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Policy avseende sponsring och marknadsfö-
ringsbidrag 
 

Sponsring 
- Sällsynt förekommande. 
- Ekonomiska incitament i mycket hög grad. 
- Har alltid en motprestation i förhållande till kommunens insats. 
- Mycket höga krav på koppling till kommunens strategier för tillväxt. 
- Mycket höga krav på koppling till kommunens varumärkesstrategi. 
- Kräver ofta stort engagemang av personal utöver själva sponsorkostnaden. 
- Kräver ofta investeringar i reklammaterial m.m. utöver sponsorkostnaden. 
- Är inte ett bidrag, föreningsbidrag, verksamhetsbidrag etc. 
- Är inte ett köp av en annons (sådant är helt vanlig marknadsföring eller mark-

nadsföringsbidrag). 
- Kommunstyrelsen behandlar ärendena och medel budgeteras i regel inom ramen 

för kommunens näringslivsinsatser. 
- Ärenden bereds av ansvarig tjänsteman för näringslivsfrågor i samråd med chef 

för berörd enhet (ofta kultur- och fritidschef). 

Marknadsföringsbidrag 
- Mindre arrangemang och sammanhang, där kommunen mot ett bidrag erbjuds 

exponering. 
- I huvudsak ekonomiska incitament. 
- Har alltid en motprestation i förhållande till kommunens insats. 
- Bör ha koppling till kommunens strategier för tillväxt. 
- Är inte ett bidrag, föreningsbidrag, verksamhetsbidrag etc. 
- Kan vara köp av en annons eller liknande mindre reklamyta. 
- Kommunstyrelsen behandlar ärendena och medel budgeteras t.ex. inom ramen 

för kommunens näringslivsinsatser. 
- Ärenden bereds av ansvarig tjänsteman för näringslivsfrågor i samråd med chef 

för berörd enhet (ofta kultur- och fritidschef). 

Exempel på verksamheter att sponsra eller att ge marknadsfö-
ringsbidrag 

- Tävlingsidrott på elitnivå, företrädesvis i högsta serien 
- Landskamper 
- SM-tävlingar 
- Riksevenemang eller evenemang med mycket stort upptagningsområde 
- Mässor med mycket stort upptagningsområde 
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Vi skiljer på sponsring, marknadsföringsbidrag och bidrag 
Det finns ett antal viktiga anledningar till varför en kommun bör engagera sig ekono-
miskt i kultur- och föreningsaktiviteter. Det är viktigt att skilja på de olika anledningar-
na. Vissa förenings- och kulturverksamheter ”glider” mellan att bidra till kommunens 
tillväxt, likt det traditionella näringslivet, och att vara viktiga för att de tjänar ett egen-
syfte. En slags kulturell och kommersiell blandning som rätt sponsrat av kommunen kan 
bidra till än större tillväxt. Med egensyfte menas att det berikar våra invånare på ett an-
nat plan än direkt ekonomiskt. I sponsring väger den ekonomiska delen tyngst. I bi-
dragssammanhang väger egensyftet tyngst. Hur mycket kommunen skall sponsra olika 
verksamheter och aktiviteter bör därför bedömas utifrån hur starkt de bidrar till kom-
munens tillväxt. 

Sponsring – ekonomiska incitament i mycket hög grad och mycket höga 
krav på koppling till kommunens strategier för tillväxt 

Sponsring är en affärsöverenskommelse mellan två parter, i vårt fall kommunen och 
någon förening eller något företag. Sponsring enligt Nationalencyklopedin: ”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”. 
 
Skatteverkets definition: ”Ett sätt för företag att sprida sitt eller sina produkters namn är 
att lämna ett ekonomiskt stöd till verksamheter eller personer. Företeelsen brukar 
benämnas sponsring och den som lämnar stödet sponsor. Sponsringen går huvudsakli-
gen till idrottsrörelsen men även forsknings- och utvecklingsprojekt samt kulturevene-
mang kan sponsras.” 
  
Sponsorn måste erhålla något i motprestation. Här får sponsoravtalet stor betydelse för 
att se vilka motprestationer sponsorn erhållit. Motprestationerna marknadsvärderas. 
 
Sponsring kräver ofta mycket engagemang utöver själva sponsorkostnaden. 

Marknadsföringsbidrag – likt sponsring men mindre krav och mindre in-
satser 

Marknadsföringsbidrag är mycket likt sponsring. Skillnaden är att det ofta gäller lite 
mindre arrangemang och sammanhang, där kommunen mot ett bidrag erbjuds expone-
ring och viss form av marknadsföring. Det kräver inte heller så stort engangemang ut-
över själva marknadsföringsbidraget.  Det är precis som sponsring en affärsuppgörelse 
med krav på motprestation. 

Bidrag – ett sätt att stödja en verksamhets egensyfte utan krav på direkt 
motprestation 

Stödet till föreningar förekommer oftast i form av bidrag.Detta i syfte att stimulera och 
befrämja deras aktiviteter bland kommunens innevånare, ofta med en särskild betoning 
av verksamheter för ungdomar. Kommunstyrelsen har ansvar för ett system för före-
ningsstöd, (verksamhets-, investerings- och driftbidrag) som hanteras av kultur- och 
fritidsförvaltningen. Härutöver förekommer även bidrag och stöd i olika former i syfte 
att främja näringslivsutvecklingen, stöd till politiska partierna etc. 


