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2. Executive summary 

Because of the incredible increase in sport sponsorships this type of sponsorship caught my 

interest. The financial crises in the past years have had the positive effect that most sport 

sponsorship has been thoroughly analyzed and the number of irrational sponsorships has 

therefore declined.  

The positive aspects of sport sponsorships is the ability to change the image, create loyalty, it 

is cheap, a positive kind of marketing, create relationships, create advantages, create 

knowledge and increase sales for companies. The negative aspects of sport sponsorships on 

the other hand are the risk of ambush marketing, the need of other marketing tools and the 

lack of control.  

In my interviews with three of the biggest sponsors in Denmark, I found out that even though 

these sponsorships cost around 7.5 million each, they are not completely living up to the 

theory in “The Wheel of Sponsorship”. The three companies are Cimber Sterling, DONG 

Energy and Arla Foods. The Danish airline company Cimber Sterling is the sponsor of the 

national handball team for men. The team receives extensive attention in January, due to 

either the World Championship or European Championship. Cimber Sterling took advantage 

of this coverage when they bought Sterling. They bought the company just before the 

Championship and used the championship to achieve an increased attention rate in all of 

Denmark immediately. The biggest flaw in this sponsorship is the target mission which only 

is to achieve as much attention as quick as possible. 

The Danish energy company DONG Energy and the Danish/Swedish dairy company Arla 

Foods are co-sponsors of the national football team for men. DONG Energy’s sponsorship has 

several well-founded activations of the sponsorship, but the company does not have the 

statistics of the effect of the sponsorship. Instead they are measuring factors like the image of 

the team.  

Arla Foods is besides sponsor of the national team also sponsor of DBU’s school of football. 

Both sponsorships target the segment “Family Denmark” which is the main target group of 

the company. In this summer they activated their sponsorship of the national team under 

World Cup 2010 to the Danish school students, example on their milk cartons but missed out 

to activate the sponsorship to the broader Danish population.   

All in all sport sponsorships are going in the right direction but are not completely effective.  
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3. Indledning 

I de seneste år har den danske økonomi været præget af virksomheder, der er gået konkurs 

eller har offentliggjort dårlige årsregnskaber, hvilket har ført til, at mange af disse 

virksomheder har kæmpet for overlevelse på deres respektive markeder. På trods af denne 

situation, som af eksperter betegnes som en økonomisk krise, er det stadigvæk vigtigt for 

virksomhederne at markedsføre sig overfor forbrugerne, for på den måde at opretholde et salg. 

Sportssponsering er blot én af de metoder, som virksomhederne kan benytte sig af for at 

markedsføre sig overfor forbrugerne. Hvor sponsorater tidligere har været en form for støtte 

til de respektive personer, klubber eller lignende, er der nu i højere grad fokus på, at det er et 

markedsføringsredskab på samme vilkår som andre markedsføringsredskaber. Dette gør, at 

nogle virksomheder har fået øjnene op for vigtigheden ved at analysere og vurdere de mulige 

sponsorater grundigt, inden aftalen underskrives. På den måde har de mulighed for at udnytte 

de unikke muligheder, som et strategisk fornuftigt og veldefineret sponsorat kan medføre. 

Dog skal virksomhederne hele tiden huske på, at selv guld kan købes for dyrt, og de derfor 

nøje skal udvælge det eller de sponsorater, som giver et fornuftigt afkast.    

Nogle virksomheder har også opdaget vigtigheden af, at der er en sammenhæng mellem 

sponsor og udbyderen. Denne sammenhæng gør det tydeligere for forbrugeren, hvorfor netop 

dette sponsorat er blevet valgt, hvilket også gør det nemmere for forbrugeren at forholde sig 

til. Denne sammenhæng er sammen med andre faktorer vigtig for, at sponsoratet kan medføre 

en positiv overførsel af image fra udbyderen til sponsoren, hvilket kan have en stor værdi for 

virksomhederne. 

Der er dog meget lang vej, før alle sponsorater bliver økonomisk rationelle. Idrættens 

Analyseinstitut vurderer, at det kun er omkring 20 % af alle sponsorkronerne, der bliver brugt 

optimalt. De resterende 80 % kunne være brugt bedre, og nogle af disse er helt eller delvist 

ineffektive.1  

På grund af de ovenstående tendenser indenfor området har jeg fundet det spændende at se på 

hvilke overvejelser en virksomhed, der ønsker at bevæge sig ind på sponsormarkedet, bør 

gøre sig. Efterfølgende vil jeg udvælge nogle casevirksomheder, for at gå i dybden med deres 

sponsorater, for på den måde at se hvorvidt de lever op til de teoretiske overvejelser bag 

sponsoratet.  

                                                
1 (Hedal, 2009) 
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3.1 Problemformulering 

Opgavens hovedformål er at se på følgende område: 

Strategiske overvejelser i sponsorprocessen 

Teori: 

- Hvordan er sponsormarkedet i dag? 
- Hvilke fordele og ulemper har sportssponsering i forhold til andre 

markedsføringsmetoder? 
- Hvordan får sponsorerne udbytte af deres sponsorater? 

Analyse: 

- Hvilke overvejelser har de danske virksomheder gjort sig før indgåelse 
af sponsorater i praksis? 

Diskussion: 

- Har de danske virksomheder fulgt teorien på området? 

 

3.2 Metode 

Denne opgaves hovedpunkter vil blive belyst fra både en teoretisk og en praktisk vinkel. Det 

vil sige, at der i starten vil være en teoretisk gennemgang fra litteraturen på området. Her vil 

historien indenfor sponsorater, det nuværende marked indenfor sponsorater og hvilke 

strategiske overvejelser virksomheder bør gennemgå før et sponsorat indgås, blive 

gennemgået. 

Efter denne teoretiske gennemgang vil emnet blive overført til en empirisk undersøgelse. 

Undersøgelsen vil foregå ved at analysere en række af de sponsorer, der optræder på det 

danske sportssponsormarked. Måden hvorpå dette vil foregår, er ved at interviewe personer, 

der har eller har haft indflydelse på sponsoraterne fra disse virksomheder. På den måde vil det 

være muligt at belyse, hvorvidt de danske sponsorer følger teorien i praksis, eller om der er 

plads til forbedringer på dette punkt. 

De virksomheder jeg har valgt at bruge som casevirksomheder er: Cimber Sterling, DONG 

Energy og Arla Foods. Disse virksomheder har alle spillet en rolle på det danske 

sponsormarked, hvor deres sponsorater har en størrelse, som gør det acceptabelt at antage, at 

disse virksomheder har analyseret og vurderet deres sponsorater til bunds, før de har indgået 
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deres respektive aftaler. Min opgave vil dernæst være at diskutere, hvordan deres strategiske 

overvejelser stemmer overens med teorien på området.  

 

3.2.1 Undersøgelsesdesign 

Under udarbejdelsen af opgavens problemformulering har jeg fremstillet et 

undersøgelsesdesign, hvor fremgangsmåden er, at jeg vil benytte kvalitativ dataindsamling, 

analysere disse og lave en tolkning af disse data. 

I analysen vil udgangspunktet være multiple casestudier2, hvor der ved indsamling af data vil 

benyttes kvalitative undersøgelser i form af élite interviews. Denne form for interview er 

gældende, når interviewet er med personer med en stor viden indenfor et specielt område.3 

Dette gør sig gældende for de personer, jeg skal interviewe, hvilket skyldes, at de har en viden 

omkring deres egne sponsorater, som ikke er kendt i offentligheden, og som derfor er vigtigt 

at få del i. 

De indsamlede data skal danne grundlag for en senere tolkning og analyse i forhold til 

opgavens teoretiske perspektiver. 

 

3.2.2 Transskribering 

Rent praktisk er alle de foretagne interviews optaget på en digital optager. Dette er valgt frem 

for at nedskrive noter undervejs i forløbet, for at jeg i højere grad kunne koncentrere mig om 

selve interviewet og den interviewede person. Interviewene er herefter transskriberet, og 

samtlige interview er vedlagt i bilag, så de senere kan bruges i min fortolkning og analyse af 

opgavens problemstilling.  

Der vil tages højde for, at de transskriberede tekster med interviewene ikke må opfattes som 

grundlæggende data, da de fremkommer som tekster, der er oversat fra lyd til tekst.  

Mishler har udtalt: ”Forskellige transskriptioner er konstruktioner af forskellige verdener, 

der hver især er udformet, så de passer til vore særlige teoretiske antagelser og giver os 

mulighed for at udforske deres implikationer”.4 Jeg vil derfor forsøge ikke at lade mine egne 

                                                
2 (Andersen I. , 2005) 
3 (Gillham, 2005) 
4 (Kvale, 2000) 



Lasse Glenstrup Cand. Merc. EMF Oktober 2010 

Vejleder: Troels Troelsen 7 Speciale 

meninger og holdninger komme til udtryk under transskriberingen af interviewene, men 

derimod transskribere så tæt på de oprindelige udsagn som muligt. Dette skal sikre, at 

opgaven bliver mere valid og at pålideligheden bliver bedre. Udover at opgavens validitet og 

pålidelighed påvirkes positivt, har transskriberingen den funktion, at jeg allerede under 

transskriberingen startede fortolkningen og analysen af opgavens problemstillinger. På denne 

måde begyndte jeg allerede i dette stadie af opgavens forløb at finde frem til de punkter, hvor 

virksomhederne enten følger teorien på området eller de steder, hvor dette ikke er tilfældet. 

 

3.3 Afgrænsning 

I opgaven vil der ikke blive fokuseret på kulturel sponsering eller andre former for sponsering 

som helhed, da opgavens hovedvægt ligger på sportssponsering. Dette skyldes, at 

sportssponsering er en specifikation af kultursponsorater. 

Opgaven vil ikke fokusere på små sponsorater, som dem breddeklubber i nogle tilfælde ellers 

lever af. Det skyldes, at alt for mange af disse sponsorater er oprettet af rene filantropiske 

årsager, som kan skyldes, at en direktørs barn er medlem i foreningen eller lignende. Derfor 

kaldes disse sponsorater ofte direktørsponsorater, da det er direktørens egne interesser, der 

varetages og ikke virksomhedens. Da der ikke er noget økonomisk rationale i dette, vil det 

derfor ikke være muligt at belyse.    

Selvom celebrity endorsement med sportsstjerner ofte ses som en form for sponsering, vil 

dette ikke blive belyst i opgaven. Denne beslutning er taget ud fra, at celebrity endorsement 

kunne være en hel opgave for sig selv. 

Når der i opgaven bruges ordet virksomheder, er der her ikke tanke på non-profit 

virksomheder, som har en anden dagsorden end profitmaksimerende virksomheder. En 

profitmaksimerende virksomhed bør hele tiden foretage rationelle beslutninger, der varetager 

virksomhedens interesser – som eksempelvis at skabe return on investment.  

I opgaven vil der ikke blive lagt vægt på de juridiske aspekter omkring sponsorater. Dette 

emne vil kun blive berørt kort, og der vil derfor ikke blive set på specifikke paragraffer og 

kontraktlige forpligtigelser for sponsorerne.  
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3.4 Ordforklaring 

I løbet af opgaven vil der bruges ord og termer, der vil være forklaret meningen af i det 

følgende afsnit. 

Udbyder: Sponsee er den engelske betegnelse for den person, klub, organisation eller liga, der 

har rettighederne som sælges til en sponsor. Det er derfor det ord der benyttes i bøger skrevet 

på engelsk. Jeg har dog valgt at benytte mig af det danske ord: udbyder. Dette har jeg gjort, da 

jeg mener, at ordets mening kan oversættes direkte.  

Fit: Med fit skal forstås det match der er mellem udbyder og sponsor. Det vil sige, at der er et 

godt fit mellem de respektive parter, hvis målgruppen kan se og samtidig forstå den 

sammenhæng, der er mellem parterne. Ordet kongruens kan også blive brugt i nogle artikler, 

men jeg har valgt at benytte det engelske udtryk, da kongruens efter min mening ikke er den 

direkte oversættelse.  

ROI: ROI står for Return On Investment og er et mål for det afkast en investering har givet, 

og kan udregnes som følger: 푅푂퐼 = (  å  –  å )
 å 

 og kan 

dermed vise, hvor meget hver investeret krone generer af indtjening. Når man ser på 

investeringer som markedsføring, bruges ROMI, og for sponsorater bruges sågar ROSI, der 

står for Return On Sponsor Investment.5  

Aktivering: ”Sponsoraktivering – At aktivere sponsoratet – de aktiviteter sponsor sætter i 

gang på baggrund af de opnåede rettigheder sponsoratet tillader, og dermed opnår størst 

mulig udbytte af sponsoratet.”6 Aktiveringen er kort sagt markedsføring, som sker for 

sponsors egne midler, men med grundlag i sponsoratets rettigheder.    

Hospitality: Da jeg ikke har kunnet finde et dansk ord, der er direkte dækkende, har jeg valgt 

at benytte dette engelske ord. Hospitality er en betegnelse, der dækker over flere forskellige 

former for aktiviteter såsom: ”VIP eller kundearrangementer, sponsorlounge, kundepleje, 

etc.”7 

 

                                                
5 (Badura, 2010) 
6 (State of Mind - Sponsoraktivering) 
7 (Jeppesen, 2005) 
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3.5 Kildekritik 

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvem det er, man interviewer, når man skal finde frem 

til virksomhedens grundlæggende sponsorstrategi. Det skyldes kravet om at have kontakt til 

personer indenfor organisationen, som har et indgående kendskab til både sponsoratets 

bagvedliggende overvejelser samt brugen af sponsoraterne i den efterfølgende markedsføring 

med videre. Derfor vil den person indenfor organisationen oftest være en leder indenfor 

området. Det, man skal være opmærksom på i den forbindelse, er, at disse personer har været 

med til at træffe beslutningen om sponsoratet. Derfor vil deres opfattelse af sponsoratet oftest 

være positivt fra begyndelsen. Derudover kan man også forestille sig, at personen vil have en 

tendens til at forsvare sponsoratet ved at ”pynte” på sponsoratets effekt og lignende.8  Dette 

gøres for at den interviewede person beskytter sine og virksomhedens beslutninger, så de ikke 

kommer til at fremstå dårligt over for omverdenen.  

På grund af ovenstående vil jeg i den senere analyse af interviewene lave en kritisk analyse af 

oplysningerne, så jeg undgår, at de interviewede personer får deres virksomheders sponsorater 

til at fremstå bedre og mere effektive, end hvad der er tilfældet. 

 

  

                                                
8 (Gillham, 2005) 
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4. Redegørelse for sponsorater 

Sponsorater kendes helt tilbage fra Julius Cæsars tid, hvor gladiatorerne blev sponsoreret.9 

Senere var det artister og musikere, der blev støttet af konger og kejsere, for at disse kunne 

omgås de bedste artister og musikere. Senere hen kom rigmænd til, som ønskede at give noget 

af deres rigdom tilbage til det samfund, de levede i. I Danmark var det specielt brygger 

Jacobsen, som var sponsor for kunsten. Det var dog først i slutningen af det 18. århundrede, at 

det, vi i dag kender som sportssponsorater, blev introduceret. Det var i forbindelse med, at 

bilen blev opfundet, og motorsport fik sit indtog som underholdning. Motorsporten var en 

omkostningstung sport, hvilket betød, at der var behov for støtte for at få råd til bilerne og 

deres reservedele. Bilproducenterne og reservedelproducenterne fik øjnene op for de fordele, 

der kunne være i at sponsorere bilerne, og på den måde blive eksponeret overfor 

offentligheden.10  

Fra den tidlige start på sponsorater og til i dag har sponsoraterne ændret sig markant rent 

økonomisk. De er gået fra at være en rendyrket støtte til, at de i bedste tilfælde er ren 

sponsering. I dag vil der dog også kunne ses en række forskellige former for sponsering. Per 

Hagstedt har derfor opdelt sponsorater i fire forskellige former, som er dækkende for det 

forventede udbytte.11 

Figur 1: Støtte vs. sponsering 

Egen tilvirkning – Kilde: (Grønholdt, Hansen, & Christensen, 2008) 

Som figuren viser, kan man inddele sponsorater i fire forskellige stadier, der går fra at være 

ren støtte til at være rendyrket sponsering:  

Ren støtte: Denne form er den ringeste form for sponsering. Her er der ingen forventninger 

eller krav til udbyder omkring en effekt af sponsoratet.  

Skjult støtte: Her er der opstillet nogle krav fra sponsorens side, men de forventer dog ikke at 

opnå konkrete resultater ved sponsoratet.  

                                                
9 (Beech & Chadwick, 2004) 
10 (Grønholdt, Hansen, & Christensen, 2008) 
11 (Grønholdt, Hansen, & Christensen, 2008) 
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Skjult sponsering: I denne form for sponsering er der en klar forventning til, at sponsoren ser 

en effekt af sponsoratet, men sponsoren har dog ikke opstillet krav omkring dette. 

Ren sponsering: Her er der opstillet krav til en effekt, og sponsoren forventer samtidig, at der 

leves op til disse krav. 

Sergio Zyman har ligeledes set på de forskellige former for sponsering. Han mener, at den 

rene støtte, som han kalder velgørenhed, ikke har noget med sponsering at gøre.12 Han mener 

derfor, at det er vigtigt, at virksomhederne skelner mellem den rene støtte og sponsering. I de 

tilfælde hvor der ikke forventes en positiv effekt af virksomhedens støtte, skal pengene ikke 

tages fra markedsføringsbudgettet. Dette er vigtigt, da det vil hjælpe virksomhederne til at se 

på, hvilke tiltag der er henholdsvis støtte, og hvilke der er sponsering. Som det kan ses, kan 

der være vidt forskellige forventninger til hvad et sponsorat indebærer. Derfor vil jeg se på 

definitionen på sponsering.  

Det Internationale Handelskammer (ICC) har opsat følgende definition af sponsering:  

“Any commercial agreement by which a sponsor, for the mutual benefit of the sponsor and 

sponsored party, contractually provides financing or other support in order to establish an 

association between the sponsor's image, brands or products and a sponsorship property in 

return for rights to promote this association and/or for the granting of certain agreed direct 

or indirect benefits.”13 

Når man ser på sponsorater, ligger sportssponsorater indenfor denne definition. Da 

sportssponsering står for en stor del af sponsoraterne, er der også angivet en definition af 

dette. Det Europæiske Råd har i 1981 fremsat definitionen af sportssponsering: 

”Sport sponsorship is a mutually advantageous relationship between people or organizations 

in which the sponsor provides benefits for the sponsored in exchange for an association with 

a sport, events, facilities or sport participants.”14 

Som det ses af definitionerne, minder disse meget om hinanden. Det kan dog også ses, at 

definitionen for sportssponsering er mere direkte, da den udelukkende omhandler sponsering 

af sport. Derfor har jeg valgt at benytte denne definition som opgavens udgangspunkt. Her 

kan man se, at sportssponsorater er en gensidig fordelagtig relation mellem parterne. 

                                                
12 (Zyman, 2002) 
13 (ICC Kodeks, 2003) 
14 (Ross, 2009) 
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4.1 Sponsormarkedet 

I Danmark har sportssponsering oplevet en stor udvikling, som det kan ses på Figur 2:  

 

Figur 2: Dansk sportssponsering 

Egen tilvirkning - Kilde: (IH, 2009) 

Figuren viser, hvordan sportssponsering i Danmark er gået fra beskedne 290 millioner kroner 

i 1994, til at den i 2008 var oppe på hele 1.258 millioner kroner. Altså en stigning på mere 

end 400 % over denne årrække, og alene på de seneste 10 år er budgetterne for 

sportssponsering blevet mere end fordoblet. Tendensen har været klar med en næsten konstant 

stigning. En af begrundelserne er, at der er kommet fokus på sponsoraternes effekt, samtidig 

med at teknologien har hjulpet sponsoraterne på vej. Her har eksempelvis internettets mange 

muligheder for aktivering, samt det at forbrugerne kan følge med i deres interesse 24 timer i 

døgnet haft betydning.15 Ligeledes har tiltag som eksempelvis 3D-skilte og LED-

bandereklamer også øget effekten. Bandereklamerne øger effekten ved, at disse kan skifte 

undervejs ved en begivenhed. Det giver mulighed for, at sponsorer som Danske Spil kan vise 

live-odds undervejs i kampen, hvilket kan skabe mersalg. Samtidig med denne udvikling er 

der også kommet flere TV-stationer til, hvilket har betydet, at flere begivenheder bliver 

dækket. Alt i alt har disse faktorer haft en medvirkende betydning for den stigning, vi har 

oplevet gennem en lang årrække.   

