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POLICY FÖR INSAMLING 
FÖR MENTOR SVERIGE 
 
BAKGRUND 
 
För att framgångsrikt kunna bedriva vår verksamhet söker Mentor Sverige finansiering från 
bland annat företag. Vi arbetar ofta med fleråriga avtal och företag bidrar med såväl pengar 
som engagemang från personal. Vi erbjuder företag att stärka sitt hållbarhetsarbete genom att 
de medverkar till att ge ungdomar en bättre chans att undvika att de hamnar i problem med 
våld och droger. Tillsammans genomförs aktiviteter riktade till ungdomar och föräldrar.  
 
I denna policy ges riktlinjer om vilka företag Mentor Sverige har valt att inte samarbeta med. 
Denna policy är beslutad av styrelsen och kan vid behov revideras av densamma. 
 
FÖRETAGSSAMARBETEN 

För att inte äventyra Mentor Sverige renommé har vi valt att inte samarbeta med företag vars 
huvudsakliga verksamhetsidé1 är inom: 

o Tobak 
o Alkohol2 
o Vapen 
o Pornografi 
o Spel3 

1 Kärnverksamhet definieras som att minst 5 % av företagets verksamhet (mätt i omsättning 
eller antal anställda) finns inom ovanstående kontroversiella verksamheter. Anledningen till att 
vi sätter gränsen vid 5 % (och inte vid 0%) är för att tillåta företag att temporärt vara 
involverade i en kontroversiell verksamhet i avvaktan på att företaget går ur det 
engagemanget.  

2 Med alkoholindustri avses företag som tillverkar drycker med en alkoholhalt överstigande 
2,2 volymprocent, det vill säga starkare än lättöl. 

3 Vi samarbetar inte heller med spelföretag vars verksamhet består av vadslagning i någon 
form. Vi har också valt att endast arbeta med lotteriföretag som ger en betydande del av sina 
intäkter till välgörande ändamål. Mentor Sverige kan samarbeta med organisationer som 
bedriver spel om pengar endast om organisationen har tillstånd eller licens i Sverige att 
bedriva spel samt till huvudsaklig del delar ut sitt överskott till allmännyttiga ändamål.  

AFFÄRSPRAXIS 

Skulle något av våra partners bedriva sin verksamhet i strid med nationella eller internationella 
regler och konventioner skall Mentor Sverige inleda en dialog med företaget. Om denna 
dialog inte leder till en lösning som Mentor Sverige tycker är acceptabel kan detta leda till att 
samarbetet med partnern avbryts. För att kunna ta beslut om att avbryta ett samarbete krävs 
beslut i Mentor Sveriges Styrelse eller Exekutiva Grupp.  

 


