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Sammanfattning

I dag är det inte längre tillräckligt för organisationer att erbjuda rätt produkter vid rätt 
tidpunkt till rätt pris och med rätt service. I dag måste de gå ett steg längre, steget går mot 
ändamålsrelaterad sponsring. Ändamålsrelaterad sponsring är ett fenomen som växer mer 
och mer. Sedan slutet av 1990-talet har det vuxit från att ha varit ett taktiskt sätt att 
kortsiktigt öka försäljningen till att bli en affärsstrategisk fråga om positionering och 
varumärke. I sin enklaste form går ändamålsrelaterad sponsring ut på att organisationerna 
associerar sig själva med samt stödjer en god sak eller en socialt värdeskapande 
organisation, detta för att erhålla ökad goodwill.

Organisationer idag har mycket att vinna på att relatera sina produkter och varumärken 
till ett etiskt ställningstagande. Undersökningar som har gjorts visar att sex av tio 
konsumenter beaktar ett företags sociala agerande, inkluderat dess företagsetik och 
miljöprogram, när deras åsikter om företaget utformas. Dessutom har det visat sig att om 
pris och kvalitet är detsamma, vinner det företag som visar på ett socialt ansvarstagande.

Allt oftare är den ändamålsbaserade sponsringen transaktionsbaserad. Detta innebär att 
varje gång en kund köper eller använder ett varumärke, doneras en viss summa till ett gott 
ändamål. Att donera en viss del av summan är ett väldigt lätt och praktiskt sätt att få 
människor involverade i köpprocessen. Det får dem att må bra genom att de sponsrar en 
sak de verkligen bryr sig om.

Ändamålsbaserad sponsring är ett bra sätt, om det görs på ett trovärdigt sätt, för 
organisationerna att stärka dess image, öka dess status, öka kännedomen om varumärket 
samt öka dess goodwill. Claudio Simatovic, VD för Retain24 har sagt:

”Det skapar goodwill när företag löser riktiga problem. Det bästa är att när man gör det 
enklare för kunden gör de det också ofta enklare för sig själva”.
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1. Inledning
Uppsatsen behandlar hur fenomenet ändamålsrelaterad sponsring kan användas för 
att öka en organisations goodwill. I sin enklaste form går fenomenet ut på att 
företaget stödjer ett gott ändamål eller ett socialt värdeskapande projekt och på så sätt  
ökar sin goodwill.

1.1 Bakgrund 
Sponsring i sin nuvarande form är ett relativt nytt fenomen. Från att ha varit 
begränsad under senare delen av 1960-talet och under tidigt 1970-tal har sponsringen 
vuxit avsevärt under de senaste tre decennierna (Olkkonen, 1999). Dagens 
kommersiella sponsring är den snabbast växande verksamheten inom 
marknadsföringssektorn (Meenaghan & Shipley 1999). Orsakerna bakom den 
ständigt ökande betydelsen av sponsring är bland annat de nya möjligheterna och de 
nya användningsområdena inom sponsringen samt behovet av att nå nischade 
marknader och att utveckla ”mjukare” varumärkesassociationer (Kitchen & De 
Pelsmacker, 2004).

Det uppskattas att världsmarknaden för sponsring under 1980-talet och 1990-talet har 
ökat från cirka två miljarder US-dollar till över 17 miljarder US-dollar (Olkkonen, 
1999). I Storbritannien har den totala sponsringsbudgeten ökat från 35 miljoner pund 
per år till 800 miljoner pund på 20 år (Kitchen & De Pelsmacker, 2004). I U.S.A. kan 
detta jämföras med en ökning av 20 procent under det senaste året då organisationer 
spenderade 1.3 miljarder us-dollar på bara ändamålsrelaterad sponsring (Melillo, 
2006).
 
Tidigare gick i princip all sponsring till idrottsektorn, nu är det fler som är med och 
delar på pengarna. Nuförtiden stödjer näringslivet allt oftare både kultur och 
sponsring av social och humanitär karaktär [1]. Efter tragedin den elfte september 
och efter att den asiatiska tsunamin inträffade har världen öppnat ögonen och vaknat 
upp för att ge stöd och hjälp till världens drabbade och missgynnade människor 
(Melillo, 2006). 

Det finns flera skäl till varför ett företag väljer sponsring som 
marknadsföringsverktyg. Ett av skälen är den image- och associationsöverföring som 
sponsring kan innebära [1]. Det gäller dock att sponsorn och det sponsrade ändamålet  
passar tillsammans och har en naturlig koppling till varandra. Konsumenter är inte 
lättlurade och kan ofta genomskåda ett företag som inte har en genuin intention och 
uppriktigt vill gynna samhället (Melillo, 2006).

Tillväxten av ändamålsrelaterad marknadsföring har sedan slutet av 1990-talet vuxit 
från att ha varit ett taktiskt sätt att kortsiktigt öka försäljningen till att bli en 
affärsstrategisk fråga om positionering och varumärke [2]. Konsumenter har numera 
dessutom ett behov av att kunna skapa mening och kunna göra en skillnad (Melillo, 
2006). I en undersökning av 1000 människor i 23 länder, uppgav sex av tio att ett 
företags sociala agerande, inkluderat dess företagsetik och miljöprogram, spelar en 
avgörande roll för hur deras åsikter om företaget utformas (Gobé 2002). 

4

 

http://proquest.umi.com.ezproxy.bib.hh.se/pqdweb?index=10&did=115924932&CSP=544673&SrchMode=1&sid=6&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=590&VName=PQD&TS=1172799514&clientId=46934
http://proquest.umi.com.ezproxy.bib.hh.se/pqdweb?index=10&did=115924932&CSP=544673&SrchMode=1&sid=6&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=590&VName=PQD&TS=1172799514&clientId=46934


Organisationer har idag därför mycket att vinna på att relatera sina produkter och 
varumärken till ett etiskt ställningstagande [2].

1.2 Problemdiskussion
När en organisation investerar i sponsring är det av stor betydelse att 
sponsringsrelationen utnyttjas maximalt och skapar resultat. Genom att utnyttja sina 
sponsringssamarbeten väl kan en organisation påverka konsumenternas attityder och 
värderingar och på så vis stärka varumärkets goodwill (Meenaghan & Shipley, 1999). 
Detta styrks av Grönkvist [1] som skriver att sponsring inte bara handlar om att 
exponera varumärket för målgruppen utan också om att knyta band och bygga 
hållbara relationer, påverka konsumenternas attityder och värderingar och på så vis 
stärka företagets goodwill. Trots att traditionella former av sponsring fortfarande är 
de vanligaste, är ändamålsrelaterad sponsring den växande trend som har ökat mest 
under de senaste åren (Kitchen & De Pelsmacker, 2004). Ett flertal undersökningar 
visar även att konsumenter skulle välja ett varumärke som stödjer goda ändamål 
framför ett varumärke som inte gör det (Melillo, 2006). 

Sponsorn måste med omsorg välja projekt som stödjer etiska värderingar och som 
visar att organisationen tar ett socialt ansvar. Genom sponsring av goda ändamål kan 
organisationer inte bara öka kännedomen om varumärket utan också stärka 
varumärkets rykte och erhålla goodwill från marknaden (Kitchen & De Pelsmacker, 
2004).

I den allt hårdare konkurrensen som organisationer idag försöker klara sig i är det av 
stor vikt att de skiljer sig från mängden. De måste utveckla unika koncept som 
särskiljer dem i kundernas medvetande för att överhuvudtaget kunna överleva på 
marknaden. Dessutom krävs det i allt högre grad att organisationer visar att de bryr 
sig om samhället och dess medborgare. Vi anser att sponsring, speciellt av 
ändamålsrelaterad karaktär, kan vara ett effektivt verktyg i företagens 
marknadsföring för att erhålla kunders och övriga intressenters uppmärksamhet. 
Därmed anser vi det intressant att undersöka hur en organisation kan stärka sin image 
och erhålla goodwill genom att utnyttja sponsring av ändamålsrelaterad karaktär, som 
en del av sin marknadsföring.

Ur ovanstående problembakgrund har följande fråga utformats.

Hur kan sponsring av ändamålsrelaterad karaktär användas för att skapa goodwill?

1.3 Syfte
Syftet är att genom redan befintlig teori skapa en uppfattning om hur och varför 
organisationer idag använder sig av sponsring av ändamålsrelaterad karaktär för att 
skapa goodwill. Genom en fallstudie ska uppsatsen kunna bidra tidigare forskning 
med aspekter och infallssvinklar av fenomenet ändamålsrelaterad sponsring samt 
även organisationens uppfattning om dess effekter på organisationens goodwill.  
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1.4 Avgränsning
Uppsatsen kommer att avgränsas till att analysera ändamålsrelaterad sponsring 
utifrån sponsorns perspektiv och kommer inte att analysera hur den sponsrade parten 
eller konsumenterna ser på sponsringsrelationen. Genom att endast analysera utifrån 
en synvinkel kommer vi att kunna göra en mer djupgående granskning.

Studien har även avgränsats geografisk då den endast kommer att baseras på empiri 
utifrån en organisation verksam på Nya Zeeland. Orsaken till detta är att vi vid tiden 
för studien befinner oss på just Nya Zeeland. 

Då syftet med uppsatsen inte är att generalisera fenomenet ändamålsrelaterad 
sponsring utan att kunna bidra tidigare forskning med aspekter och infallsvinklar har 
vi valt att begränsa oss till att utgå från en enda organisation, baserad på en fallstudie.

1.5 Uppsatsens disposition
Här presenteras uppsatsens disposition för att läsaren lättare ska få en helhetsbild av 
hur uppsatsen är uppbyggd.

Kapitel 1, Inledning
Studien behandlar hur fenomenet ändamålsrelaterad sponsring kan användas för att 
öka ett företags goodwill. Uppsatsen inleds med en bakgrund till fenomenet. Därefter 
följer problemdiskussion, avgränsningar samt studiens syfte.

Kapitel 2, Metod. 
Här beskrivs val av metod samt tillvägagångssätt. Vi visar vårt val av 
vetenskapsteoretiskt synsätt samt undersökningsmetod, datainsamlingsmetod och 
metodkritik. Syftet med en detaljerad metodbeskrivning är att det ska vara möjligt för 
någon annan att upprepa metoden under precisa förhållanden samt vara möjligt att 
föra fram synpunkter av valet av metod (Backman, 1998).

Kapitel 3,  Teori. 
Teorin behandlar den teoretiska bakgrund vi har valt att basera studien på. Under 
detta kapitel beskrivs teori om fenomenen sponsring, ändamålsrelaterad sponsring 
och goodwill. 

Kapitel 4, Empiri. 
I detta kapitel behandlas empirin, vilken bygger på intervjuer och observationer av ett 
utvalt sponsringssamarbete. I empirin kommer det att redogöras för de resultat som 
framkommit i undersökningen. Empirin kommer sedan tillsammans med föregående 
teoriavsnitt, att fungera som bas för analysen och slutdiskussionen.

Kapitel 5, Analys. 
I detta kapitel analyseras både likheter och olikheter mellan teori och empiri. En 
jämförelse görs vad gäller de olika uppfattningarna om ändamålsrelaterad sponsring, 
sponsringens mål och syfte samt dess påverkan på organisationers goodwill och 
image.
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Kapitel 6, Diskussion och slutsatser.
Uppsatsen avslutas med en diskussion av de slutsatser som vi har kommit fram till 
utifrån kapitel 5, analys. Dessutom ges förslag till fortsatt forskning.
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2. Metod
Här beskrivs val av metod samt tillvägagångssätt. Vi visar vårt val av 
vetenskapsteoretiskt synsätt samt undersökningsmetod, datainsamlingsmetod och 
metodkritik. Syftet med en detaljerad metodbeskrivning är att det ska vara möjligt för 
någon annan att upprepa metoden under precisa förhållanden samt vara möjligt att 
föra fram synpunkter till valet av metod (Backman, 1998).

2.1 Vetenskapsteoretiska synsätt
Det finns två olika huvudinriktningar inom vetenskapsteorin, positivism och 
hermeneutik. Det centrala inom positivismen är att det som kan förutsägas är det som 
ska ses som kunskap. Till denna kunskap finns det två olika källor, nämligen 
iakttagelse och logik. Iakttagelsen baseras på sinneserfarenheter [3] och den logiska 
kunskapen genom logik, till exempel att två plus två alltid blir fyra. Inom 
positivismen finns det en objektiv verklighet som forskaren ska försöka förklara med 
hjälp av ett orsak-verkan-samband och inte med egna subjektiva bedömningar (Patel 
& Davidsson 1994).
 
