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Vad gör Landstingsrevisorerna? 

Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets  

nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal  

verksamhet. Landstingsrevisorerna omfattar både de förtroendevalda revisorerna  

och revisionskontoret. 

 

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, 

saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den 

övergripande uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser 

tar sitt revisionsansvar . De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och 

ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har därmed 

en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. 

 

Ledamöter i nämnder och styrelser har ett revisionsansvar som innebär att de 

inför fullmäktige ansvarar för hur de själva, anställda och uppdragstagare 

genomför verksamheten. I revisionsansvaret ingår att genomföra en 

ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt 

och med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande räkenskaper.  

 

I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den 

granskning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen 

redovisas löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på 

Landstingsrevisorernas hemsida www.sll.se/rev. De kan också beställas från 

revisionskontoret. Det går även att prenumerera på Landstingsrevisorernas 

nyhetsbrev Nytt från landstingsrevisionen genom att anmäla intresse via  

e-postmeddelande till landstingsrevisorerna@rev.sll.se 
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Projektrapport 12/2012 
Sponsring inom trafik- och fastighetsverksamheter 
- en granskning av styrning och tillämning 
 

Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade på möte 2013-01-31 överlämna rapporten till 

landstingsstyrelsen för yttrande senast 2013-04-26.  

 

Revisionen har granskat om AB Storstockholms lokaltrafik (SL), Waxholms Ångfartygs AB 

(Waxholmsbolaget) och Locum AB (Locum) följer fullmäktiges intentioner gällande sponsring. Inom 

ramen för granskningen har även landstingsstyrelsens styrning och regelverk kring sponsring granskats. 

Granskningen visar att de policyer som reglerar sponsringsfrågorna är delvis inaktuella. Detta medför 

en risk att även bolagen har en inaktuell definition och tillämpning av sponsring.  

 

Revisorerna anser att landstingsstyrelsen bör, i den pågående översynen av landstingets policyer, se 

över och uppdatera de styrdokument som hanterar sponsring. Det gäller Sponsringspolicy för 

marknadsföring i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt och landstingets 

Kommunikationspolicy. 

 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport.  

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

Kenneth Strömberg 

ordförande    Agneta Fohlström 

    sekreterare 
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Revisorerna i revisorsgrupp III beslutade på möte 2013-03-31 överlämna rapporten till 

styrelserna för Locum AB och Waxholms Ångfartygs AB och till trafiknämnden för ytt-

rande senast 2013-04-26. 

 

Revisionen har granskat om AB Storstockholms lokaltrafik (SL), Waxholms Ångfartygs 

AB (Waxholmsbolaget) och Locum AB (Locum) följer fullmäktiges intentioner gällande 

sponsring. De policyer som reglerar sponsringsfrågor är delvis inaktuella. Granskningen 

visar att Locum och Waxholmsbolaget bedriver sponsringsliknande aktiviteter i begränsad 

omfattning. Inom SL förekommer marknadssamarbeten som kan betraktas som sponsring 

enligt en mer aktuell definition. 

 

Revisorerna anser att trafiknämnden och styrelserna för Waxholmsbolaget respektive Locum 

bör, i avvaktan på uppdatering av de centrala styrdokumenten, identifiera och bedöma vilka 

marknadssamarbeten/aktiviteter som kan ingås enligt landstingets policyer för kommunikation 

och sponsring. 

 

I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport.  

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

 

Anders Ödmark 

ordförande    Anneli Lagebro  

    sekreterare 
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1. Slutsatser och rekommendationer 

Revisionen har granskat om AB Storstockholms lokaltrafik (SL), Waxholms 

Ångfartygs AB (Waxholmsbolaget) och Locum AB (Locum) följer 

fullmäktiges intentioner gällande sponsring. Inom ramen för granskningen har 

även landstingsstyrelsens styrning och regelverk kring sponsring granskats. 

Sponsringsfrågor regleras i sponsringspolicyn1 och i kommunikationspolicyn2. 

Enligt sponsringspolicyn avses sponsring när landstinget är mottagare av 

kontanta medel. Enligt kommunikationspolicyn är grundregeln att landstinget 

inte sponsrar andra verksamheter, även om det skulle innebära att landstinget 

synliggörs som avsändare. 

 

De policyer som reglerar sponsringsfrågorna är delvis inaktuella. Detta har 

också framkommit i granskningen där en jämförelse med andra offentliga 

verksamheter har gjorts. Detta medför en risk att även bolagen har en inaktuell 

definition och tillämpning av sponsring. Enligt den definition som används 

inom staten innebär sponsring ett affärsmässigt samarbete där åtminstone ena 

partens namn eller varumärke exponeras på något sätt. Medan den andra parten 

tillhandahåller kontanter, varor eller tjänster. Parterna träffar därigenom en 

överenskommelse som innefattar ömsesidiga ekonomiska och/eller andra 

åtaganden. 

