknadsföringslagen
måste därför bli tydligare vad gäller sponsring av skolor.38

Kalle Larsson m.fl (v) kom året efter med en mer detaljerad motion vad det gäller
ståndpunkter och förslag kring sponsring i skolan. Vänsterpartiet menar att det är
angeläget att ha ett gott samarbete mellan skolan och det omkringliggande
samhället, inklusive arbetslivet och dess parter. Men det finns också situationer då
det är viktigt att sätta gränser för att säkra skolans möjligheter att vara en plats där
kritiskt tänkande och allsidighet har företräde.
   Vänsterpartiets principiella uppfattning är att sponsring i skolan inte skall
förekomma, eftersom det riskerar att påverka eller rent av styra skolans arbete och
undervisningens innehåll. Om skolor väljer att tillåta olika typer av sponsring menar
de att det under inga omständigheter får innebära att undervisningen eller någon del
av skolans arbete i övrigt styrs eller t.o.m. kan misstänkas för att styras av företags-
eller organisationsintressen. Inte heller är skolan en plats för reklam för företag eller
organisationer annat än som en del av en kritisk diskussion inom ramen för den
ordinarie undervisningen, eller då organisationer bjuds in för att delge sina
erfarenheter och åsikter. Vänsterpartiet yrkade på att det i marknadsföringslagen
skall finnas en paragraf som berör sponsringen i skolan samt att Kommunförbundet
ska ta fram etiska riktlinjer och råd för sponsring av skolor.39 Peder Petersen (v)
fortsätter på samma tema i två liknande motioner med ett par års mellanrum.40

Även Bengt Silfverstrand och Britt-Marie Lindkvist (s) kräver en skärpning av
marknadsföringslagen. I motionen hänvisas bl.a. till en artikel i Dagens Nyheter som i
sin tur bygger på den ovan nämnda undersökningen från Nordiska Ministerrådet,

                                           
34 Motion till riksdagen 1997/98:Ub272, Yvonne Ruwaida  (mp).
35 Utbildningsutskottets betänkande 1997/98:UbU09.
36 Motion till riksdagen 1998/99:Ub269, Gudrun Schyman m.fl. (v).
37 Utbildningsutskottets betänkande 1998/99:UbU11.
38 Motion till riksdagen 2000/2001: Ub 270, Sofia Johansson mfl, (c).
39 Motion till riksdagen 2000/2001:Ub 273, Kalle Larsson (v) m.fl.
40 Motion till riksdagen 2000/2001: Ub 314, och 2002/2003 Ub 316, Peter Pedersen (v).



15

2000. 53 procent av de skolor som erbjöds sponsring tog emot pengar från
näringslivet mot någon form av motprestation.41 Utskottet avslog motionerna.42

Anders Ygeman och Lena Sandlin-Hedman (s) menar att näringslivets närvaro i
skolan är på många sätt bra. Skolan är ingen skyddad verkstad, den måste formas
och verka i samklang med det omgivande samhället. Särskilt på de mer
yrkesinriktade utbildningarna måste teori varvas med praktik, dels för kunskapernas
skull, dels för att minska glappet mellan skola och arbetsliv. De säger vidare att det
får inte inskränka utbildningens självständighet. I informationssamhället är skolans
viktigaste uppgift att ge eleverna kritiska ögon att se med. Flödet av information
kräver att man kan sålla bland budskapen. Då är det hämmande om kommunerna
låter företag ge sig in i grund- och gymnasieskolan med den enda ambitionen att
stärka sitt varumärke.43 Siw Wittgren-Ahl (s) har skrivit en liknande motion.44 Båda
yrkar på en översyn av marknadsföringslagen. Utskottet avslog motionerna.45