På grund af den udvikling der har været, bliver det også spændende at følge disse tal i de 

kommende år, da den finansielle krise har haft en modsat betydning for flere udbydere. 

Eksempelvis har Parken Sport & Entertainment, mærket hvordan krisen har gjort 

arbejdsvilkårene sværere for organisationen. Dette skyldes udover store afskrivninger også at 

nogle virksomheder har stoppet deres sponsorater eller ikke ønsker at forlænge deres 

                                                
15 (Beirholm) 
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sponsorat.16 Dette er en tendens, der har været gældende for en lang række danske klubber, og 

indenfor alle former for idræt. Da sponsorater i de fleste tilfælde løber over flere år, kan det 

dog betyde, at man ikke kan forvente et markant fald i 2009 og 2010, men at de i stedet kan 

forventes at falde svagt, hvis markedet i det hele taget falder. For på trods af enkelte 

sponsorers stop, så er sponsering stadig et effektivt markedsføringsværktøj, hvis man vel og 

mærke gør det rigtigt, hvilket jeg vil gå i dybden med senere. På verdensplan er 

sponsorbudgetterne da også steget svagt med 2,2 % i 2009, hvilket dog er langt under de 

forrige års store stigninger.17 Det bliver derfor spændende at se, hvorvidt det danske marked 

følger med den øvrige verdens tendenser. Riis Cyckling har allerede vist, at det er muligt at 

indgå store sponsorater, hvis blot produktet er tilstrækkeligt attraktivt.  

I 2008 var de syv største danske sponsorater anslået som følger: 

Sponsor Udbyder Sportsgren Årlig beløb 

1 Carlsberg UEFA sponsor ved EM 2008 Fodbold 150 mio. kr. 

2 Carlsberg Liverpool FC Fodbold 80-100 mio. kr. 

3 Saxo Bank Riis Cycling  Cykling 50-60 mio. kr. 

4 Velux Velux 5 Oceans Sejlsport 30-40 mio. kr. 

5 KasiGroup Brøndby IF Fodbold 20-25 mio. kr. 

6 Carlsberg FC København Fodbold 17-18 mio. kr. 

7 DONG Energy og Arla Danmarks fodboldlandshold Fodbold 15 mio. kr. 
Tabel 1: Største danske sponsorater 

Egen tilvirkning - Kilde: (Kronenberg, 2008)  

Som det kan ses, var de fire største danske sponsorater 2008 også sponsorater, der var at finde 

på det internationale sportsmarked. Derudover er det værd at bemærke at fem ud af de syv 

sponsorater var indenfor fodbold. Dette viser med al tydelighed, hvordan fodbolden i 

Danmark og i mange andre lande er blevet det mest populære at sponsere grundet den store 

eksponering. De eneste sponsorater, som kan blande sig med fodbolden i Danmark, er Bjarne 

Riis’s cykelhold, som hører til blandt verdens absolutte bedste hold samt Veluxs sponsorat af 

sejlsportsbegivenheden Velux 5 Oceans. Saxo Banks sponsorat giver meget medieomtale i 

løbet af året, men specielt omkring de uger hvor etapeløbet Tour de France står på. På trods af 

store skandaler i Tour de France, som eksempelvis Festinas og Michael Rasmussens exit, har 

danskerne stor interesse for løbet. Hver dansker så i gennemsnit hele 8 timer og 44 minutter 
                                                
16 (Capinordic stopper Parken-sponsorat, 2010) 
17 (Badura, 2010) 
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Tour de France udsendelser i 2009 foruden den øvrige medieomtale.18 Her er der specielt 

fokus på det danske hold Team Saxo Bank, hvilket giver en masse omtale til specielt denne 

sponsor i Danmark. En helt afgørende faktor for at specielt fodbold og cykling er at finde på 

denne liste, er at disse sportsgrene sammen med håndbold er de mest populære TV-

udsendelser indenfor sport. Disse tre sportsgrene står for omkring 75 % af den samlede TV-

tid med sport på DR1 og TV2.19   

Velux 5 Oceans er en kapsejlads, hvor skipperne skal sejle fem etaper over fem have og gøre 

stop på fem kontinenter.20 Begivenheden finder sted hvert fjerde år, men får ikke så meget 

omtale i de danske medier, hvilket kan skyldes, at der ikke er danskere med i sejladsen. Da 

dette er et internationalt løb, giver det dog medieomtale i en række andre lande. 

Det er også værd at bemærke, at KasiGroups sponsorat af Brøndby IF er at finde på en 5.-

plads med sine 20-25 mio. kr. årligt. Det er et sponsorat, som har givet en masse omtale i 

medierne – både positivt og negativt – af virksomheden samt Jesper Nielsen, som er ejer af 

firmaet. Set ud fra et forretningsmæssigt synspunkt kan det dog være svært at se, hvordan 

KasiGroups mange ”støtte-kroner” skal tjene sig selv ind igen, da målgruppen for Brøndbys 

fodboldklub hovedsageligt er mænd på vestegnen.21 Virksomheden sælger smykker og som 

de selv skriver på deres hjemmeside: ”Vi har specialiseret os i at eksportere danske design 

succeser til de tyske, østrigske og schweiziske markeder.”22 Dette giver ikke begrundelse for 

sponsorater, derimod siger Jesper Nielsen selv: ”Jeg er Brøndby-fan. Det er mit hjerteblod. 

Jeg kunne fortsætte med at se alle kampene, men nu vælger jeg også mere offensive midler.”23 

Hvilket indikerer, at vi her har at gøre med et direktørsponsorat, hvor det er de personlige 

relationer, der ligger til grund for beslutningen i stedet for rationelle overvejelser. Derfor er 

dette sponsorat ikke økonomisk rationelt.   

Som det kan ses, er Carlsberg den helt store spiller på det danske sponsormarked. Specielt 

sponsorater som UEFA’s EM-slutrunde 2008 og Champions League mestrene fra 2007 

Liverpool FC har gjort Carlsberg til en internationalt kendt spiller på markedet. Sponsoratet af 

Liverpool har stået på siden 1991, men ophørte juli 2010.24 Til gengæld fortsætter Carlsberg 

sit sponsorat af EM i fodbold i 2012, som afholdes i Ukraine og Polen. Det forventes at 
                                                
18 (TV2 - Største Tour i mere end ti år, 2009) 
19 (Grønholdt, Hansen, & Christensen, 2008) 
20 (Fem opslidende havkapsejladser jorden rundt) 
21 (Christiansen) 
22 (Om KasiGroup) 
23 (Nymark, 2007) 
24 (Politiken - Liverpool dropper Carlsberg, 2009) 
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rettighederne har kostet Carlsberg et beløb mellem 225 og 250 millioner kroner.25 Dette er en 

stigning på minimum 50 % over fire år. Carlsberg er da også blevet et så kendt brand indenfor 

europæisk fodbold, at de er placeret på en 7. plads over mest kendte fodboldsponsorer i 

Europa, som det kan ses i nedenstående tabel. 

De kendteste sponsorer i europæisk fodbold 

1.  Adidas 6.  AIG 11. Reebok 16. Umbro 
2.  Nike 7.  Carlsberg 12. Opel 17. Mastercard 
3.  Puma 8. Audi 13. Vodafone 18. Orange 
4.  Coca-Cola 9. bwin 14. Ford 19. Sony 
5.  Emirates 10. Samsung 15. Unicef 20. Heineken 

Tabel 2: Kendteste sponsorer i europæisk fodbold 

Egen tilvirkning - Kilde: (Carlsberg slår Heineken i fodbold, 2010) 

Denne undersøgelse er lavet af Sport+Markt og omfatter mere end 3.000 fans i de fem største 

fodboldligaer i Europa.26 Respondenterne blev spurgt om, hvilke navne på sponserer de kunne 

huske indenfor europæisk fodbold. Det vil sige, at spørgsmålene var uhjulpet erindring af 

sponsorerne, samtidig med at sponsorerne skulle nævnes i mindst to af de fem lande, for at det 

kunne godtages til analysen. 

Det bemærkelsesværdige ved denne analyse er at Adidas, Nike og Puma, som alle er 

tøjmærker indenfor fodbold, ligger i toppen af listen. Samtidig med er Reebok og Umbro også 

med på listen. Dette indikerer vigtigheden af, at forbrugerne kan se en sammenhæng mellem 

sponsor og udbyder. Derudover kan det ses, at hovedsponsorerne til ”the big four” i England 

alle ligger i top 10. De respektive sponsorere er Emirates (Arsenal), AIG (Manchester 

United), Carlsberg (Liverpool) samt Samsung (Chelsea).27 Dette viser, hvor magtfuld engelsk 

klubfodbold er blevet i løbet af de seneste år. En sidste bemærkelsesværdig oplysning, som 

kan udledes fra listen, er, at fire ud af seks Champions League hovedsponsorer er med på 

listen. Disse sponsorer er henholdsvis Ford, Sony, MasterCard samt Heineken.28 De to som 

ikke er med på listen er UniCredit og PlayStation. PlayStation er dog et Sony produkt, hvilket 

kan forklare, hvorfor denne ikke er med på listen.     

 

                                                
25 (Børsen: Carlsberg kaster kvart milliard efter nyt sponsorat, 2010) 
26 England, Spanien, Frankrig, Italien og Tyskland 
27 (Bennison, 2008) 
28 (UEFA - Champions League, 2010) 
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4.2 Fordele og ulemper ved sportssponsering 

Når man ser på sponsorater, bliver de ofte karakteriseret som en markedsføringsform, der 

adskiller sig fra andre og mere traditionelle markedsføringsmetoder. Disse metoder tæller 

blandt andet husstandsomdelte reklamer, TV, radio, outdoor med videre. Jeg vil dog prøve at 

tydeliggøre, at dette ikke behøver at være tilfældet. Det altafgørende er den indgangsvinkel, 

der er til markedsføringen. Har sponsor en professionel tilgang til sponsoratet, og bliver det 

behandlet som andre former for markedsføring, har sponsering endvidere en række fordele. 

Dette skal således holdes op imod de ulemper, der er forbundet med sponsering. 

 

 

4.2.1 Fordele 

Øge salget 

Når man ser på en sponsors salg som funktion af sponsoratet, kan man se på det direkte 

afledte salg. Det direkte salg er det salg, der udelukkende sker på grund af et sponsorat. Det 

kan eksempelvis ske på stadionerne eller i hallerne, hvor der er salg af mad og drikkevarer. 

Steff-Houlberg er blandt andet sponsor i Brøndby IF, hvilket betyder et direkte salg af pølser 

til klubbens hjemmekampe. Denne form for indtægt er forholdsvis enkel at redegøre for, for 

virksomheden, som derved kan aflede, hvilken effekt sponsoratet har haft for det direkte salg. 

Det samme kan være gældende med andet direkte salg, selvom det ikke finder sted til selve 

begivenheden. Et eksempel er MasterCard, som var sponsor til VM i fodbold 2006 i 

Figur 3: Fordele og ulemper 

Egen tilvirkning 
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Tyskland. Her var det et krav til kunderne, der ønskede at betale med kreditkort, at de skulle 

benytte MasterCard. Hvis kunderne ikke allerede havde et MasterCard, var det muligt at 

oprette sig som MasterCard-kunde via FIFA’s officielle hjemmeside.29 Herved skaber 

virksomheden et direkte salg, samtidig med at de nyoprettede kunder har en livstidsværdi, 

som virksomheden har mulighed for at beregne løbende. På denne måde kan de se, hvilken 

direkte effekt deres sponsorat har haft, og udregne ROI af dette. Ofte vil sponsorerne dog ikke 

forvente et direkte salg, men derimod have forventninger til et fremtidigt salg grundet 

sponsoratet. 

 

Skabe kendskab 

Det at sponsering kan skabe kendskab, er måske den mest kendte faktor ved et sponsorat. I 

modsætning til det direkte salg er det dog anderledes besværligt at vurdere værdien af en 

sådan kendskabsændring. Den vigtigste måde, hvorpå kendskabet skabes ved hjælp af 

sponsorater, er ved den eksponering, der foregår ved begivenhederne.  

Da kendskab til et brand kan skabes på mange forskellige måder, kan det være svært at 

vurdere præcis, hvilket kendskab der er sket grundet sponseringen, og hvad der skyldes anden 

markedsføring. Ved hjælp af markedsundersøgelser kan man dog få et pålideligt billede af 

dette. Eksempelvis kan det forenkle processen, hvis virksomhedens øvrige markedsføring har 

været uændret i perioden. 

Det siger dog sig selv, at hvis sponsoren skal øge sit kendskab markant, vil det være nemmere 

hvis brandet ikke i forvejen er kendt af eksempelvis 90 % af befolkningen. Derfor vil 

sponsering som opmærksomhedsfaktor ofte bruges af brands, der er nye, mindre kendte eller 

som vil ind på nye markeder. Nike er en af de virksomheder, der har benyttet sig af dette. 

Nikes fodboldudstyr har stor udbredelse i Europa grundet fodboldens position i samfundene. 

Dette er dog ikke gældende i USA, hvilket Nike har forsøgt at ændre. Det har Nike gjort ved 

at benytte sig af Manchester United, som Nike er tøjsponsor for, ved blandt andet at spille 

opvisningskampe i landet. Sammen med andre tiltag har Nike gjort deres produkter mere 

kendte på et stort og nyt marked.30  

                                                
29 (Masterman, 2007) 
30 (Masterman, 2007) 



Lasse Glenstrup Cand. Merc. EMF Oktober 2010 

Vejleder: Troels Troelsen 18 Speciale 

Rent praktisk bliver kendskab som oftest opgjort som enten hjulpet eller uhjulpet. Ved 

uhjulpet kendskab kan det være kendskab indenfor en produktkategori uden valgmuligheder. 

Hvorimod der ved hjulpet kendskab vil være en række valgmuligheder, respondenten kan 

vælge imellem, hvilket vil betyde, at dette kendskab vil være højere end ved uhjulpet.   

 

Skabe fordele 

Konkurrencemæssige fordele kan skabes ved at sponsere, da sponsorater kan give en 

differentiering, som ellers kan være vanskelig at skabe i nutidens hurtigt udviklende samfund. 

Eksempelvis er det svært for et elektronikfirma at producere nye produkter, uden at der kan 

bygges tilsvarende af konkurrenterne indenfor relativ kort tid. Derimod kan sponsorer ved 

hjælp af sponsering skabe en differentiering, som ikke lige kan efterlignes af 

konkurrenterne.31 Dette giver en meget vigtig konkurrencemæssig fordel, som kan være 

langtidsholdbar for virksomheden.  

Konkurrencemæssige fordele kan også skabes ved at afskære konkurrenterne fra at sponsere 

eksempelvis en event. Dette kan lade sig gøre, da de fleste udbydere har en regel om kun at 

have en sponsor fra hver industriel sektor eller produktkategori. Denne strategi har Coca-Cola 

blandt andet benyttet sig af ved at sponsere De Olympiske Lege siden Amsterdam i 1928.32 På 

den måde kan Coca-Cola holde konkurrenterne ude af denne begivenhed. Ligeledes er Coca-

Cola også sponsor for både FIFA World Cup 201033 og UEFA Euro 201234. Pepsi, som er 

Coca-Colas største konkurrent, kunne muligvis være interesseret i at sponsere en af disse 

begivenheder. De er dog nødsaget til at finde andre måder at markedsføre deres produkter på.  

 

Bygge relationer 

Når det kommer til at bygge relationer, kan det ske på en række forskellige måder. Der kan 

enten bygges relationer til kunder, andre virksomheder og mulige samarbejdspartnere, men 

der kan også skabes relationer til de ansatte i virksomheden. En af de metoder, hvorpå 

sponsorerne kan udbygge disse relationer, er ved hjælp af hospitality. Dette har gjort 

                                                
31 (Amis, Slack, & Berrett, 1999) 
32 (Coca-Cola - FAQ) 
33 (FIFA World Cup) 
34 (UEFA - Euro 2012) 
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hospitality til en af de vigtigste faktorer for sponsorerne, når de skal forhandle sponsorater. 

Hele 75 % af de adspurgte sponsorer i en undersøgelse angav adgangen til hospitality som en 

vigtig faktor i kontrakten.35 Til sammenligning kan det siges at den synlige eksponering ved 

sponsoratet, som tidligere har været den vigtigste, ligeledes scorede 75 %. Disse faktorer er 

dermed de vigtigste faktorer set fra sponsorernes side.  

Lauritz Knudsen har blandt andet brugt deres sponsorat af herrelandsholdet i håndbold til at 

lave hospitality-arrangementer for både deres ansatte og for salgspartnere. Samtidig har 

slutbrugerne fået et større kendskab og køber mere hos Lauritz Knudsen.36 Alle disse personer 

og virksomheder bliver dermed knyttet tættere til virksomheden grundet de oplevelser, hvilket 

kan betyde bedre fastholdelse af medarbejdere og mere salg til deres partnere. Alt i alt er det 

med til at give virksomheden mere profit på længere sigt.  

 

Positiv markedsføring 

Forbrugerne er trætte af den markedsføring, som foregår hver dag i TV med videre. Det viser 

en undersøgelse af 1.000 personer mellem 15 og 60 år, hvor eksempelvis udsagnet: 

”Reklameafbrydelser midt i TV-programmer irriterer mig” scorer et gennemsnit på 86, hvor 

100 = fuldstændig enig, 75 = enig og 50 = hverken enig eller uenig.37 Grundet denne holdning 

hos forbrugerne kan virksomhederne med fordel benytte sig af andre former for 

markedsføring.   

I 2005 lavede PLS Rambøll en undersøgelse blandt 1048 danskere, som skulle klarlægge 

holdningen til reklamer. Resultatet blev, at sociale sponsorater scorede bedst hos danskerne. 

66,6 % af de adspurgte var positiv eller meget positiv overfor denne form for markedsføring. 

Sportssponsering lå dog lige efter med 66,0 %, hvorimod sponsering af TV-udsendelser blot 

lå på 30,2 %. Produkt placement i film scorede dog dårligst med kun 12,4 %.38 Dette viser, 

hvordan sportssponsering bliver opfattet positivt blandt forbrugerne, og kan samtidig forklare, 

hvorfor denne form for sponsering er blevet så attraktivt i de seneste år. Sportssponsering 

skaber altså en positiv association, som andre markedsføringsmetoder har svært ved at levere. 

                                                
35 (Thomsen, 2008) 
36 (Promovator: Lauritz Knudsen fik ikke noget foræret, 2008) 
37 (Mindshare) 
38 (Bregendahl, Haase, & Madsen, 2006) 
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Det der også gør sponsering til en spændende form for markedsføring, er at målgruppen jagter 

sponsorerne og ikke omvendt, som er tilfældet for andre markedsføringsmetoder såsom direct 

mail, telemarketing eller annoncering.39 Disse former for markedsføring afbryder altså 

forbrugeren i deres primære formål, hvilket ikke er gældende for sponsering. Dette kan være 

en medvirkende faktor til, at sponsorater ligger, som en af de absolut mest positive former for 

markedsføring.  

 

Billig reklame 

Selvom sponsering kan koste mange penge, hvis man vil være hovedsponsor for eksempelvis 

en fodboldstorklub såsom Real Madrid eller Manchester United, så kan sponsering være 

relativt billigere end andre traditionelle medier. Det skyldes at det kan være nemmere at 

ramme en specifik målgruppe, grundet de imageforskelle der er forbundet med forskellige 

sportsgrene. Håndboldsporten henvender sig eksempelvis til familien Danmark, hvilket vil 

sige både mænd og kvinder i alderen 25-60 år. Derimod signalerer beachvolley sol, sommer 

og event, og derfor er målgruppen begge køn i alderen 15-30 år. DTC Motorsport har fart og 

action i hovedsæde, hvilket gør det attraktivt for mænd i alderen 20-45 år.40 Dette giver et 

billede af, hvor forskelligt man kan ramme sin målgruppe. Derfor kan det betale sig at have 

lavet et godt forarbejde, inden man beslutter sig for hvilke sponsorater, man som virksomhed 

ønsker at indgå. Hvis man ønsker at ramme de unge, der elsker sol og sommer, som Nestea 

ønsker at ramme, så er beachvolley et godt sponsorat. Lauritz Knudsen havde derimod succes 

med at ramme familien Danmark, da de var sponsor for det danske håndboldlandshold for 

mænd. 