 

Landstingsstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att samordna och förenkla 

landstingets policyer och riktlinjer. I det uppdraget bör ett helhetsgrepp tas 

kring sponsringsfrågor och en översyn bör göras av begreppet sponsring. Det 

gäller även t.ex. skillnad mellan sponsring och marknadssamarbete och 

konkreta exempel på vad som är tillåtet.  

 

Landstingsstyrelsen följer endast i mycket begränsad omfattning upp 

policyerna för sponsring och kommunikation. Uppföljning och samråd med 

bolagen skulle kunna underlätta att sponsringsaktiviteter som t.ex. 

marknadssamarbeten sker i enlighet med fullmäktiges mål och med 

landstingets övergripande kommunikations- och varumärkesarbete.  

 

Locum och SL har riktlinjer och rutiner för hantering av sponsring av andra 

verksamheter som i stort överensstämmer med landstingets policyer. Inom 

Waxholmsbolaget pågår ett arbete att se över kommunikations- och 

varumärkesarbete, inklusive sponsringsfrågor.  

 

Vad gäller granskningen av om bolagen har sponsrat externa 

företag/verksamheter visar den att Locum och Waxholmsbolaget bedriver 

sponsringsliknande aktiviteter. Det handlar i praktiken om köp av 

annonsplatser. För att kunna bedöma om det är sponsring skulle varje enskild 

aktivitet behöva granskas. Omfattningen av aktiviteterna är dock mycket liten. 

 

                                                      

 
1
 Sponsringspolicy Stockholms läns landsting för marknadsföring i syfte att finna 

utomstående finansiärer till landstingsprojekt, 1994 
2
 Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting med tillhörande riktlinjer för 

internkommunikation, press och webb, 2004 
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SL sponsrar inte andra verksamheter med kontanta medel. Inom SL 

förekommer dock så kallade marknadssamarbeten med exempelvis Stockholm 

Marathon och Pride festivalen. Samarbetena kan för SL:s del innebära att de 

står för kostnader för exempelvis gratisbiljetter, speciella informationsinsatser 

och köp av tjänster från t.ex. kommunikationsföretag. Dessa aktiviteter bedöms 

av revisionen inte vara sponsring enligt definitionen i landstingets 

sponsringspolicy. Men enligt den definition som används inom t.ex. staten 

anser revisionen att aktiviteterna skulle kunna betraktas som sponsring.  

 

SL:s, Locums och WÅAB:s sponsringsliknande aktiviteter har inte alltid en 

tydlig koppling till verksamheten. Syfte och motiv till varför aktiviteterna 

genomförs är inte klarlagda. Det finns inte alltid avtal med samarbetsparten. 

Granskningen visar att bolagen inte regelbundet följer upp aktiviteterna. De 

granskade verksamheterna bör identifiera och bedöma vilka 

marknadssamarbeten eller sponsringsliknande aktiviteter som kan ingås enligt 

landstingets policyer för kommunikation och sponsring. Där grundregeln är att 

landstinget inte sponsrar andra verksamheter, även om det skulle innebära att 

landstinget synliggörs som avsändare. Detta för att följa fullmäktiges 

intentioner för sponsring. 

 

De granskade bolagen uppger att de inte blivit sponsrade genom att ta emot 

kontanta medel från en extern sponsor. Revisionen noterar dock att inget av de 

granskade bolagen har riktlinjer eller rutiner som hanterar mottagande av 

sponsring.  

 

Rekommendationer: 

 

 I den pågående översynen av landstingets policyer bör landstingsstyrelsen 

ta ett helhetsgrepp kring sponsringsfrågor. En översyn och uppdatering bör 

göras av de styrdokument som hanterar sponsring, med utgångspunkt i en 

aktuell definition och tillämpning. 

 

 Trafiknämnden (styrelsen för SL
3
) och styrelserna för Waxholmsbolaget 

respektive Locum bör, i avvaktan på uppdatering av styrdokumenten, 

identifiera och bedöma vilka marknadssamarbeten/aktiviteter som kan 

ingås enligt landstingets policyer för kommunikation och sponsring. 
 

2. Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 

Fullmäktige beslutade 1994 om sponsringspolicy4, även kallad policy för 

marknadsföring, i syfte att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt. 

Landstingets sponsringspolicy omfattar dock inte landstinget som sponsor. 