Lennart Fremling (fp) menar att det råder en stor osäkerhet hos statliga myndigheter
och verk om vilka principer som bör tillämpas vid mottagande av sponsring. Å ena
sidan finns det risk att vissa myndigheter avvisar erbjudna sponsorpengar så att
statskassan därigenom går miste om resurser i onödan. Å andra sidan finns det risk
att man i sin ambition att spara budgetmedel tar emot bidrag eller annan medverkan
på ett sådant sätt att konkurrensen mellan olika leverantörer påverkas eller att det
rent av kan uppfattas som en muta. Det kan spela roll vilken verksamhet det är som
ska sponsras och det kan även spela roll vilka intressen som givaren representerar.
   Ibland kan det vara lämpligt att en myndighet sponsrar diverse organisationer och
individer som arbetar med samma syfte som myndigheten. Genom ideella insatser
kan därigenom angelägen verksamhet bli mer omfattande än vad myndighetens
resurser räcker till. Å andra sidan finns det risk att myndigheten lämnar bidrag på ett
sådant sätt att man snedvrider konkurrensen mellan olika företag eller andra
verksamheter. Regeringen bör medverka till att det klargörs dels till vilka slags
verksamheter det är tänkbart att ta emot bidrag, dels från vilka givare det är tänkbart
att ta emot bidrag. Regeringen bör vidare medverka till att det klargörs dels till vilka
slags verksamheter myndigheter kan lämna bidrag, dels till vilka mottagare det är
tänkbart att lämna bidrag.46 Utskottet avslog motionen.47

Catharina Elmsäter-Svärd (m) menar att skolans läromedel borde gås igenom utifrån
ett jämställdhetsperspektiv. Läroböcker är ofta bärare av traditionella kvinnliga och
manliga mönster som på intet sätt speglar den aktuella forskningen och
jämställdhetsdebatten. Detta problem kan förminskas om intressenter ges tillträde till
skolans värld genom exempelvis sponsring av undervisningsmateriel. Det skulle inte
endast ge en kvalitetsökning av läromedlen utan även ge skolvärlden en chans till
regelbunden genomgång, uppdatering och sållning av litteraturen.48 Utskottet avslog
motionen.49

                                           
41 Motion till Riksdagen 2000/2001:Ub 328, Bengt Silfverstrand och Britt-Marie Lindkvist (s).
42 Utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU13.
43 Motion till riksdagen 2001/2002:Ub 357, Anders Ygeman och Lena Sandlin-Hedman (s).
44 Motion till riksdagen 2001/2002:Ub 460, Siw Wittgren-Ahl (s).
45 Utbildningsutskottets betänkande 2001/2002Ub:U10.
46 Motion till riksdagen 2002/2003: K 239, Lennart Fremling, (fp).
47 Konstitutionsutskottets betänkande 2003/03:KU239.
48 Motion till riksdagen 2002/2003: Ub 275, Catharina Elmsäter-Svärd (m).
49 Utbildningsutskottets betänkande 2002/03:UbU06.
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Vi kan alltså mycket kort konstatera att utifrån de motioner som har kommit in så ser
vi att Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet utrycker en
oro för att sponsringen i skolan ökar. I motionen från Folkpartiet vill man klargöra
vilka regler som gäller. Man pekar också på att om myndigheter sponsrar så kan det
leda till att konkurrensen mellan företag snedvrids. Moderaternas är i sin motion
positiva till sponsring i skolan med anledning av att man menar att läromedlens
allmänna kvalité och jämställdhetsperspektiv blir bättre.

Vad skriver dagspressen?

Som jag nämnde tidigare är artiklarna daterade från 1996 och framåt. Jag har dock
valt att sortera dem i första hand efter ämnesinnehåll. I en kategori är själva
sponsringen det primära. Skolans oberoende diskuteras och då ofta från ett politiskt
håll. Denna typ av artiklar har jag dock bara hittat i Dagens Nyheter. Universitet och
högskola är nämnda i en mängd sponsringssammanhang och bildar därför en egen
kategori. I en tredje kategori skrivs det om olika projekt inom skolan. Det faktum att
de är sponsrade är underordnat. Jag har även tittat på vad som står på ledarsidorna
om det aktuella ämnet.

Vad skriver Dagens Nyheter?