En af de faktorer der også er med til at gøre sponsorater til en billig form for markedsføring, 

er, at eksponeringen både sker direkte, men også indirekte gennem TV og internet med 

videre. Dette gør det også muligt at få vist sit logo på blandt andet DR’s kanaler, hvilket man 

ellers ikke kan købe sig til. Derfor skal man også have den indirekte mediedækning med i 

overvejelserne. Blandt andet skal man vurdere, om tilskuerne og TV-seerne er indenfor 

samme segment.   

 

                                                
39 (Lauritzen, 2009) 
40 (Thomsen, 2008) 



Lasse Glenstrup Cand. Merc. EMF Oktober 2010 

Vejleder: Troels Troelsen 21 Speciale 

Loyalitet 

En anden af de fordele, der er forbundet med sponsorater er, at forbrugerne har en tendens til 

at være langt mere loyale overfor disse i forhold til andre brands. Eksempelvis er NASCARs 

tilhængere nogle af de allermest loyale fans. I en undersøgelse svarede 71 % af de adspurgte, 

at de næsten altid eller ofte købte et produkt, som var sponsor for NASCAR, frem for et andet 

produkt som ikke var sponsor.41 Det vil altså sige, at forbrugeren i de fleste tilfælde vælger et 

produkt frem for et andet alene på baggrund af deres sponsorat af NASCAR. Det kan holdes 

op imod almindelig forbrugeradfærd, som viser, at følelser har op mod 75 % af betydningen, 

når forbrugsvarer købes.42 Sponsorater kan altså skabe den følelse, at forbrugeren har et 

tilhørsforhold til et produkt grundet deres sponsorat af en udbyder.  

Et eksempel fra Danmark er OK, som kører en kampagne med titlen: ”OK støtter sporten.” 

OK har omkring 1.200 sportsklubber og foreninger, der er med i aftalen. Aftalen betyder at 

klubben får 6 øre pr. liter benzin, der tankes med et OK-kort, som er tilknyttet en klub eller 

forening.43 Denne aftale har stået på i godt 20 år og har skabt en forbedret loyalitet hos 

forbrugerne. Udover at være gået fra en markedsandel fra 6 % til 25 %, så har kampagnen 

også betydet, at loyaliteten er dobbelt så stor som hos konkurrenterne.44 Det skal bemærkes, at 

OK har kørt med et forholdsvist ens kommunikationsmix igennem hele perioden, hvilket gør, 

at resultaterne hovedsageligt kan krediteres denne form for sponsorat af klubber og 

foreninger.   

Det, der er vigtigt at bemærke, er, at denne loyalitet ofte kræver tid at opbygge. Dette skyldes, 

at den tidligere sponsor ofte har gjort et indtryk, som først skal overtages af den nye sponsor. 

Ofte vil det tage omkring 3 år, før den nye sponsor opnår den fulde loyalitet af et sponsorat.45  

 

Ændre image 

Når man skal se på sponsoraters fordele er imageoverførsel en meget vigtig faktor at have 

med i overvejelserne. Imageoverførslen gør det muligt for virksomhederne at ændre deres 

image alene ved hjælp af udbyderens image. På grund af vigtigheden af denne 

                                                
41 (Performance Research - Loyal NASCAR Fans Please Stand Up) 
42 (Wright, 2006) 
43 (OK støtter sporten) 
44 (Larsen, 2010) 
45 (Badura, 2010) 
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imageoverførsel vil dette blive gennemgået i afsnittet Imageoverførsel. I det afsnit vil jeg gå i 

dybden med alle de faktorer, som spiller ind i denne proces. 

   

4.2.2 Ulemper 

Manglende kontrol 

Ved at indgå et sponsorat fratages kontrollen delvist over denne markedsføring, hvilket kan 

betyde, at virksomheden ikke kan kontrollere, hvad udbyder gør for brandet. Dårlig omtale 

som blandt andet golfstjernen Tiger Woods sexskandale eller cykelholdet Festinas 

dopingskandale kan give sponsorerne dårlig omtale, som de ikke selv har haft indflydelse på. 

Det er derfor meget vigtigt, at virksomhederne overvejer sandsynligheden for, at der opstår 

denne omtale. Det er derfor også en god idé at indskrive en klausul i kontrakten, der giver 

mulighed for at ophøre samarbejdet ved sådanne hændelser. På den måde kan virksomheden 

reagere aktivt, hvis situationen opstår.  

Ligesom skandaler kan være dårligt for omtalen, så kan dårlige resultater også give en masse 

dårlig omtale. Eksempelvis har fodboldklubben Brøndby IF oplevet dette igennem slutningen 

af efteråret 2009 og starten af foråret 2010, hvor klubben spillede otte kampe i SAS-ligaen 

uden at vinde.46 Igennem sådan en periode bliver der skabt en masse dårlig omtale af klubben, 

hvilket ikke giver sponsorerne den positive imageoverførsel, som de havde håbet på og betalt 

for. Det kan derfor anbefales at lave kontrakten delvist præstationsbaseret, samtidig med at 

der skal være mulighed for at trække sig ud øjeblikkeligt, hvis udbyder laver store skandaler. 

På den måde kan man muligvis undgå at betale for meget for en ydelse, som ikke lever op til 

forventningerne og dermed også de opstillede mål. 

Ud over denne manglende kontrol af udbyderne, kan der i nogle tilfælde også være problemer 

med at vide, hvor sponsors logo og lignende eksponeringsmuligheder vil blive eksponeret. 

Dette er gældende for de udbydere, der eksempelvis skal konkurrere med modstandere fra 

andre lande. Derfor vil man som oftest se, at virksomhederne sponsorerer udbydere fra de 

lande, hvor de har den største interesse. Da alle lande er forskellige, er dette noget, der skal 

med i overvejelserne, samtidig med at lovgivningen i de respektive lande kan være meget 
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forskellig. Dette er specielt tilfældet for sponsorer, der reklamerer for produkter, som 

indeholder alkohol.47   

 

Kræver andet 

Selvom sponsering kan være en billig form for markedsføring, som beskrevet tidligere, kan 

sponsering ikke stå alene, hvis man ønsker den fulde effekt. Dette skyldes blandt andet, at et 

logo på en trøje har mulighed for at give opmærksomhed, men det vil ikke skabe salg, hvis 

forbrugerne ikke ved, hvad virksomheden står for. Det vil med andre ord sige at antallet af 

øjne ikke er direkte sammenligneligt med antallet af salg.48 Dermed kan sponsorer heller ikke 

blot tælle antallet af minutter, deres logo har været i fjernsynet, for så at sammenligne det 

direkte med et reklame spot. Jeg vil senere beskrive, hvordan det er muligt at sammenligne 

disse markedsføringsmetoder ved hjælp af en konvertering i afsnittet Regneeksempler. Det er 

derfor vigtigt at man aktiverer sit sponsorat. Dette vil sige, at gøre sit sponsorat aktivt overfor 

forbrugerne i modsætning til eksempelvis et passivt logo på trøjen. Aktiveringen af et 

sponsorat er meget vigtig at have med i overvejelserne, inden en sponsoraftale underskrives. 

Det skyldes, at aktiveringen koster op til 400 % af den pris sponsor har givet for 

rettighederne, dog ligger gennemsnittet på 150 %.49 Det vil altså sige at for hver million der 

bruges på sponsoratet, bruges der i gennemsnit 1,5 million i øvrig markedsføring til aktivering 

af disse. Dette er meget vigtigt at holde sig for øje, da et sponsorbudget og det øvrige 

marketingsbudget ofte holdes adskilt. Jeg vil senere i opgaven gennemgå en analyse af netop 

aktiveringen af et sponsorat.  

Det er essentielt, at sponsoren har undersøgt, om marketingsbudgettet er stort nok til 

aktivering, som skal bakke et sponsorat op. Hvis ikke dette er tilfældet, kan pengene i værste 

tilfælde være tabt for virksomheden. Det skyldes, at et logo på en trøje eller lignende ikke 

nødvendigvis vil give effekt, som sagt er det ikke antallet af øjne, der alene sælger. 

Forbrugerne skal have en grund til at købe, ellers køber de ikke.    

En af de ulemper, der er forbundet ved at sponsering oftest bruges i sammenhæng med andre 

markedsføringsmetoder, er, at det gør det sværere at udføre en effektmåling. Det kan være 

besværligt at bestemme præcis hvor meget af effekten, som sponsoratet står for, og hvor 
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meget den øvrige markedsføring har stået for. Derfor er det vigtigt at lave undersøgelser både 

før, under og efter sponsoratets løbetid.   

 

Ambush marketing 

En af de faktorer, som er meget vigtig at have fokus på, er konkurrenternes mulighed for 

ambush marketing. Begrebet dækker over virksomheder, der bevist forsøger at få identificeret 

deres brand sammen med en udbyder, uden at virksomheden betaler penge for udbyderens 

rettigheder. På grund af denne form for udnyttelse af udbyderen bliver ambush marketing 

oftest set som amoralsk, da disse virksomheder prøver at snyde forbrugeren til at tro, at de er 

sponsorer for begivenheden.  

Et af de første eksempler på ambush marketing var Nike, som til de olympiske lege i Los 

Angeles i 1984 kørte en kampagne med sloganet: ”I Love LA”.50 Nike fik på den måde dannet 

sig en tilknytning til Los Angeles, hvor legene fandt sted. Nike er siden hen blevet kendt som 

en af de virksomheder, der i stor stil benytter sig af denne form for markedsføring. 

Effekten af ambush marketing er dog heller ikke til at tage fejl af, hvis kampagnen er lavet 

strategisk klogt. Det viser et eksempel fra vinter OL i Lillehammer i 1994, hvor Visa var 

officiel hovedsponsor. Konkurrenterne fra American Express indrykkede TV-spots med et 

slogan: ”If you are travelling to Norway this winter ...You´ll need a passport but you don´t 

need a visa."51 Efter legene i Lillehammer troede 66 % af de adspurgte amerikanere, at 

American Express var officiel sponsor for denne begivenhed. Dermed opnåede virksomheden 

at få gavn af vinter OL’s gode image uden selv at betale for disse rettigheder.  

En nyere engelsk undersøgelse viser dog, at forbrugerne godt kan kende forskel på sponsorer 

og ambush marketing. Begivenheden som undersøgelsen bygger på, er FIFA World Cup 

2006. Undersøgelsen viser, at Coca-Cola, Budweiser og Adidas i et uhjulpet spørgeskema 

blev nævnt som sponsorer mellem 43,3 % og 64,9 % af tilfældene. Til sammenligning 

opnåede de virksomheder, der havde forsøgt sig med ambush marketing, mellem 1,7 % og 

13,7 %.52  De virksomheder var to virksomheder indenfor samme kategorier som de tre 

udvalgte sponsorer, nemlig: Pepsi, Lucozade Sport, Carlsberg, Carling samt Nike og Umbro. 
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Hvorvidt forbrugerne er blevet klogere eller om kampagnerne er blevet dårligere er svært at 

sige, men ingen af virksomhederne kommer i nærheden af de imponerende tal American 

Express opnåede. 

Der findes dog mange forskellige former for ambush marketing. Jeg vil i det næste komme 

med eksempler på, hvordan virksomheder kan markedsføre sig til en begivenhed på trods af, 

at de ikke er officiel sponsor for denne begivenhed. 

En måde, hvorpå man kan bruge ambush marketing, er ved at sponsorere TV-dækningen af en 

begivenhed. Denne måde er effektiv, da de fleste tilskuere til en stor begivenhed vil være 

hjemme foran fjernsynet. Disse vil i nogle tilfælde koble sponsoren af programmet sammen 

med begivenheden.    

En anden metode er at sponsere en del af en event. Det kan eksempelvis være som Arla og 

DONG, der er sponsorer for det danske landshold, når de spiller VM i Sydafrika. På den måde 

bliver sponsorerne knyttet til VM slutrunden uden at være sponsor for selve begivenheden. 

Sponsorerne opnår dermed at være en del af en større begivenhed, dog uden at være officiel 

sponsor for denne begivenhed. 

En mulighed kan også være at sponsere en enkelt person, som er en del af et hold. Et 

sponsorat af en spiller, som Nikes med Nicklas Bendtner, gør det muligt at han spiller med 

Nike fodboldstøvler på landsholdet, som er sponseret af Adidas til FIFA World Cup, som 

også har Adidas som sponsor. Dette gør det muligt for Nike at vise reklamer med Niklas 

Bendtner i samme periode, som verdensmesterskaberne foregår, hvilket kan skabe forvirring 

hos forbrugerne omkring, hvem der er officiel sponsor. Nikes reklame op til VM, som 

benytter en række af verdens bedste fodboldspillere i deres nationale spilledragter, er blevet 

set af over 12 millioner mennesker på YouTube, allerede inden slutrunden er gået i gang.53 

Dette er vel at mærke de gratis visninger, der har været på nettet, dertil kommer de betalte i 

reklameblokkene på fjernsyn. Det kan dermed også være med til, at Adidas ikke får det 

optimale ud af deres rettigheder til en sådan slutrunde.  

På grund af de opfindsomme marketingsansvarlige er de officielle sponsorer og udbydere 

nødt til at forsvare deres sponsorat. Det har blandt andet betydet, at det ved nogle 

begivenheder er blevet forbudt at have konkurrerende brands logoer synlige på området for 

begivenheden. Eksempelvis måtte en dreng fjerne det Coca-Cola label, der sad på hans flaske, 
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og ridse logoet af flaskens top, for at han kunne få sin sodavand med ind til en cricketkamp 

under World Cup.54 Denne form for forbud er måske en nødvendighed, men det kan dog 

skabe dårlig omtale i medierne. Derfor skal virksomhederne tænke sig godt om, før de 

benytter sig af disse metoder.  

Ser man ambush marketing fra forbrugernes side viser undersøgelser, at omkring halvdelen af 

de adspurgte mener at denne form for markedsføring er uetisk.55 Dermed ligger der en 

mulighed for de oprindelige sponsorer, hvis de kan tydeliggøre overfor forbrugerne, hvilke 

virksomheder der er sponsorer, og hvem der forsøger at ”snyde” forbrugerne.  

I Danmark har virksomhederne også fået øjnene op for denne billige form for 

associationsskabende markedsføring. Ga-Jol har kørt en kampagne med navnet ”VM Ga-Jol 

2010”,56 som utvetydigt forsøger at få forbrugeren til at associere Ga-Jol med VM i fodbold 

2010 i Sydafrika og det danske landshold. Ga-Jol brugte blandt andet en TV-kampagne, hvor 

en rød og hvid pakke Ga-Jol, med udseende som en fodboldtrøje, spiller fodbold på et stadion. 

Alt sammen noget der skaber forbindelse til landsholdet og VM 2010. Kampagnen er lavet i 

samarbejde med Hummel, som tidligere har været sponsor for det danske landshold igennem 

en lang årrække. Dermed forstærkes Ga-Jols tilknytning til landsholdet via Hummel, og 

dermed forøges sandsynligheden for, at Ga-Jol vil blive koblet sammen med VM 2010 i 

forbrugernes hoved. Derved er vejen for imageoverførsel lagt, igen uden at der er blevet betalt 

for rettighederne til udbyderen. Det etiske ved denne form for markedsføring kan diskuteres, 

men effekten ved en gennemtænkt kampagne har tidligere vist sig at give resultater.    

 

4.3 Imageoverførsel 

I dette afsnit vil jeg tage udgangspunkt i nedenstående figur, som skal give et overblik over 

den imageoverførsel, der sker fra udbyder til sponsor via et sponsorat. Figuren er oprindeligt 

lavet til at se på en specifik event, men jeg har tilpasset denne til at passe på sponsorater 

generelt. Figuren viser, hvordan en udbyders image kan blive overført til en sponsors image. 

Dette kan ske, da kundernes opfattelse af et brand forekommer på baggrund af alle de 

informationer, de har om det respektive brand. I denne figur er det altså sponsorens image, der 
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er i højsædet, men det skal dog bemærkes at imageoverførslen også kan gå den modsatte vej, 

så udbyderen kan få gavn af ”rub-off” effekten fra sponsoren.57 

 

Figur 4: Imageoverførsel 

Egen tilvirkning - Kilde: (Amis & Cornwell, 2006) 

Hvis man ser på den første kvadrant, som er udbyderens image, så er der fire vigtige faktorer, 

der spiller ind på denne. Disse faktorer er andre sponsorer, sportstypen, den individuelle 

kundeoplevelse og karakteristika for udbyder.  

Andre sponsorer dækker over de andre sponsorer, som udbyderen har. Disse sponsorer er med 

til at bestemme udbyders image. Her er det gældende at alle de sponsorer, som udbyderen har, 

vil have indflydelse på udbyderens opfattelse, da associationer går begge veje - både til og fra 

sponsor og udbyder. Her er der altså tale om den føromtalte ”rub-off” effekt fra sponsor til 

udbyder.  

Typen af sport er også med til at afgøre udbyders image. Det skyldes, at de forskellige typer 

af sport alle sammen har et image. Hvor golf oftest opfattes som en rigmandssport, så er 

billedet af rugby derimod store aggressive mænd uden fortænder. Disse forskelle har stor 

betydning for, hvordan forbrugerne opfatter udbyderen.  
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Den individuelle kundeoplevelse har også betydning for, hvordan udbyders image opfattes. 

Her er der også tale om de tidligere oplevelser, som forbrugeren har haft med udbyderen. 

Formår udbyderen at skabe gode oplevelser for tilskuere og fans, vil dette skabe et bedre 

image for udbyderen.   

Til sidst er de karakteristika, der er for udbyderen, også vigtige. Her er det afgørende, om 

udbyderen er professionel, har gode mødesteder og hvorvidt de giver global eksponering.58 

Disse faktorer spiller alle ind på det billede, udbyderen skaber i sin kontekst.   

Ud fra udbyders image kan der ske en overførsel til sponsors image. Styrken ved denne 

overførsel kan bestemmes af fire faktorer, som er: Tilhørsforhold, sponsor/udbyder fit, 

attitude til kommercialisering og sponsorforvirring. I det efterfølgende vil jeg beskrive de fire 

faktorer mere i dybden, da disse forhold alle spiller en vigtig rolle i imageoverførslen. 

 

Tilhørsforhold 

Når man ser på tilhørsforhold, menes her det tilhørsforhold, som forbrugeren har til 

udbyderen. Det viser sig, at tilhørsforholdet er afgørende, for hvor meget fansene kan 

overføre image fra udbyder til sponsor.59 Dette tilhørsforhold kan gå fra, at man er en 

medieforbruger til det fanatiske, som er vist i Figur 5. Loyalitetsstigen viser de forskellige 

typer af fans, der er. Medieforbrugerne er de fans, som følger udbyderen hjemmefra gennem 

medierne, og som ser det som underholdning. De er dermed den type fans med den laveste 

identifikation til udbyderen. De uregelmæssige fans er fans, som også oftest bruger medierne 

til at følge med i deres heltes bedrifter. Fansene er dog også at finde på stadioner, haller eller 

lignende en gang imellem. Regelmæssige fans er dem, der følger udbyderen så ofte, det er 

muligt dog oftest kun i nærområdet. Fanatikerne er de fans, som følger holdet i tykt og tyndt, 

og som er de fans, der har den højeste identifikation med udbyderen. Disse fans har et højt 

tilhørsforhold og vil derfor føle, at de er en del af både den succes og fiasko, udbyderen har. 

Specielt hos den sidste type af fans vil man kunne finde en loyalitet til udbyderen, som er 

meget svær at skabe for virksomheder. Eksempelvis er det ikke unormalt, at fanatikerne får 

tatoveret logoet af udbyderen. Dette forekommer meget sjældent for almindelige 
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virksomheder. Det er denne loyalitet, virksomhederne ønsker at få gavn af ved at sponsere en 

udbyder. 

 

Figur 5: Loyalitetsstigen 

Egen tilvirkning - Kilde: (Beech & Chadwick, 2004) 

Som sponsor har man altså en mulighed for, at få gavn af den loyalitet fansene har til 

udbyderen. Det er en loyalitet, som jeg har beskrevet tidligere, NASCARs sponsorer nyder 

godt af. Her er loyaliteten blevet overført fra udbyder til sponsor, hvilket kan have en meget 

høj værdi for virksomhedens brand.  