                                                      

 
3
 Landstingsfullmäktige beslutade 4 december 2012 att större delen av SL:s 

verksamhet från och med årsskiftet 2012/2013 ska övergå till Trafiknämnden (TN) 
och TN:s förvaltning. Rekommendationerna riktar sig därför till TN för att nämnden 
kommer att hantera frågorna framöver och till styrelsen för SL som har ansvaret 
t.o.m. ansvarsprövning för styrelsen vid årsstämman under våren 2013. 
4
 Sponsringspolicy Stockholms läns landsting för marknadsföring i syfte att finna 

utomstående finansiärer till landstingsprojekt, 1994 
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Detta berörs istället i landstingets kommunikationspolicy5, i vilken grundregeln 

är att landstinget inte ska sponsra andra verksamheter även om det skulle 

innebära att landstinget synliggörs som avsändare. 

 

Revisionskontoret genomförde en förstudie under hösten 2012 som visade att 

det inom landstinget inte finns en entydig definition av vad sponsring6 innebär 

eller hur det ska hanteras. Gränsdragningen mellan vad som är att betrakta som 

sponsring och vad som exempelvis är avtalsreglerat samarbete, samverkan eller 

reklam är inte tydlig. Förstudien visade även att verksamheter inom landstinget 

kan förekomma som sponsor trots skrivningar i kommunikationspolicyn om att 

landstinget inte ska sponsra. Det innebär att det finns en risk att landstingets 

policyer inom området inte efterlevs. Det finns också en risk att 

kommunallagen inte efterlevs samt att förtroendeskada kan uppstå. 

2.2 Revisionsfrågor 
De övergripande revisionsfrågorna är: 

 

Är sponsring inom trafik- och fastighetsverksamheten utformad så att 

fullmäktiges intentioner efterlevs? 

 
Frågan kan brytas ned i följande delfrågor: 

 
 Hur säkerställer styrelserna att den sponsring som förekommer 

inom deras ansvarsområden följer de regler och riktlinjer som 

gäller för SLL?  

 Har styrelser och nämnder inom landstinget följt upp och 

utvärderat de sponsringsengagemang som de är delaktiga i? 

2.3 Avgränsning 

De ansvariga nämnder och styrelser som ingår i granskningen är AB 

Storstockholms lokaltrafik (SL), Waxholms Ångfartygs AB 

(Waxholmsbolaget) och Locum AB (Locum). Det är både mottagande av 

sponsring, och givande av sponsring som granskas. Även landstingsstyrelsens 

styrning och regelverk kring sponsring granskas. 

 

Sjukvården ingår inte i denna granskning eftersom sjukvårdens kontakter med 

läkemedelsindustrin har granskats tidigare. Dels har regelverket kring extern 

finansierade projekt granskats i samband med en revision av skyddet mot 

oegentligheter7. Dels har styrning och uppföljning av FoUU-medlen granskats8  

inom Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus AB och 

Stockholms läns sjukvårdsområde. 

                                                      

 
5
 Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting med tillhörande riktlinjer för 

internkommunikation, press och webb, 2004 
6
 I texten används begreppet ”sponsring”. I delar av texten förtydligas att det både 

kan betyda givande respektive mottagande av varor, tjänster eller kontanta medel. 
7
 Revisionsrapport nr 7 /2009 Skydd mot oegentligheter  

8
 Revisionsrapport nr 16/2010 FoUU-verksamheten inom SLL 
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2.4 Bedömningsgrunder 

Sponsringspolicy Stockholms läns landsting för marknadsföring i syfte 

att finna utomstående finansiärer till landstingsprojekt, 1994 (LS 

9205-0886) 

Policyn tar upp hur sponsring definieras och hur det ska hanteras inom 

landstinget. Med sponsring avses i regel kontant stöd till projekt som 

förväntas ge givaren goodwill i utbyte. För att gåvan inte ska anses som 

ideell ur skattesynpunkt, skall gåvan vara ett led i företagets avsättning av 

sina produkter eller tjänster, dvs. vara en marknadsföringsåtgärd”. Vidare 

framgår bland annat att de etiska regler som ska vara vägledande vid 

extern finansiering av landstingets verksamhet och att sponsringsavtal i 

princip är ett upphandlingsavtal för vilket normala upphandlingsprinciper 

ska tillämpas 

 

Kommunikationspolicy Stockholms läns landsting med tillhörande 

riktlinjer för internkommunikation, press och webb, 2004, (LS 0404-

0775) 

Kommunikationen ska öka medborgarnas kunskap om, och intresse för, 

landstingets verksamhet. Målet för landstingets externa kommunikation, 

exempelvis med allmänhet, medier och andra myndigheter, är att den ska 

bidra till att skapa en bild av landstinget och dess verksamhet som 

förtroendeingivande, trygg och seriös. I policyn framhålls vikten av att 

skattemedel används till det de är avsedda att användas för. Enligt policyn 

är grundregeln att landstinget inte sponsrar andra verksamheter, även om 

det skulle innebära att landstinget synliggörs som avsändare. 