Det finns en hel del artiklar i Dagens Nyheter (DN) som har ett politiskt- skol- och
myndighetsperspektiv. Bl.a. skrev DN att företag stöder allt fler skolor. Sex av tio
grundskolor får bidrag antingen ekonomiskt eller materiellt. Enligt en undersökning
från Lärarförbundet skulle 84 procent av de tillfrågade skolledarna överväga att tacka
ja till ett sponsringserbjudande. Christer Romilsson, ordförande i Lärarförbundet,
framhöll att sponsringen har ökat under hela 90-talet och varnade för att det finns risk
att skolans demokratiska styrning kan urholkas om skolan blir beroende av
sponsorer.50

En annan artikel grundade sig på den tidigare nämnda rapporten från Nordiska
Ministerrådet och gav exempel på olika typer av sponsring men den visade också att
allt fler gymnasier väljer att lägga ut undervisningen på entreprenad. Ett gymnasium i
Stockholm får sin nätverksutbildning från dataföretaget Cisco Systems.51

Som en reaktion på artikeln ovan menade skolminister Ingegerd Wärnersson att det
är fel att företag kan certifiera elever. Hon uppmanade kommunerna att göra en plan
för att hantera sponsringen.52

”Skolor efterlyser regler för reklam” kunde man läsa i en rubrik. Därefter följde en
lång artikel som åter visade att skolledarna har fått mycket fler
sponsringserbjudanden de senaste åren. En mängd exempel togs upp, bl.a. det
faktum att Stadium har skänkt en väska till 2700 förstaklasser. Artikeln behandlade
dilemmat med krympande resurser till skolorna och objektiviteten i undervisningen.53

Artikeln följdes senare upp med en intervju med utbildningsminister Tomas Östros.

                                           
50 Tidningarnas Telegrambyrå, DN, 971230.
51 Stina Blomgren, DN, 000925.
52 Stina Blomgren, DN, 000926.
53 Marie Nilsson och Cecilia Bodström, DN, 020909.
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Han vill minska skolsponsringen och kan tänka sig att lagstifta för att skydda eleverna
mot reklam. Det är alltså den högsta politikern inom området som uttalar sig.54

Det har också skrivits artiklar om universitet och högskola i samband med sponsring.
Man kunde  läsa om ett  ”Colakrig om den nya generationen”. Det var alltså Coca-
Cola som har tecknat ett 10-årsavtal med ett universitet i USA som ger bolaget
ensamrätt på läskförsäljning. Universitet får i gengälld 6,5 miljoner dollar.55

Annars handlade artiklarna om hur universiteten fick, eller inte fick, sponsring av
företag. DN skrev att Umeå Universitet under ett och ett halv år samlade in 75
miljoner kronor från företag, fonder och privat personer. En kommité med
representanter från näringslivet hjälpte till att hitta sponsorer.56

I en annan artikel såg vi att Lunds Universitet sökte sponsorer. De senaste fem åren
har universitetet fått statsanslagen minskade med 20 % per student vilket gjorde att
universitetet sökte sponsorer för att finansiera utbildning och forskning.57

Vid Mitthögskolan genomfördes projekt som inte hade med direkt med universitetets
finansiering att göra: Det var ett energibolag som genomförde en kampanj för fler
studenter. Utbildningen av el- och energiingenjörer räddades därmed vid
Mitthögskolan. Intresseorganisationen Svensk Energi samlade in 700 000 kr för att
värva studenter via annonser, Internet, radio- och tv-reklam. Anledningen var att det
kommer att vara brist på dessa ingenjörer inom några år.58

Även om summorna inte är så stora så kan en sponsringsaktivitet bli
uppmärksammad i tidningarna. Så blev fallet när en s.k. herrtidning sponsrade en
högskolas kulturvecka. Tidningen Slitz var en av sponsorerna till Handelshögskolans
kulturvecka.59

Vi kan också läsa om sponsring som upphör: Dagens Nyheter har sedan början av
90-talet sponsrat en gästprofessur i journalistik vid Journalisthögskolan med cirka en
miljon kronor per år. P.g.a. tidningens dåliga ekonomi kommer pengarna att satsas
på tidningen i stället.60