 

Sponsor/udbyder fit  

Det har længe været kendt, at det er vigtigt, at sponsor og udbyder har et godt fit, hvis 

forbrugerne skal kunne forstå, hvorfor sponsoren har valgt netop denne udbyder. Match-up 

teorien siger, at jo mere de to parter har til fælles, desto bedre bliver effektiviteten af 

budskabet.60 Dette er grunden til, at det er vigtigt, at der er et godt fit mellem sponsors og 

udbyders brand, da forbrugerne skal have en klar grund til at købe et produkt, ellers køber de 

ikke.61 At en sponsor får sit logo vist på en spillertrøje, behøver derfor ikke at være 

ensbetydende med, at man øger salget mærkbart. Derfor er det vigtigt, at der er et fit mellem 

disse parters brands, så budskabet kan give forbrugeren en grund til at købe sponsorens 

produkter. Sammenhængen kan enten være, at sponsorens produkter eller viden benyttes af 
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udbyderen, eller at de imagemæssigt ligger tæt på hinanden.62 De faktorer, der er afgørende 

for, om et imagemæssigt fit er godt eller ej, vil blive gennemgå som det efterfølgende. 

Først og fremmest er det vigtigt, at de fans og seere, der ser sponsoratet, også falder indenfor 

den målgruppe, sponsoren har i sinde at ramme.63 Hvis ikke dette er tilfældet, kan sponsoratet 

være mere eller mindre spildt. Det skyldes, at forbrugernes opfattelse kan variere fra en 

målgruppe til en anden grundet forskellige holdninger og referencer.  

Derudover skal der være en sammenhæng mellem sponsors og udbyders brands.64 Det vil 

sige, at begge brands har tilnærmelsesvis samme opfattelse hos forbrugeren. Det betyder 

eksempelvis, at en sponsor, som er konservativ, kan skabe forvirring ved at sponsere en ny og 

moderne sportsaktivitet, som eksempelvis beachvolley. Sammenhængen mellem parternes 

oplevede brand er også betydende for forbrugerens opfattelse af sponsoren. Det skyldes, at 

forbrugeren oplever sponsoratet som en form for filantropi, hvis de har en klar oplevet 

sammenhæng. Dermed skaber det en positiv attitude til sponsor, som ifølge forbrugeren 

sponserer af et godt hjerte. Hvis denne sammenhæng ikke er tilfældet, vil forbrugeren 

derimod falde i den modsatte grøft og se sponsoratet som en form for reklame, der blot har til 

formål at øge salget. Dermed vil forbrugeren ikke se sponsoratet som en god gerning, og 

attituden vil derfor ikke blive ændret med samme effektivitet. Manglende fit kan også betyde, 

at forbrugeren skaber deres egne associationer, som ikke er i sponsors interesse.65 Dette kan i 

værste tilfælde være direkte skadende for sponsorens brand.66   

Alt i alt giver en positiv oplevelse af brandet hos forbrugerne et øget salg. Det vil sige, at det 

for sponsor gælder om at sponsere de aktiviteter, hvor der er et tydeligt fit for på den måde at 

skabe en bedre oplevelse af brandet og dermed give øget salg. Carlsbergs sponsering af 

fodboldhold og EM slutrunder med kampagnen ’Part of the Game’ er et glimrende eksempel 

på dette. Forbrugeren har let ved at koble Carlsbergs øl sammen med fodbold, da der til 

fodboldkampe er skabt en kultur, der gør, at øl er en del af oplevelsen ved at se fodbold. Det 

vil sige, at sponsor har mulighed for at skabe associationer til gode fodboldoplevelser, når 

forbrugeren tænker på Carlsberg.  
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Sponsorforvirring 

Det siger sig selv, at det er vigtigt, at sponsoren eller sponsorerne bliver husket efter en 

sportsbegivenhed. Hvis ikke dette er tilfældet, vil en imageoverførsel fra udbyder til sponsor 

ikke kunne finde sted hos tilskuerne. 

En af de vigtige faktorer, for om en sponsor kan huskes efter en begivenhed, er antallet af 

sponsorer. Hvis man ser på en ganske almindelig dansk ishockeykamp, vil der være et utal af 

sponsorer, som er plastret til på spillernes trøjer. Dertil kommer de bandereklamer og øvrige 

reklamer, der udmærker sig til en sådan kamp. Efter kampen vil det være mere eller mindre 

umuligt at huske alle disse sponsorer, og dermed vil der være mange sponsorer, som ikke 

oplever en sådan imageoverførsel. Udover at der er mange sponsorer til det enkelte hold, så er 

der endnu flere sponsorer, når man ser på hele ligaen. Dermed kan der være en form for 

forvirring hos forbrugerne omkring, hvem der sponsorerer ishockey. Det vil i langt de fleste 

tilfælde betyde, at de små sponsorer bliver glemt i sponsorforvirringen, hvilket betyder, at de 

ikke vil få en optimal værdi ud af deres sponsorat.67 Det skal dog bemærkes, at 

sandsynligheden for at forbrugerne kan huske de enkelte sponsorer stiger i takt med, at 

forbrugerne ser sponsoratet flere gange.  

Et af de steder, hvor man har forsøgt at modvirke denne sponsorforvirring, er i UEFA. I 

UEFA Champions League har man valgt kun at have 6 officielle sponsorer. Disse sponsorer 

er de eneste, der må være synlige på stadion. På den måde kan man minimere 

sponsorforvirringen til kampene. I UEFA Euro League er de gået hele vejen ved kun at have 

én hovedsponsor. Den spanske bilfabrikant SEAT er blevet hovedsponsor for turneringen.68 

Det betyder blandt andet, at SEAT er den eneste sponsor på bandereklamer. Dermed er 

sandsynligheden blevet forøget markant, for at forbrugerne kan huske SEAT som sponsor, 

hvilket betyder at imageoverførslen har gode muligheder. Det vil blive spændende at se, om 

SEAT på næste års liste over de mest kendte sponsorer i europæisk fodbold vil være at finde 

på top-20 efter deres satsning på denne turnering.      
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Attitude mod kommercialisering 

Imageoverførselen til forbrugerne bliver også påvirket af disses opfattelse af den 

kommercialisering, der er sket indenfor sporten. Nogle forbrugere er af den opfattelse, at 

sponsoraternes omfang har taget overhånd, og dermed har de en negativ attitude mod denne 

kommercialisering. Det kan medføre, at den positive imageoverførsel, som er idéen med et 

sponsorat, i stedet kan vendes til en negativ imageoverførsel. Generelt set vil det være sådan, 

at virksomheden som sponserer en udbyder, og som dermed er med til at udbyderen kan 

fortsætte sit virke i sporten, vil opleve en goodwill overfor virksomheden. Derimod vil 

virksomheder, der åbenlyst sponserer for at få return on investment, opleve, at denne 

imageoverførsel kan være negativ.69 Det skal dog bemærkes, at attituden mod 

kommercialisering kan variere mærkbart både med hensyn til typen af sport, men også fra 

land til land.  

I fodboldverdenen har Red Bull gjort sit indtog blandt andet ved, at de har købt sig til 

navnesponsorater for to klubber. Det vil sige, at holdene har skiftet navn til henholdsvis Red 

Bull Salzburg og Red Bull New York.70 Derudover har Red Bull valgt at sponsere Leipzig, 

som dog grundet tyske regler ikke må hedde Red Bull Leipzig. I stedet for at hedde Red Bull 

hedder klubben Rasenballsport (forkortes RB) Leipzig.71 Det vil ikke kunne forekomme i 

dansk fodbold, at en klub skifter navn til eksempelvis Red Bull, da DBU’s regler forbyder, at 

sponsors navn er med i en klubs navn. I modsætning til reglerne for dansk fodbold er det 

tilladt at lave et sådant sponsorat i dansk ishockey. Her har Hvidovres hold tidligere skiftet 

navn til Totempo Hvik, hvilket dog ikke blev en succes grundet virksomhedens konkurs, 

hvilket også førte til klubbens konkurs.72 Disse eksempler viser tydeligt, hvordan der er 

forskel på både lande og hvilken type sport, der er tale om. Dette vil også spille ind på 

tilskuernes opfattelse af kommercialisering. 

 

4.3.1 Imageoverførsel i praksis 

Som jeg lige har gennemgået, så har sponsorater egenskaben til at kunne lave en 

imageoverførsel fra udbyder til sponsor. Det kan være svært at forstå, hvordan man kan ændre 

image blot ved at blive sponsor. Derfor har jeg taget et par eksempler ind fra virkelighedens 

                                                
69 (Amis & Cornwell, 2006) 
70 (Red Bull) 
71 (Idskov, 2009) 
72 (Fredberg, 2009) 
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verden, hvor et effektivt sponsorat har haft betydning for virksomhedens image, alene grundet 

et sponsorat. Det første eksempel, jeg har taget med, er Volvos imageforbedring grundet deres 

kapsejlads Volvo Ocean Race.  

Efter Volvo Ocean Race blev en række adspurgte personer bedt om at beskrive Volvos 

produkter ved hjælp af en række forklarende ord som faktorer. Samtidig blev de spurgt, om de 

kendte til Volvo Ocean Race efter sejladsen i 2005/2006. De personer, der havde kendskab til 

begivenheden, gav Volvo en højere gennemsnitlig score på samtlige faktorer, end de personer 

der ikke havde kendskab til begivenheden. Nogle af de faktorer, som var påvirket mest, var 

eksempelvis ”teknisk innovative”, hvor 61,4 % af personer med kendskab til eventen gav 

denne karakteristik af Volvo, hvorimod dette tal blot var 38,9 % for de personer uden 

kendskab.73 Ligeledes var det gældende for ”dynamisk”, hvor forskellene mellem de to 

grupper var på henholdsvis 45,0 % og 27,0 %. Den eneste faktor, hvor personer med 

kendskab giver en lavere score, er ved ”kedelig” med henholdsvis 15,8 % overfor 30,5 %, 

hvor det selvfølgelig også er bedst med en lav score. Volvo har altså ved hjælp af deres event 

været i stand til at flytte forbrugernes holdning til virksomhedens produkter til det bedre, 

hvilket kan være med til at øge indtjeningen på længere sigt.  

Et lignende eksempel er den danske virksomhed Lauritz Knudsen, der efter deres sponsorat af 

det danske håndboldlandshold også oplevede en markant ændring i kundetilfredsheden. Her er 

kundetilfredsheden ligeledes blevet højere på 13 ud af de 14 målte faktorer.74 

Disse eksempler viser med alt tydelighed, at sponsorater har evnerne til at ændre image. 

Derfor kan det forsvares at bruge store sponsorbudgetter, selvom det ikke giver en direkte 

økonomisk effekt. Denne effekt har dog mulighed for at komme, hvis man ser på længere sigt.  

 

4.4 Sponserings effekt i forhold til TV-reklame 

De ansvarlige for sponsorater bliver ofte kritiseret for ikke at kunne bevise, hvor meget ROI 

er af et sponsorat. Dette skyldes blandt andet, at sponsorater ikke kan stå alene, men at 

aktiveringen er vigtig, som jeg har været inde på tidligere. På forskningsområdet er der heller 

ikke mange undersøgelser af, hvordan sponseringens store logoeksponering kan omregnes til 

en værdi, der kan sammenlignes med reklame i andre medier. I stedet for undersøgelser har 

                                                
73 (Lauritzen, 2009) 
74 (Lauritzen, 2009) 
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der hersket en del tommelfingerregler omkring, hvor meget logoeksponeringen har haft af 

værdi i forhold til en TV-reklame, når man ser sekund for sekund. Disse tommelfingerregler 

går lige fra en effekt på 5 % til 100 % af en TV-reklame. Jeg vil i dette afsnit gennemgå de 

resultater, som sidste år blev udgivet fra en norsk undersøgelse, der er den eneste på 

området.75  

Undersøgelsen blev testet med seks forskellige virksomheder, der var delt op i tre grupper. En 

gruppe med to kendte virksomheder med et godt fit, 

to kendte virksomheder med et dårligt fit samt to 

virksomheder, som var ukendte for de personer der 

overværede begivenheden. Disse virksomheder skulle 

være sponsorer på bandereklamerne til en 

håndboldkamp for herrer samt vise en 30 sekunders 

reklamefilm. Disse klip blev, i første del af 

undersøgelsen, set af 2.333 (1.818 besvarelser blev 

godkendt) repræsentative norske borgere. 

Undersøgelsen tog udgangspunkt i Figur 6 

effekthierarki-modellen, som er den mentale proces i 

en beslutningsproces.76 Ifølge teorien skal forbrugeren igennem alle disse stadier i en 

beslutningsproces, hvor de starter med opmærksomhed og bevæger sig mod køb. Nogle 

marketingsansvarlige hævder dog, at dette ikke altid er tilfældet, og at forbrugerne kan 

springe nogle af punkterne over i processen.77  

De vigtigste resultater fra undersøgelsen vil her blive gennemgået. Alle resultaterne, som 

bliver omtalt i dette afsnit stammer fra Olson & Tjømøes undersøgelse. De første resultater 

viser effekten af et sponsorat uden nogen form for aktivering.  

 

 

 

 

                                                
75 (Olson & Thjømøe, 2009) 
76 (Andersen, Jensen, Jepsen, Schmalz, & Trojel, 2005) 
77 (Shank, 2005) 

Figur 6: Effekthierarkimodellen 

Egen tilvirkning - Kilde: (Andersen, Jensen, 
Jepsen, Schmalz, & Trojel, 2005) 
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Type af brands Sikkert kendskab Positiv holdning Overbevisning Gennemsnit 

Alle brands 23,4 % 32,3 % 18,2 % 23,6 % 

Ukendte brands 8,8 % 13,0 % 5,3 % 8,2 % 

Kendte brands 18,6 % 50,0 % 33,7 % 30,0 % 

Brands uden fit 25,0 % 26,5 % 21,4 % 25,6 % 

Brands med fit 14,9 % 1.500 % 81,1 % 25,2 % 
Tabel 3: Effekten af sponsorat 

Egen tilvirkning – Kilde: (Olson & Thjømøe, 2009) 

Resultaterne af undersøgelsen viste, at sponsoraters effekt overfor TV-reklamer blev alt fra 

5,3 % til 1.500 %, og med et gennemsnit på 23,6 % for alle brands. Dette viser med al 

tydelighed, at der er stor forskel, hvilket også vil sige, at man ikke kan benytte sig af en 

tommelfingerregel, men i stedet kan se på et interval mellem de forskellige 

tommelfingerregler. I stedet skal man se på virksomhedens brand samt hvilke mål, man 

ønsker at opfylde. Den type brands, der ifølge undersøgelsen har den mindste effekt, er 

ukendte brands. Specielt i forhold til overbevisning har disse brands kun 5,3 % af den effekt, 

en TV-reklame har. Det vil med andre ord sige, at det kræver 563 sekunders TV-eksponering 

for at have den samme effekt som et 30 sekunders TV-spot. I modsætning til ukendte brands 

så var brands med et fit, som dermed også er kendte brands, meget effektiv. Hvad angår at 

skabe en positiv holdning til brandet, så var effekten på hele 1.500 %, hvilket svarer til at 2 

sekunders eksponering giver samme effekt som en 30 sekunders lang TV-reklame. 

Generelt set for denne analyse, så er sponsering specielt effektivt til at skabe en positiv 

holdning mod brandet. Det skal dog bemærkes, at det er afgørende, at der er tale om et brand, 

der har et godt fit til udbyder, hvis sponsoren ønsker at opnå den optimale effekt. Det, der 

efter min mening, er det vigtigste, som disse resultater viser, er, at der er en signifikant forskel 

på typen af brand, samt hvilken effekt dette har. Alle disse resultater skal dog tages med 

forbehold, da de udelukkende er lavet ud fra denne ene undersøgelse indenfor norsk 

håndbold. Det kunne være interessant at lave den samme undersøgelse i et andet land, og med 

en anden sportsgren.    

 

4.4.1 Aktivering med TV-reklame 

Ud over at teste sponsoraters effekt i forhold til TV-reklamer, så blev det i undersøgelsen også 

testet, hvorvidt sponsering og TV-reklamer kunne skabe en synergieffekt. Teorien bag er, at 
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aktivering, der forklarer virksomhedens fit til udbyder, vil skabe en grund til at købe 

produktet, som jeg har gennemgået tidligere.  

Uddrag af resultaterne fra denne undersøgelse er medtaget i nedenstående tabel. ”Positiv 

holdning” er ikke medtaget, da denne faktor ikke var signifikant forskellig fra sponsorater 

alene. 

Type af brands Sikkert kendskab Overbevisning Gennemsnit 

Alle brands 55 % 56 % 57,4 % 

Ukendte brands 49 % 21 % 33,7 % 

Brands uden fit 69 % 122 % 88,2 % 

Brands med fit 50 % 1.500 % 82,0 % 

Tabel 4: Effekten af sponsorat alene mod aktivering 

Egen tilvirkning – Kilde: (Olson & Thjømøe, 2009) 

Undersøgelsens resultater viser, hvor meget et ikke-aktiveret sponsorat har af effekt overfor et 

sponsorat på 75 sekunders eksponering samt 30 sekunder TV-reklame, altså sammenlagt 105 

sekunders eksponering overfor testgruppen (på 822 accepterede). Igen viser resultaterne, at 

der er stor forskel både på typen af sponsorat, men også på den effekt det har på forbrugernes 

beslutning.  Omregnet til sekunder kræver det eksempelvis kun 1 sekund at skabe den samme 

overbevisning for brands med et godt fit, hvorimod dette tal var 504 sekunder for et ukendt 

brand. Resultaterne viser med al tydelighed, at ukendte brands er dem, der opnår den største 

synergieffekt mellem sponsorat og aktivering. Ligeså interessant er det dog, at undersøgelsen 

modsiger den generelle holdning, der er om, at aktiveringen altid skal være større end selve 

sponsoratet. Dette behøver ikke at være tilfældet ifølge undersøgelsen. I de tilfælde, hvor 

resultatet er over 100 %, betyder det faktisk, at aktiveringen ligefrem skader brandet.  

 

4.4.2 Regneeksempler 

Begge resultater kan benyttes til at udregne den optimale strategi set i forhold til 

virksomhedens opsatte mål med hensyn til brugen af sponsorater med eller uden TV-

reklamer. For at tage et eksempel kunne en virksomhed, som har et godt fit med udbyderen, 

udregne hvorvidt sponsering er en god idé, hvis virksomheden ønsker at overbevise 

forbrugeren til at købe. Først er den generelle ligning for konverteringsgraden som følger: 
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Konverteringsgraden =
Antal sekunders eksponering ∗ Effekten i %

30
 

Den konverteringsgrad skal benyttes til at udregne den relative værdi af et sponsorat overfor 

en TV-reklame. I artiklen har de opstillet en ligning som følgende: 

Værdi = 1 − ∗  å    å 
∗  å   å 

 

Efter at jeg har regnet på denne ligning og prøvet at sætte mig ind i forfatternes tankegang, 

fandt jeg frem til, at der måtte være en fejl i ligningen. Det skyldtes, at konverteringsgraden 

efter min overbevisning ikke skulle bruges til at udregne prisen på sponsorat, men derimod 

kun til at udregne prisen på TV-reklamen. På grund af mine overvejelser omkring 

udregningen tog jeg derfor kontakt til den ene af de norske forfattere, Erik L. Olson, som 

kunne bekræfte over for mig, at artiklen havde en fejl i denne formel, som ingen af de to 

forfattere eller de efterfølgende gennemlæsere havde opdaget. Så grundet mine iagttagelser 

omkring denne fejl har jeg rettet formlen til, så den nu stemmer overens med virkeligheden:  

Værdi = 1 −  å    å 
∗  å   å 

 

For at tage eksemplet med virksomheden med et godt fit som ønsker at opnå overbevisning, 

så kan tallene fra Tabel 3 indsættes i ligningen. I eksemplet antages det, at der er 500 

sekunders eksponering af sponsoratet og prisen på sponsorat er 75.000 kr., prisen på 

produktion af sponsormateriale 2.000 kr., prisen på TV-reklame 80.000 kr. samt 

produktionsprisen på TV-reklame 50.000 kr. fordelt pr. kamp. Ved at benytte tallene fra 

antagelserne og tabellen vil konverteringsgraden være:  

Konverteringsgraden =
500 ∗ 81,1 %

30
= 13,51 

Denne konverteringsgrad benyttes derefter til at udregne værdien: 

1−
75.000 + 2.000

13,51 ∗  80.000 +  50.000
= 93,2% 

Dermed kan de mulige sponsorer se, at effekten ved at indgå en sponsoraftale, i dette eksempel, har en 

merværdi på 93,2 % i forhold til TV-reklame. Havde det samme sponsorat i stedet været indgået med 

en virksomhed, som er ukendt overfor målgruppen, så ville merværdien være faldet til 36,2 % i 

forhold til TV-reklame. Dette viser hvordan ligningen kan give et billede på, hvorvidt sponsoratet er 

en god idé, eller om virksomheden skal holde sig til traditionel markedsføring. Selvfølgelig er det 
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vigtigt, at dette ikke er den eneste beregning, som virksomheden udfører, men at virksomhederne kan 

bruge den til at få idéer.  