 

Kommunallagen (6 kap. 7 §, 2 kap. 8 § och 6 kap. 1§) 

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 landstinget kan ta emot sponsring är vilka 

villkor 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. Samarbetet mellan landstinget 

och näringslivet får inte heller innebära ett otillåtet stöd till ett enskilt 

företag. Lagen beskriver också landstingsstyrelsens ansvar som styrelse 

som bl.a. innebär att ha uppsikt över landstingets bolag. 

Landstingsstyrelsen ska tillse att den får den information som behövs för 

att fullgöra sin uppgift att ha uppsikt. 

2.5 Metod 
Intervjuer har genomförts med nyckelpersoner inom landstingsstyrelsens 

förvaltning (LSF), Locum, SL och Waxholmsbolaget. Intervjuernas 

utgångspunkt har varit granskningens revisionsfråga med delfrågor, men även 

de för granskningen utvalda bedömningsgrunderna. Granskningen har avsett 

förhållandena under 2010-2012. Stödjande dokumentation såsom riktlinjer, 

rutiner, avtal och delegationsordningar har även begärts in till revisionen. 

Externt material kopplat till granskningens ämne har även studerats. 

 

Projektledare är Joakim Klasa och projektmedarbetare är Emma Cars vid 

landstingets revisionskontor.  
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3. Sponsring i omvärlden 

Det finns, inom den primär- och landstingskommunala sektorn, ingen 

vedertagen definition av begreppet sponsring.  

 

Ekonomistyrningsverket (ESV) definierar9 sponsring som en överenskommelse 

varigenom en sponsor tillhandahåller den sponsrade parten kontanta medel, 

varor eller tjänster i utbyte mot exponering av ett företagsnamn eller varumärke 

och eventuellt andra förmåner. Sponsring är ett affärsmässigt samarbete till 

ömsesidig nytta för parterna. 

 

I en revisionsrapport om sponsring i Botkyrka kommun konstateras att 

innebörden av begreppet sponsring har utvecklats över tiden
10

. Tidigare 

beskrevs sponsring närmast som företeelsen att företag lämnar bidrag i form av 

ekonomiskt stöd och gåvor till idrottslig, kulturell eller motsvarande 

verksamhet. Numera har begreppet sponsring vidgats och avser ett avtal till 

ömsesidig nytta mellan två eller flera parter, vilket även ESV menar. 

Revisionsrapporten ser också en trend att näringslivet i allt mindre grad 

beskriver sig som sponsor utan hellre talar om att vara 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 eller tillför kompetens genom att 

ställa en expert till förfogande. Men givetvis kan sponsring också innebära stöd 

med kontanta medel.  

 

Sponsring kan även ske i form av ”barter”11, det vill säga byteshandel där en 

nyttighet byts mot en annan. ”Barter” innebär att ersättningen för varan eller 

tjänsten består av en bytesvara eller en bytestjänst. Exempel på ”barter” är att 

en verksamhet kommer överens med ett företag om att tillhandahålla ett antal 

tjänster, däribland exponering och marknadsföring. Detta sker i utbyte mot att 

företaget tillhandahåller verksamheten exempelvis annonseringstjänster, 

hotelltjänster, resetjänster eller något annat som företaget normalt säljer. 

 

I bland är gränsdragningen mellan sponsring och kommersiell marknadsföring 

svår att göra men det är skillnad mellan dem. För att anses vara sponsring får 

exponeringen 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 exponeringen vara kommersiell marknadsföring. 

Då gäller marknadsföringslagens regler.  

 

                                                      

 
9
 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter, ESV 2002. 

10
 Revisionsrapport Jan Nilsson (PWC) - Granskning av sponsring, Botkyrka kommun 

2010-09-06 
11

 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter, ESV 

2002. 
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4. Sponsring inom trafik- och 

fastighetsverksamheterna 

4.1 Landstingets styrning av sponsring 
Landstingsstyrelsen har i uppdrag från landstingsfullmäktige att styra, 

samordna och leda landstingets verksamheter. Inom landstingsstyrelsens 

förvaltning är det LSF Administration som bland annat har i uppgift att styra 

och följa upp sponsringen i landstinget. Under 2009 initierades en översyn av 

sponsringspolicyn som avstannade i samband med att 

kommunikationsdirektörstjänsten avskaffades. I landstingsfullmäktiges budget 

2012 ges landstingsstyrelsen i uppdrag att halvera antalet policyer. Enligt LSF 

är det sannolikt att sponsringsfrågorna efter denna översyn inte kommer att 

behandlas i en separat policy.  