Det finns många skillnader mellan de två synsätten. Den främsta är att inom 
hermeneutiken är det forskarens subjektiva uppfattning om verkligheten som 
avspeglas i dennes bedömning av verkligheten och förståelse uppnås genom analys. 
Ytterligare en stor skillnad är att inom hermeneutiken används tolkning som 
huvudsaklig forskningsmetod och det är inte den absoluta sanningen som söks då den 
inte anses existera [4].

Avsikten med uppsatsen är att uppnå en förståelse genom analys, varvid vi har valt 
att använda oss av det hermeneutiska synsättet. En aspekt som stödjer vårt val av 
synsätt är att empirin baseras på observationer och intervjuer. Att bearbeta och tolka 
dessa utan att subjektivitet och egna tolkningar spelar in är relativt svårt. Dessutom är 
det mycket möjligt att om några andra studenter skulle undersöka samma ämne 
skulle resultatet bli annorlunda, något som är typiskt för hermeneutiken.

2.2 Val av undersökningsmetod
Det finns två sätt att gå tillväga då man väljer undersökningsmetod. Antingen låter 
man problemet bestämma metoden, kvalitativ ansats, eller metoden bestämma 
problemet, kvanitativ ansats (Patel och Davidsson, 1994). Då vi har valt att göra en 
kvalitativ studie har vi valt att låta problemet bestämma val av undersökningsmetod.

Det finns flera olika metoder att använda då information inhämtas. De vanligaste 
metoderna enligt Patel och Davidsson (1994) är survey-undersökning, fallstudie samt 
experiment. Vi har valt att använda oss av en fallstudie med vilken det går att 
illustrera fenomenen sponsring och orsaksrelaterad sponsring. Fallstudien grundas på 
den Nya Zeeländska organisationen  Just Water NZ och deras sponsring av Kidney 
Foundation.
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2.3 Urvalsbeskrivning
Organisationen som undersöks i denna studie ansågs lämplig att studera då den aktivt 
arbetar med ändamålsrelaterad sponsring samt har en långvarig erfarenhet av ämnet. 

Personerna som intervjuades har alla olika bakgrund och befattning, gemensamt är 
dock att alla är väl insatta i företagets ändamålsrelaterade sponsring samt besitter en 
stor kunskap om ämnet.

2.4 Datainsamlingsmetoder
Förutom undersökningsmetod måste även datainsamlingsmetod väljas. Ofta görs en 
indelning i primär och sekundär data. Primär data är data som inte finns sedan 
tidigare utan måste samlas in till varje specifik undersökning. Den kan inhämtas 
genom till exempel observationer, enkätundersökningar samt intervjuer. Denna data 
anses allmänt vara mer tillförlitlig än sekundär data, då den bygger på 
förstahandsuppgifter. Den sekundära datan kan inhämtas genom litteratur, artiklar 
och statistik och bygger, till skillnad från den primära datan, på andrahandsuppgifter 
(Kylén, 2004).

I denna studie har både primär och sekundär data använts. 

2.4.1 Primär data 
Den primära datan i denna studie samlades in genom tre olika intervjuer. Personerna 
som har intervjuades ansågs besitta stor kunskap om ämnet och därför vara lämpliga 
att intervjua.

2.4.2 Sekundär data
Den sekundära datan inhämtades från olika litteraturkällor såsom böcker och artiklar. 
Även olika webbsidor användes. 

2.5 Tillvägagångssätt
För att inledningsvis skapa oss en bild av ändamålsrelaterad sponsring och hur det 
kan användas för att öka ett företags goodwill införskaffades lämplig litteratur. Både 
böcker, artiklar och webbsidor undersöktes. Litteraturen granskades mycket noggrant 
och endast de delar som ansågs relevanta för studiens innehåll bearbetades vidare. 
Resultatet blev studiens teoriavsnitt. 

Redan i ett tidigt skede, samtidigt som den sekundära informationen inhämtades, 
kontaktades Just Water NZ. Just Water NZ är en väl etablerad organisation på Nya 
Zeeland och den arbetar aktivt med ändamålsrelaterad sponsring. Organisationen 
informerades om studiens mål och syfte och gav sitt godkännande.

För att få tillgång till primär information genomfördes tre olika intervjuer på Just 
Water. Intervjuerna skedde i form av panelintervjuer, det vill säga flera intervjuare 
och en intervjuperson. Då ambitionen var att få fram varje enskild persons åsikt om 
ändamålsrelaterad sponsring samt dess inverkan på företagets goodwill, genomfördes 
intervjuerna enskilt. Intervjufrågorna var till största delen öppna, detta för att ge 
intervjupersonerna stort utrymme samt för att undvika att gå miste om relevant 

9

 



information. Som underlag till intervjuerna användes en intervjuguide, vilken täckte 
in fyra olika områden. De olika områdena var: ändamålsrelaterad sponsring, Just 
Waters sponsring av Kidney Foundation, Just Waters mål med sponsringen samt 
goodwill och image. Varje intervju skrevs ned noggrant och omedelbart efter varje 
samtal bearbetades det framkomna resultatet och kompletterades sedan med sådant 
som glömts eller missats att skriva ned. Vid den slutgiltiga sammanställningen av 
intervjuerna utelämnades sådant som inte ansågs vara relevant för studiens syfte. 

Samtliga intervjupersoner lämnade sina godkännanden till att deras svar publiceras i 
det som utgör studiens empirikapitel.

Då all empiri var inhämtad jämfördes den med den befintliga teorin. Många likheter, 
men också vissa olikheter upptäcktes, något som resulterade i ett diskussionskapitel 
där även slutsatser avhandlas.

2.6 Metodkritik
För att ge läsaren en chans att bedöma studiens trovärdighet är det oerhört viktigt att 
redogöra för eventuella svagheter med det valda tillvägagångssättet (Backman, 
1998).

Även då vår ambition inte var att generalisera fenomenet ändamålsrelaterad 
sponsring och hur det kan öka ett företags goodwill, kan viss kritik ändå riktas mot 
att bara ett företag studerades. Vi är väl medvetna om att resultatet inte är 
representativt för alla organisationer, då ett urval har skett. Hur väl vårt utvalda 
företag representerar de övriga företagen är omöjligt att avgöra, dock anser vi, genom 
stöd från teorin och empirin, att det är det mycket möjligt att resultatet kan tillämpas 
även på andra företag. Vissa mönster och tendenser som framkom i vår empiri, finner 
vi stöd för i vår teori.

Ytterligare en aspekt som det kan riktas kritik mot är huruvida vi har intervjuat de 
mest lämpliga personerna eller ej. Vi bad om att få intervjua de personer som besitter 
mest kunskap och har mest erfarenheter inom ämnesområdet. De personer som har 
intervjuats i denna studie har valts ut av företagets ledning, vilket vi anser styrker 
vårt urval. Även frågan om intervjupersonernas svar är representativa för hela 
företaget kan diskuteras. Vi anser dock att då de tre intervjupersoner aktivt arbetar 
med företagets ändamålsrelaterade sponsring och är väl insatta i ämnet kan deras svar 
genomsyra hela företaget.

2.7 Validitet och reliabilitet
Begreppen validitet och reliabilitet används för att beskriva hur väl datainsamlingen i 
studien har fungerat. Validiteten i en studie avser värdet på de uppgifter som 
inhämtas; hur pass användbara de är för att lösa problemet. Reliabiliteten avser 
informationens tillförlitlighet det vill säga hur trovärdig den är (Kylén, 2004).

Vi anser att validiteten i denna studie är god då våra intervjuer mäter det som avses 
att mätas, det vill säga hur ändamålsrelaterad sponsring kan användas för att öka ett 
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företags goodwill. Vad gäller reliabiliteten är den mer svårbedömd. Det finns en risk 
att vi har missat att ställa följdfrågor samt tolkat intervjusvaren på annat sätt än vad 
intervjuobjekten menat.
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3. Teori
Teorin behandlar den teoretiska bakgrund vi har valt att basera studien på. Under 
detta kapitel beskrivs teori om fenomenen sponsring, ändamålsrelaterad 
marknadsföring och goodwill. 

3.1 Definitioner av nyckelord
Här presenteras definitioner av de huvudbegrepp som vi har valt att fokusera på.

Vi har valt att utgå från dessa definitioner av sponsring då vi anser att dessa 
definitioner beskriver huvudbegreppen på ett klart och tydligt sätt.  
 

3.1.1 Sponsring
Meenaghan (1999) definierar sponsring enligt följande:
Ett företag köper genom att sponsra ett särskilt evenemang eller aktivitet, rätten till 
att associera sig med den profil eller image som det sponsrade objektet innehar och 
att exploatera denna association kommersiellt. 

Sleigh (1989) definierar sponsring som:
“…a business relationship between a provider of funds, resources or service and an 
individual, event or organization which offers in return some rights and association 
that may be used for commercial advantage” (s. 4). 

3.1.2 Ändamålsrelaterad sponsring
Ändamålsrelaterad sponsring innebär att företagen associerar sig själva med, samt 
stödjer en god sak eller en socialt värdeskapande organisation (Kitchen, 1997).

3.1.3 Goodwill
Goodwill kan förklaras som den positiva image konsumenterna har om ett företag 
eller varumärke (Mennaghan & Shipley, 1999) (Kotler, 2003). 
 

3.2 Vad är sponsring?
Sponsring kan beskrivas som ett affärsmässigt samarbete, vilket är till ömsesidig 
nytta för två eller flera parter där parterna frivilligt väljer varandra. I gengäld mot att 
sponsorn får vissa förmåner, oftast en exponering för organisationens logotype eller 
organisationens namn, får den sponsrade parten kontanta medel, varor eller tjänster 
som motprestation. Om det inte finns några krav på motprestation är det inte fråga 
om sponsring utan handlar då istället om en gåva eller donation. Med sponsring som 
verktyg kan sponsorn även utnyttja möjligheten att använda den sponsrade partens 
namn för att öka sin egen goodwill [5].

Sponsring ses i första hand som ett kommunikationsverktyg som används för att nå 
ut till externa intressenter. Det kan även användas för att effektivt nå en organisations 
interna publik, till exempel personal. 
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Majoriteten av all sponsring, oavsett vilken typ, är inte en ensam 
marknadsföringsaktivitet utan komplimenteras med till exempel direktreklam, PR 
och sales promotion (Fill, 1999). Enligt författaren är det oklart om sponsring som 
marknadsföringsterm är en del av reklam, sales promotion eller public relation (PR). 
Då medvetenhet är det som företag i huvudsak vill ha ut av sin sponsring, kan den 
lätt hamna i reklamkategorin. Författaren menar dock att det traditionella sättet att se 
på sponsring som att det är en del av PR. När Kotler (2003) i sin bok Marketing 
management anger olika metoder för att stärka ett varumärke nämner han sponsring 
och public relations som två skilda begrepp samtidigt som han i ett annat kapitel även 
nämner sponsring som ett av huvudverktygen inom PR. Enligt Shank (2002) och 
Shilbury, Quick och Westerbeek (1998) är sponsring en fristående del av en 
promotion mix tillsammans med PR, sales promotion och reklam. Levinson (1995) 
menar att sponsring fungerar dåligt som ett ensamt marknadsföringsverktyg. 
Däremot menar författaren att sponsringen kan komplettera den övriga 
marknadsföringen såsom reklam och sales promotion och dessutom skapa 
trovärdighet till reklamkampanjerna. 

3.2.1 Sponsringens mål och syfte
Syftet med sponsring från det sponsrande företagets synvinkel är, enligt Kitchen 
(1997), att dra nytta av medieexponeringen och/eller de goda associationer som 
sponsringen medför. Meenaghan & Shipley (1999) menar att det främsta målet med 
sponsring är att stärka varumärkets image vilket även Kotler (2003) instämmer i. 
Meenaghan (1991) menar även att varje sponsrad aktivitet har sin egen personlighet, 
unika attribut och värden som kan utnyttjas kommersiellt av det sponsrande 
företaget. 