Det finns fler artiklar som bör omnämnas. Vi kunde läsa att Stiftelsen för Kunskap
och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen) delade ut pengar till projekt för t.ex.
utveckling av bättre dataprogram i skolan. 60 miljoner kr satsades på att sponsra
multimedieprodukter och ytterligare 70 miljoner satsades också på fortbildning av
landets lärare om hur IT kan utnyttjas för att förnya pedagogiken.61

Apropå IT så rubricerade DN en artikel med ”VD hälsar välkommen till skolan”. Här
var ytterligare ett exempel på ett sponsrat gymnasium. Sigma college är ett
kommunalt gymnasium i Malmö. Det är sponsrat av dataföretaget Sigma. Syftet från
företaget är att lättare kunna rekrytera arbetskraft. Sigma tillämpar egna
examinationskriterier. Sigmas VD säger att det finns två sorter människor på skolan:
de som kommer att jobba på Sigma och de som kommer att vara kunder hos Sigma.
Hur mycket företaget satsar på skolan är hemligt.62

                                           
54 Marie Nilsson, DN, 020913.
55 Osignerad, DN, 980125.
56 Annika Rydman, DN, 010207.
57 Tidningarnas Telegrambyrå, DN, 010116.
58 Bengt Falkkloo, DN, 020522.
59 Sanna Björling, DN, 020927.
60 Osignerad, DN, 020511.
61 Niclas Lindstrand, DN, 960606.
62 Stina Blomgren, DN, 000925.
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I en annan artikel berättades om tidigare nämnda förlaget Allde & Skytt AB som ger
ut reklamfinansierade skolböcker.63

På ledarsidan skrev Barbro Hedvall att ”McDonalds ska inte vara i skolan för att
synas”. Med utgångspunkt från det faktum att en skola i Huddinge hade fått pengar
till ett antimobbningsprojekt mot att en reklamskylt från McDonalds sattes upp i
skolans lokaler menade Barbro att skolan måste vara en reklamfri zon. Hon menade
vidare att företag får visst hjälpa till att bidra men utan att deras logotyper syns.64

Med anledning av detta krävde Christopher Ödman, miljöpartiets gruppledare i
Stockholm att särskilda riktlinjer togs fram.65

Även riksdagens konstitutionsutskott (KU) föreslog på initiativ av riksdagens revisorer
att lagen skall ses över.66

Vad skriver Svenska Dagbladet?

Utbudet på artiklar i Svenska Dagbladet var klart mindre i än i Dagens Nyheter men
här följer korta referat från ett urval av artiklar:

Sponsring i samband med universitet och högskola finns omnämnt. Svenska
Dagbladet (SvD) skrev om två temadagar som Handelshögskolan i Stockholm
arrangerar. ”Kampen om uppmärksamheten” var namnet på arrangemanget.
Det handlade bl.a. om etiska frågor i hur långt man kan och bör gå för att synas i
media. Budgeten låg på150 000 kr. En mängd studenter, universitet och sponsorer
deltog i evenemanget.67

Det fanns en mycket lång och intressant artikel om ett fall i Kanada där universitetet
och sjukhusledningen försökte tysta ner viktiga medicinska rön för att rädda en
utlovad sponsring. En forskare upptäckte att medicinen hon forskade på hade
biverkningar. Hon förbjöds att publicera dessa resultat men gjorde det i alla fall. Hon
avskedades men efter en lång process fick hon jobbet åter.68

När det gäller artiklar om olika projekt som har med skolan att göra så finns det lite
mer.
”Grisar, höns och datorer”. Detta var rubriken på en artikel och mottot för en friskola
på Värmdö. Undervisningen har influerats både av Waldorf- och
Montessoripedagogik. Kön till skolan är mycket lång. Skolan har både avancerad
datautrustning samt en mängd olika djur. Skolan stöds av kommunen, stiftelsen
Carpe Vitam samt sponsorer.69

En medieklass vid gymnasiet i Lerum har producerat en berättelsebok för särskolan.
Stöd för utgivningen av boken har man bland annat fått från Göteborgs Spårvägar
och Studieförbundet Vuxenskolan.70