 

Det är, enligt LSF, inte tydligt vad som är att betrakta som sponsring, 

samarbete eller samverkan. Det finns inte heller någon gemensam definition 

inom SLL med vad som betecknas som sponsring förutom vad som framgår av 

sponsringspolicyn. Där framgår att med sponsring avses landstinget som 

mottagare av kontanta medel. I kommunikationspolicyn framgår att 

grundregeln är att landstinget inte sponsrar andra verksamheter, det vill säga 

agera sponsor, även om det skulle innebära att landstinget synliggörs som 

avsändare. Anledningen som lyfts i policyn är att landstingets verksamhet är 

skattefinansierad och att det är viktigt att skattemedlen används till det de är 

avsedda för. 

 

Det förekommer regelbundet att landstinget tillfrågas om möjligheten att 

sponsra eller att ta emot sponsring. Det kan vara förfrågningar från externa 

organisationer, men även internt från landstinget bolag och förvaltningar. 

Ledningen för LSF gör bedömningar i varje enskilt fall utifrån vad som anges i 

sponsrings- och kommunikationspolicyn. Enligt LSF kan det, vid vissa 

egeninitierade projekt, vara befogat att sponsra. Det gäller exempelvis Nya 

Karolinska Solna (NKS) eftersom byggnationen bör förknippas med SLL och 

inte med byggföretaget eller någon annan aktör. Däremot avslås förfrågningar 

från t.ex. produktionsbolag som vill ha med ambulanser eller liknande i filmer 

eftersom, LSF anser att, SLL-logotyp inte får synas i dessa sammanhang. De 

risker som LSF ser med sponsring är t.ex. förtroendeskada eller att skattemedel 

används till sådant som de inte är avsedda till. 

 

De olika bolagen inom SLL får själva besluta om kommunikation av den egna 

verksamheten, exempelvis kring sponsringsaktiviteter. Enligt 

kommunikationspolicyn ska dock bolagen/förvaltningarna samråda med LSF 

om aktiviteten påverkar hela landstinget. Det framgår också av policyn att 

arbetet med den externa kommunikationen12 ska präglas av ett strategiskt 

synsätt och av planerade insatser som går i takt med det övergripande 

kommunikationsarbetet. 

 

                                                      

 
12

 Enligt kommunikationspolicyn menas med extern kommunikation kommunikation 

med landstingets omvärld, som allmänhet, media, samarbetspartners, andra 
myndigheter och brukare av landstingets tjänster.  
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Enligt LSF är en samordning kring extern kommunikation på en 

landstingsövergripande nivå önskvärd för att säkerställa att landstingets 

varumärke vårdas och att gällande policyer följs. Aktiviteterna ska även styras 

upp med skriftliga avtal och följas upp. Övergripande sponsringsfrågor kan 

diskuteras i landstingets direktörsgrupp13 respektive samordningsgruppen för 

kommunikationsansvariga inom SLL.  

 

I anvisningar och instruktioner till bokslut och årsredovisning framgår att alla 

enheter ska rapportera efterlevnad av landstingets policyer. Det finns en 

särskild mall och blankett för detta. I denna uppföljning är kommunikations- 

och sponsringspolicyn en del. Granskningen visar att ingen annan uppföljning 

av sponsring eller annan extern kommunikation sker. 

 

Revisionens bedömning: 

Det är idag inte tydligt vad som avses med sponsring inom landstinget. Av 

sponsringspolicyn framgår en definition av sponsring som inte längre är den 

aktuella och vedertagna definitionen inom offentlig sektor och näringsliv. 

Enligt vad som framgår av avsnitt 3 kan en aktuell definition av sponsring 

beskrivas vara ett affärsmässigt samarbete där åtminstone ena partens namn 

eller varumärke exponeras på något sätt. Medan den andra parten 

tillhandahåller kontanter, varor eller tjänster. Parterna träffar därigenom en 

överenskommelse som innefattar ömsesidiga ekonomiska och/eller andra 

åtaganden. 

 

I det uppdrag som LSF har att samordna och förenkla policyer bör förtydligas 

vad landstinget avser med sponsring. Det behöver även tydliggöras om all 

sponsring är att betrakta som olämplig eller om det finns former av sponsring 

som får förekomma. Vidare är det av vikt att gränsdragningen mellan sponsring 

och andra former av extern kommunikation där landstinget synliggörs som 

avsändare tydliggörs. Det gäller bland annat skillnaderna mellan sponsring, 

marknadssamarbeten, så kallade ”barter” och marknadsföring.  

