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1 Formulera dina värderingar. 
Tänk igenom din strategi 

noga, inta bara vad, utan också 
hur du vill sponsra. Tänk person-
ligt: Vad står du själv för? Vilken 
verksamhet är du själv bekväm 
med att stötta?

2 Skriv en policy. Formulera och 
sätt ord på dina värderingar 

och hur du vill ha det. Det ger 
dig en tydlig värdegrund för att 
diskutera vidare och ställa krav 
på tänkbara sponsorpartners.

3 Tänk igenom ditt syfte. En 
viktig skiljelinje att klara ut 

är om ett kommande samarbete 
är välgörenhet eller sponsring 

som ska bygga ditt butiksvaru-
märke genom ett långsiktigt, 
professionellt samarbete. 

4 Skapa en bra dialog. Ha re-
gelbundna kontakter med 

både ledare och föräldrar om 
du sponsrar en idrottsförening. 
Var tydlig och berätta varför du 
sponsrar, försäkra dig om att 
det finns stöd för dina värde-
ringar.

5 Informera internt. Berätta 
för dina medarbetare om din 

sponsring och vad du vill uppnå. 
Skapa stolthet och gör medar-
betarna till ambassadörer som 
sprider budskapet.

6 Följ upp. Träffa 
klubben eller 

sponsorpartnern 
minst en gång per år, 
ställ krav på doku-
mentation och följ 
upp att policyn och 
era gemensamma 
ambitioner följs. 
Berätta om 
resultaten av 
sponsringen 
internt.

Satsa på sponsring
- på butikens villkor

Värmdö. Ica Maxi, Värmdö är en stor sponsor av ungdoms-
idrott – och bygger sitt engagemang på en tydlig policy. 

Villkoret: Inga elitsatsningar eller toppningar av lag.
– Ungdomar ska må bra av idrott. Jag vill bidra till 

sunda värderingar och en bra samhällsutveckling, säger 
handlaren Pelle Paulsson.

Pelle Paulsson satsar stort 
på sponsring av ungdoms-
idrott.

Det är ett engagemang 
som bygger på tydliga värdering-
ar.

– Jag vill vara en motkraft till 
”elithetsen”. Elitsatsningarna går 
allt längre ned i åldrarna, med 
toppningar och uppdelningar i 
grupper. Resultatet blir att ung-
domar mår dåligt, tröttnar och 
lägger av allt tidigare.

Inne på sitt kontor på Ica Maxi 
Värmdö håller han upp en tid-
ningsartikel. Det är en intervju 
med idrottspsykologen Johan 
Fallby, som säger: ”Om barn och 
ungdomar för tidigt lär sig foku-
sera på resultat bidrar det till ett 
beteende som skapar stress och 
oro”.

Pelle Paulsson vill bidra till en 
annan utveckling.

– Alla ska vara välkomna och få 
en positiv bild av idrotten, det ska 
vara kul att vara aktiv! Då är det 
också fler som fortsätter att träna 
upp i åldrarna. 

Hans erfarenhet är att det sällan 
är ungdomarna själva som ligger 
bakom ”kravspiralen”.

– Det är ofta föräldrarna som 
trycker på för byten till klubbar-
na som vinner mest. Men forsk-
ning visar att elitsatsningar innan 
16-17-årsåldern är meningslösa 
och gör mer skada än nytta. 

Ica Maxi, Värmdö är huvud-
sponsor för fyra lokala lag: Gus-
tavsbergs handboll, Gustavsbergs 
bandy, Ingarö IF och Värmdö 
Hockey.

Butiken har formulerat sina värde-
ringar i en nyskriven sponsrings-
policy.

– Jag tog hjälp av Riksidrottsför-
bundet med policyn. Innan jag går 
in i ett samarbete pratar jag noga 
igenom mina krav och kollar av 
att klubbledningen ställer upp på 
dem.

I ett brev till alla föräldrar har 
han förklarat sin syn. I butiken 
och på idrottsplatserna syns skyl-
tar som tonar ned butiksnamnet 
och lyfter fram värderingarna. 