                                           
63 Elisabeth Sjökvist, DN, 960815.
64 Barbro Hedvall, DN, 010721.
65 Eva-Karin Gyllenberg, DN, 010724.
66 Tidningarnas Telegrambyrå, DN, 020213.
67 Jonas Leijonhufvud, SvD, 020503.
68 Lars Werkö, SvD, 020507.
69 Christina Nord, SvD, 960228.
70 Margareta Artsman, SvD, 961219.
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220 000 människor, varav de flesta är gymnasieelever, har mött så kallade
datapatruller som har kommit ut till skolor för att bidra till kunskapsutvecklingen inom
IT-området. Flera sponsorer från näringslivet har sponsrat denna kampanj.71

Olympiaskolan i Helsingborg serverar gymnasieeleverna frukost för fem kronor.
Resten står privata sponsorer för.72

Tre år senare står det i en artikel att även Ronnaskolan i Södertälje serverar frukost
och bjuder på detta. Företaget Kungsörnen står för delar av leveransen.73

I en lång artikel kunde man läsa att nationalmuseet i Namibia ville registrera sina
insekter på Internet. Därför utlyste man en tävling där elever på olika skolor fick jobba
med detta. Som tack för detta fick berörda skolor gratis datorer och
internetuppkoppling i två år. Detta bekostades av olika datorföretag. Vinnande skola
fick bl.a. åka Naturhistoriska museet i Sverige.74

Det tidigare nämnda förlaget Allde & Skytt står även omnämnt i SvD: Förlaget har
haft stor framgång i Sverige med reklamfinansierade läroböcker med olika teman.
”Nu går ’IT-book’ på export till England kunde man läsa. Första upplagan var på
150 000 exemplar. Artikeln tog vidare upp tidigare nämnda objektivitetsproblematik
samt synpunkter på att materialet är tilltalande.75

En ledarsida konstaterade, liksom DN, att Lunds Universitet har fått sina statsanslag
minskade med 20% per student de senaste fem åren. 1999 sålde universitet tjänster
för 40 miljoner kronor. Målet är att den siffran ska vara uppe i 500 miljoner inom 5 år.
Ledarskribenten menar att det är bra att universiteten gör sig mer oberoende av
statliga medel. På så sätt kan forskningen få en friare ställning.76

Diskussion

Det som först måste poängteras är det faktum att sponsring per definition inte har
med välgörenhet att göra. Den som sponsrar ställer alltså krav och förväntar sig
resultat av sponsringen och vill på lång eller kort sikt få tillbaka minst lika mycket som
satsas.

Den allmänna debatten om reklamens eventuella osunda påverkningar på barn har
ju pågått under lång tid. Vad det gäller marknadsföring och reklam riktade till barn så
finns det klara regler, bl.a. får reklam inte utnyttja barns och ungdomars naturliga
godtrogenhet eller deras bristande erfarenhet.77 Jag har tidigare konstaterat att de
lagar, förordningar och läroplaner som finns inte nämner huruvida sponsring får eller
inte får förekomma i skolan. Jag tycker detta är intressant. Reklam och sponsring är
som begrepp närbesläktade.

Om vi tittar lite närmare på de undersökta rapporterna ser man i förstone att deras
syften och avgränsningar skiljer sig en del: ”Reklam i skolan,1979” har en snäv

                                           
71 Osignerad, SvD, 960425.
72 Tidingarnas Telegrambyrå, SvD, 971129.
73 Erik Lidén, SvD, 000406.
74 Ulrika Björkstén, SvD, 020514,
75 Agneta Borgström, SvD, 010301.
76 Ledare, SvD, 010117.
77 Internationella Handelskammaren (ICC), Grundregler för reklam, artikel 14, 1997.
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avgränsning och utgår helt från den till lärarna utskickade enkäten. Utifrån den får vi
en mängd intressanta kvantitativa resultat som senare rapporter saknar. 78 % av de
svenska lärarna angav att de använt kommersiellt material under det senaste året.78

En i mitt tycke hög andel. Jag hade, innan jag läst rapporten, den förutfattade
meningen att användandet av kommersiellt material är något nytt.
   Rapporten visar vidare att den främsta orsaken till användandet av kommersiellt
material i första hand beror på att lärarna menar att det ger variation i
undervisningen. Att materialet är gratis är inte huvudorsaken.79 Rapportens
resultatdel innehåller en hel del intressanta resultat: Bl.a. visar den att två tredjedelar
av de svenska lärarna anser att det är principiellt bra att skolan använder
kommersiellt material samtidigt som i stort sett samtliga lärare uppfattar att
företagens syften med materialen är att främja företagens avsättning av varor och
tjänster.80 Till detta kan läggas det som nämndes tidigare: Kommersiellt material
används ofta oreflekterat. Dessa förutsättningar riskerar rimligen att leda till en
okritisk undervisning.