 

Det krävs mer aktiva insatser från landstingsstyrelsen för att tillgodose kravet 

på uppföljning av sponsrings- och kommunikationspolicyn. Detta för att se till 

att den externa kommunikation som förekommer, exempelvis 

marknadssamarbeten, är i enlighet med fullmäktiges mål och med landstingets 

övergripande kommunikations- och varumärkesarbete. När policyerna 

uppdateras bör det förtydligas vilka krav som ställs på uppföljning. 

4.2 Locum AB 
Locum har en rutin för sponsring där det framgår att bolaget har en restriktiv 

syn på sponsring. Beslut att delta i sponsringsaktiviteter tas av HR-direktören. 

Det finns ingen rutin som behandlar mottagande av sponsring. 

 

Enligt Locum bedrivs inga sponsringsverksamheter i traditionell mening. Det 

som förekommer betraktar bolaget som ideella gåvor, till en omfattning av ca 

25 000 kronor årligen. Locum uppger att gåvorna inte alltid har en tydlig 

                                                      

 
13

 Landstingsdirektören, direktören för hälso- och sjukvårdsförvaltningen och 

trafikförvaltningen samt landstingets chefsjurist och ekonomidirektör. 
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koppling med verksamheten. Exempel på verksamheter som Locum ger 

kontant stöd till är Stadsmissionen och tidskriften Situation Stockholm och 

motprestation erhålls i form av annonsplatser. Därutöver förekommer stöd till 

Centrum för vårdens arkitektur som administreras via Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL). 

 

Avtal saknas med ovan nämnda organisationer. Det pågår dock ett visst 

utvecklingsarbete inom Locum kring sponsring bl.a. har utkast till sponsoravtal 

tagits fram. Locum följer upp att annonser publiceras i media när det är dessa 

motprestationer som är överenskomma.  

 

Locum uppger att de inte tagit emot kontanta medel från en extern sponsor i 

syfte att finansiera verksamhet inom bolaget, förutom ett forskningsanslag för 

2011.  

 

De risker Locum ser med sponsring är att bolaget skulle kunna kopplas ihop 

med någon organisation eller verksamhet som sysslar med oegentligheter eller 

med annan förtroendeskadlig aktivitet. 

 

Revisionens bedömning: 

Locum bedriver inte sponsringsliknande aktiviteter i någon större omfattning, i 

praktiken rör det sig om ett fåtal köp av annonsplatser. För att kunna bedöma 

om detta är sponsring skulle varje enskild aktivitet behöva granskas. I de fall 

där bolagets namn visas kan det röra sig om sponsring. I de fall där bolagets 

verksamhet, tjänster eller produkter synliggörs kan det istället definieras som 

köp av annonsutrymme.  

 

Locum tar ej emot några kontanta medel från någon extern sponsor förutom 

forskningsanslaget som revisionen inte betraktar som mottagande av sponsring.  

 

Locum har en rutin för sponsring som utgår från SLL övergripande policyer. 

Rutinen behandlar endast givande av sponsring och inte mottagande. Trots att 

det idag inte förekommer någon sponsring av bolaget bör det ändå finnas 

riktlinjer som reglerar sådan sponsring i fall det skulle bli aktuellt. Locum bör 

identifiera och bedöma vilka marknadssamarbeten eller sponsringsliknande 

aktiviteter som kan ingås enligt landstingets policyer för kommunikation och 

sponsring. Grundregeln är att landstinget inte sponsrar andra verksamheter, 

även om det skulle innebära att landstinget synliggörs som avsändare. 

4.3 AB Storstockholms lokaltrafik 
SL anser sig följa SLL:s policyer för kommunikation och sponsring. SL 

fastställde 2008 en strategi för marknadskommunikation och riktlinjer för 

marknadssamarbeten. I övrigt finns även riktlinjer för kommunikation. Det 

pågår diskussioner med Waxholmsbolaget om en övergripande och samordnad 

översyn av kommunikations- och varumärkesarbetet. 

 

SL definierar sponsring som bidrag eller gåva till en organisation eller förening 

utan krav på motprestation. Bolaget får många förfrågningar angående 

medverkan som sponsor från externa parter bl.a. från hjälporganisationer och 

välgörenhetsfonder. Det framgår av riktlinjerna att bolaget inte ska medverka 

som huvudsponsor i stora publika sammanhang.  
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Marknadssamarbeten är enligt SL en affärsuppgörelse med ett ömsesidigt 

utbyte av tjänster, s.k. ”barter”, som ska vara reglerade i avtal. 

Marknadssamarbetena har inte föregåtts av upphandling trots att det enligt SL:s 

riktlinjer för marknadssamarbeten framgår att ”samarbetsavtal får aldrig slutas i 

syfte att kringgå det upphandlingsrättsliga regelverket”. Vidare ska de 

marknadssamarbeten som finns ha en tydlig koppling till bolagets verksamhet. 