Heldigvis er verden ikke så sort/hvid, hvilket gør det muligt at benytte sig af begge dele på samme tid 

og i nogle tilfælde opnå en synergieffekt ved dette. Tabel 4 viser, at der i de fleste tilfælde vil 

være en synergieffekt ved at benytte sig af både sponsorat samt TV-reklame på samme 

tidspunkt. Dermed er det også blevet bekræftet, at aktivering oftest vil have en effekt på 

sponsoratet med kun få undtagelser i undersøgelsen. 

Det skal imidlertid bemærkes at der er en del begrænsninger ved denne undersøgelse. En af de 

begrænsninger der er, er at undersøgelsen kun er foretaget i Norge, og også kun ved håndbold. 

Som nævnt tidligere så er eksempelvis NASCAR’s fans mere loyale end andre fans, hvilket 

indikerer, at der ved andre sportsgrene kunne opnås andre konklusioner.  

 

4.5 Planlægningsproces 

Reklamer bruges oftest, for at virksomheder kan opnå vækst på et marked. Når en virksomhed 

ønsker at få vækst, kan dette gøres ved hjælp af forskellige strategiske metoder. Ansoff har 

opsat en vækstmatrix, som beskriver disse. Denne matrix er opdelt med hensyn til det 

nuværende eller nyt henholdsvis produkt og marked. Der vil i det efterfølgende blive lagt 

vægt på, hvordan sponsorater kan bruges som et strategisk værktøj i den forbindelse.    

 Nuværende produkt Nyt produkt 

Nuværende marked Markedspenetrering Produktudvikling 

Nyt marked Markedsudvikling Diversifikation 

Tabel 5: Ansoff’s vækstmatrix 

Egen tilvirkning - Kilde: (Andersen, Jensen, Jepsen, Schmalz, & Trojel, 2005) 

Ansoff’s vækstmatrix er også anvendelig til sponsorernes strategiske beslutninger. Det 

skyldes, at sponsering kan benyttes som et strategisk valg, for på den måde at opnå den 

ønskede vækst hurtigere eller mere effektivt når en virksomhed ønsker at udvide. Her er det 

vigtigt, at man hele tiden har fokus på det, man som sponsor ønsker at opnå.  

Markedspenetrering kan ske ved at virksomheden øger kundekredsen eller ved at øge 

forbruget hos allerede eksisterende kunder. Her er produktet og markedet det samme som 

hidtil, men disse faktorer skal blot påvirkes ved hjælp af sponsorater. Her er det igen de 
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positive egenskaber ved et sponsorat, der kan gøre forskellen, som eksempelvis 

imageoverførsel og øget kendskab.78   

Markedsudvikling er, når man udvider sit eksisterende produkt til nye markeder. Når der her 

er tale om nye markeder, kan dette enten være nye kundegrupper eller nye geografiske 

områder.79 Sponsorater kan med fordel benyttes her, da sponsorater ofte rammer en specifik 

målgruppe. Hvis Reebok eksempelvis ville gøre sit indtog på det europæiske marked for 

fodboldudstyr, kunne UEFA Champions League benyttes til at komme ud til dette geografiske 

område. Et andet eksempel kunne være Adidas, som ønsker at henvende sig til kvindelige 

gymnastikkunder, og derfor bliver sponsor for verdensmesterskaberne i gymnastik. På den 

måde rammer de den ønskede målgruppe med en forholdsvis billig og effektiv metode. Hvis 

markedet afviger meget fra deres oprindelige marked, skal sponsorerne dog overveje om 

sponsorater er den rette metode. Det skyldes, at virksomheder, der ikke er kendte af 

målgruppen, ikke har den optimale effekt, hvilket jeg har beskrevet under afsnittet 

Sponserings effekt i forhold til TV-reklame. 

Når man ser på produktudvikling, er det et nyt produkt på et marked, hvor virksomheden 

allerede befinder sig. Det kan ske ved, at virksomheden benytter sig af forbedringer eller nye 

produkter til målgruppen.80 Da virksomheden allerede er kendt af målgruppen, vil 

forbedringer eller nye produkter kunne benytte sig af sponsorater som en del af 

markedsføringsbudgettet.   

Den sidste form for vækst er diversifikation og er den mest risikable, da virksomheden 

indfører nye produkter på nye markeder. Dette kan enten ske ved koncentrisk eller 

konglomerat diversifikation.81 Koncentrisk diversifikation er den metode, hvor virksomheden 

har den største mulighed for at benytte sig af synergieffekten mellem de eksisterende 

produkter og de nye. Dermed vil kendskabet også gøre sponsorater til en mulighed. 

Konglomerat diversifikation er, hvor virksomheden går ind med et helt nyt produkt på nye 

markeder. Derfor vil sponsorater af disse produkter have størst mulighed for at skabe 

kendskab og overbevisning. 

                                                
78 (Masterman, 2007) 
79 (Andersen, Jensen, Jepsen, Schmalz, & Trojel, 2005) 
80 (Masterman, 2007) 
81 (Andersen, Jensen, Jepsen, Schmalz, & Trojel, 2005) 
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Når en virksomhed skal vurdere, hvorvidt de skal benytte sig af sponsorater eller ej som en 

del af deres markedsføring, er der en række overvejelser, der skal behandles. De overvejelser 

er vist i nedenstående figur.  

 

Figur 7: Sponsorhjulet 

Kilde: (Grønholdt, Hansen, & Christensen, 2008) 

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i modellen, da jeg mener, at den dækker de faktorer som er 

vigtige overvejelser inden en sponsoraftale indgås. Modellen er bygget op således, at man 

arbejder sig indefra og ud igennem de punkter, der er opstillet. Efter gennemgangen af 

modellen bør en virksomhed være i stand til at vurdere, hvorvidt sponsoratet er en fornuftig 

markedsføringsmetode, eller om virksomheden skal benytte en anden form for markedsføring.  

Det skal bemærkes, at der findes en række forskellige typer af modeller som afdækker den 

beslutningsproces, som en virksomhed bør gennemgå inden en sponsoraftale underskrives. 

Som eksempel kan nævnes 7 Lap modellen, som gennemgår en række af de samme punkter, 

dog er modellen mere overordnet efter min mening. Dette ligger til grund for, at jeg har valgt 

at benytte mig af sponsorhjulet som model for gennemgangen af de strategiske overvejelser. 

Modellen kan hjælpe virksomheder til at acceptere eller afvise de sponsortilbud, som mange 

større virksomheder modtager dagligt. Virksomheden kan dermed hurtigt vurdere, hvorvidt 

tilbuddet omkring et sponsorat kan være fornuftigt eller ej. Hvis ikke det lever op til de 

opstillede krav, kan det afvises med det samme, ellers kan tilbuddet vurderes i forhold til de 

øvrige sponsorater, der lever op til kravene. Dermed kan virksomheden spare en masse 
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ressourcer og ensrette sponsoraterne, da virksomhedens sponsorater alle vil leve op til de 

samme krav.  

 

4.5.1 Mål 

Når en virksomhed skal sætte sig mål for en investering eller for en markedsføringskampagne, 

kan SMART-modellen med fordel benyttes. Denne model bygger på Peter Druckers opsatte 

faktorer for en god målsætning i en virksomhed. Målet for investeringen, som et sponsorat 

skal ses som, skal ifølge modellen være: Specifikt, målbart, opnåeligt, relevant og 

tidsspecifikt.82 

S – Specific (specifikt)  

Det vil sige, at det er ikke nok at opsætte mål som eksempelvis et forbedret salg. I stedet kan 

målet være at øge salget med 5 %. Selvom målet skal være specifikt, kan det godt dække flere 

forskellige mål på samme tid. Dermed kan målet godt være at øge kendskabsgraden med 10 

% og salget med 5 % på samme tid. Det vigtige er blot at hæve nogle specifikke mål, som 

virksomheden kan evaluere sponsoratets effekt ud fra.  

M – Measurable (målbart) 

For at målene skal kunne vurderes, er det vigtigt, at de kan blive målt, så sponsor kan se, om 

det konkrete mål er opnået. Ved at gøre målet målbart kan sponsoren efterfølgende beregne, 

hvorvidt eksempelvis ROI har været tilstrækkelig, og sponsoratet dermed kan fortsætte, eller 

om sponsoratet skal ophøre. Dette kan med fordel gøres under sponsoratets løbetid, for på den 

måde at kunne redigere strategien løbende, hvis ikke den lever op til målsætningen. 

A – Achievable (opnåeligt) 

Det er vigtigt, at målet er opnåeligt, hvilket vil sige, at sponsor ikke skal opsætte et mål, der 

hedder 100 % kundetilfredshed, blot fordi man indgår en sponsoraftale. Målet må gerne være 

optimistisk, så virksomheden har noget at stræbe efter, men det skal dog stadig være realistisk 

at opnå.  

 

 
                                                
82 (Masterman, 2007) 



Lasse Glenstrup Cand. Merc. EMF Oktober 2010 

Vejleder: Troels Troelsen 42 Speciale 

R – Relevant (relevant) 

Da virksomheder har forskellige langsigtede målsætninger, er det vigtigt, at de mål, som 

opsættes i forbindelse med et sponsorat, er relevante i forhold til disse langsigtede mål. Det 

vil med andre ord sige, at det er ikke relevant at opsætte et mål omkring salg, hvis resten af 

virksomheden kæmper blot for at øge kendskabet til virksomheden. Målet for sponsoratet må 

derimod følge med virksomhedens overordnede strategier.  

T – Time specific (tidsspecifikt) 

Tidsspecifikke mål er vigtige for sponsor, da det ikke er nok at opsætte et mål som 

eksempelvis de 5 % øget salg. For at det skal kunne evalueres, om målet er opnået, er det 

essentielt, at sponsor har opsat en tidsbegrænsning for, hvornår man skal have øget salget med 

5 %. Dette kunne eksempelvis være indenfor 1 år eller så længe som sponsoratet løber.  

Denne model kan være med til at åbne øjnene på de marketingsansvarlige, der ikke benytter 

sponsorater på lige fod som andre markedsføringsmetoder. Ved at benytte sig af SMART-

modellen sætter sponsoren nogle mål, som er opsat, for at virksomheden kan arbejde videre 

med disse i forløbet. Samtidig er det langt nemmere at kunne beregne, hvorvidt sponsoratet 

har haft den ønskede effekt, eller om pengene kunne være blevet brugt mere fornuftigt ved en 

alternativ form for markedsføring.  

 

4.5.2 Målgruppeovervejelser  

Målgruppeovervejelser er også et meget vigtigt element i sponsorhjulet. Som det er beskrevet 

omkring imageoverførsel. Det, der er vigtigt, er hvorvidt, der er overensstemmelse mellem 

sponsor og udbyders image, så imageoverførslen kan ske fra udbyder til sponsor. Her skal 

man være opmærksom på, at større begivenheder også bliver dækket i medierne, hvilket 

dermed betyder, at eksponering både sker direkte på stedet, men også indirekte i form af TV 

med videre.83 Derfor skal virksomheden undersøge, hvorvidt disse segmenter passer ind i 

dennes strategi. Målgruppen kan segmenteres på mange forskellige måder, hvilket 

eksempelvis kan være geografiske, demografiske, psykografiske og/eller adfærdsmæssige 

faktorer.84 Det, der er vigtigt, er, at virksomheden vælger at segmentere på en sådan måde, at 

de rammer deres målgruppe bedst muligt. Det gør, at kontaktprisen til den enkelte person i 
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målgruppen alt andet lige bliver billigere. Målgruppen kan være både interne medarbejdere, 

kunder, lokalsamfundet, medier, politikere med videre.85 Derfor er det vigtigt, at de netop 

opsatte mål kommer med i betragtning, når målgruppen skal vælges. Hvis målet er at forbedre 

virksomhedens image for medarbejderne, så ville det være oplagt, at disse også var 

målgruppen. 

Sport One Denmark, som ejes af Team Danmark og Danmarks Idræts Forbund, har opsat en 

tabel over deres forbund og sportsgrenes karakteristika og målgrupper.  

Aktivitet/udbyder Karakteristika Målgruppe 

DIF Breddesport Danmark m/k 15-65 år 

Team Danmark Elitesport Danmark m/k 20-35 år 

Håndbold Familien Danmark m/k 25-60 år 

Badminton Bedrestillet middelklasse m/k 25-50 år 

Ishockey Fart, tempo og action m 20-45 år 

Beachvolley Sol, sommer og event m/k 15-30 år 

DTC Motorsport Fart og action m 20-45 år 

Dansk Golf Union Erhvervsliv m/k 25-65 år 

Tabel 6: Målgrupper 

 Egen tilvirkning – Kilde: (Thomsen, 2008) 

Denne kan benyttes til at se, hvorvidt virksomhedens målgruppe stemmer overens med 

udbyderens, og dermed om et sponsorat kan komme på tale. Denne model er ikke særlig 

specifik i segmenteringen af målgruppen, men kan give et overblik over, hvor forskellige de 

enkelte sportsgrenes målgrupper er. Eksempelvis har ishockey og DTC en snæver målgruppe 

ved at have en målgruppe på mænd mellem 20-45 år, hvorimod DIF rammer langt bredere 

ved at ramme både mænd og kvinder mellem 15 og 65 år.  

 

4.5.3 Rammedimensioner 

Der vil i dette afsnit blive diskuteret en række rammedimensioner, som er vigtige at have med 

i de strategiske overvejelser, inden en sponsoraftale gennemgås. De enkelte faktorer kan have 

forskellige vægte, hvilket afhænger af virksomhedens mål og målgruppeovervejelser. Derfor 

er listen ikke opsat i en prioriteret rækkefølge. De rammedimensioner, der vil blive behandlet, 

er: Omkostninger, involvering, geografisk dimension, spredning, tidshorisont, nyt eller 
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eksisterende, ene eller kombineret, direkte eller indirekte mediedækning samt muligheder og 

emner. 

 

Omkostninger 

Virksomhederne skal først og fremmest se på omkostningerne ved et sponsorat, for at se på 

hvilke sponsorater der er realistiske at indgå. Eksempelvis kan en dansk virksomhed have 

svært ved at finde økonomiske ressourcer til at sponsere en attraktiv udbyder, såsom 

verdensmesterskaberne i fodbold. Derfor kan omkostningerne være en faktor, der udelukker 

en række sponsorater. 

Når man ser på omkostningerne, der er ved at indgå et sponsorat, så er det vigtigt også at 

vurdere, hvilke omkostninger der er som følge af sponsoratet. Det skyldes, at selve 

sponsoratet kun er en del af de penge, der skal bruges for at opnå de bedste resultater. Som jeg 

har beskrevet tidligere, skal der også bruges penge på at aktivere sponsoratet, da dette giver 

det bedste resultat i langt de fleste tilfælde. Samtidig kommer der omkostninger til evaluering 

inden aftalens begyndelse og omkostninger til evalueringer løbende. Til sidst skal hele 

sponsoratet vurderes og muligvis forlænges, hvilket selvfølgelig også vil have en række 

omkostninger til følge. Derfor er sponsoratets omkostninger kun en del af den samlede pris 

for at gå ind i sponsorverdenen, men som jeg har skrevet tidligere, så bliver virksomhederne 

også belønnet med billig markedsføring, hvis det gøres på den rigtige måde.  

 

Involvering 

I modellen bruges involvering, som i dette tilfælde dækker over, hvor meget udbyderen bliver 

benyttet i den øvrige markedsføring. Det kan deles op i underordnet, sideordnet eller 

overordnet element.86 Det underordnede element er, når sponsoratet kun bruges marginalt 

sammen med den primære markedsføring. Viborg HK’s Champions League vindere i 

kvindehåndbold har Designa Køkken som hovedsponsor, men Designa Køkken benytter ikke 

sponsoratet andet end marginalt i deres markedsføring. Sideordnet element er, når sponsoratet 

er på lige fod med den øvrige markedsføring. DONG Energy er et eksempel på en 

virksomhed, som i nogle tilfælde benytter sig af sponsoratet af det danske fodboldlandshold i 
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deres markedsføring, mens andre kampagner slår på bærerdygtig energi. Det overordnede 

element er, når hovedvægten af markedsføringen er bygget op omkring sponsoratet. Her er 

OK benzin et godt eksempel, da hovedparten af deres markedsføring er bygget op omkring 

”OK støtter sporten”. Der er både fordele og ulemper ved de forskellige former for 

involvering. En høj involvering vil alt andet lige give den største effekt af sponsoratet, men 

har også den største risiko forbundet med sig.  

 

Geografisk dimension 

Den geografiske dimension er også vigtig at have for øje. Det skyldes, at sponsorater kan 

være alt fra små lokale til store verdensombundne udbydere. Selvom virksomheder har et 

sponsorbudget, der hverken er stort nok til OL, EM eller VM i de eksponerede sportsgrene, 

kan man godt vælge billigere sponsorater, som stadig får opmærksomhed ude i verden. Det 

kan eksempelvis gøres ved at vælge niche sportsgrene, hvor man rammer et specifikt segment 

indenfor målgruppen. Det er blot vigtigt hele tiden at vurdere, hvordan den geografiske 

dimension stemmer overens med virksomhedens målgruppe. Det vil sige, at internationale 

virksomheder har mulighed for at få effekt af alle sponsorater fra lokale til internationale. 

Internationale virksomheder skal dog også overveje, om et sponsorat af en lokal forening er 

besværet værd i forhold til udbyttet. Lokale virksomheder vil, i modsætning til internationale 

virksomheder, formentlig ikke opnå en tilfredsstillende ROI ved at sponsere nationale eller 

internationale udbydere, da kontaktprisen for målgruppen vil være for høj i forhold til 

udbyttet.87  

 

Spredning 

Ved spredning menes, hvorvidt virksomhederne sponserer en række forskellige udbydere eller 

blot en stor. Begge dele har både en række fordele og ulemper, som man skal vurdere 

grundigt. Ved at benytte sig af en masse små sponsorater har sponsorerne mulighed for at 

ramme forskellige målgruppe meget nøjagtigt. OK-benzin er et tydeligt eksempel på, hvordan 

denne strategi skaber resultater. Deres valg har været at sponsere mere end 1.200 forskellige 

foreninger indenfor forskellige områder. Dette har givet et højt kendskab rundt omkring i 
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landet. Til gengæld kan Codans tidligere hovedsponsorat af Brøndby IF også siges at have 

skabt en genkendelse hos forbrugerne med en vidt forskellig strategi i forhold til OK’s.  

 

Tidshorisont 

Det tidsmæssige perspektiv er ligeledes vigtigt at tage højde for. Det skyldes, at nogle 

sponsorater ikke får den samme eksponering i løbet af året. Eksempelvis får sponsorer af 

slutrunder en meget massiv eksponering for deres brand i løbet af den periode, slutrunden står 

på. Udenfor slutrundens løbetid vil eksponeringen derimod være meget lav. Ser man på 

forskellige sportsgrene, har disse også forskellige perioder i løbet af året, hvor eksponeringen 

forekommer. Fodbold, som er Danmarks største sportsgren, har sine højdepunkter for 

klubholdene om foråret og efteråret. Herrehåndbolden får sin eksponering af klubholdene fra 

september til april, hvor Jack & Jones ligaen spilles. Dermed skal virksomhederne analysere 

deres salgstal for at vurdere, hvornår en eksponering vil have den største effekt.  

 

Nyt eller eksisterende 

Hvorvidt en virksomhed skal sponsere en ny udbyder eller sponsere en allerede eksisterende 

udbyder afhænger blandt andet af virksomhedens risikoprofil. Det skyldes, at udbydere, som 

er helt nye på markedet, ikke har de samme traditioner som de allerede eksisterende udbydere. 