Enligt Fill (1999) finns det både primära och sekundära anledningar med att använda 
sig av sponsring som ett marknadsföringsverktyg. De primära anledningarna är att 
skapa medvetenhet, förstärka kundlojaliteten och förbättra företagets eller 
varumärkets image. Även Shank (2002) menar att den viktigaste anledningen till 
sponsring är att sponsorn kan upprätthålla eller bygga en image. Imagebyggandet är 
ett tvåvägssamarbete mellan det sponsrande företaget och det sponsrade objektet, där 
företaget kan dra nytta av den andra partens goda rykte eller status för att erhålla 
goodwill. De sekundära anledningarna kan vara mer samvetsrelaterade, men generellt 
kan de ses som ett sätt att attrahera nya kunder, ge support till mellanhänder samt 
stödja personalmotivationen och moralbyggandet inom den egna personalen. Shank 
(2002) har i likhet med Fill (1999) tagit upp möjligheten att nå ut till nya målgrupper 
som ett av målen med sponsring liksom förstärkning av kundlojaliteten och 
relationsmarknadsföring. 

3.2.2 Olika typer av sponsring
Organisationer som sponsrar har som huvudsakligt syfte att marknadsföra och 
profilera sig själva. Målsättningen är därför ofta att tilltala en så stor grupp i 
samhället som möjligt. Idrott har varit det traditionellt stora sponsringsområdet. 
Utvecklingen ser dock ut att gå mot en ökad sponsring av kultur och sociala eller 
humanitära områden [6].
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Kitchen och De Pelsmacker (2004) delar in fenomenet sponsring i tre olika 
sponsringstyper; eventsponsring, ändamålsrelaterad sponsring samt 
broadcastsponsring. Vid eventsponsring organiserar sponsorn själv eller tillsammans 
med någon annan ett event eller sponsrar ett event som någon annan organiserar. Vid 
ändamålsrelaterad sponsring associerar sponsorn sig själv till ett gott ändamål eller 
en socialt värdeskapande organisation. Den tredje typen av sponsring är 
broadcastsponsring, även kallad programsponsring, så som tv- och radiosändningar. 
Denna typ av sponsring går ut på att sponsorn formellt associerar sig med ett 
program eller utnyttjar ett program för att marknadsföra sitt varumärke.

Organisationer som koncentrerar sina sponsringsmedel till en och samma 
sponsringskategori kommer att skapa en image som är förknippad med den specifika 
kategorin. Om en organisation söker exploaterbara objekt med hög profil bör den 
sponsra sport eller masskultur, medan de organisationer som strävar efter en 
omtänksam image bör sponsra ändamålsrelaterade evenemang (Meenaghan, 1991).  
Det är av stor vikt för organisationerna att undersöka vilka event som är så pass 
relevanta, värdefulla och håller så pass hög kvalitet, att de är beredda att sätta sina 
namn på dem (Sleight, 1989).

3.3 Ändamålsrelaterad sponsring
I dag är det inte längre tillräckligt för organisationer att erbjuda rätt produkter vid rätt 
tidpunkt till rätt pris och med rätt service. I dag måste de gå ett steg längre (Sleight, 
1989). Detta kan göras genom ändamålsrelaterad sponsring. Ändamålsrelaterad 
sponsring innebär att organisationerna associerar sig själva med, samt stödjer en god 
sak eller en socialt värdeskapande organisation (Kitchen, 1997). Det handlar om att 
organisationerna associerar varumärket till ett etiskt ställningstagande och långsiktigt 
bygger upp ett gott anseende [7]. Baker (2003) beskriver ändamålsrelaterad 
sponsring som en speciell inriktning där huvudmålet är att stödja goda orsaker för att 
skapa en positiv image. Ändamålsrelaterad sponsring kan enligt Gobé (2002) även 
användas för att lägga till en ”måbra-känsla” i köpprocessen. Att lägga till en sådan 
känsla menar författaren är en populär strategi för många organisationer och 
undersökningar som har gjorts visar att om pris och kvalitet är detsamma, vinner det 
varumärke som strävar efter att ta ett socialt ansvar. Vidare skriver författaren att 
känslor är det som bäst förbinder människor till ett varumärke. Genom att dessutom 
länka den ändamålsrelaterade sponsringen till en känd och uppskattad person kan 
företagets budskap förstärkas (Melillo, 2006). 

Allt oftare är den ändamålsrelaterade sponsringen transanktionsbaserad vilket 
betyder att en organisation lovar att avsätta pengar åt ett gott ändamål, en social 
aktivitet eller en socialt värdeskapande organisation, varje gång en kund köper eller 
använder varumärket. Ett exempel på detta är American Express sponsringsprogram 
då två cent per kreditkortstransanktion går till matkök för de hemlösa (Kitchen & De 
Pelsmacker, 2004). Gobé (2002) skriver att det finns många kreativa sätt att direkt 
involvera kunderna i processen att stödja de ändamål som de bryr sig mest om. Att 
genom transaktionsgrundad ändamålsbaserad sponsring donera en viss del av 
summan kunderna handlar för, till ett specifikt ändamål, är ett väldigt lätt och 
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praktiskt sätt att få människor att må bra genom att de sponsrar en sak de verkligen 
bryr sig om. Det är även ett sätt för varumärket att vinna status (Kitchen & De 
Pelsmacker, 2004). 

Inom den ändamålsbaserade sponsringen är det är viktigt att organisationerna kopplar 
sina kärnvärderingar till goda ändamål som konsumenterna kan relatera till. De 
organisationer som inte enbart arbetar för att uppfylla sina egna affärsmål utan även 
arbetar för att uppfylla samhällets mål, skapar varumärken som särskiljer dem från 
andra. Detta är något som leder till att organisationerna lockar nya kunder, vilka 
senare blir lojala kunder. Det går helt enkelt ut på att företagen ger för att få tillbaka 
[7]. 

Ändamålsrelaterad sponsring karaktäriserar, enligt Kitchen & De Pelsmacker (2004) 
sponsorn som involverad, engagerad och som en hängiven partner. En sponsrande 
organisation kan ta ytterligare ett steg och genom ändamålsrelaterad sponsring bli en 
värdeskapande marknadsförare då sponsorn tar på sig ett socialt ansvar och etiska 
värderingar. Författarna menar att sponsorn måste med omsorg utse projekt som 
stödjer dess etiska värderingar och som visar att organisationen tar ett socialt ansvar. 
Ett exempel på en värdeskapande marknadsföringsorganisation är The Body Shop. 
Organisationen åtar sig att inte testa sina kosmetiska produkter på djur, anamma en 
rättvis handelspraxis och använda sig av återvinningsbara förpackningar. En del av 
organisationens vinst investeras också i sociala ändamål (Kitchen & De Pelsmacker, 
2004)
 
Om en organisation implementerar ändamålsrelaterad marknadsföring eller sponsring 
på ett trovärdigt sätt kan det enligt Kitchen & De Pelsmacker (2004) generera mycket  
positiva effekter. Studier visar att så många som två av tre konsumenter är villiga att 
beakta organisationens godhjärtade aktiviteter då de tar ett köpbeslut.Organisationer 
som är engagerade i ändamålsrelaterad marknadsföring måste ständigt respektera 
vissa viktiga principer såsom integritet, ärlighet, ömsesidig respekt och ömsesidig 
behållning. Författarna menar att om organisationer inte tar hänsyn till dessa 
principer kommer den ändamålsrelaterade marknadsföringen misslyckas och 
varumärket får ett rykte av falskhet och hyckleri. 

Kitchen & De Pelsmacker (2004) anser att genom sponsring av goda ändamål kan 
organisationer inte bara öka kännedomen om varumärket utan också stärka 
varumärkets och organisationens rykte. Baker (2003) menar att ett av huvudattributen 
med ändamålsrelaterad marknadsföring är dess möjlighet att skapa relationer med 
flera olika intressenter samtidigt. Dessutom anser författaren att ändamålsrelaterad 
marknadsföring kan bygga och förstärka en image samt generera kundvärden. Enligt 
Kitchen och De Pelsmacker (2004) har konsumenterna på dagens marknad under den 
senaste tiden ökat känsligheten för etiska frågor och där kan företag utnyttja den 
ändamålsrelaterade marknadsföringen för att skapa en positiv image för 
organisationen och dess produkter. Ändamålsrelaterad marknadsföring är en allt 
viktigare form av sponsring och står enligt Kitchen & De Pelsmacker (2004) för en 
allt större del av sponsringsbudgeten. 

Att vilja engagera sig i etiska aktiviteter, lämna bidrag till välgörenhet och medverka till 
en bättre värld är en trend som växer. Rapporter från ett flertal självständiga 
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omvärldsanalysföretag visar att etiska aspekter blir allt viktigare vid konsumenternas val 
av produkter och varumärken. Ändamålsrelaterad marknadsföring är ett fenomen som har 
vuxit kraftigt sedan slutet av 1990-talet, det har vuxit från att ha varit ett taktiskt sätt att 
kortsiktigt öka försäljningen till att bli en affärsstrategisk fråga. Organisationer har idag 
mycket att vinna på att relatera deras produkter och varumärke till ett etiskt 
ställningstagande [2].
 
Organisationens rykte har aldrig varit mer betydelsefullt. De organisationer som 
lyckas med att skapa ett gott rykte kring sitt varumärke kan få mycket positiva 
resultat. Avsaknaden av konsekventa och integrerade ändamålsrelaterade aktiviteter 
kan leda till en bristande image för organisationen och dess varumärke. 
Ändamålsrelaterad marknadsföring har blivit ett centralt begrepp för alla 
organisationsledningar och inte bara en trend. Organisationer måste lägga fokus på 
att skapa, behålla och skydda sitt rykte och sin image [8]. 

Den snabba tillväxten av etiska investeringar reflekterar ett ökat behov av socialt 
ansvarstagande hos dagens organisationer. Genom att organisationer anammar etiska 
värderingar och bryr sig om omvärlden kan de erhålla många fördelar på marknaden. 
Idag förväntas organisationer ge någonting tillbaka till deras marknad och omvärld i 
form av ansvarstagande projekt [8]. Ett övervägande antal rapporter från oberoende 
omvärldsanalysföretag visar på hur konsumenter i sitt val av produkter i ökad grad 
uppmärksammar om ett företag har ett tydligt etiskt ställningstagande. En större 
studie av hur konsumenterna förhåller sig till varumärken och ändamålsrelaterad 
marknadsföring visar inte bara på vad konsumenten säger eller tycker, utan även på 
hur konsumenten faktiskt agerar. 48 % av konsumenterna visade på en påtaglig 
förändring i beteende. De bytte varumärke, använde vissa produkter oftare och 
provade andra produkter. När dessa konsumenter fick veta att en organisation var 
engagerad i en social fråga sökte de efter produkter från just den organisationen [7].

3.4 Fördelar och nackdelar med sponsring
I likhet med reklam har sponsring flera för- och nackdelar men också många 
möjligheter. Med hjälp av sponsring kan en organisation utnyttja de starka 
associationer som finns kring exempelvis ett event, ett gott ändamål eller ett tv-
program. Detta gör att sponsring potentiellt är ett mycket starkare verktyg för att 
skapa och stärka en image än vad reklam är. Med sponsring kan dessutom 
organisationer effektivt länka samman varumärket med ett specifikt 
marknadssegment. Genom att exponera ett varumärke i en hög involverad och 
experimentellt sponsrad aktivitet istället för att tvinga fram produktens karaktär och 
prestation, kan resultatet av varumärkets kommunikation bli väsentligt starkare och 
mycket mer övertygande. Varumärket kan också exponeras indirekt för målgruppen, 
exempelvis genom en tredje part, i detta fall den sponsrade aktiviteten. Detta kan leda 
till ett större förtroende för varumärket och dess karaktär (Kitchen & De Pelsmacker, 
2004).
 
Potentiella kunder är numer mycket svårare att attrahera genom att använda push-
metoder och massmedial reklam. Det krävs istället ett allt mer varsamt närmande för 
att nå de allt mer specifika målgrupperna. Kunder måste bli förförda och lockade 
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istället för påtvingande att köpa produkter. Varsamt och noggrant designade 
sponsringsprogram är idealiska för att närma sig en specifik målgrupp och få dem 
involverade (Kitchen, 1997). Sleight (1989) menar att sponsring når publiken genom 
deras intressen och livsstilar samt att den når publiken på ett icke-kommersiellt sätt, 
vanligtvis i en social och avslappnad miljö.