Flera av marknadssamarbetena har avtal som löper över flera år och som i vissa 

fall beslutats av SL:s styrelse eller tidigare VD. SL har svårt att uppskatta 

omfattningen eller värdet av dagens marknadssamarbeten. 

 

De senaste årens samarbeten har haft som syfte att informera resenärer vid t.ex. 

Stockholm Marathon, Stockholm Pride, Ung08 m.m. Vad gäller Stockholm 

Marathon var säkerhet en del av motivet till samarbetet i och med att det 

samlas mycket folk på en begränsad yta under kort tidsperiod. Stockholm Pride 

är ett exempel på ett engagemang som beslutats av styrelsen.  

 

Ett annat exempel på marknadssamarbete är Prins Bertil memorial under 2011 

och 2012. SL anger att kopplingen till SL:s verksamhet i detta samarbete är 

svagt. Det finns ett beslut och avtal som förre VD undertecknad och som löpte 

över flera år. SL valde att för 2012 fullfölja avtalet och inte att säga upp det.  

 

Under 2010-talet har SL bedrivit 5-6 marknadssamarbeten årligen. Värdet av 

dessa samarbeten är enligt SL svårt att bedöma då de överenskomna 

prestationerna inte består av kontanta medel. I avtalen som revisionen har tagit 

del av så beskrivs vilka prestationer parterna ska bidra med. Det kan 

exempelvis vara gratisbiljetter, speciella informationsinsatser, kostnader 

kopplade till informationsinsatser och köp av tjänster från t.ex. 

kommunikationsföretag.  

 

SL anger att de inte har tagit emot sponsring från någon part i form av kontanta 

medel. 

 

Enligt SL:s riktlinjer ska marknadssamarbeten vara en tydlig affärsuppgörelse 

med avtal och tydliga mål. Samarbetena ska även ha en koppling till SL:s 

verksamhet och ska följas upp och utvärderas. Uppföljningar av 

marknadssamarbeten görs enligt SL inte systematiskt, eftersom det skulle kräva 

för stora personella resurser. Uppföljning förekommer dock i enstaka fall, t.ex. 

resenärsundersökningar vid Stockholm Marathon. Enligt SL är det tveksamt 

om uppföljningarna har gett någon användbar information. Samtal förs mellan 

SL och deras samarbetsparters, men diskussionerna och eventuella slutsatser är 

inget som dokumenteras.  

 

Risker med sponsring och marknadssamarbeten skulle enligt SL kunna vara 

”bad will”. Det har dock inte prövats av SL vilka risker som föreligger i de 

olika marknadssamarbetena. I bolagets riktlinjer anges att SL ska ta avstånd i 

från marknadssamarbeten som har partipolitiska syften, är diskriminerande på 

något sätt, förknippas med miljöförstörelse eller som kan uppfattas som farliga 

eller våldsamma.  

 

Revisionens bedömning: 

SL bedriver marknadssamarbeten som, enligt bolagets riktlinjer, är till för att 

stärka sitt varumärke. De senaste åren har dock samarbetena mer haft 
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karaktären av informationsinsatser i syfte att underlätta för resenärer och trafik. 

Enligt en mer aktuell definition av sponsring kan SL:s marknadssamarbeten 

benämnas som sponsring. Marknadssamarbetena innehåller ett ömsesidigt 

utbyte av tjänster, däribland exponering av företagsnamn eller varumärke, 

vilket definieras som sponsring. Enligt landstingets sponsringspolicy är 

marknadssamarbetena emellertid inte att betrakta som sponsring. 

 

Det är inte tydligt var i organisationen som beslut tas om marknadssamarbeten 

och varför vissa marknadssamarbeten har prioriterats framför andra. 

Trafiknämnden (SL) bör identifiera och bedöma vilka marknadssamarbeten 

eller sponsringsliknande aktiviteter som kan ingås enligt landstingets policyer 

för kommunikation och sponsring. Grundregeln är att landstinget inte sponsrar 

andra verksamheter, även om det skulle innebära att landstinget synliggörs som 

avsändare. 

 

SL uppger att de inte tagit emot kontanta medel från en extern sponsor. 

Revisionen noterar dock att bolaget inte har riktlinjer eller rutiner som hanterar 

mottagande av sponsring. Trots att det idag inte förekommer någon sponsring 

av bolaget bör det ändå finnas riktlinjer som reglerar sådan sponsring i fall det 

skulle bli aktuellt.  

 

SL har inte följt upp och utvärderat ingångna avtal om marknadssamarbeten. 

Det är av vikt att ingångna avtal följs upp och utvärderas, särskilt med tanke på 

att resultatet av sådana skulle kunna ge underlag till prioritering och 

bedömning av eventuella framtida marknadssamarbeten. 