Eksempelvis kan det være svært at slå målgruppen fast med samme nøjagtighed som de 

eksisterende udbyderes, da man ikke allerede har eksisterende data til at holde 

forventningerne op imod. Derimod vil en ny udbyder ofte koste mindre end de eksisterende, 

hvilket kan forklares ved den usikkerhed, der er forbundet dermed.88 

En helt tredje mulighed for virksomheden er at lave sin egen event med sig selv som 

’sponsor’. Det har de samme ulemper som at være sponsor for en anden ny udbyder. Til 

gengæld er der en række fordele, som kan være værdifulde for virksomheden. Et af de steder, 

hvor virksomhederne kan drage fordel ved denne type sponsorater, er kontrollen. Det skyldes 

at virksomhederne selv kan bestemme dato, regler, øvrige sponsorer med videre. Det er helt 

unikt i forhold til traditionelle sponsorater. Nogle gode eksempler på virksomheder, der har 
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benyttet sig af denne form, er ECCO’s Walkathon og Jyske Bank’s Jyske 3-bold. Samtidig 

kan virksomhedens navn også indgå i eventens navn, som de to eksempler også viser. 

ECCO Walkathon er en begivenhed, hvor deltagerne går enten 6 eller 10 km, og ECCO 

derefter donerer 7,50 kr. pr. km. til organisationer som WWF Verdensnaturfonden, SOS-

Børnebyerne eller Børnehjertefonden. Sidste år donerede ECCO 3,1 million kroner til gode 

formål gennem Walkathon.89 Jyske 3-bold er blevet oprettet i et samarbejde mellem Jyske 

Bank og lokalunioner i landet indenfor fodbold. Spillet spilles med 3 mand på hvert hold og 

benytter små Jyske Bank mål. Spillet bruges i lokalunionerne til U-5 og U-6.90 Begge disse 

begivenheder er med til at signalere sunde værdier til mulige kunder, som kan gavne 

virksomhederne. 

 

Ene eller kombineret 

Når en virksomhed beslutter sig for at indgå en sponsoraftale, er der to forskellige 

muligheder, de kan vælge i mellem. Enten kan virksomheden blive enesponsor, hvilket 

betyder, at der ikke er andre virksomheder, der må sponsere denne udbyder, ellers kan 

virksomheden sammen med andre virksomheder indgå i et kombineret sponsorat, hvilket vil 

sige, at der er flere sponsorer til samme udbyder. Enesponsorater vil alt andet lige koste flere 

penge, da der ikke er andre til at dele udgifterne med. Derimod er virksomheden også sikret 

mere eksponering. De kombinerede sponsorater er altså billigere, men giver også mindre 

eksponering. Derfor er det vigtigt for virksomheder at holde disse fordele og ulemper op imod 

hinanden og derefter vurdere, hvad der passer virksomhedens målsætning og økonomi bedst.   

Hvis der er tale om et kombineret sponsorat, kan disse opdeles i tre hovedkategorier: 

Hovedsponsor, delsponsor og bisponsor.91  

Hovedsponsoren er den største sponsor, som dermed også er den mest iøjefaldende i forhold 

til forbrugerne. Oftest vil denne type sponsor være placeret på klubbens tøj, biler med videre, 

hvis dette er tilladt ifølge sportens regler. Carlsbergs sponsorater af FC København og OB er 

eksempler på denne type.  
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Delsponsorerne er sponsorer, der alle er på samme niveau. Det vil altså sige, at de må dele 

eksponeringen imellem sig. Det danske fodboldlandshold har to delsponsorer i Arla Foods og 

DONG Energy, som begge betaler DBU for at blive forbundet med holdet. 

Den sidste type er bisponsorerne, som er sponsorer sammen med en af de to øvrige typer. 

Bisponsorerne er dog mindre sponsorer og vil oftest ikke få den store opmærksomhed i 

forhold til de øvrige typer. Derfor kan denne type ofte være leverandører af udstyr, mad med 

videre. I Brøndby IF er Royal Unibrew, som producerer Faxe, et godt eksempel på en 

bisponsor, som har fået en masse ud af sit mindre sponsorat. 

 

Direkte eller indirekte mediedækning 

Som jeg har været inde på tidligere, så er der både direkte og indirekte dækning til større 

begivenheder. Den direkte dækning er den, der foregår ved selve begivenheden. Den indirekte 

derimod er den, der sker gennem TV, aviser og andet. Virksomheder, der overvejer et 

sponsorat, skal derfor analysere, hvor mange tilskuere fra deres målgruppe der ser det direkte, 

og hvor mange der ser det indirekte. Det har eksempelvis betydning for, hvordan strategien 

skal være, blandt andet om det er til selve begivenheden sponsoren skal lægge sine kræfter, 

eller om det er bedre at bruge dem på de indirekte. Et godt eksempel på en begivenhed med 

langt flere seere derhjemme er håndboldlandskampe. I EM slutrunden 2010 havde det danske 

herrelandshold over 700.000 seere mellem 21 og 50 år til hver af deres mellemrunde kampe.92 

Disse tal er alene for dansk fjernsyn, dertil skal så lægges de øvrige landes seertal. Til 

sammenligning var den største arena ved slutrunden Wiener Stadthalle med plads til 11.000 

tilskuere.93 Derved kan det ses, hvor mange flere der bliver påvirket af den indirekte 

mediedækning i forhold til den direkte. Til nogle mindre begivenheder vil tallene dog være 

omvendt, så der er flere direkte end indirekte. Derfor skal virksomhederne også have 

analyseret, hvordan fordelingen er med den direkte og den indirekte mediedækning, inden en 

eventuel aftale underskrives.  
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Muligheder og emner 

Når man skal se på, hvilke muligheder der er, kan virksomhederne have forskellige tilgange 

til disse. Det skyldes, at nogle virksomheder vælger at sponsere nogle af de udbydere, som 

selv tilbyder sig til virksomheden. Andre virksomheder opsøger selv en udbyder for at få 

udbytte ved hjælp af et sponsorat. Virksomhederne kan se, hvilke muligheder der er indenfor 

delelement-, arrangements-, person-, afdelings-, institutionssponsering.94 

Delelementsponsering er et sponsorat, hvor man eksempelvis sponserer udstyr til 

sportsudøverne eller biler til disse. Arrangementssponsering er mest anvendt til at sponsere en 

turnering såsom Audi Cup. Personsponsering er, når en enkeltperson bliver sponseret. 

Afdelingssponsering forekommer, når en afdeling indenfor en forening bliver sponseret i 

modsætning til resten af afdelingerne. Institutionssponsering forekommer, når hele foreningen 

bliver sponseret. Disse sponsorater har alle forskellige fordele og ulemper, samtidig med at 

priserne på dem kan variere væsentligt. Det er derfor vigtigt at vurdere, hvilken type der 

stemmer bedst overens med mål og målgruppe.   

 

4.5.4 Modydelse og ydelse 

Grunden, til at modydelse og ydelsen kommer til sidst, skyldes, at den skal tage hensyn til alle 

de øvrige faktorer, som er blevet diskuteret inden. Derfor skal målet, målgruppen og de øvrige 

rammedimensioner medtages som begrundelse for valget af netop modydelse og ydelse. 

Sponsoren skal altid vurdere, hvorvidt den modydelse, de modtager fra udbyderen stemmer 

overens med den ydelse, de betaler.  

 

Ydelse 

Ydelser kan forekomme på forskellige måder, men den mest almindelige er dog ved 

sponsering i form af penge. Her giver sponsoren et pengebeløb til udbyderen, for til gengæld 

at få gavn af udbyderens modydelser. Modydelserne vil blive gennemgået i afsnittet 

umiddelbart efter. Pengebeløbet kan enten gives som et fast beløb, som eventuelt betales 

årligt til udbyderen, eller som et varierende beløb, som betales alt efter, hvordan udbyderen 
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klarer sig, eller hvor stor effekten af sponsoratet er.95 Pengene bliver dermed givet til 

udbyderen, som derefter selv kan råde over pengene. En anden mulig ydelse i form af penge 

er, hvor pengene er øremærket til en bestemt begivenhed eller investering. På den måde kan 

sponsor sikre sig, at pengene bliver benyttet på en måde, som allerede er forhåndsgodkendt af 

sponsor. 

Hvis ikke sponsoren er interesseret i at betale kontant, så er der mulighed for at betale ved 

hjælp af udstyr, materialer, service, rådgivning med videre. Dette afhænger selvfølgelig i høj 

grad af, hvilken form for virksomhed der ønsker at sponsorere. Det vil dog være oplagt at et 

reklamebureau kan hjælpe til med at udforme reklamer op til en begivenhed, et advokatkontor 

kan hjælpe med advokatbistand, en producent af sportsudstyr kan give udstyr og andre 

lignende tiltag. Dette er en metode, som oftest vil være billigere for udbyderen end at betale 

pengene kontant. Det skyldes, at virksomhederne kan give deres ekspertise eller materialer til 

den kostpris, der er gældende for virksomheden. Derimod vil værdien for en udbyder være til 

markedspris.96 Derfor kan dette være en god løsning for begge parter.  

 

Modydelse 

Modydelsen er det, som udbyderen tillader sponsoren af eksponeringsmuligheder, VIP-

arrangementer med videre i retur for de penge sponsoren har betalt. Nogle af de typiske 

former for modydelse for hovedsponsorer indenfor sport er sponsorens logo på udbyderens 

tøj, biler og lignende. Dertil kommer fribilletter til arrangementer, som kan benyttes internt i 

virksomheden eller til forretningsforbindelser. En anden vigtig modydelse er rettigheden til at 

benytte udbyderen i sponsorens markedsføringskampagne. Dette er blandt andet noget, både 

DONG og Arla har benyttet sig af med det danske fodboldlandshold i perioder. Det skal dog 

bemærkes, at der ikke er nogen facitliste for, hvilken form for modydelse der er bedst for en 

sponsor. Det skyldes, at dette i høj grad hænger sammen med de tidligere diskuterede emner, 

såsom målsætningen for sponsoratet, målgruppen og de øvrige faktorer. Derfor er det vigtigt 

for eventuelle sponsorer at vurdere, hvilke former for modydelse der vil være mest 

fordelagtige for netop deres virksomhed.  
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Når de ovenstående strategiske overvejelser er blevet analyseret igennem, er virksomheden i 

stand til at træffe en fornuftig beslutning, om hvorvidt sponsoratet lever op til virksomhedens 

øvrige image og markedsføring. Dette er med til, at virksomheden fremstår homogen og 

troværdig i forbrugernes øjne. Det er dog vigtigt for virksomhederne jævnligt at opdatere 

denne strategi, da virksomhedens kontekst hele tiden er i forandring. Dette gør sig 

eksempelvis gældende ved, at forbrugerne ændrer syn på virksomheden løbende, hvilket kan 

betyde at strategien skal ændres, for på den måde at opnå det maksimale potentiale som 

sponsorater kan tilbyde en virksomhed. 

 

4.6 Delkonklusion 

For at komme med en opsummering på hele sponsormarkedet i dag, vil jeg i dette afsnit 

gennemgå hovedtrækkene af dette kapitel.  

Først og fremmest er det vigtigt at fastslå, at der er en tendens indenfor sportssponsering, der 

går i retning af mindre ren støtte mod mere ren sponsering. Det betyder blandt andet, at det er 

de forretningsmæssige faktorer, der spiller ind, når en virksomhed skal vurdere et sponsorat. 

Udviklingen er også, at sportssponsering er i en fortsat vækst, som dog vil blive hårdt prøvet i 

den aktuelle økonomiske krise. På det danske marked er det specielt fodbolden, der er den 

helt store aktør, og Carlsberg er den sponsor, som bærer førertrøjen med hensyn til 

sponsorater. 

Sponsering har en række fordele og ulemper, som jeg ligeledes har gennemgået. Fordelene er 

at sponsering blandt andet er godt til at: øge salget, skabe kendskab, skabe fordele, bygge 

relationer, skabe loyalitet og ændre image. Dette sker ved, at sponsering af sport er en billig, 

men samtidig en meget positiv form for markedsføring. Ulemperne ved sponsering er 

derimod; manglende kontrol, kræver andet og risikoen for ambush marketing. Alt i alt er 

sponsering en risikobetonet investering med mulighed for en god ROI. 

Hvis man holder sponsering op imod TV-reklamer, kan man se, at sponsering i de fleste 

tilfælde er mere effektivt til prisen, men at der er en række faktorer, der spiller ind ud fra den 

betragtning, at der var forskel på eksempelvis sponsorer med eller uden et fit.  Derfor er det 

vigtigt for virksomhederne at finde udbydere, hvor der er et fit for at opnå den bedste effekt at 

de investerede penge. 



Lasse Glenstrup Cand. Merc. EMF Oktober 2010 

Vejleder: Troels Troelsen 52 Speciale 

Selve planlægningsprocessen for en mulig kommende sponsor kan sammenfattes i 

sponsorhjulet. Her skal virksomheden fastslå en målsætning for kommende sponsorater, samt 

målgruppen for disse. Til målsætningen kan virksomhederne med fordel benytte sig af 

SMART-modellen, som gør det muligt for virksomhederne at måle og vurdere sponsoratet 

senere i forløbet. Derefter skal virksomheden vurdere målgruppen, man ønsker at ramme, og 

se på hvilke udbydere, der rammer denne bedst. Derudover skal der vurderes en række 

rammedimensioner, såsom omkostninger, involvering, geografisk dimension, spredning, 

tidshorisont, nyt eller eksisterende, ene eller kombineret, direkte eller indirekte mediedækning 

samt muligheder og emner. Disse overvejelser skal derefter ligge til grund for virksomhedens 

fremtidige valg af udbydere ved eventuelle fremtidige sponsorater. Når disse punkter er blevet 

belyst, har virksomheden et klart billede af, hvilke udbydere der har mulighed for at levere 

resultater for virksomheden, og ydelse og modydelsen kan diskuteres.  
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5. Danske sponsorater i praksis 

I det efterfølgende afsnit vil en række virksomheders sponsorater blive analyseret og vurderet. 

Denne analyse vil give et billede af, hvordan det danske sponsormarked fungerer i praksis, og 

om virksomhedernes strategiske beslutninger stemmer overens med teorien på området. I den 

forbindelse vil der være en kort præsentation af virksomhederne for at give et indblik i 

virksomheden inden analysen starter. 

  

5.1 Analyse af Cimber Sterlings sponsorat af håndboldlandsholdet 

Til at begynde med vil jeg give en kort præsentation af selskabet Cimber Sterling. 

Præsentationen tager udgangspunkt i virksomhedens egen hjemmeside, og dermed 

virksomhedens egne holdninger.  

”Cimber Sterling er et danskbaseret luftfartsselskab med over 850 medarbejdere, kontorer i 

fem danske lufthavne og en flyflåde bestående af 28 store og små fly. Cimber Sterling 

gennemfører mere end 1.000 flyvninger om ugen, og befordrer ca. 2,4 millioner private- og 

forretningsrejsende om året.”97  

Cimber Sterling har en vision om at være Danmark førende luftfartsselskab. Hertil er opstillet 

tre forskellige mål, for at dette kan opnås. Selskabet vil være markedsførende på det danske 

marked for indenrigsruter. Cimber Sterling vil være et fokuseret luftfartselskab til europæiske 

storbyer. Endelig vil Cimber Sterling være det foretrukne luftfartsselskab i Danmark for 

privatrejsende.98  

Cimber Sterlings målsætning er at opnå en samlet markedsandel på minimum 60 % af alle 

danske indenrigsflyvninger. Derudover vil virksomheden flyve til samtlige hovedstæder i EU. 

Cimber Sterling vil servicere flere privatrejsende passagerer end konkurrerende selskaber for 

hver destination indenfor Leisure-rejser.99 

Hvad angår sponsorater skriver selskabet på sin egen hjemmeside:  

”Cimber Sterling ønsker at engagere sig i aktiviteter med en bred folkelig opbakning. Med 

andre ord; vi giver ud og vi får noget igen - for os er det sund fornuft! Vi vil ikke lægge skjul 

på, at vores sponsorater til dels skal forklares ud fra kommercielle årsager, fordi vi 
                                                
97 (Cimber Sterling, 2010) 
98 (Cimber Sterling - Vision) 
99 (Cimber Sterling - Strategi og målsætning) 
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naturligvis som virksomhed også ønsker profilering med et derigennem højnet kendskab, men 

det er reelt også fordi, at vi ønsker fokus på sager, som er vigtige for bredden såvel lokalt som 

på nationalt plan.”100 

Sponsoratet af herrelandsholdet er vurderet til at koste imellem 7 og 10 mio. kr. om året,101 

hvilket gør sponsoratet til et af de større sponsorater, set i forhold til danske forhold. Det kan 

forklares ved håndboldlandsholdet succes igennem en længere periode.  

Alle citater i dette afsnit stammer fra interviewet med Director Sales and Marketing, Bjarne 

Rasmussen fra Cimber Sterling, hvis ikke andet er opgjort. Hele interviewet kan læses i sin 

fulde længde i bilag 1.  

For at starte med et af de punkter hvor jeg mener, at Cimber Sterling ikke har fulgt teorien 

indenfor sportssponsorater, så er det med hensyn til målsætningen for sponsoratet: ”Vi havde 

ikke et konkret mål – udover at det skulle stige mest muligt, hurtigst muligt – i og med at vi jo 

skulle sælge sæder på 20 nye ruter, stort set fra dag 1.” Cimber Sterling opstiller altså et mål 

der hedder, at man skal stige mest muligt, og hurtigst muligt hvad angår forbrugernes 

kendskab til virksomheden. Dette gør det vanskeligt for virksomheden at evaluere, hvorvidt 

virksomhedens mål bliver opfyldt, da der ikke er noget konkret at holde resultaterne op imod. 

Virksomhedens marketingsansvarlige har dermed opsat et mål, som de ikke senere kan blive 

kritiseret for ikke, at have opfyldt. I forhold til SMART-modellens punkter: Specifikt, 

målbart, opnåeligt, relevant og tidsspecifikt så lever målet ikke op til disse faktorer. Det 

eneste af de punkter, virksomheden kan siges at have opfyldt, er at være relevant. Det skyldes, 

at det er relevant at opnå et større kendskab til virksomheden. De andre punkter er på ingen 

måde opfyldt. Dermed er det også svært for virksomheden at analysere på sponsoratets effekt 

i forhold til de øvrige markedsføringsmetoder. Dette bliver også bekræftet i interviewet: ”Det 

tal jeg har, som man også kan læse direkte inde på DHF’s hjemmeside. Det er at vi gik fra, 

lige da vi havde fået Sterlingdelen koblet på. Der gik vi fra 37 % alment kendskab til at 

komme op på 98 %. Men hvad det så havde kostet at få på anden vis. Det har jeg ikke en 

direkte sammenligning med.” Dermed viser Cimber Sterling, at deres mangel på en konkret 

målsætning, samt manglende kendskab til effekten af virksomhedens øvrige markedsføring, 

gør, at virksomheden ikke kan vurdere, hvor stor effekten har været af et sponsorat af 

herrelandsholdet i håndbold. Tallene viser dog, at Cimber Sterling har haft en imponerende 

                                                
100 (Cimber Sterling - Ansvarlighed) 
101 (Aagaard, 2009) 
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effekt at deres markedsføring, siden Sterling blev tilkoblet Cimber og blev til Cimber 

Sterling. At gå fra 37 % til 98 % er så markant, at sponsoratet må have haft en effekt. Grundet 

virksomhedens mangel på indsigt i sponsoratets effekt er det dog svært at vurdere, hvor stort 

kendskabet havde været uden dette sponsorat. En anden faktor er, at virksomheden indtil 

videre ikke har lavet evalueringer, som virksomheden har kunnet arbejde videre med. En af 

grundene var, at virksomheden hovedsageligt gik efter TV-eksponering for at slå deres navn 

fast i offentligheden: ”Dengang der var det simpelt hen et spørgsmål om ren og skær 

navnebranding – altså kendskab, og da… Det var simpelthen et spørgsmål om eksponering – 

særlig TV-eksponering, og det kræver som sådan ikke nogen aktivering.” På grund af denne 

tilgang til sponsoratet blev evalueringerne også foretaget med fokus på netop at måle 

eksponeringen: ”Hidtil har vi primært monitoreret det på TV-eksponering med målinger på 

hvor meget vi har været på TV. Så findes der professionelle målingsfirmaer, der så omregner 

det til en TV-eksponeringsværdi set i forhold til hvis man skulle have købt samme tid, som 

traditionelle TV-reklamer.” Som jeg har været inde på tidligere, kan man vurdere prisen for 

den TV-eksponering, man opnår, og derefter omregne dette til en værdi. Det er dog kun et 

estimat, som ikke giver det fulde billede, hvilket betyder, at det ikke bør være den eneste 

evaluering, der foretages. Det kan dog siges, at virksomheden har evalueret i forhold til det 

opstillede mål, og derfor er resultaterne som følge deraf.  

