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Riktlinjer för sponsring 

Bakgrund och syfte 

Vår vision säger att vi ska bli FRÄMST MED NY ENERGI. Det innebär bland annat att vi ska 
ha Sveriges nöjdaste kunder och Sveriges mest engagerade medarbetare. För att nå dit 
behöver vi ambassadörer som stärker vårt varumärke. Syftet med dessa riktlinjer är att 
fungera som en vägledning till rätt beslut angående sponsring. 

Vår syn på sponsring och samarbete 

En förutsättning för ett lyckat samarbete är att båda parter blir starkare tillsammans. Vi kan 
hjälpa en förening, ett evenemang eller annat initiativ ekonomiskt och vi kan få hjälp att växa 
samt stärka vårt varumärke. All sponsring bygger på motprestationer där värdet för Karlstads 
Energi minst motsvarar det belopp eller den prestation som bolaget bidrar med. 
Motprestationerna kan variera beroende på mottagarens förutsättningar och bolagets behov, 
men skall alltid vara i linje med Karlstads Energis vision och värdegrund. 

Karlstads Energi är restriktiva med att sponsra seniorlag, och samarbetar då främst med lag i 
Karlstads kommun som spelar i respektive idrotts högsta serie. Vi strävar efter en jämn 
fördelning mellan sponsring av aktiviteter där kvinnor och män respektive tjejer och killar är 
aktiva. Utöver idrott kan vi även sponsra exempelvis kulturinitiativ, evenemang och 
läromedel.  Riktlinjerna kan även appliceras på olika mässor och event. 

Vi har två sponsringsfönster per år. Det innebär att vi i mars och september går igenom de 
sponsringsförfrågningar som inkommit under året för beslut och åtgärd. Vi gör också 
bedömningar utifrån vår marknadsföringsstrategi för att hitta partners som kan stärka oss i 
hur vi vill uppfattas. 

Varje enskilt samarbete skall följas upp minst årligen för att säkerställa att bolagets riktlinjer 
efterlevs. 

Värdegrund 

All vår sponsring ska ha en tydlig koppling till våra värdeord, och följande skall alltid beaktas 
och tydligt redovisas i beslut om sponsring: 

Hållbara – sponsringen ska bidra till en minskad miljöpåverkan och/eller belysa klimatfrågan 
på ett sätt som stärker vårt varumärke. 

Nära – sponsringen ska nå och/eller gynna våra kunder och potentiella kunder inom det 
geografiska området där vi verkar, det vill säga i första hand i Värmland. 

Framåt – sponsringen ska bidra till att utveckla produkter och tjänster inom de branscher vi 
verkar i samt engagera befintlig och framtida arbetskraft. 

Beslutsfattandet och redovisning av beslut skall också alltid utgå från ett jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv. 
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Checklista för beslut om sponsring 

Vid beslut om sponsring ska beslutsfattarna utgå från en checklista där varje fråga ska 
besvaras med ”JA” eller ”NEJ”. För att en kandidat ska komma ifråga för sponsring måste 
svaret på frågorna 1 – 5 vara ”JA”. Om svaret dessutom är ”JA” på en eller flera av frågorna 
6 – 11 anses kandidaten vara lämplig för sponsring. 

Frågor som ska besvaras 

1. Når sponsringen kunder alternativt potentiella kunder inom vårt geografiska område? 
2. Har samarbetspartnern potential att bli en god ambassadör för vårt varumärke? 
3. Kan sponsringen stärka vårt varumärke i helhet?  
4. Bedriver samarbetspartnern ett aktivt arbete för jämställdhet och mångfald? 
5. Är kostnaden skälig i relation till vad sponsringen ger oss? 
6. Kan sponsringen stärka vårt arbetsgivarvarumärke? 
7. Kan sponsringen bidra till relevanta rekryteringar? 
8. Kan sponsringen utveckla den bransch vi verkar inom och gynna oss i det långa 

loppet? 
9. Kan sponsringen stärka vår position inom den bransch vi verkar i? 
10. Bidrar sponsringen till att utveckla Värmland och göra regionen mer attraktiv? 
11. Finns det tidigare erfarenheter eller referenser som kan påverka beslutet positivt? 

Förutsättningar för ett långsiktigt samarbete 

• Vår samarbetspartner blir en god ambassadör för Karlstads Energi. 
• Vår samarbetspartner står bakom och delar Karlstads Energis värderingar. 
• Vår samarbetspartner arbetar för att stärka Karlstads Energis varumärke. 
• Vår samarbetspartner köper våra produkter och tjänster (i den mån det är möjligt). 
• Vi får kommunicera vårt samarbete i våra kanaler (ex. webbplats, sociala medier, e-

post). 
• Vi får kommunicera vårt samarbete i partnerns kanaler (ex. webbplats, sociala 

medier, e-post)  
• Vi får exponering av vår logotyp enligt överenskommelse. 
• Vår samarbetspartner skall också i övrigt utföra de motprestationer som ligger till 

grund för beslutet om sponsring. 

Anledningar till avbrutet samarbete 

Vi förbehåller oss rätten att avbryta ett samarbete i förtid om: 

Vår samarbetspartner 
• begår ett väsentligt avtalsbrott. 
• försätts i konkurs eller inleder företagsrekonstruktion. 
• eller någon av dess medlemmar eller anställda blir fälld för doping eller i annan brottslig 

handling, agerar eller uttrycker sig kränkande eller rasistiskt, eller på annat sätt skulle 
kunna skada vårt varumärke 
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