4.4 Waxholms Ångfartygs AB 
Det finns inga riktlinjer eller rutiner för sponsring eller för varumärkesarbete 

inom Waxholmsbolaget. Däremot pågår diskussioner om en översyn med 

trafiknämnden och SL om bolagets kommunikations- och varumärkesarbete. 

Arbetet planeras vara klart till april 2014.  

 

Bolaget definierar sponsring som kontantstöd till idrottsföreningar eller 

organisationer. Trots att bolaget dagligen får frågor om denna typ av 

sponsringsaktiviteter tackar Waxholmsbolaget nej, oavsett syfte. 

 

Inom bolaget har trafikchefen ansvar för sponsring. Chefen för strategisk 

utveckling har ansvar för upphandlingar och långsiktig verksamhetsutveckling 

inklusive ansvar för varumärkesarbete där sponsring anses vara en komponent.  

 

Det pågår för närvarande ett arbete med att ta fram en strategi för 

marknadskommunikation. I detta arbete ingår en kartläggning av bolagets 

sponsringsaktiviteter, marknadssamarbeten och annonsköp. I kartläggningen, 

som dock inte är färdigställd, framkom att det förekommer köp av annonsplats 

i intervallet  

5 000-10 000 kronor årligen som kan klassas som sponsring. Revisionens 

granskning visar att det inte finns avtal eller beslut kopplade till annonsköpen. 

Enligt Waxholmsbolaget kan köpen ha uppstått utifrån tidigare personliga 

relationer och har därför ingen tydlig koppling till bolagets verksamhet.  

 

Waxholmsbolaget uppger att de inte är sponsrade av någon extern sponsor. Det 

förkommer dock ett antal samarbeten där utbyte av tjänster förekommer. Dels 

samarbetar bolaget med en resebyrå som bidrar med personella resurser och 
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Waxholmsbolaget bidrar i sin tur med materiel som resebyrån delar ut till 

turister. Det finns även ett samarbete med Skärgårdsstiftelsen.  

 

Enligt Waxholmsbolaget understiger beloppen varje gång beloppsgränserna för 

offentlig upphandling. Det görs inga uppföljningar eller utvärderingar av de 

aktiviteter och samarbeten Waxholmsbolaget är delaktiga i.  

 

Revisionens bedömning: 

Det finns inom bolaget marknadsaktiviteter som enligt en aktuell och mer 

använd definition skulle kunna klassas som sponsring, om än i begränsad 

omfattning. I de allra flesta fallen rör det sig om köp av annonsutrymme. För 

att kunna bedöma om det är sponsring eller köp av annonsutrymme behöver 

varje enskild aktivitet granskas. I de fall där endast bolagets namn visas kan det 

röra sig om sponsring. I de fall där bolagets verksamhet, tjänster eller produkter 

synliggörs kan det istället definieras som köp av annonsutrymme. Men det 

förekommer även utbyte av tjänster som t.ex. med resebyrån där 

Waxholmsbolaget som en motprestation erhåller distribution av 

marknadsföringsmateriel. För att dessa samarbeten ska ses som sponsring, 

enligt en aktuell definition av sponsring, ska åtminstone den ena partens namn 

eller varumärke exponeras på något sätt. 

 

Waxholmsbolaget har inte säkerställt att bolagets sponsringsliknande 

aktiviteter sker i enlighet med de landstingsövergripande policyerna för 

sponsring och kommunikation. Bolaget har inte heller tecknat avtal eller följt 

upp aktiviteterna. 

 

Det är positivt att Waxholmsbolaget i översynen av bolagets marknads- och 

varumärkesarbete tar ett helhetsgrepp om kommunikationsfrågorna, inklusive 

sponsring. I Waxholmsbolagets arbete bör det identifieras och bedömas vilka 

marknadssamarbeten eller sponsringsliknande aktiviteter som kan ingås enligt 

landstingets policyer för kommunikation och sponsring. Grundregeln är att 

landstinget inte sponsrar andra verksamheter, även om det skulle innebära att 

landstinget synliggörs som avsändare. 

 

 

 

 



  
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Kort om rapporten 
De policyer som reglerar hur sponsring ska hanteras i landstinget är delvis 

inaktuella och behöver uppdateras. Locum och Waxholmsbolaget bedriver 

sponsringsliknande aktiviteter i liten omfattning. SL:s 

marknadssamarbeten är enligt landstingets policyer inte att betrakta som 

sponsring. Men med en mer aktuell definition av sponsring kan 

marknadssamarbetena betraktas som sponsring. De granskade bolagen 

rekommenderas att bedöma vilka sponsringsliknande aktiviteter de kan 

ingå utan att göra avsteg från intentionerna i landstingets policyer. 

 

 

 

 