Udover de fejl eller mangler der har været i forbindelse med sponsoratet, er det dog min 

holdning, at Cimber Sterlings beslutning om at indgå en aftale med herrelandsholdet i 

håndbold er en strategisk rigtig beslutning. Jeg vil her gennemgå nogle af de faktorer, der gør 

beslutningen rigtig.  

Først og fremmest er virksomheden gået væk fra de sponsorater, som enten kan ses som 

direktørsponsorater eller sponsorater, som ikke giver et positivt afkast: ”Det har der tidligere 

været, men det tror jeg er sådan generelt mange steder. Det er det første der bliver ryddet op 

i.” Dette viser, at virksomheden er begyndt at se sponsorater som et markedsføringsværktøj 

på linje med TV, aviser og lignende. Der er flere faktorer, der spiller ind i denne 

professionalisering: ”Det har dels noget med finanskrisen at gøre, men primært så… Jo mere 

online handel man får… Alt det online handel har jo egentlig sat gang i at man kan ”tracke” 

– som det hedder – måle mere og mere og mere og mere.” Her er evalueringen igen vigtig for 

virksomheden. Ved at de kan evaluere, hvilke personer eller virksomheder der køber, 

eksempelvis hvilke geografiske karakteristika med videre, kan virksomheden se, hos hvilke 
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segmenter deres markedsføring har haft den ønskede effekt. Dette kan holdes op imod 

sponsoratets målgruppe. 

Cimber Sterlings slogan er ”Hele Danmarks flyveselskab”, hvilket sponsoratet lever godt op 

til: ”Den anden ting var at i og med at vi gik fra kun at være et flyselskab for 

forretningssegmentet, og nu også skulle ud og flyve med privatfolk som du og jeg, unge og 

gamle og det hele, og så appellere til hele ”Familien Danmark”, som vi jo også bruger rent 

sloganmæssigt - altså ”Hele Danmarks Flyveselskab”.” Som jeg har skrevet i teoridelen så er 

håndboldsporten nemlig den sportsgren, som bedst rammer det segment, som ofte kaldes 

”Familien Danmark”. Derfor er det en god strategisk beslutning af virksomheden, at man 

vælger et sponsorat, hvor virksomhedens visioner har mulighed for at blive realiseret. Det er 

også en af de faktorer, som virksomheden har tænkt over, inden kontrakten er blevet til: ”Det 

er den sportsgren af alle, der appellerer bredest til befolkningen på tværs af alle skel. Der har 

du altså ikke noget tydeligt med at det primært er mænd, som det for eksempel er til især 

ishockey og fodbold.” Ved at ramme sin målgruppe så godt som tilfældet er i dette sponsorat, 

så vil kontaktprisen ved sponsoratet være forholdsvis lav, og dermed giver det mulighed for, 

at virksomheden kan få et højt afkast på sponsoratet. Cimber Sterling er da heller ikke i tvivl 

om, at dette sponsorat har et godt fit med virksomheden, både hvad angår virksomhedens 

værdier og målgruppe: ”Altså værdimæssigt der finder vi næppe et bedre sponsorat. Altså når 

du kigger… Altså både på værdimatch og målgruppemæssigt.” Cimber Sterling har efter min 

mening også fundet et sponsorat, som passer virksomheden næsten optimalt.  

Udover at målgruppen passer godt til dette sponsorat, så er tidshorisonten også godt valgt. Det 

skyldes, at herrelandsholdet spiller slutrunder i januar måned, hvilket vil sige, at det er 

specielt omkring den tid, at sponsoratet får den største eksponering overfor forbrugerne. 

Tidsfaktoren har derfor talt for, at sponsoratet kan hjælpe Cimber Sterlings strategiske 

markedsføring: ”Altså på det tidspunkt var det på den ultrakorte bane, for det faldt jo altså 

sammen med at vi lige havde købt resterne af Sterling.” og ”Der passede det simpelthen som 

fod i hose, at der lige var et ledigt sponsorat på herrelandsholdet der, som skulle ned og spille 

VM stort set ugen efter.” Virksomheden kunne ved hjælp af slutrunden opnå et hurtigt 

kendskab i den brede befolkning, hvilket havde stor betydning for Cimber Sterling, da de som 

selskab skulle markedsføre deres nye navn, så de dermed kunne øge salget relativt hurtigt: 

”…men da vi jo så samtidig i forbindelse med overtagelse af de her fly også skulle ud allerede 

relativt hurtigt i løbet af foråret og starte 20 nye ruter ned sydpå, hvor en stor del af salget 
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faktisk sker i vintermånederne.” Virksomheden har analyseret vigtigheden af at handle hurtigt 

for dermed at øge salget gennem forbrugernes kendskab til virksomheden og de nye ruter.  

Hvad angår aktiveringen af sponsoratet, som jeg har vist er en vigtig faktor, mener jeg ikke at 

Cimber Sterling har fået det optimale ud af deres sponsorat. I starten af virksomhedens 

sponsorat blev aktivering ikke benyttet, da man mente, at sponsoratet alene kunne klare 

opgaven med at skaffe kendskab: ”Det var simpelthen et spørgsmål om eksponering – særlig 

TV-eksponering, og det kræver som sådan ikke nogen aktivering.” Dette stemmer dog ikke 

overens med teorien, som jeg tidligere har været inde på, hvor også kendskabet til 

virksomheden havde effekt af en aktivering i form af en TV-kampagne. Aktiveringen kan 

hjælpe forbrugerne til at huske virksomheden bedre samt hjælpe dem til at forstå, hvorfor 

netop denne sponsor har valgt håndboldlandsholdet. Man kan dog sige, at virksomheden er 

blevet klogere i løbet af sponsoratet, hvilket betyder, at virksomheden har fået øjnene op for 

vigtigheden af at aktivere sit sponsorat overfor forbrugeren: ”De bliver vigtigere og vigtigere 

nu, både i relation til herrelandsholdet, men også de øvrige sponsorater, og det er fordi vores 

behov... Det udbytte vi skal have af sponsorater, det har allerede ændret sig markant fra det 

tidspunkt hvor vi gik ind og blev hovedsponsor for herrelandsholdet.” Derfor har 

virksomheden i løbet af sponsoratet udviklet flere former for aktivering, der skal hjælpe 

virksomheden til at opnå loyalitet og præference hos udbyderens interessenter: ”Og det gør vi 

så meget ved at lave, altså meget med events og være meget med i netværkene. Netværkene er 

de øvrige virksomheder, og de øvrige virksomheders medarbejdere, så der er altså meget 

networking i relation til vores sponsorat. Så det er det ene hvor man kan sætte på at vi laver 

aktivering gennem networking. Og så er der i forbindelse med aktiviteter, altså samples – som 

det hedder med et fint ord – og konkurrencer og alt sådan noget.” samt ”Og den tredje ting 

som vi bruger for sponsorater nu, det er det der med et fint frækt ord hedder hospitality. Det 

vil sige sig at vi udnytter at en del af de modydelser vi får, det er både almindelige billetter og 

VIP-billetter som vi jo så bruger både internt til medarbejdere, men også meget til kunder – 

nye kunder som gamle potentielle kunder – ved at invitere dem med til de store spændende 

arrangementer.” Cimber Sterling har altså fundet ud af at eksponeringen i TV ikke er det 

eneste et sponsorat kan skabe. Derfor har virksomheden valgt at benytte en række af de øvrige 

faktorer, et sponsorat kan. Det viser også, at Cimber Sterling lægger stor vægt på de øvrige 

sponsorer og samarbejdspartnere, der er tilknyttet herrelandsholdet, men også i de 

håndboldklubber virksomheden er sponsor for. Dette foregår igennem de netværk, der er i 

forbindelse med kampe og lignende. Derudover er der konkurrencer, som skal aktivere 
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sponsoratet overfor tilskuerne til kampene. Sidst men ikke mindst har Cimber Sterling 

opdaget hvor vigtig hospitality-delen er ved et sponsorat. Virksomheden kan benytte deres 

fribilletter til at skabe enestående oplevelser både internt og eksternt i virksomheden. På den 

måde bliver der knyttet bånd, som kan blive en stor fordel i senere forhandlinger med videre. 

Det skyldes vigtigheden ved at differentiere sig fra konkurrenterne i et marked, som er 

forholdsvis prisfølsomt. Ved at skabe store oplevelser bliver Cimber Sterling dermed også 

forbundet med disse gode oplevelser, hvilket giver potentielle forbrugere en grund til at købe 

flybilletter hos netop dem frem for en af konkurrenterne: ”Men det er fordi, der hvor vi gerne 

skulle hen er at man da om ikke andet bliver så loyale eller får så meget præference overfor 

Cimber Sterling i de her netværk og fangrupper og hvad der er omkring de her sponsorater, 

så man ikke – som det ofte er i dag – at man simpelthen bruger en 4-5 timer på at surfe rundt, 

og egentlig skifter fra… Til en konkurrent, hvis man bare kan spare 20 kroner. Så prisfølsomt 

er flymarkedet til tider i dag, og det er egentligt det… Og selvfølgelig skal vi være 

konkurrencedygtige, men vi skulle gerne gennem de her sponsorater skabe en loyalitet.” 

Netop loyaliteten er et andet af de punkter, hvor teorien siger, at sponsorater kan skabe 

loyalitet overfor sponsoren alene grundet deres forhold til udbyderen. Denne loyalitet vil 

Cimber Sterling udnytte, så forbrugeren ikke blot vælger det billigste. Grundet ønsket om 

loyalitet og præference er Cimber Sterling også begyndt at måle på andet end eksponeringen: 

”Nu måler vi mere på udvikling i sådan noget som loyalitet og købevillighed og præference 

indenfor netværket omkring klubberne sammenholdt med… Blandt den menige befolkning. Og 

så monitorer vi så selvfølgelig så også meget på direkte afledte køb af sponsoraterne. Det 

være sig gennem deres netværk.” Ved hjælp af disse målinger begynder virksomheden at 

måle mere essentielle faktorer end blot eksponering hos målgruppen. Ved at måle loyalitet, 

købevillighed og præference kan Cimber Sterling få et billede af, hvor meget sponsoratet 

flytter virksomhedens image i forbrugernes øjne. Det er her pengene virkelig kan hentes ind 

igen på et sådan sponsorat.   

Hovedsponsoratet for herrelandsholdet har den store styrke, at det kan skabe en masse 

eksponering, som har været målet fra begyndelsen af sponsoratet. Cimber Sterling er dog også 

kommet til at betale for denne eksponering: ”Altså det som udløber her i 2010 ved årsskiftet, 

det er selve hovedsponsoraftalen. Og et eller andet sted kan man sige at hovedsponsoratet, 

det er jo bare et produkt af mange indenfor herrelandsholdet. Og så altså… Det der så er lidt 

grotesk… Eller ej, jeg vil ikke sige at det er grotesk, men sådan er det nu engang bare. Altså 

prisen på de forskellige ingredienser, jamen den er fastsat efter én eneste ting. Det er hvor 
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meget TV-eksponering man får. Og der er jo ingen tvivl om at have sit navn på trøjen, det er 

det der giver absolut mest TV-eksponering. Og derfor er det, det absolut dyreste produkt.” 

Her kan man diskutere hvorvidt det er den rigtige måde at opgøre priserne på, men det er dog 

ikke noget Cimber Sterling har indflydelse på. Virksomheden er dog opmærksom på denne 

skæve fordeling, hvilket kan forklare sponsoratets ophør: ”Men igen TV-eksponering, det kan 

give kendskab og det er ikke kendskab som sådan vi har behov for, fordi alle danskere de 

kender os – stort set. Så det er nogle andre ingredienser vi har brug for i stedet, for at skabe 

loyalitet og præference. Så derfor er det ikke sådan at vi ikke fortsætter. Vi fortsætter stadig i 

pæn stil, men det er så bare i en anden pakke, hvor det ikke lige er vores navn og logo vi har 

på trøjerne, men der bliver en noget større hospitality del. Den er bare ikke så direkte synlig 

på fjernsyn og sådan noget selvfølgelig. Men igen det, er fordi det ikke er det der er vores 

primære behov mere.” Denne beslutning vil uden tvivl frigøre nogle midler til at optimere 

aktiveringen af deres sponsorat, hvis virksomheden ønsker det. Her vil også være plads til at 

skabe loyalitet og præference ved at satse mere på hospitaliy end selve eksponeringen. Derfor 

må dette ses som en strategisk rigtig beslutning i virksomhedens nuværende position på 

markedet. Eksempelvis kan Cimber Sterling forsøge at forlænge forbrugernes oplevelser 

omkring håndboldkampene, hvilket vil sige både før og efter kampene. Her har Cimber 

Sterling ikke benyttet sig af mulighederne for at bruge sponsoratet: ”Vi bruger dem ikke 

decideret markedsføringsmæssigt, der bruger vi dem ikke i kampagner – altså annoncer og 

TV og sådan noget. Der mener vi ikke at det kan bindes naturligt ind.” Hvis ikke det er muligt 

at benytte herrelandsholdet i markedsføringen grundet markedsføringsstrategien, kan man 

skabe en bedre oplevelse for fansene ved eksempelvis at lave en hjemmeside med interview, 

baggrundshistorier med videre. Dette har eksempelvis Saxo Bank gjort.102 Saxo Bank og 

cykelsport bindes heller ikke naturligt sammen, men banken har kunnet bruge hjemmesiden 

til at aktivere forbrugerne. Det skal dog siges, at virksomheden har idéer om at bruge 

landsholdspillerne, hvis det kan falde naturligt ind: ”Det skal sammenholdes med vores 

produkt, og vores konkrete anvendelse af det, for ellers er det en kendt person, der igen 

fortæller om navnet og giver kendskab, men vi skal ud med noget mere storytelling, der hvor 

vi har eksempler på kendte spillere der ligger og pendler fast med os eller sådan eller når vi 

har fløjet det her hold herhen og det hele. Og det gør vi og vil vi gøre det mere fremadrettet.” 

Dette kunne ligeledes bruges på en hjemmeside. Dermed skaber virksomheden værdi for 

kunderne, hvilket er vigtigt.      

                                                
102 Se hjemmesiden på: http://www.saxobanktakingthelead.com/ 
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Alt i alt er Cimber Sterlings sponsorat af det danske herrelandshold i håndbold et rigtig godt 

valg for netop dem. Det skyldes blandt andet, at virksomheden har forstået, at det er vigtigt at 

have et godt fit til udbyderen. Jeg mener dog, man kan diskutere, hvorvidt virksomheden får 

det maksimale ud af sit sponsorat. Det skyldes blandt andet, at virksomheden har betalt for 

rettighederne til at blive eksponeret i TV med videre, hvilket var nødvendigt i begyndelsen af 

sponsoratet, men i de sidste år af sponsoratet kunne man have prioriteret anderledes. Det har 

dog også været virksomhedens eneste opstillede mål indtil videre at skaffe kendskab, hvilket 

er lykkedes til næsten perfektion. Alligevel ser jeg det også som en styrke, at Cimber Sterling 

har valgt at opsige deres hovedsponsorat 1/1 2011, da kendskabet til virksomheden nu er tæt 

på maksimalt. Dermed skal nye mål opsættes, hvor virksomheden satser på andre faktorer, 

såsom at skabe loyalitet og præference til produkterne.  

 

5.2 Analyse af DONG Energys sponsorat af fodboldlandsholdet 

Jeg vil igen starte med at beskrive virksomheden DONG Energy, samt virksomhedens 

visioner og mål. Beskrivelsen tager udgangspunkt i DONG Energys egen hjemmeside. 

”DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. 

Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og 

tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi omsatte for lige under 50 mia. kr. (ca. EUR 6,6 mia.) i 

2009.”103 

Virksomheden har et ambitiøst langsigtet mål om at kunne producere energi helt uden CO2-

udslip. På den korte bane er målet dog at nedbringe CO2-udledningen til det halve pr. 

produceret kWh.104   

På hjemmesiden skriver DONG Energy omkring virksomhedens sponsorpolitik. ”Fælles for 

vores aftaler er, at de i en eller anden form har en relation til energi, enten i bogstaveligste 

forstand i form af f.eks. læring om energi, eller i mere overført betydning, energi, når du f.eks. 

dyrker sport.”105 Det er altså den overførte betydning af energien, der bliver benyttet omkring 

virksomhedens sponsorat af det danske fodboldlandshold. 

                                                
103 (Dong Energy - Korte Facts) 
104 (Dong Energy - Vores vision) 
105 (Dong Energy - Sponsorpolitik i Dong Energy, 2009) 
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I det teoretiske afsnit viste jeg, at prisen for sponsoratet af landsholdet i fodbold ligger på ca. 

15 mio. kr. årligt, hvilket gør sponsoratet til et af de ti største danske sponsorater. Dette beløb 

bliver dog ligeligt delt mellem Dong Energy og den anden hovedsponsor Arla.  

Alle citater i dette afsnit stammer fra interviewet med Brand Execution Manager - Marianne 

Klockmann fra DONG Energy, hvis ikke andet er opgjort. Hele interviewet kan læses i sin 

fulde længde i bilag 2.  

Hvis man skal se på DONG’s målsætning for sponsoratet ved aftalens begyndelse, så havde 

virksomheden tilbage i 2004 fokus på at få eksponering af virksomheden: ”Det var at 

sponsoratet skulle medvirke til at øge kendskabet til DONG. Det var DONG der indgik 

aftalen tilbage i 2004 og så var det først senere at vi blev til DONG Energy og så fik det lidt 

et andet mål, men fra starten af var det at øge kendskabet til DONG.” Det var altså igen 

ønsket om et bedre kendskab, som fik DONG til at indgå denne sponsoraftale. Netop øget 

kendskab er da også en af de faktorer, sponsorater kan forbedre mærkbart. En af grundene til 

at DONG Energy har ønsket at skabe kendskab netop der, kan skyldes, at forbrugerne siden 1. 

januar 2003 frit har kunnet vælge el-leverandør.106 Dermed er DONG Energy nødsaget til at 

skabe præference for netop dem, i konkurrence med de øvrige selskaber på markedet.   

Da det ikke kan være økonomisk fornuftigt udelukkende at have fokus på kendskab i 6 år, har 

DONG Energy da også ændret deres målsætning, så den nu har fokus på andre faktorer: ”Det 

er at bruge den opmærksomhed der er omkring landsholdet til at fortælle nogle historier om 

DONG Energy. Det kan man sige er et skridt dybere, hvor vi bruger den opmærksomhed vi 

ved der er omkring holdet, til at lave nogle events eller historier, hvor vi får lov til at fortælle 

historien om os selv i stedet for. Og så bruger vi det også til hospitality aktiviteter.” Det lyder 

fornuftigt, at virksomheden har valgt at benytte sponsoratet til at fortælle historier om 

virksomheden, samt de øvrige tiltag. Den endelige målsætning for virksomheden ønskede de 

dog ikke at uddybe. Det er derfor ikke muligt at vurdere, hvorvidt virksomhedens målsætning 

følger teorien og dermed er brugbar til videre evaluering med videre. Men til spørgsmålet om 

virksomheden havde nogle talmæssige mål, der skulle opnås på baggrund af sponsoratet, var 

svaret dog: ”Ja, det har vi.” Mere ville de dog ikke uddybe dette spørgsmål. Det må derfor 

forventes at sponsoratet er mere konkret og målbart end tilfældet var med Cimber Sterling. 

Hvad angår sponsoratets fit så mener DONG Energy, at landsholdet og alle deres øvrige 

sponsorater har et godt fit: ”Ja, det er helt klart en betingelse for overhovedet at have 
                                                
106 (Energinet - Om elmarkedet, 2007) 
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aftalen.” Det vil altså sige, at virksomheden har opsat betingelser omkring udbydernes og 

DONG Energys fit for at indgå sponsorater, hvilket er en meget positiv faktor. Dog vil jeg 

sige at det åbenlyse fit ikke er nemt at få øje på. Virksomheden peger dog selv på energien 

som det fit, der er mellem dem. Her mener jeg, man skal være opmærksom på, hvordan 

forbrugerne opfatter denne sammenhæng for at undgå, at forbrugerne skaber deres egne 

billeder. Dette kunne være en god analyse at lave for DONG Energys vedkommende. 