Rapporten ”Sponsring i skolan, 2000” har en klart mindre omfattande enkätdel. 90%
av de svenska lärarna uppger att de använt sponsrat material. Detta är tyvärr den
enda frågeställning som är identisk i de båda rapporterna. Vi får ingen uppfattning
om på vilket sätt lärarna hanterar materialet eller hur det uppfattas. Detta tycker jag
är synd. ”Sponsring i skolan” gör istället en översikt av mediedebatten. När det gäller
de båda rapporternas rekommendationer är det värt att påpeka att den tidigare
rapportens rekommendationen inte är så omfattande och att dessa gäller
konsumentorganen (I Sverige: Konsumentverket)  t.ex. i form av att ställa krav på
tydlig avsändare på materialet.
Rekommendationerna från den senare rapporten gäller för skolorna och är mer
omfattande och handlar om hur skolorna bör förhålla sig till sponsrat material.

Rapporten ”Sponsring av statliga myndigheter, 2000” skiljer sig än mer från de två
andra rapporterna. Den har ett bredare anslag men den problematiserar på ett
intressant sett att det kan vara svårt att avgöra vad som är sponsring samt det faktum
att det är oklart om sponsringen ger ökade resurser.81

Om vi går vidare till riksdagsmotionerna så finns en mängd mönster att upptäcka: För
det första så avslogs samtliga motioner. Tittar man sedan på motionärernas
partipolitiska tillhörighet ser man att vänsterpartiet har inkommit med fyra motioner,
socialdemokraterna tre, miljöpartiet två, centerpartiet, folkpartiet och moderaterna en
motion vardera. Vad det gäller könstillhörigheten från motionärerna så är det en
majoritet som är kvinnor. Det 8 kvinnor och 6 män. Det är alltså fler motionärer till
vissa motioner.

Det finns också ett tydligt mönster i innehållet i motionerna. Motionärerna från
vänsterpartiet, socialdemokraterna, miljöpartiet, och centerpartiet, uttrycker en oro för
att sponsrings- och kommersiella aktiviteter ökar i skolan. Skolans oberoende är i
fara mm. Man kräver utredningar för eventuella lagändringar för att stoppa eller
begränsa den kommersiella aktiviteten i skolan. Det finns dock en motsägelsefullhet

                                           
78 Reklam i skolan, Nordiska Ministerrådet, 1979, s 33.
79 Reklam i skolan, Nordiska Ministerrådet, 1979, s 42.
80 Reklam i skolan, Nordiska Ministerrådet, 1979, s 45.
81 Sponsring av statliga myndigheter, Riksdagens revisorer, 2001, s 6.
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vad det gäller motionen från Gudrun Schyman: Jag kan inte tolka det på annat sätt
än att Gudrun menar att det är bra för skolan om fackliga organisationer får ökat
tillträde till skolan men varnar för att det inte är bra om företagen får detsamma.

Lennart Fremling (fp) vill också ha tydligare regler för vilka principer som ska gälla för
mottagande av sponsring. Detta av liknande orsaker som de nyligen nämnda
motionärerna ovan, men här kan vi även se andra perspektiv: Han pekar på att om
myndigheter sponsrar verksamheter så finns det en risk den fria konkurrensen sätts
ur spel eftersom dessa verksamheter ju skulle kunna vara föremål för upphandlingar
mellan företag.

Catharina Elmsäter-Svärd (m) en helt annan utgångspunkt då hon menar att
sponsrat material kan vara något positivt, t.ex. ur ett jämställdhetsperspektiv.