– Jag har inget emot elitidrott 
i senare delen av tonåren, men 

det är inget jag sponsrar. De klub-
barna har gjort sitt val, mitt val är 
att stötta breddidrotten.

Pelle Paulsson har fått många 
positiva reaktioner.

– Föräldrar har spontant tackat 
mig, och kunder kommer ibland 
fram och pratar i butiken. Det 
känns jätteroligt, säger han och 
avslutar:

– Jag gör inte det här för min 
egen skull eller för butiken, utan 
för att jag verkligen brinner för att 
få unga att må bättre. Jag vill vara 
en del av Värmdö och hjälpa ung-
domar att få uppleva det jag själv 
älskar med idrott.

FAKTA. Ica Maxi, Värmdö

Handlare: Pelle Paulsson.
Butikschef: Mathias Sundqvist.
Nettomsättning: 324,9 mkr 
(2014).
Säljyta: 5 500 kvadratmeter.
Antal artiklar: Cirka 20 000.
Antal kassor: Sju vanliga, åtta 
snabbkassor.
Antal medarbetare: Cirka 140.
Öppettider: 8-22 alla dagar.

SATSAR PÅ BREDDEN. Pelle Pauls-
son, handlare för Ica Maxi på Värm-
dö, vill sprida sunda värderingar 
och stötta klubbar som erbjuder ett 
alternativ till ”elithetsen”. ”Bredd-
idrotten ger laganda, självkänsla, 
glädje och en anledning att stänga 
av tv-spelet. Ungdomar ska må bra 
av träning och lagspel”, säger han.
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6 tips: Så formar du en tydlig  
policy för butikens sponsring 

FEM PRINCIPER. Här är punkterna 
bakom Ica Maxi Värmdös sponsorpolicy:

 ĕ Enbart breddföreningar.
 ĕ Ingen toppning.
 ĕ Ingen elitsatsning för barn.
 ĕ Inga fasta grupper efter kunskapsnivå.
 ĕ Alla får spela matcher.

Nu storsatsar Mellersta Nis-
sadalens konsumentförening 
på sin största butik, Coop Kon-
sum i Hyltebruk.

Butiken har redan fått en ny 
parkering. Nu pågår arbetet 
med en ny entré och fasad 
samtidigt som fyra självskan-
ningskassor installeras. Efter 
sommaren kommer även hela 
kylanläggningen samt kyl- och 
frysdiskar att bytas ut.

– Totalt satsar vi cirka 20 
miljoner kronor. Det är en stor 
investering för en liten före-
ning, säger föreningschefen 
Dan Arvidsson.

Storinvestering  
i Hyltebruk 

I KORTHET

Kioskerna har premiär under maj.

Flera Maxi-butiker 
får sushikiosker

Hemköp satsar  
i Stenungsund

Ica inleder ett samarbete med 
Sushi Daily som erbjuder färsk 
sushi. Två pilotbutiker kom-
mer under våren att öppna 
sushikiosker.

Först ut är Ica Maxi i Nacka 
som öppnar den första fri-
stående sushikiosken inne 
i butiken den 10 maj. Den 
andra enheten öppnar på Ica 
Maxi Erikslund i Västerås den 
17 maj.

Kockarna lagar sushi synligt 
bakom disken samtidigt som 
kunderna köper och betalar 
maten på vanligt sätt i kassan.

Hemköp öppnar på handels-
platsen Stora Höga i Stenung-
sund. Kedjan tar över kläd-
butiken Ademarks lokaler när 
klädbtiken bygger nytt. Det 
rapporterar Lokaltidningen 
Stenungsund. 

Området kring handelsplat-
sen, i södra Stenungsund, har 
expanderat kraftigt när det 
gäller bostäder och nu ska 
även centrumet få ett lyft. 

Butiken, som väntas öppna i 
höst, ska drivas av Lars Norde-
vik som även driver Hemköp i 
Svanesund.  

CITATET

Ica ser inte att kal- 
kylen går ihop, men  
jag hoppas att någon 
annan är intresse-
rad. Det behövs en 
butik i byn.
Per Nordlander, handlare för Ica 
Nära i Liden, som försöker hitta 
en köpare till sin butik. 