Om sponsring används på rätt sätt, det vill säga är rätt inriktat och uppfattas korrekt 
av mottagarna, kan det vara ett mycket kostnadseffektivt media jämfört med 
annonsering (Sleight, 1989). Enligt Kitchen och De Pelsmacker (2004) har sponsring 
även visat sig innehålla mindre brus, bidra med en högre trovärdighet och 
involvering samt ha större påverkan än massmarknadsföring. Författarna menar att 
med hjälp av sponsring är det lättare att närma sig konsumenterna på ett mer modernt  
sätt. Att kommunicera och få dem att ta ett köpbeslut är lättare än med hjälp av några 
av de mer traditionella marknadsföringsverktygen, som massmedialreklam och sales 
promotion.
 
Enligt Sleight (1989) är sponsring ett flexibelt media som kan användas för flera 
olika ändamål. Det kan till exempel användas till att skapa kännedom, förstärka 
image, media exponering samt utveckla nya marknader. Däremot anser Kitchen och 
De Pelsmacker (2004) att sponsring dock är ett mindre flexibelt 
marknadskommunikationsverktyg i jämförelse med reklam då den många gånger inte 
är så bra på att exponera produkter eller ge vidare information om produkters 
karaktär. Det finns dessutom en risk att sponsringen för med sig oönskade 
associationer och negativ image, då exempelvis en sponsrad person beter sig illa eller 
en sponsrad föreställning får dåliga recensioner (Kitchen & De Pelsmacker, 2004). 
Även Shank (2002), Shilbury et al. (1998), och Haywood (1998) beskriver 
nackdelarna med sponsring som risken med att det sponsrande evenemangets image 
förändras negativt och detta i sin tur överförs på den sponsrande organisationen. Vid 
sponsring av sociala- och miljöaktiviteter finns enligt Meenaghan (1999) en risk för 
att den sponsrande partnern kan ses som manipulativ och exploaterande i sina försök 
att bara verka godhjärtad.

3.5 Goodwill
”As individuals we all get the reputation we deserve. Why? Because our reputation is 
decided by others who observe the way that we behave” (Haywood 2005, s. 12).

Det finns många termer inom varumärkesteorin som hänger nära samman. Uttryck 
som goodwill, image, och anseende förekommer om vartannat och orden kan ha 
likartad betydelse, eller skiljas åt beroende på vilken litteratur som studeras. 
Nationalencyklopedin (1992) benämner goodwill som något som förknippas med 
företagets goda anseende, kompetens hos personal och produktutveckling. Trots att 
goodwill till och med är en bokföringsmässig term förekommer det ingen enhetlig 
metod som samtliga organisationer använder sig av. Mätning av goodwill sker oftast i 
samband med förvärv. Värdet av varumärke kan vara en del av goodwill, men 
goodwill innefattar även andra immateriella värden (Nationalencyklopedin, 1992).

17

 



Genom sponsring kan en organisation få sina kunder att tycka gott om organisationen 
och på så vis skapa goodwill (Levinson, 1995). Kitchen och De Pelsmacker (2004) 
går ett steg vidare och hävdar att en organisation kan, genom att sponsra sociala 
aktiviteter och goda ändamål, utnyttja publiciteten till att öka 
varumärkeskännedomen, varumärkets framtidsutsikter och erhålla goodwill från 
marknaden. 

”Det skapar goodwill när företag löser riktiga problem. Det bästa är att när man gör 
det enklare för kunden gör de det också ofta enklare för sig själva.”

- Claudio Simatovic´, VD för Retain24 [9]. 

3.5.1 Graden av goodwill 
En studie av Meenaghan (1991) visar att graden av goodwill varierar mellan de olika 
sponsringstyperna och att graden av goodwill beror på två faktorer, typ av sponsring 
och grad av exploatering. Studien visade att konsumenters goodwill var lägre 
gentemot kommersiell sponsring, vilken konsumenterna uppfattade som mer lik 
reklam än sponsring av social karaktär. Vidare visade samma studie att sponsring 
som exploaterade det sponsrande företagets namn eller varumärke i högre grad än en 
annan sponsringsaktivitet gav lägre grad av goodwill. Författaren menar att dessa 
faktorer måste tas i åtanke när en organisation överväger att sponsra en aktivitet, 
speciellt då målet med sponsringen är att ikläda sig aktivitetens image och för att 
generera goodwill.
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4. Empiri
I detta kapitel behandlas empirin, vilken baseras på tre olika intervjuer samt 
observationer av ett utvalt sponsringssamarbete. De tre intervjupersonerna är Connie 
Miller – Project Manager, Brian Simpson – Chief Operation Officer samt Michael 
Fann – General Manager. I empirin kommer det att redogöras för de resultat som 
framkommit i undersökningen. Empirin kommer sedan tillsammans med föregående 
teoriavsnitt, att fungera som bas för analysen och slutdiskussionen.

4.1 Organisationsbeskrivningar
Nedanstående avsnitt behandlar organisationen Just Water New Zealand och dess 
verksamhet, samt organisationen New Zealand Kidney Foundation.  Dessutom 
beskrivs Just Waters tidigare frontfigur, Jonah Lomu och hans roll i 
sponsringssamarbetet. 

4.1.1 Just Water New Zealand
Just Water (NZ) Limited etablerades år 1988 av Tony Falkenstein, grundaren till Red 
Eagle Corporation. År 2003 bytte företaget namn till Just Water International och året 
därefter börsnoterades organisationen. Hela organisationen härstammar från Red 
Eagle Corporation som är Tony Falkensteins familjeägda ursprungsbolag [10].

Just Water International har sedan etableringen varit i stark illväxt och resultatet från 
år 2006 sista halvårsrapport var 10.5 millioner NZD, det vill säga i dagsläget ungefär 
53.5 miljoner svenska kronor. Organisationen har tre dotterbolag vilka är Just Water 
NZ, Aqua Cool och Clear Water Filter systems. Alla tre dotterbolagen verkar inom 
vattenmarknaden och är därför direkt eller indirekt konkurrenter [10].

Just Water NZ hyr i första hand ut water coolers men tillhandahåller även försäljning 
av dem om kunden så önskar. De lägger stor vikt på att upprätthålla en hög kvalitet 
och erbjuder sina kunder ett omfattande serviceavtal vilket inkluderar underhållning 
av kundernas water coolers.  Förutom detta säljer de även tillhörande muggar, vilka 
är specialanpassade för Just Waters mugghållare [10]. 

4.1.2 New Zealand Kidney Foundation
New Zealand Kidney Foundation grundades 1979 som en ideell förening och 
organisationen är helt beroende av allmänhetens finansiella bidrag och insatser.  De 
arbetar främst för att finansiera forskning kring njursjukdomar och dess botemedel. 
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Ytterligare ett av New Zealand Kidney Foundations syften är att främja donationer 
av njurar och andra vitala organ samt vävnader för transplantation. Organisationen 
vill även förse allmänheten med kunskaper om njursjukdomar för att symptom tidigt 
skall kunna upptäckas och tillhandahålla drabbade människor information om den 
behandling som krävs. Den verkar även för att knyta samman och stödja 
supportgrupper för drabbade personer som ett led i rehabiliteringen [11].

Kroniska njursjukdomar står för cirka en tredjedel av Nya Zealands hälsokostnader 
och antalet som drabbas stiger ständigt, ungefär en av sju nya zeeländare är drabbad 
av en njursjukdom [12]. Diabetes är den största njursjukdomen i Nya Zeeland och 
Kidney Foundation känner sig manade att kämpa mot detta växande problem. Detta 
gör de bland annat genom att marknadsföra vatten som det hälsosammare alternativet 
jämfört med annan dryck [11]. 

4.1.3 Jonah Lomu
Jonah Lomu är en stor sportlegend på Nya Zeeland och har spelat för All Blacks, det 
Nya Zeeländska rugbylandslaget. Genom ett sponsringsavtal med Red Eagle 
Corporation blev Lomu år 1996 ambassadör för Just Water International (Miller, 
2007).

Ett år senare, år 1997, upptäcktes vid en medicinsk undersökning att Lomu hade ett 
allvarlig njurfel och var tvungen att genomgå ett intensivt rehabiliteringsprogram. 
Trots detta fortsatte han att vara framgångsrik inom världscupen i rugby. 1998 beslöt 
han sig dock för att det var tid att koncentrera sig på sin hälsa och avslutade därmed 
sin rugbykarriär. Förutom ersättningen han erhöll från New Zealand Rugby Union 
när han av medicinska skäl slutade, var han under flera år sponsrad av flera stora 
internationella företag så som Reebok, McDonalds och Ray-Ban (Miller, 2007)  
       
Från början var sponsringsavtalet mellan Lomu och Just Water avskilt från Just 
Waters samarbete med Kidney Foundation. När sedan Lomu 1997 blev 
diagnostiserad som njursjuk tog Lomu själv initiativet till att vara Just Waters och 
Kidney Foundations gemensamma ansikte utåt. Lomu hade för avsikt att hjälp andra 
njursjuka och ville förstärka länken mellan de båda organisationerna (Fann, 2007). 
Miller (2007) nämner att Lomu vid denna tidpunkt var tvungen att dricka över 100 
glas vatten om dagen, för att behandla sina leverproblem. Som Just Waters 
ambassadör blev han försedd med företagets kylda vatten. Lomu svarade väl på 
behandlingen och gjorde senare comeback, trots sin allvarliga njursjukdom.    

4.2 Sponsringssamarbetets bakgrund och uppbyggnad 
Sponsringssamarbetet startade för 11 år sedan, i maj 1996. Red Eagles grundare Tony 
Falkenstein tog initiativet till samarbetet och Kidney Foundation med deras 
dåvarande låga profilering var de inte sena att tacka ja till erbjudandet. 
Organisationerna gick in i samarbetet med målet att bygga en långvarig relation som 
skulle förstärka båda organisationernas image (Miller, 2007).  

Ett av Just Waters syften med samarbetet är att stärka sitt varumärke samtidigt som 
sponsringen är ett samarbete där båda organisationerna ska vara vinnare (win-win). 
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Just Water vill inte rikta sig till något specifikt segment utan menar att vatten är lika 
viktigt för alla människor och vill tillsammans med Kidney Foundation uppmuntra 
alla att dricka mer vatten (Miller, 2007). 

Sponsringen är transaktionsbaserad och avtalet är uppbyggt på en långsiktig grund 
och skrivs enligt Miller (2007) om vart tredje år. Avtalet går enligt Fann (2007) ut på 
att Kidney Foundation får 5 procent av vinsten som genereras av Just Waters 
försäljning av muggar. Miller (2007) förklarar att dessa muggar är dyrare än 
konkurrenternas, dels på grund av att tillverkningskostnaderna är högre då muggarna 
är miljövänliga men också på grund av att kunna generera så mycket pengar som 
möjligt till Kidney Foundation. Detta höga pris är även baserat på vad marknaden är 
villig att betala då de vet att de stödjer ett gott ändamål. 

Just Waters sponsring av Kidney Foundation utgörs helt och hållet av de 5 procenten 
som vinsten från muggförsäljningen ger och det är därför enligt Miller (2007) lätt att 
spåra hur mycket pengar Kidney Foundation erhåller. Detta gör att 
sponsringsrelationen är transparent, det vill säga är ett öppet samarbete där inget kan 
döljas. 

4.2.1 Just Waters sponsring i siffror
Nedanstående graf visar Kidney Foundations erhållning från Just Waters 
muggförsäljning, under åren 2002-2006.

Försäljningen av muggarna har under de senaste åren ökat väsentligt. Detta genererar 
i sin tur mer pengar åt Kidney Foundation. Fann (2007) förklarar ökningen som ett 
resultat av att water cooler- verksamheten har ökat. Vidare berättar Fann (2007) att 
Just Water sedan fem år tillbaka har telemarketers som aktivt säljer och marknadsför 
muggarna. 
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4.3 Sammanställning av intervjuer
Här nedan följer en sammanställning av de intervjuer som gjorts. Denna är uppdelad 
efter ämnen och utifrån varje intervjuobjekts svar.
 
”For Just Water this sponsorship is a tool, but for Kidney Foundation it is a benefit”

Connie Miller (2007)

4.3.1 Intervju Connie Miller  - 2007-04-30
Project Manager, Just Water International

Ändamålsrelaterad sponsring
Just Water anser det vara viktigt att ta ett socialt ansvar och vara en organisation som 
gör gott för samhället. De vill visa marknaden att det är en stöttande organisation för 
att kunna upprätthålla sin image. Miller (2007) betonar vikten av att organisationen 
håller det den utlovar och lever upp till sina värderingar. Hon forsätter med att säga 
“You can’t do one thing, and not follow through”.