Vad det gäller sökandet efter tidningsartiklar så var utbudet på artiklar klart mer
begränsat i Svenska Dagbladet (SvD). Det var mycket svårare att hitta artiklar som
hade med det aktuella ämnet att göra. Det kan till en viss del ha att göra med att
sökverktyget i den aktuella databasen kändes trubbigare. Det var svårt att göra
verkningsfulla avgränsningar.
   En annan förklaring kan vara artiklarnas innehåll. Man ser tydligt att i Dagens
Nyheters artiklar är sponsringsbegreppet mer överordnat med ett innehåll som ligger
mer i linje med de flesta av riksdagsmotionerna. Den ledare som jag har funnit i
Dagens Nyheter följer också detta mönster tydligt. Det rör sig alltså om ett mer kritiskt
förhållningssätt till företags intrång i undervisningen. En del artiklar hade dock ett
ganska neutralt förhållningssätt till sponsring. Mönstret är då att man omtalar ett nytt
projekt eller en ny aktivitet inom undervisningsområdet där detta står i förgrunden. I
bakgrunden eller i en bisats nämns sedan någon eller några sponsorer. Artiklarna
har då en positiv klang där projektet ifråga är en injektion till den normala
verksamheten.
   Denna typ av artiklar är den helt dominerande i SvD. I undantagsfall diskuteras
sponsringens effekter enligt de flesta riksdagsmotionerna. Den motion som har
kommit in från moderaterna ligger i linje med det SvD utrycker på den ledarsida jag
har funnit,  - sponsring är något positivt. Det är alltså stor skillnad på de båda
tidningarnas ledarsidor vad det gäller att uttrycka synen på sponsring i skolan. Båda
tidningarna har också ett flertal artiklar där universitetens och forskningens roll i
förhållande till stat och näringsliv diskuteras.
   Tittar man på artikelförfattarnas kön så är mönstret detsamma som i fallet med
motionerna. På det hela taget: - en dominans av kvinnor. Detta gäller särskilt när
man tittar på DNs artikelförfattare.
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Sammanfattning

Syftet med min undersökning har varit att undersöka vad det finns för statliga direktiv,
samt att ge en bild av vad som står i dagspressen om sponsring i skolan. Jag har
undersökt hur ämnet har behandlats i riksdagen. Jag har studerat litteratur, rapporter,
riksdagsmotioner samt valda dagstidningar.

Sponsring är ett kommersiellt samarbete mellan likvärda och aktiva parter som
frivilligt väljer varandra. Sponsringsaktiviteten i skolan har ökat under senare tid. Det
finns inga lagar, förordningar eller läroplaner som reglerar sponsring i skolan.
Nordiska Ministerrådet har dock i en rapport kommit med rekommendationer för
vägledning till skolor i sponsringsärenden.

Enligt en undersökning anser två tredjedelar av de svenska lärarna att det är
principiellt bra att skolan använder kommersiellt material samtidigt som i stort sett
samtliga lärare uppfattar att företagens syften med materialen är att främja
företagens avsättning av varor och tjänster.

Vad det gäller innehållet i riksdagsmotionerna i stort så är man kritisk och man
efterfrågar ett tydligare regelverk kring formerna för sponsring i skolan.
Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet menar i sina
motioner att det finns en risk att skolans oberoende kan sättas ur spel om
kommersiella intressen tar för stor plats i skolan. Samtliga motioner avslogs med
motiveringen att det är upp till varje enhet att avgöra formerna för ett eventuellt
samarbete. Moderaterna vill i sin motion att skolans läromedel ska gås igenom utifrån
ett jämställdhetsperspektiv och att sponsrade läromedel kan bidra till bättre
jämställdhet. Denna motion avslogs också. Artiklarna och den ledare jag har funnit i
tidningen Dagens Nyheter ligger ofta i linje med de flesta motionerna. Andra artiklar
beskriver projekt i skolan där det faktum att dessa projekt är sponsrade är av
underordnad betydelse. Denna typ av artiklar är den klart dominerande i tidningen
Svenska Dagbladet. SvDs ledare utrycker sig positivt till sponsring av universitet.
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