Miller berättar att Tony Falkenstein, organisationens grundare, ses som en givmild 
och generös person av samhället. Han skänker mycket pengar till välgörenhet då han 
ser det som sitt ansvar att hjälpa de som behöver det då han personligen har det gott 
ställt. Genom att sponsra Kidney Foundation och tillsammans med dem hjälpa 
människor till en högre livskvalitet visar Falkenstein och Just Water på ett stort 
socialt ansvar. 

Just Waters sponsring av Kidney Foundation
Miller (2007) menar att vatten och god hälsa hör ihop då det är viktigt att dricka 
vatten för välmående njurar och en hög livskvalitet. Kidney Foundation uppmuntrar 
människor till att dricka mer vatten och samarbetet blir då en logisk matchning då 
Just Water säljer just vatten. För ett gott samarbete anser Miller (2007) att det är 
viktigt att organisationernas värderingar passar ihop, vilka Just Water och Kidney 
Foundations gör. Vidare menar Miller (2007) att samarbetet med Kidney Foundation 
medför goda associationer för företaget

Den största delen av Just Waters sponsringsbudget går, enligt Miller (2007), till 
Kidney Foundation men de sponsrar även mindre projekt så som till exempel New 
Zealand Ballet och Onahunga Business School. Dock är sponsringssamarbetet med 
Kidney Foundation deras enda ändamålsrelaterade samarbete. Trots att Just Water 
ständigt får förslag om nya sponsringssamarbeten väljer de att tacka nej för att istället  
satsa på de långsiktiga sponsringsrelationerna.

 Just Water har tidigare sponsrat New Zealand Cricket under några års tid. New 
Zealand Cricket har en högre profil än Kidney Foundation och gav därför Just Water 
mer medial uppmärksamhet. Trots detta var inte de båda organisationernas 
värderingar överensstämmande och Just Water beslutade därför att avsluta 
sponsringsrelationen.

Sponsringsavtalet med Kidney Foundation har sett likadant ut sedan starten 1996. 
Däremot menar Miller (2007) att sponsringsrelationen har utvecklats då Kidney 
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Foundations profil har höjts genom åren. För att upprätthålla sponsringssamarbetet 
krävs att Kidney Foundation genererar PR åt Just Water. Då Kidney Foundations 
profil, i starten 1996, inte var speciellt hög beslutade Just Water att hjälpa Kidney 
Foundation att profilera sig bättre mot marknaden. Detta för att Just Waters egna 
profil i och med sponsringen skulle uppmärksammas mer om Kidney Foundations 
profil var starkare. För att höja Kidney Foundations profil och image lanserade Just 
Water, i samarbete med Kidney Foundation, National Drink Water Day, som senare 
kom att utvecklas till National Drink Water Week. Detta event sker en gång om året 
och är det enda event som sponsringssamarbetet medfört. 

Miller (2007) berättar att Lomus, företagets dåvarande ansikte utåt, comeback till 
rugbyn fick mycket uppmärksammat i medier, vilket även gav Just Water 
International mycket exponering.  

På Just Waters kartonger innehållande muggar exponeras Just Water och Kidney 
Foundation tillsammans och på så vis stärks även deras gemensamma profil. Vidare 
syns organisationerna tillsammans på broschyrer, skyltar och i media i samband med 
National Drink Water Week. Dessutom genererar sponsringssamarbetet PR i Kidney 
Foundations egna tidning, liksom i Red Eagle Coperations tidning och i andra 
samarbetspartners tidningar. En gång om året släpper Just Water en pressrelease 
angående sitt sponsringssamarbete med Kidney Foundation. Dessutom pratar Kidney 
Foundation gott om Just Water vid olika tillfällen i media för att upprätthålla 
sponsringsavtalet. Miller (2007) påpekar att sponsringssamarbetets svaghet är att det 
inte får så mycket medial uppmärksamhet då ämnet, som hon uttrycker det, inte har 
någon ”sex appeal” och därför inte är på agendan så ofta. 

Sponsringssamarbetet är numer ett väl beprövat koncept och enkelt att upprätthålla 
då det inte krävs några nya resurser från Just Waters sida. Den transaktionsbaserade 
sponsringen har gått till på samma sätt som den alltid har gjort under samarbetet. Det 
krävs däremot ständigt arbete från Kidney Foundations sida då Miller (2007) 
uttrycker det som att det är Kidney Foundation som måste anstränga sig för att bli 
sponsrade. 

Just Waters mål med sponsringen
Just Water har som mål att inte vara en av många sponsorer utan en av några få. 
Därför lämpar sig samarbetet med Kidney Foundation bra då Just Water är 
huvudsponsorn av tre sponsorer. Miller (200) anser att det inte gör organisationen 
någon nytta att vara en av många då de blir förbisedda och inte står ut ur mängden, 
då medieexponeringen blir mindre. Miller (2007) menar att en sponsor måste gå ”all 
in” för att det ska löna sig som mest. Just Water strävar inte efter ständig medial 
uppmärksamhet utan vill undvika att synas ofta och i mindre sammanhang för att 
istället satsa på att synas sällan men i större sammanhang. På så vis anser Miller 
(2007) att Just Water undviker den så kallade ”wall-paper effekten”, vilket innebär att 
företags budskap försvinner i mängden och inte blir uppmärksammat av de 
medietrötta konsumenterna. 

Även om Just Water innehar 75-80 procent av den totala marknaden, anser Miller 
(2007) att sponsringen inte kan bevisas stå bakom företagets starka position på 
marknaden. Vad gäller den ändamålsrelaterade sponsringens inverkan på 
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kundlojaliteten kan inte heller denna påvisas ha någon effekt då företaget anser att 
det är för svårt att mäta.

Goodwill och image
Genom sponsringssamarbetet vill Just Water associeras med nyttan av att dricka 
vatten. De vill lyfta fram alla de goda egenskaper hälsosamt vatten kan bidra med 
vad gäller människors hälsa och välbefinnande. Just Water är medvetna om att ett 
sponsringssamarbete kan medföra oönskade associationer och på vis påverka 
organisationens image negativt. Lyckligtvis har detta sponsringssamarbete med 
Kidney Foundation inte resulterat i några oönskade associationer. 

Ett av Just Waters mål med den ändamålsrelaterade sponsringen är att erhålla 
goodwill från marknaden. Miller (2007) menar att det är svårt att mäta erhållen 
goodwill men hävdar att människor pratar med plånboken. Med detta menar hon att 
man kan utifrån försäljningen antaga marknadens goodwill. 

Enligt Miller (2007) reflekteras goodwill av relationen med kunderna och 
marknaden. Säljarna och servicepersonalen, det vill säga frontline-personalen, bidrar 
mycket till erhållen goodwill. Deras insats har stor påverkan på hur marknaden ser på 
organisationen. Samarbetet med Kidney Foundation har förstärkt Just Waters image 
positivt. Dock menar Miller (2007) att det inte längre förstärker imagen i så hög grad 
som det tidigare gjort, då samarbetet har pågått under 11 år. Hon tillägger å andra 
sidan att om Just Water skulle avbryta sponsringen av Kidney Foundation skulle 
deras image påverkas negativt. Miller (2007) påpekar dock att det i dagsläget inte 
finns några planer på att avsluta samarbetet.        

4.3.2 Intervju Brian Simpson – 2007-05-01
Chief Operation Officer (COO), Just Water New Zealand

Ändamålsrelaterad sponsring
Simpson (2007) definierar ändamålsrelaterad sponsring som ”att vara förenad med 
organisationens värderingar och komplimentera produkternas karaktär”. Han menar 
att i Just Waters fall är organisationens vision att göra en skillnad i kundernas liv 
genom att förbättra deras kvalitet på arbets- och hemmiljö. Han fortsätter med att 
belysa att Just Waters mål är att uppmuntra människor att dricka mer vatten, och på 
så sätt sända ut ett hälsosamt budskap som i längden kan förhindra njursjukdomar.     

Etiska värderingar är viktiga för en organisation att upprätthålla. Detta säger Simpson 
(2007) eftersom han menar att människor inte vill göra affärer med en oetisk 
organisation. Socialt ansvarstagande är en stor uppgift för vilken organisation som 
helst. Just Water hjälper till att stödja socialt ansvarstagande budskap, som till 
exempel att ta bort sockerberikade kolsyrade drycker i skolor. Det är sedan januari 
2007 förbjudet att sälja sockerberikade kolsyrade drycker i de Nya Zeeländska 
skolorna. Mycket av detta sociala ansvarstagande är en uppgift för myndigheterna 
men Just Water vill stödja deras initiativ då detta är möjligt.

Den ändamålsrelaterade sponsringen är positiv för Just Water då forganisationen blir 
förknippad med en ”hälso”-organisation som fokuserar på att förhindra 
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njursjukdomar. Detta projekterar en ansvarstagande image på Just Water som visar att 
de bryr sig om sina kunders hälsa. Ändamålsrelaterad sponsring som 
marknadsföringskanal fungerar bra för Just Water då företaget får en chans att visa 
sig som en etisk och en ansvarstagande organisation. 

Just Waters sponsring av Kidney Foundation
Genom ändamålsrelaterad sponsring av Kidney Foundation blir Just Water 
förknippad med alla Kidney Foundations aktiviteter. Tillsammans ordnar 
organisationerna en National Drink Water Week kampanj i skolorna som ger båda 
organisationerna uppmärksamhet. Genom försäljningen av muggarna får Kidney 
Foundation finansiella inkomster och samarbetet hjälper Just Water att sälja fler 
muggar. Ytterligare promotion av samarbetet som görs är att Kidney Foundations 
logo syns på Just Waters marknadsföringsmaterial.    

Simpson (2007) tycker att sponsring kan vara ett kostnadseffektivt verktyg om det är 
använt på rätt sätt. Han fortsätter med att poängtera att organisationer måste vara 
involverade med den organisation de sponsrar och se till att synergin och samverkan 
är upprätthållen. Organisationer som ger sig in i ett ändamålsrelaterat 
sponsringssamarbete måste tro på ändamålet och vara förutseende med associerande 
marknadsföringskampanjer.    

Just Waters mål med sponsringen
Ett av Just Waters mål med sponsringen av Kidney Foundation är, enligt Simpson, att  
öka medvetenheten kring kampanjen ”National Drink Water Week” så att Just Water 
kan fortsätta hjälpa till att uppmuntra människor att dricka mer vatten samtidigt som 
det skulle öka Just Waters varumärkesexponering. Han hävdar att Just Water vill 
kunna fortsätta hjälpa människor med njursjukdomar genom att tillföra finansiella 
resurser till deras behandling, via Kidney Foundation. Just Water associeras med en 
respekterad och värdig organisation som vill förhindra sjukdomar genom att främja 
drickandet av vatten.  

Goodwill och image
Om kunderna agerar annorlunda gentemot Just Water på grund av deras sponsring av 
Kidney Foundation kan Simpson (2007) inte svara på. Dock säger han att då Just 
Water marknadsför sig tillsammans med Kidney Foundation kan det vara en stark 
orsak till att kunder faktiskt väljer att göra affärer med Just Water. Han återknippar 
orsakerna med den mår bra känsla kunderna inges av genom att handla av en 
organisation med bra image och goodwill.  

Simpson (2007) menar att goodwill ofta är någonting ogripbart samt något som är 
svårt att sätta ett specifikt värde på. Men han anser att goodwill kan bidra till 
köpbeslut eftersom kunden mår bra av att handla av en organisation med hög 
goodwill. Just Waters goodwill genereras från att kunderna vet att en del av 
intäkterna från muggförsäljningen går till Kidney Foundation och eftersom kunderna 
mår bra av köpet, så återkommer de. 

Mätningen av sponsringens framgång görs genom att Just Water har ett möte med 
Kidney Foundation, efter varje ”Drink Water Week” kampanj. Tillsammans ser 
organisationerna hur affärerna har påverkas under veckan. Dessutom kan effekterna 
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av kampanjerna ses i samhället, till exempel om en skola har tagit beslut om att ta 
bort kolsyrade drycker till fördel för vatten, så är det en stor seger för Just Water även 
om det nödvändigtvis inte behöver betyda en affär. 

4.3.3 Intervju Michael Fann – 2007-05-01
General Manager, Just Water New Zealand

Ändamålsrelaterad sponsring
Fann (2007) definierar ändamålsrelaterad sponsring som ”do good marketing”. Med 
detta menar han att organisationer skapar värde för samhället. Vidare anser han att 
ändamålsrelaterad sponsring är en trovärdig marknadsföringskanal då han menar att 
budskapen når marknaden genom en tredje part. I Just Waters fall sker detta genom 
den massmediala uppmärksamheten som samarbetet med Kidney Foundation 
innebär. Dessutom menar Fann (2007) att om folk litar på Kidney Foundation 
kommer de också att lita på Just Water som en bra organisation att göra affärer med.

Genom att ta ett socialt ansvar kan organisationen erhålla ett större gensvar från 
konsumenterna, vilket i sin tur kan frambringa en högre försäljning. Med detta menar 
Fann (2007) att organisationen kan visa marknaden att den inte bara är ute efter att 
generera en vinst utan även vill göra skillnad i samhället. Han fortsätter med att 
hävda att ändamålsrelaterad sponsring inte ger någon direkt försäljning, utan 
fokuserar på att bygga upp en image som håller på lång sikt.   

Fann (2007) anser att kundernas agerande påverkas av vetskapen om att Just Water 
sponsrar ett gott ändamål. Han menar att även de större organisationerna med 
kostnadsreducerande strategier kan påverkas att köpa Just Waters relativt dyrare 
vattenmuggar då de genererar vinst till Kidney Foundation. Fann (2007) tror dock 
inte att kunder väljer Just Water endast för att de sponsrar Kidney Foundation. 

Just Waters sponsring av Kidney Foundation
Just Water får, enligt Fann (2007), varje vecka flera förfrågningar om 
sponsringssamarbeten. Han säger dock att de tackar nej till dessa förfrågningar, med 
hänvisning om att de har valt att sponsra endast Kidney Foundation. Fann (2007) 
anser inte att det är lönt att sponsra småprojekt då dessa inte ger något större värde 
för organisationen. Just Water har därför inriktat sig på att vara Kidney Foundations 
största sponsor, och Fann (2007) menar att sponsringen på detta sätt skapar ett större 
värde än vad den skulle ha gjort om Just Water varit en mindre sponsor.  

Fann (2007) framhäver att kopplingen mellan Just Water och Kidney Foundation är 
en mycket starkt och trovärdig länk. Detta menar han beror på att vatten är det mest 
centrala för båda organisationerna. Fann (2007) berättar att då Lomu blev 
diagnostiserad njursjuk förstärkte det sambandet mellan det pågående samarbetet 
mellan Just Water och Kindey Foundation. Som ansiktet utåt kunde Lomu generera 
större värde för båda organisationerna. Lomu exponerade även sig själv drickandes 
Just Waters vatten och detta gav ytterligare tyngd åt sponsringssamarbetet.  
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Fann (2007) berättar att han år 2003 läste en helsidig annons om Kidney Foundation, 
där Just Waters logotyp endast exponerades minimalt. Fann (2007) ansåg inte detta 
vara tillräcklig PR, utan kontaktade Kidney Foundation för att diskutera samarbetets 
fortsatta utveckling. Resultatet blev National Drink Water Day, som numer är 
National Drink Water Week. Kidney Foundation redan existerande samverkan med 
skolväsendet kopplades samman med Onahunga Business School, som sponsras av 
Just Water. Numer medverkar hela 2 300 skolor i National Drink Water Week. Just 
Water ses, enligt Fann (2007) inte som en försäljare utan som en samarbetspartner till 
Kidney Foundation, för att förbättra skolungdomars hälsa. Fann (2007) påpekar att 
förbudet mot sockerberikade kolsyrade drycker i skolorna har skapat en möjlighet för 
Just Water, och han tror att organisationens tidigare involvering i skolväsendet kan 
underlätta försäljning av water coolers till skolorna i framtiden.  

Fann (2007) nämner att muggarna som säljs tidigare hade både Just Waters och 
Kidney Foundations logotyper. Deras gemensamma exponering stärkte, enligt Fann 
(2007), organisationernas gemensamma profil ytterligare. Han menar även att genom 
att trycka logotyperna på muggarna gavs en större trovärdighet till organisationerna 
då de exponerades tillsammans och sponsringens samarbete blev tydligare. Trots 
detta ansågs tillverkning av muggarna med de båda logotyperna vara för dyr, och 
vinsten vara otillräcklig. Därför säljs muggarna numer utan tryckta logotyper.   

Just Waters mål med sponsringen
Enligt Fann (2007) kan inte en ”må bra” känsla förmedlas genom andra sorters 
marknadsföring. Han menar att Just Waters syfte med sponsringen är att kunna ge 
denna känsla till konsumenterna och på så sätt öka företagets goodwill och image. 
Fann (2007) poängterar att sponsring kan frambringa värden som inte kan köpas 
genom andra marknadsföringskanaler. 

Målet med samarbetet är, enligt Fann (2007), att båda organisationerna ska kunna dra 
nytta av det, samtidigt som det skall skapa vinst åt både Just Water och Kindey 
Foundation. Fann (2007) menar att samarbetet kan ses som ett kretslopp. Detta 
förklarar han med att Kidney Foundation måste generera PR åt Just Water för att höja 
just Waters profil. Genom att Just Waters profil stärks ökar försäljningen av muggar 
vilket i sin tur ökar sponsringssumman som Kidney Foundation tillhandahålls. Fann 
(2007) fortsätter med att säga att ju mer Just Water bidrar Kidney Foundation med, 
desto mer kräver företaget tillbaka i form av god publicitet.          

Goodwill och image
Fanns (2007) definition av goodwill är en organisations rykte som i sin tur formar 
dess image. Organisationer måste stå för det de gör för att de ska erhålla goodwill. 
Genom att länka Just Water med Kidney Foundation, anser Fann (2007) att Just 
Water förknippas med god hälsa och i förlängningen kan organisationens rykte 
förstärkas vilket i sin tur leder till goodwill.

Om ändamålsrelaterad sponsring är ett kostnadseffektivt sätt att marknadsföra 
organisationer på eller ej, beror enligt Fann (2007) på hur det mäts. Han menar att 
ändamålsrelaterad sponsring bygger på goodwill och rykte och därför kan inte 
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resultatet av detta marknadsföringverktyg mätas på samma sätt som de övriga 
marknadsföringsverktygens resultat. Dock anser han att man kan urskilja 
sponsringens resultat genom att följa förändringen av muggförsäljningen under en 
specifik tid. Fann (2007) poängterar dock att försäljningen inte är det egentliga målet 
utan det viktigaste är hur organisationens image och goodwill byggs samt 
upprätthålls.  
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5. Analys
I detta kapitel analyseras både likheter och olikheter mellan teori och empiri. En 
jämförelse görs vad gäller de olika uppfattningarna om ändamålsrelaterad sponsring, 
sponsringens mål och syfte samt dess påverkan på organisationers goodwill och 
image.

5.1 Ändamålsrelaterad sponsring
Det huvudsakliga syftet för sponsrande organisationer är att profilera och 
marknadsföra sig och målet är tilltala så många människor i samhället som möjligt. 
Tidigare var idrott det område som fick majoriteten av all sponsring, nu har det 
ändrats [1]. Att arbeta med välgörenhet, engagera sig i etiska aktiviteter samt bidra 
till en bättre värld är en växande trend bland dagens organisationer [2]. Samtidigt 
menar vissa författare att ändamålsrelaterad sponsring inte alls är en trend utan ett 
centralt begrepp för alla företagsledningar [8]. Miller (2007) menar att då 
sponsringssamarbetet mellan Just Water och Kidney Foundation har pågått i 11 år är 
ändamålsrelaterad sponsring för företaget inte en trend utan ett väl inarbetat koncept.  
Hon anser att fenomenet är viktigt för alla organisationer att beakta.

Enligt Meenaghan (1991) och Baker (2003) bör företag som strävar efter en 
omtänksam och positiv image, stödja goda ändamål eller socialt värdeskapande 
projekt. Genom sitt samarbete med Kidney Foundation vill Just Water enligt Miller 
(2007) visa omvärlden att det är ett stöttande företag och på så sätt skapa samt 
upprätthålla en god image. Simpson (2007) utvecklar detta ytterligare då han menar 
att Just Water, genom sin sponsring av Kidney Foundation, får en ansvarstagande 
image som visar att de bryr sig om sina kunders hälsa. Meenaghan (1991) menar 
vidare att företag som koncentrerar sina sponsringsmedel till en och samma 
sponsringskategori, kommer att skapa en image som är förknippad med just den 
specifika kategorin. Just Water har flera olika sponsringssamarbeten men endast ett 
av dem är ändamålsrelaterat (Miller, 2007).

Kitchen & De Pelsmacker (2004) hävdar att det är oerhört viktigt för organisationer 
som är engagerade i ändamålsrelaterad sponsring att ständigt respektera vissa 
principer såsom tex. ömsesidig respekt och ärlighet. Organisationer som inte beaktar 
dessa aspekter kommer att misslyckas med sin ändamålsenliga sponsring, vilket leder 
till att organisationen/varumärket får en stämpel av hyckleri och falskhet. Detta är 
något som Miller (2007) talar om då hon betonar att det är oerhört viktigt att 
organisationen håller det den utlovar samt lever upp till sina värderingar. Hon menar 
att:”You can´t do one thing and not follow through”.

Flera rapporter som har gjorts visar att etiska perspektiv spelar en allt större roll vid 
konsumenternas val av produkter och varumärken [2]. Att anamma etiska värderingar 
och ta ett socialt ansvar är något som är betydelsefullt för alla organisationer [8]. 
Simpson (2007) instämmer med detta då han menar att det är väldigt viktigt för 
organisationer att stödja socialt ansvarstagande budskap samt ha etiska värderingar, 
då ingen vill engagera sig i en oetisk organisation. Miller (2007) menar att Just Water 
genom sin sponsring av Kidney Foundation,visar ett stort socialt ansvar med målet 
att hjälpa människor till en högre livskvalitet. Även Fann (2007) hävdar att Just 
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Water, genom att ta ett socialt ansvar, kan erhålla större gensvar från konsumenterna, 
vilket i sin tur kan öka försäljningen. 

Enligt Kitchen (2004) är det inte längre tillräckligt för organisationer att erbjuda rätt 
produkter till rätt pris vid rätt tillfälle och med rätt service, idag måste de gå ett steg 
längre. Steget leder mot ändamålsrelaterad sponsring, vilken handlar om att koppla 
organisationens kärnvärderingar till ett gott ändamål som människor i målgruppen 
kan relatera till [7]. Kitchen (2004) beskriver ändamålsrelaterad sponsring som att 
organisationer associerar sig själva med, samt stödjer ett gott ändamål eller ett socialt 
värdeskapande projekt. Även Baker (2003) instämmer med denna teori, då han säger 
att huvudmålet med ändamålsrelaterad sponsring är att stödja goda orsaker för att 
generera positiv image. Simpson (2007) säger att ändamålsrelaterad sponsring 
handlar om ”att vara förenad med organisationens värderingar och komplimentera 
produkternas karaktär”.  Det innebär att göra skillnad i kundernas liv genom att 
förbättra deras kvalitet på arbets- och hemmiljön. Även Fann (2007) instämmer i 
detta då han menar att fenomenet handlar om att göra ”good marketing” det vill säga, 
skapa ett värde för samhället och dess medborgare. Organisationer som arbetar mot 
samhällets och inte bara sina egna affärsmål, skapar dessutom medmänskliga 
varumärken som skiljer sig från andra organisationer [7].

Simpson (2007) anser att ändamålsrelaterad sponsring som en marknadskanal 
fungerar bra, då organisationen får en möjlighet att visa upp sig som enetisk och 
ansvarstagande organisation. Vidare menar Fann (2007) att ändamålsrelaterad 
sponsring är en trovärdig marknadsföringskanal, då budskapen når marknaden 
genom en tredje part. Enligt Kitchen & De Pelsmacker (2004) kan varumärkets 
kommunikation bli starkare och mycket mer övertygande genom sponsring i 
jämförelse med reklam. Om varumärket exponeras indirekt för målgruppen, genom 
en tredje part, kan det leda till ett ökat förtroende, både för varumärket och dess 
karaktär. 

Kitchen och De Pelsmacker (2004) skriver att en organisation med hjälp av sponsring 
kan utnyttja de associationer som finns kring det sponsrade ändamålet. De menar 
även att med hjälp av sponsring kan organisationer inte bara öka kännedomen om 
varumärket, utan också stärka varumärkets rykte. Fann (2007) anser att den 
ändamålsrelaterade sponsringen är positiv för Just Water då organisationen blir 
förknippad med en organisation vars fokus ligger på att förhindra njursjukdomar, 
vilket stärker Just Waters image.

5.4 Just Waters sponsring av Kidney Foundation
Att Just Waters sponsring av Kidney Foundation är just sponsring och inte donationer 
styrks av det faktum att Kidney Foundation måste motprestera och generera PR och 
promotion av Just Water, vilket alla tre intervjuade poängterade. Detta 
överensstämmer med teorin som menar att motprestation krävs vid 
sponsringssamarbete [2]. Detta knyter också samman med Fanns (2007) uttalande 
om hur Just Water och Kidney Foundation gjorde om sitt samarbete för att skapa mer 
PR till organisationerna och då framför allt till Just Water. Detta för att båda parter 
skulle dra mer nytta av samarbetet, i vad som Fann (2007) beskrev som ett kretslopp. 
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Ett av Just Waters bakomliggande syften till samarbetet med Kidney Foundation är 
enligt Miller (2007) att båda organisationerna skall få något tillbaka. Detta stärker 
den teori som säger att sponsring ska vara ett samarbete till ömsesidig nytta för alla 
de medverkande parterna [6]. 

Kitchen och De Pelsmacker (2004) skriver att en transaktionsbaserad sponsring är ett  
smidigt sätt att sponsra på för att få kunderna involverade i en aktivitet de verkligen 
bryr sig om. Detta är något som även Gobé (2002) anser. Denna typ av sponsring 
innebär att företag avsätter en del av vinsten åt ett gott ändamål varje gång en 
försäljning sker (Kitchen och De Pelsmacker (2004). Detta är något som Just Water 
använder sig av då fem procent av vinsten av muggförsäljningen går till Kidney 
Foundation (Fann, 2007).

Både Miller (2007) och Fann (2007) berättar om Lomus betydelse för Just Water och 
organisationens sponsringssamarbete med Kidney Foundation. Lomus samverkan 
med organisationerna gav mycket publicitet vilket kan anses vara ett av de 
bakomliggande målen med sponsringen av Kidney Foundation. Detta styrker den 
teori Fill (1999) och Sleight (1989) skrivit om vad gäller sponsringens syfte, då båda 
författarna skriver att sponsring är ett bra verktyg för att skapa medial exponering. 
Då Lomu var båda organisationernas ansikte utåt och samtidigt diagnostiserad 
njursjuk förstärktes enligt Fann (2007) kopplingen mellan Just Water och Kidney 
Foundation och på så sätt även sponsringssamarbetet. Detta kan härledas till det 
Mennaghan (1991) skriver om att varje sponsrad aktivitet kan uppfattas ha en egen 
personlighet och unika attribut som kan utnyttjas kommersiellt. Lomus positiva 
inverkan kan även styrkas av den teori som menar ändamålsrelaterad sponsring kan 
förstärkas då den kopplas till en känd och uppskattad person (Melillo, 2006).

Miller (2007) påpekar att risken med sponsring för Just Waters del är att de kan få 
negativ publicitet om Lomu skulle få en negativ image. Detta stärks av teorin som 
säger att risken med sponsring är att en organisation kan få oönskade associationer 
eller en negativ image om en sponsrad person eller aktivitet beter sig illa eller får 
negativ kritik (Kitchen & De Pelsmacker, 2004). Miller (2007) menar vidare att 
organisationen är medveten om den negativa publicitet Just Water riskerar få om det 
skulle välja att avbryta samarbetet med Kidney Foundation. Detta stöds av teorierna 
av Shank (2002), Shilbury et al. (1998) och Haywood (1998) som menar att 
nackdelarna med sponsring är risken att få negativ publicitet Vid sponsring av sociala 
aktiviteter finns enligt Meenaghan (1999) även en risk för att den sponsrande 
partnern kan ses som manipulativ och exploaterande i sina försök att bara verka 
godhjärtad. Detta faktum är det ingen av de intervjuade som tagit ställning till.

5.3 Just Waters mål med sponsringen
Liksom Fill (1999) ser Miller (2007) sponsringen som en del av PR då målet med 
Just Waters sponsring, enligt Miller (2007), är att dra nytta av den medieexponering 
och de associationer som sponsringen kan innebära. Fortsättningsvis överensstämmer 
Millers (2007) uppfattning av Just Waters sponsringsmål med vad Kitchen (1997) 
hävdar att målet med sponsring är, det vill säga att dra nytta av just 
mediaexponieringen samt de goda associationerna. Levinson (1995), menar att 
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sponsring fungerar dåligt som ensamt marknadsföringsverktyg och detta är något 
som både Miller (2007) och Simpson (2007) är medvetna då de påpekar att 
sponsringen måste understödjas av andra marknadsföringsåtgärder. Trots att Just 
Waters mål med sponsringen, enligt Miller (2007) inkluderar att få PR och 
medieexponering och överensstämmer med vad Kitchen (1997) skriver, så hävdar 
Fann (2007) att Just Waters mål även är att bidra med något till samhället. 

Eftersom Just Water enligt Fann (2007) vill få en omtänksam image genom att bidra 
till samhället stämmer detta överens med det Meenaghan (1991) skriver vad gäller 
val av sponsringstyp. Författaren menar att om en organisation söker en omtänksam 
image bör den sponsra ändamålsrelaterade evenemang, vilket Just Water gör. 

Då Just Waters mål, enligt Fann (2007) är att stärka organisationens image 
överensstämmer detta med Kitchens och De Pelsmackers (2004) teorier, det vill säga 
att syftet med sponsring är att stärka ett företags image. Miller (2007) menar att en 
sponsor måste gå ”all in” för att det ska löna sig som mest. Hon fortsätter men att 
påpeka att Just Water vill undvika att synas för ofta för att istället satsa på att synas 
sällan men i större sammanhang. Detta uttalande av Miller (2007) kan härledas till 
Sleights (1989) resonemang om val av evenemang där författaren menar att det 
viktigt för organisationer att endast välja att associeras med evenemang av hög 
relevans, med värdefulla associationer och av hög kvalitet. Sleights (1989) 
resonemang stämmer även överens med Fanns (2007) uttalande om Just Waters val 
att sponsra ett stort projekt, istället för flera mindre.

Enligt Fill (1999) är målen med sponsring att skapa medvetenhet och förbättra 
organisationen eller varumärkets image. Vidare menar Fill (1999) att orsakerna 
bakom sponsring även kan vara samvetsrelaterade. Just Waters sponsring av Kidney 
Foundation bekräftar båda Fills påståenden. Miller (2007) och Fann (2007) hävdar att 
Just Water genom sponsringen vill skapa en hög profil och en image på marknaden, 
samtidigt som ett av syftena är att hjälpa njurdrabbade människor. Att muggarna med 
de båda organisationernas logotyper på gav Just Water en starkare profil och högre 
trovärdighet han härledas till teorin skriven av Kitchen och De Pelsmacker (2004) 
om att sponsring kan ha högre trovärdighet än andra marknadskanaler.  Detta för att 
sponsringens samarbete enligt Fann (2007) blev tydligare i och med exponeringen 
tillsammans på muggarna. 

Trots att teorin enligt Kitchen och De Pelsmacker (2004) säger att sponsring kan 
påverka kunders köpbeslut kan varken Miller (2007) eller Simpson (2007) hävda att 
Just Waters dominans av marknaden eller företagets kundlojalitet kan visas bero på 
deras ändamålsrelaterade sponsring. Fann (2007) säger däremot att Just Waters 
sponsring har inverkan på kundernas köpbeteende. Miller (2007) och Simpson 
(2007) baserar sina påståenden på att organisationen aldrig gjort en mätning av 
effekten av sponsringen, då detta anses vara svårt att göra. Fann (2007) menar dock 
att sponsringens genomslagskraft kan mätas genom antal muggar som säljs. 

Kitchen (1997) menar att sponsring är ett idealiskt verktyg för att närma sig en 
specifik målgrupp och få dem involverade. Detta motsäger det uttalande Fann (2007) 
gjorde då han sa att Just Waters sponsring av Kidney Foundation inte är skäl nog för 
att nya kunder ska välja att göra affärer med Just Water. Simpson (2007) hävdar 
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däremot motsatsen då han menar att sponsringen istället vara en stark orsak till att 
kunderna faktiskt väljer Just Water. Simpsons (2007) uttalande stämmer därmed 
överens med både Shanks (2002) och Fills (1999) teorier om att möjligheten med 
sponsring är att nå ut till nya målgrupper, samtidigt som Fanns (2007) uttalande säger 
helt emot.  Kitchen och De Pelsmacker (2004) skriver att kunder beaktar ett företags 
godhjärtade aktiviteter då de tar köpbeslut och detta är dock något som, enligt 
Simpson (2007) och Fann (2007), Just Water faktiskt har i åtanke när de sponsrar 
Kidney Foundation.  

5.4 Goodwill och image
Connie (2007) berättar att genom sponsringssamarbetet med Kidney Foundation vill 
Just Water associeras med nyttan av att dricka vatten, vilket enligt Meenaghan (1991) 
kan innebära att genom att ta åt sig den sponsrade aktivitetens image kan goodwill 
frambringas. Just Water vill enligt Miller (2007) lyfta fram alla de goda egenskaper 
hälsosamt vatten kan bidra med vad som gäller människors hälsa och välbefinnande. 

Fann (2007) definierar goodwill som organsiationens rykte som i sin tur formar dess 
image. Han menar också att organisationen måste stå för det den gör för att goodwill 
ska kunna frambringas. Detta kan jämföras med Shanks (2002) teori som menar att 
imagebyggandet är ett tvåvägssamarbete mellan det sponsrande företaget och det 
sponsrade objektet, där företaget kan dra nytta av den andra partens goda rykte eller 
status för att erhålla goodwill. Detta är enligt Miller (2007) även Just Waters åsikt då 
deras sponsringssamarbete med Kidney Foundation är uppbyggt som ett 
tvåvägssamarbete med syfte att erhålla goodwill från marknaden och på så vis stärka 
båda organisationernas profil. Detta styrks även av Fann (2007) som säger att genom 
att länka Just Water med Kidney Foundation kan Just Water dra nytta av Kidney 
Foundations image och förknippas med god hälsa. Just Waters rykte kan på så vis 
stärkas vilket Fann (2007) menar leder till goodwill. 

Genom att använda sig av sponsring av social karaktär menar Meenaghan (1991) att 
graden av goodwill som organisationerna erhåller av marknaden är högre än om 
kommersiell sponsring hade använts, vilken konsumenterna uppfattar som mer lik 
reklam. Meenaghan (1991) skriver att det är viktigt att ha detta i åtanke när en 
organisation överväger att sponsra en aktivitet. Det är enligt författaren speciellt 
viktigt då målet med sponsringen är att ta åt sig aktivitetens image och för att 
generera goodwill vilket Miller (2007) berättar är ett av Just Waters mål med 
sponsringsrelationen. Även Meenaghan & Shipley (1999) menar att det främsta 
målet med sponsring är att stärka varumärkets image och erhålla goodwill från 
marknaden, vilket även Kotler (2003) instämmer i. Shanks (2002) teori är av samma 
mening då författaren hävdar att den viktigaste anledningen till sponsring är att 
sponsorn kan upprätthålla eller bygga en image. 

Kitchen & De Pelsmacker (2004) skriver att sponsringssamarbetet kan medföra 
oönskade associationer. Detta är enligt Miller (2007) Just Water medvetna om och 
insatta i. Miller (2007) menar dock att lyckligtvis har deras sponsringssamarbete inte 
resulterat i några oönskade associationer.
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Mätning av goodwill sker enligt Nationalenccyklopedin (1992) oftast i samband med 
förvärv. Miller (2007) menar att företag kan utifrån försäljningen kan antaga 
marknadens goodwill. Simpson (2007) menar att goodwill ofta är någonting 
ogripbart och något som är svårt att sätta ett specifikt värde på. Simpson (2007) 
förklarar att mätningen av sponsringens framgång görs genom att Just Water har ett 
möte med Kidney Foundation, efter varje ”Drink Water Week” kampanj. 
Tillsammans ser organisationerna hur affärerna har påverkas under veckan. 
Dessutom menar Simpson (2007) att effekterna av kampanjerna kan ses i samhället, 
till exempel om en skola har tagit beslut om att ta bort kolsyrade drycker till fördel 
för vatten, är det ett stor seger för Just Water även om det inte nödvändigtvis behöver 
betyda en affär. Detta kan liknas med Claudio Simatovic´ [9] citat ”Det skapar 
goodwill när företag löser riktiga problem. Det bästa är att när man gör det enklare 
för kunden gör de det också ofta enklare för sig själva.”

Simpson (2007) förklarar den må bra känsla kundernas erhåller av att handla av en 
organisation med bra image och goodwill. Detta kan jämföras med 
Nationalencyklopedin (1992) som benämner goodwill som något som förknippas 
med organistionens goda anseende, kompetens hos personal och produktutveckling. 
Detta överensstämmer med Millers (2007) syn på goodwill då hon menar att säljarna 
och servicepersonalen det vill säga frontline-personalen bidrar mycket till erhållen 
goodwill. Miller (2007) säger att frontline-personalens insats har stor påverkan på 
hur marknaden ser på företaget. Detta stärks ytterligare av Haywoods (2005) citat 
”As individuals we all get the reputation we deserve. Why? Because our reputation is 
decided by others who observe the way that we behave”. . Simpson (2007) säger att 
Just Waters goodwill genereras från att kunderna vet att en del av intäkterna från 
muggförsäljningen går till Kidney Foundation. Detta stärks av Kitchen och De 
Pelsmacker (2004) som menar att genom att sponsra sociala aktiviteter och goda 
ändamål kan organisationer utnyttja publiciteten till att erhålla goodwill från 
marknaden.

Om sponsring används på rätt sätt, det vill säga är rätt inriktat och uppfattas korrekt 
av mottagarna, kan det enligt Sleight (1989) vara ett mycket kostnadseffektivt media 
jämfört med annonsering. Fann (2007) menar att om sponsring är ett 
kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sig på eller ej beror på hur det mäts. 
Ändamålsrelaterad sponsring bygger enligt Fann (2007) på goodwill och rykte och 
därför kan inte resultatet av detta marknadsföringverktyg mätas på samma sätt som 
de övriga marknadsföringsverktygens resultat. Dock anser han att man genom att 
följa förändringen av muggförsäljningen under en specifik tid, kan urskilja 
sponsringens resultat. Fann (2007) understryker att försäljningen inte är det egentliga 
målet utan det viktigaste är hur företagets image och goodwill byggs samt 
upprätthålls.  

Nationalencyklopedin (1992) hävdar att värdet av ett varumärke kan vara en del av 
organisationens goodwill, men goodwill innefattar även andra immateriella värden 
som reflekterar image. Enligt Miller (2007) reflekteras goodwill bland annat av 
relationen med kunderna och marknaden. Hon menar att det är svårt att mäta erhållen 
goodwill men hon anser att människor pratar med plånboken.
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Gobé (2002) säger att ändamålsrelaterad marknadsföring kan användas för att lägga 
till en ”måbra-känsla” i köpprocessen. Detta kan jämföras med Simson (2007) som 
anser att goodwill kan bidra till köpbeslut eftersom kunden mår bra av att köpa av ett 
företag med hög goodwill och eftersom kunderna mår bra av köpet, så menar han att 
de också återkommer. Detta styrks av Fill (1999) som menar att några av de primära 
anledningarna med sponsring är att skapa och förstärka kundlojalitet samt förbättra 
företagets eller varumärkets image.

Kitchen & De Pelsmacker (2004) skriver att studier visar att så många som två av tre 
konsumenter är villiga att beakta företagets godhjärtade aktiviteter då de tar ett 
köpbeslut. En större studie visar även hur konsumenterna förhåller sig till 
varumärken och ändamålsrelaterad marknadsföring. Studien visar inte bara på vad 
konsumenten säger eller tycker, utan även på hur konsumenten faktiskt agerar. 48 % 
av konsumenterna visade på en påtaglig förändring i beteende då de fick veta att ett 
företag gynnade i en social aktivitet [7]. Om kunderna agerar annorlunda gentemot 
Just Water på grund av deras sponsring av Kidney Foundation kan Simpson (2007) 
inte svara på. Likväl säger han att då Just Water marknadsför sig tillsammans med 
Kidney Foundation kan det vara en stark orsak till att kunderna faktiskt väljer att 
göra affärer med Just Water.

Levinson (1995) menar att genom sponsring kan en organisation få sina kunder att 
tycka gott om den och på så vis skapa goodwill. Samarbetet med Kidney Foundation 
har enligt Miller (2007) förstärkt Just Waters image positivt. Detta är förenligt med 
Bakers (2003) teori som beskriver ändamålsrelaterad sponsring som en speciell 
inriktning där huvudmålet är att stödja goda orsaker för att skapa en positiv image.
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6. Diskussion och slutsats 

Vi anser att ändamålsrelaterad sponsring länge har varit en trend men numer är ett 
etablerat marknadsföringsverktyg för att öka organisationers goodwill. Detta är något 
som dagens organisationer måste beakta. I nuläget anser vi att de organisationer som 
använder sig av ändamålsrelaterad sponsring har konkurrensfördelar gentemot de 
organisationer som inte använder sig av fenomenet. Då ändamålsrelaterad sponsring 
är ett fenomen som växer kraftigt kan det i framtiden dock leda till att organisationer 
tvingas ta fenomenet till ytterligare en nivå. 

Om ändamålsrelaterad sponsring verkligen är en ren god handling eller ett strategiskt  
marknadsföringsverktyg för att öka organisationens goodwill kan diskuteras. Vi 
hävdar att båda aspekterna inkluderas i fenomenets syfte och vi ser ändamålsrelaterad 
sponsring som ett bra marknadsföringsverktyg för att, genom goda handlingar, visa 
ett socialt ansvar. Det är viktigt för dagens organisationer att inte underskatta 
konsumenterna då vi anser att dessa lätt ser skillnad på sponsring som endast ett 
marknadsföringsverktyg och sponsring med genuint goda avsikter. Vi menar att det 
lätt kan slå tillbaka på organisationerna om de försöker verka goda men inte lyckas 
göra det på ett trovärdigt sätt. Istället uppfattas de då som skenheliga. I studien av 
Just Water framkom det tydligt att deras mål med sponsringen är att hjälpa människor 
till en bättre livskvalitet samtidigt som de vill förbättra sin image. Trots att det i 
studien framkom att ett av Just Waters mål med sin ändamålsrelaterade sponsring är 
att få medial exponering och skapa en god image, påstår vi Just Waters sponsring av 
Kidney Foundation görs med genuint goda avsikter. Detta grundar vi på att 
sponsringssamarbetets initiativtagare Tony Falkenstein och organisationens ledning 
har ingett ett ärligt och öppenhjärtigt intryck. Detta styrks även av att Just Water står 
väldigt enade i sin uppfattning av sponsringen och att alla tillfrågade i stort sett hade 
samma bild om Just Waters syfte och mål med sponsringen.

Genom att associera den ändamålsrelaterade sponsringen till en känd person anser vi 
att organisationens anseende och goodwill kan stärkas. Lomus delaktighet gav enligt 
oss sponsringen ett ansikte och konsumenter någon att relatera och se upp till. Lomus 
helhjärtade engagemang för Kidney Foundation gav Just Water bra associationer och 
detta är något vi menar stärkte företagets goodwill.               

Det kan även diskuteras om det för Just Waters del är dags för ny uppmärksamhet för 
att erhålla mer goodwill. Detta för att sponsringssamarbetet med Kidney Foundation 
inte längre genererar så mycket medial uppmärksamhet och då heller inte någon 
högre grad av goodwill. Väljer Just Water dock att avsluta sponsringsrelationen med 
Kidney Foundation skulle detta enligt oss ge företaget negativ publicitet. 

Skulle Just Water kunna undvika att en avveckling av sponsringsrelationen får en 
negativ uppmärksamhet i media? Vi tror att Just Water, genom att lägga fokus på ett 
nytt sponsringssamarbete skulle kunna få mer god exponering i media samtidigt som 
att detta skulle dra fokus från avvecklingen av sponsringssamarbetet med Kidney 
Foundation. Vår åsikt är dock att om Just Water skulle avsluta samarbetet med 
Kidney Foundation och satsa på ett nytt sponsringssamarbete för att få mer 
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exponering i media, skulle konsumenterna genomskåda deras då själviska strävan 
efter mer medial uppmärksamhet vilket därmed skulle sänka företagets goodwill.

Vi ser goda möjligheter för Just Water att fortsätta sponsringssamarbetet med Kidney 
Foundation då det är väl inarbetat och inte kräver några större resurser från Just 
Waters sida. Samtidigt menar vi att ett nytt sponsringssamarbete parallellt kan 
utvecklas för att generera mer positiv PR som i sin tur leder till ökad goodwill. Vi 
hävdar att genom att behålla sponsringssamarbetet med Kidney Foundation visar Just  
Water deras osjälviska avsikter och deras goda anseende kan i sin tur leda till att 
företagets goodwill stärks.

Sammanfattningsvis menar vi att organisationer idag kan använda sig av 
ändamålsrelaterad sponsring som ett marknadsföringsverktyg för att stärka deras 
image och på sätt skapa goodwill. Ändamålsrelaterad sponsring är enligt oss ett bra 
sätt att skapa goodwill då fenomenet ligger rätt i tiden. Idag har konsumenter ett 
behov av att kunna skapa mening och att kunna göra skillnad. Det finns en önskan 
om att ge stöd och hjälpa världens drabbade och missgynnade människor. Därför har 
organisationer idag mycket att vinna på att visa ett socialt ansvarstagande samt 
relatera sina produkter och varumärke till ett etiskt ställningstagande.

Våra förslag till fortsatt forskning i ämnet ändamålsrelaterad sponsring inkluderar att 
studera konsumenternas uppfattning av ändamålsrelaterad sponsring i jämförelse 
med traditionell sponsring och övrig marknadsföring. Dessutom föreslår vi framtida 
studier kring hur den sponsrade parten ser på ändamålsrelaterad sponsring.

Då vi baserat uppsatsen på en fallstudie föreslår vi även fortsatta studier att 
generalisera fenomenet ändamålsrelaterad sponsring och kunna dra paralleller mellan 
olika organisationers syn och användning av sponsring av ändamålsrelaterad 
karaktär.
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Bilaga - Intervjuguide

Ändamålsrelaterad sponsring
 Hur skulle Du definiera ändamålsrelaterad sponsring och varför använder sig Just 

Water av det?
 Anser Du att det är viktigt för en organisation att visa etiska värderingar samt ta ett 

socialt ansvar? Varför? /Varför inte?
 Anser du att ändamålsrelaterad sponsring är ett trovärdigt marknadsföringsverktyg? 

Varför?/Varför inte?
 Anser Du att sponsring är ett kostnadseffektivt marknadsföringsverktyg i jämförelse 

med andra marknadsföringskanaler? Varför? / Varför inte?

Just Waters sponsring av Kidney Foundation
 Hur startade sponsringssamarbetet?
 Varför valde Ni att sponsra just Kidney Foundation?
 Sponsrar Ni något annat?
 Hur är sponsringsavtalet uppbyggt?
 Hur har samarbetet utvecklats under åren?
 Hur mycket sponsrar Just Water med?
 Är sponsringen transaktionsbaserad?
 Har sponsringen medfört några speciella event?
 Hur exponeras organisationerna tillsammans?
 Vilka uppmätta resultat har sponsringen givit?
 Har sponsringssamarbetet bidragit till en förstärkt kundlojalitet?
 Tror Du att konsumenterna agerar annorlunda mot Just Water när de är medvetna 

om att organisationen sponsrar en god sak? Varför? /Varför inte? 
 Hur mäter Just Water framgången av sponsringssamarbetet?
 Vad är Dina tankar gällande Jonah Lomus influenser på sponsringssamarbetet?

Just Waters mål med sponsringen
 Vad är målet med sponsringen av Kidney Foundation och vad vill Just Water uppnå 

med samarbetet?
 Varför använder sig Just water av ändamålsrelaterad sponsring?
 Vilka associationer vill organisationen erhålla från samarbetet med Kidney 

Foundation?
 Vilka associationer har det medfört?
 Har sponsringssamarbetet medfört några oönskade associationer?

Goodwill och image 
 Hur skulle Du definiera termen goodwill?
 Hur kan ändamålsrelaterad sponsring öka en organisations goodwill?
 Hur kan ändamålsrelaterad sponsring påverka en organisations image och rykte?
 Har samarbetet genererat positive image till organisationen?
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