DONG Energy har en bred målgruppe, hvilket gør det forholdsvis nemt at ramme med et stort 

nationalt sponsorat, som det danske fodboldlandshold. Derfor må man sige, at virksomheden 

rammer sin målgruppe godt: ”Nu er der forskel på, kan man sige, de der tilskuere der er i 

PARKEN og så ”Familien Danmark” der sidder og ser en landskamp. For sådan generelt så 

er det en bred målgruppe. Det er noget som hele Danmark interesserer sig for når 

landsholdet spiller. Så det synes jeg stemmer.” Her vil jeg give virksomheden ret i, at det 

meste af Danmark er interesseret i fodboldlandsholdet, hvilket især viser sig ved, at medierne 

beskæftiger sig meget med holdet. Det gør blandt andet, at der i dagene op til og efter en 

kamp er reportager og interviews med spillerne, som er iført deres træningstøj med 

sponsorernes logoer på. Dermed opnår DONG Energy at få sit logo ud til den brede danske 

befolkning. I modsætning til håndboldlandsholdet spiller det danske landshold i fodbold dog 

ikke deres kampe med sponsorernes logoer på maven.  

Da det ikke er muligt at blive vist på spillertrøjerne, er det derfor vigtigt for DONG Energy at 

udnytte de andre muligheder i sponsoratet. Eksponeringen under kampene kommer i stedet fra 

andre placeringer end trøjen: ”Vi er også synlige i parken til kampene, både på resultattavlen, 

på bander, på udskiftningsbænk, på pressevægge og andre synlige steder.” Dermed er det 

muligt for DONG Energy både at vise sit logo til tilskuerne på stadion, samt til den store 

mængde seere, der sidder hjemme foran fjernsynet. Alle disse bør derfor have bemærket 

virksomhedens logo før, under og/eller efter kampene. Dette er dog ikke nok til at skabe andet 

end kendskab, hvilket bevirker, at andre markedsføringsmetoder også bliver brugt til at 

aktivere sponsoratet af landsholdet: ”Så kan vi bruge landsholdet hvis vi ønsker det, til de her 

PR-aktiviteter, reklamefilm, annoncer og så videre. Det er der helt klare retningslinjer for 

hvordan og hvor meget vi må bruge dem. Så vi opnår sådan en række rettigheder som ingen 

andre har.” Disse forskellige værktøjer er tidligere blevet benyttet i DONG Energys 

markedsføring. Op til VM i Sydafrika 2010 blev specielt en af disse benyttet til at skabe 

oplevelser til fansene: ”Så arbejder vi med nogle events, forskellige PR-events, senest – så ved 

jeg ikke om du erindrer – at den 20. maj var der en kampagne der hed ”Tilbage til 
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græsrødderne”, hvor landsholdspillerne op til VM var ude og besøge deres gamle klub, deres 

gamle fodboldklub, på folkeskoler og de var også ude og lave kommercielle aktiviteter.” VM i 

fodbold er en meget stor event, som næsten alle virksomheder gerne vil sættes i forbindelse 

med. DONG Energy havde muligheden for at blive knyttet til Sydafrika som sponsor for det 

danske landshold. Det mener jeg dog ikke, virksomheden har gjort i et stort nok omfang. Til 

gengæld er idéen med kampagnen ”Tilbage til græsrødderne” rigtig god, idet den leverer en 

masse positivt til virksomheden. Det kampagnen kunne var, at møde fansene og give dem en 

god oplevelse sammen med deres idoler. Her følger virksomheden teorien om, at sponsorater 

giver en større effekt, hvis de formår at give tilskuerne gode oplevelser. Jeg vil dog sige, at 

DONG Energy ikke formår at ramme deres målgruppe gennem denne oplevelse, da de fleste 

af de mennesker, der deltog i eventen, var børn. Dette vil være tilfældet, når man besøger 

skoler og fodboldklubber. Eventen fik dog også omtale i de landsdækkende medier, hvilket 

giver den ønskede eksponering hos målgruppen. Formålet med eventen var også at ramme de 

personer, som aktivt spiller fodbold: ”Der er jo 320.000 aktive fodboldspillere i Danmark, og 

dem vil vi jo også gerne i dialog med.” På den måde rammer de altså omkring 320.000 

personer på deres interesse, hvilket giver DONG Energy en tilknytning til disse. 

Udover at benytte sponsoratet til at skabe ekstern markedsføring, så bruges sponsoratet også 

internt i virksomheden: ”Så havde vi en intern aktivitet hvor vi havde inviteret alle 

medarbejdere op og se landsholdets træning i Helsingør en dag. Hvor de havde mulighed for 

at komme og få en kop kaffe og en vand og så videre. Og så havde vi en plakat – et 

holdbillede – i Ekstrabladet. Alle medarbejderne havde også mulighed for at få en plakat.” 

Ved at benytte sponsoratet til interne aktiviteter skaber virksomheden dermed en forståelse for 

sponsoratet internt i virksomheden. Dette kan give gladere medarbejdere, som på længere sigt 

kan mindske personaleafgang med videre. 

Virksomheden har udover sponsoratet af landsholdet også sportssponsorater af andre mindre 

klubber i nærheden af DONG Energys hovedkontor: ”Ja, vi har også nogle mindre lokale 

sponsorater over i nærheden af Fredericia, hvor vi har vores hovedkontor. Der er vi sponsor 

for FC Fredericia og FHK Elite – det er det lokale fodboldklub og håndboldklub. Og så har 

vi et mindre sponsorat af et mindre matchrace center i Middelfart. Det er noget sejlsport.” 

Disse sponsorater er selvfølgelig ikke så store som et sponsorat af fodboldlandsholdet og er 

spredt ud på forskellige sportsgrene nær hovedkontoret. Derfor kunne sådanne mindre 

sponsorater med stor sandsynlighed være sponsorater, der ikke er økonomisk rationelle, 

hvilket dog bliver afvist fra DONG Energys side: ” Nej. Altså, det er et levn fra fortiden at det 
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var sådan. Sådan er det altså ikke længere ude i virkeligheden. Der er ingen virksomheder 

der kan forsvare eller har råd til. Sponsoratet bliver indgået på kommercielle vilkår i dag.” 

Selvom virksomheden afviser, at sponsoraterne ikke giver økonomisk afkast, må man dog 

stadig stille spørgsmålstegn ved det. I øvrigt har virksomheden hverken en idé om økonomien 

ved at sponsorere de mindre klubber eller landholdet: ”Så kan man for eksempel sammenligne 

hvad er en bande værd i PARKEN i aften, for eksempel når landsholdet spiller med DONG 

Energy i baggrunden. Det kan man sammenligne med TV2’s kontaktpriser… De sekunder du 

får der, dem kan du sammenligne med en almindelig TV-reklame. Men det vil jo aldrig have 

samme værdi, fordi du har stadig tilskuerne der har opmærksomheden på spillerne når der er 

kamp. Så det er jo sådan noget der er i baggrunden. Det er meget svært at måle effekten af 

det, men det vil aldrig have samme effekt. Det skal ses som et hele. Det er nogle tal du kan 

sammenligne direkte, men du skal se det som et hele. Altså at vi så måske også har 

programsponsoratet op til, at vi viser en reklamefilm inde i PARKEN. At vi måske lige optil 

har lavet nogle aktiviteter med landsholdet, eller at vi har haft rigtig mange presseklip i 

avisen op til, hvor spillerne har DONG Energy på maven. Altså, du er nødt til at se det som et 

hele, og derfor bliver sammenligningen svær.” Virksomheden kan altså måle antallet af 

sekunder, hvor DONG Energys logo har været vist i fjernsynet i forbindelse med kampene og 

omregne dette til en værdi, i stil med det jeg tidligere har beskrevet i teoridelen. Dette kan, 

som jeg også beskrev tidligere, omregnes til et approksimativt beløb. Virksomheden har dog 

ikke styr på, hvor meget sponsoratet giver i indtjening. ”Nej. Vi har selvfølgelig vores tal og 

beregninger, men der er så mange ting du skal inddrage i det her.” Dette betyder, at 

virksomheden ikke kan opgøre hvor meget af deres indtjening og image med videre, der 

stammer fra sponsoratet, og hvilket der stammer fra den øvrige markedsføring.  

Jeg mener dog, at virksomheden måler på en række forkerte faktorer, når de skal vurdere 

effekten af deres sponsorat: ”Vi måler på landsholdets omdømme. Vi måler på hvor meget 

eksponering vi får. Og vi måler på de hospitalityaktiviteter vi har herinde – hvordan det 

forløber. Og så laver vi sådan en samlet evaluering af de PR-aktiviteter vi kan.” I stedet 

kunne virksomheden måle på kundernes opfattelse af DONG Energy og kundernes loyalitet, 

da det er her pengene ligger for virksomheden. Landsholdets omdømme derimod er blot en af 

de underliggende faktorer, som netop har betydning for disse punkter. 

Selvom virksomheden ikke har de konkrete tal for den økonomiske betydning, må man gå ud 

fra, at deres vurdering af sponsoratet er analyseret igennem, så de økonomisk kan forsvare 

deres sponsorat, som er blevet fornyet for ganske nylig: ”Jeg synes stadig at det er fornuftigt 
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for os og at der stadig ligger et potentiale i det. Og det vi kan bruge landsholdet til. Det er jo 

kun et halvt år siden vi fornyede aftalen, så der var vi jo enige om at det var fordelagtigt for 

os. Der vendte vi alle de her ting. Der havde vi overvejelser omkring om vi skulle forlænge 

sponsoratet, og der gik vi ind og vurderede at det ønskede vi.” Virksomheden har her været 

inde og se på det potentiale, der er forbundet med et sponsorat af det danske landshold. Det 

kan betyde, at virksomheden i fremtiden vil benytte sig af endnu mere aktivering af 

sponsoratet, for på den måde at løfte effekten over for forbrugerne.  

DONG Energys sponsorat af landsholdet bliver efter min mening ikke udnyttet optimalt. Det 

skal dog bemærkes, at der bliver benyttet nogle gode former for aktivering både eksternt og 

internt i virksomheden. Da det ikke har været muligt at få målsætningen eller andre konkrete 

tal ud af virksomheden, gør det dog også, at det er sværere at analysere sponsoratets effekt.  

 

5.3 Analyse af Arla Foods sponsorat af fodboldlandsholdet 

Endnu engang starter jeg analysen af sponsoratet ved at beskrive Arla Foods med 

udgangspunkt i virksomhedens hjemmeside.  

Arla Foods er et andelsselskab, som er ejet af 3.838 danske og 3.787 svenske 

mælkeproducenter og har 16.231 medarbejdere. Virksomheden omsatte i 2008 for 46,2 

milliarder danske kroner.107 

Virksomhedens mission er: ”At tilbyde moderne forbrugere naturlige mælkebaserede 

fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære.”108 og visionen er: ”At være det 

førende mejeriselskab i Europa gennem betydelig værdiskabelse og aktivt markedslederskab 

for derved at kunne opnå den højst mulige mælkepris til vores ejere.”109 

Arla Foods har opstillet en række kernemarkeder, som er de lande, hvor virksomheden sælger 

drikkemælk. Disse lande er: Storbritannien, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Holland 

og Polen.110 

Som jeg har beskrevet tidligere, forventes det at sponsoratet af landsholdet koster samlet set 

omkring 15 millioner kroner.  

                                                
107 (Arla - Kort om Arla) 
108 (Arla - Mission) 
109 (Arla - Vision) 
110 (Arla - Markeder) 
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Alle citater i dette afsnit stammer fra interviewet med Senior Project Manager – Jesper Jæger 

fra Arla Foods, hvis ikke andet er opgjort. Hele interviewet kan læses i sin fulde længde i 

bilag 3.  

Arla Foods sponsorat af fodboldlandsholdet er et af de ældste større sportssponsorater der 

stadigvæk er aktivt i Danmark. Dog har virksomheden skiftet navn i mellemtiden, men ellers 

har sponsoratet kørt uafbrudt i mere end 20 år: ”Det der sådan lige skal graves op i, det er at 

egentlig har vi haft landsholdssponsoratet først i Mejeriforeningen helt tilbage i… Jamen var 

det ikke i 1987?” I løbet af denne række af år, har virksomheden haft mulighed for at skabe 

historier med videre gennem fodboldlandsholdet. Dette er en stor styrke for et sponsorat, da 

tidsfaktoren er afgørende for forbrugernes attitude mod sponsoratet. Formålet med 

sponsoratet har dog ændret sig gennem årene: ”Det havde jo ét formål dengang. Det vi kan 

sige det er: I dag siger vi at hovedformålet med landsholdssponsoratet, det er at det giver os 

en platform til at kommunikere blandt andet omkring sundhed til børn og børnefamilier.” 

Sponsoratet har altså bevæget sig imod at hjælpe Arla Foods til at kunne kommunikere 

værdier, som eksempelvis sundhed ud til målgruppen. På den måde er landsholdet en god 

platform at kommunikere igennem. Det skyldes blandt andet, at landsholdet muligvis er det 

mest kendte sportsbrand i landet, samtidig med at sport generelt signalerer sundhed. Adspurgt 

om de konkrete mål for virksomhedens sponsorat er svaret dog mere almindeligt: ”Ja, vi har 

selvfølgelig de der traditionelle kendskabsmål, hvor vi selvfølgelig følger med i hvor høj en 

procentdel der linker os sammen med landsholdet, som den ene part. Den anden part, det vil 

sige at det giver mening for vores målgruppe at vi sponserer landsholdet. Altså er der et 

sponsorfit.” Hvad angår kendskab til virksomheden mener jeg ikke, det er nødvendigt at måle 

på, da Arla Foods har noget nær monopol i Danmark. Det er dog rigtigt set at måle på hvor 

stor en del af befolkningen, der linker virksomheden sammen med landsholdet, samt hvorvidt 

forbrugerne kan se en mening med sponsoratet. Det er nogle gode og vigtige målinger 

virksomheden gør sig her. Min personlige holdning er dog, at virksomheden kunne have 

opstillet nogle mere konkrete mål med høje ambitioner grundet udbyderens gode image og 

virksomhedens kendskabsgrad. 

I Arlas overvejelser omkring sponsorater er virksomheden kommet frem til den beslutning, at 

virksomheden ikke ønsker at sponsorere andre klubber eller organisationer indenfor 

sportsverdenen end fodboldlandsholdet. Det skyldes, at virksomheden ikke mener, at der er 

andre udbydere, der kan tilbyde det samme produkt, som landsholdet kan: ”Nu kan man jo 

risikere at det kommer i de forkerte hænder, men jeg synes vi har en god aftale, som jeg vil 
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sige: Der er ikke noget andet sponsorat af den kaliber her der vil passe til os” og ”Hvis ikke 

vi havde fodboldlandsholdet som sponsorat, så havde vi ikke et andet sponsorat, sådan vil jeg 

sige det. Vi kan ikke se os selv i et håndboldsponsorat eller se os selv i et Team Saxo Bank-

sponsorat, som er nogle af de her mest kendte sponsorater.” Arla har altså taget en strategisk 

beslutning om, at landsholdet er den eneste udbyder, der kan opfylde de stillede krav fra Arlas 

side. Dette er en god beslutning at have taget, så virksomheden ikke blot har et sponsorat 

alene for at have et, men fordi det er et sponsorat, som kan opfylde de stillede krav fra deres 

side. Derfor har virksomheden, udover landsholdet og fodboldskolerne, kun nogle få større 

sponsorater, som dog ikke er sportssponsorater, men som alle er henvendt til børn: ”Vi 

sponsorerer noget madskole, vi har sponsorat af LEGOLAND, vi har sponsorat i en skole-

sundhedskampagne. Det der er fælles for alt det er at det er noget med børn. Og igen børn og 

sundhed og livsstil.” Alle disse sponsorater har et godt fit og kan forklares ved hjælp af 

virksomhedens strategiske overvejelser. Samtidig er disse sponsorater med til at give børnene 

nogle oplevelser. Det samme er gældende for virksomhedens sportssponsorater. Landsholdet 

er en oplevelse for de tilskuere og seere, der er til en vigtig landskamp, og børnene på landets 

fodboldskoler får en uge fyldt med oplevelser, når de deltager i et af disse arrangementer: 

”Nej, det kunne vi ikke, og det kunne vi ikke fordi vi gerne vil have, at når vi sponserer noget 

så skal der være en oplevelse forbundet til det. Og det er jo netop det en landskamp er – en 

oplevelse. Det er en begivenhed. Fodboldskolerne er en oplevelse. Så vi siger: Ja, vi ville nok 

få noget lokal kredit den dag vi gav trøjerne i klubben. Men efterfølgende ville det bare blive 

tapet.” Virksomheden kan derfor afskrives fra at have nogen sponsorater, der ikke på den ene 

eller den anden måde er evalueret grundigt og vurderet om, hvorvidt denne udbyder kan 

bidrage positivt til virksomhedens strategiske mål. 

Arla Foods har fundet et sponsorat, hvor der er et godt fit mellem udbyder og sponsor: ”Altså 

både på en forbruger, der har vi tal på at det giver mening, for en forbruger at vi sponsorerer 

landsholdet. Altså, jeg vil sige det sådan at, ved de der større sponsorater… Det ligger under 

Tuborgs ”Gør noget ved musikken”, men det ligger op i det øverste lag med det match der er 

mellem sponsorudbyder og sponsortager.” For virksomheden er det sundt at have mål for, 

hvor godt et match det er. En undersøgelse foretaget i 2005 af PLS Rambøll viser, at de bedst 

kendte sportssponsorater i Danmark er: Carlsberg, Arla, SAS og DONG.111 Arla Foods har 

altså formået at opbygge et kendt brand indenfor sportsverdenen i Danmark, som dels skyldes 

parternes fit og dels sponsoratets varighed. Virksomheden er dog klar over, at det fit der er, 

                                                
111 (Bregendahl, Haase, & Madsen, 2006) 
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ikke er et åbenlyst fit: ”Jamen, hvis man falder ned fra månen så siger man ikke mælk og 

landsholdet hænger sammen. Men det hænger selvfølgelig også sammen med at det er noget 

der er blevet bygget op ad åre, over så lang tid, så det er helt naturligt.” Arla er altså 

opmærksomme på, at man ikke umiddelbart vil linke mælk og fodbold sammen, men 

sundhedsdelen, som er blevet bygget op igennem en årrække. Derfor er der behov for, at 

sponsorater bliver aktiveret for at få det optimale ud af det. Arla Foods fremhæver også 

virksomhedens struktur og DBU’s struktur som en faktor, hvor disse parter har et fit: ”Vi er 

ejet af landmænd og det er landmændene der i princippet – i repræsentantskab tager 

beslutninger. På samme måde er DBU jo også et repræsentantskab kan man sige, som er ejet 

af fodboldklubber. Så på den måde er der sådan et værdifællesskab.” Dette er ikke noget, der 

efter min mening er vigtigt for forbrugeren. Derimod kan det have en betydning for de 

landmænd, som er andelshavere af Arla Foods. For dem kan det have en betydning, at sponsor 

og udbyders beslutninger bliver taget på noget nær samme måde.  

Når man skal se på målgruppen for Arla Foods, så er den primære målgruppe børnefamilier, 

da det er dette segment, der køber den største mængde af mejeriprodukter: ”Vi ved at dem der 

ser landskampe på TV, der er faktisk 40 % kvinder der ser det. Landsholdet og en landskamp 

er altså en familiebegivenhed på et eller andet niveau. Og det vi så også har igennem vores 

landsholdssponsorat, når vi siger at vi sponsorerer ned i blandt andet fodboldskolemødrene. 

Jamen der rammer vi jo også meget mødrene. Når nu mor hun har vasket fodboldskole T-

shirten, som er en landsholdstrøje, for 25. gang i år og har hængt den op på snoren, så står 

der altså Arla og DBU… Og det er en landsholdstrøje, så vi rammer vores målgruppe.” Så 

selvom fodbolden normalt rammer en specifik målgruppe på unge mænd, så skiller 

fodboldlandskampe sig ud ved, at det kan ses som en familieoplevelse. Samtidig med at Arla 

Foods også sponserer DBU’s fodboldskoler, hvor deltagerne er børn, så rammer sponsoratet 

sin primære målgruppe, som altså er børnefamilier. Det kan dog diskuteres, hvorvidt det 

kunne være muligt at ramme den primære målgruppe bedre, men når man samtidig tager 

fodboldens sunde værdier med i overvejelserne, må det siges at være et sponsorat, som 

rammer fint. Det er en god idé, at børnene på DBU’s fodboldskoler får en landsholdstrøje 

med Arla trykt på maven. På den måde sikrer Arla sig mere eksponering, da det må forventes, 

at børnene flittigt vil benytte sig af en landsholdstrøje også med Arla trykt på maven.  

DBU’s fodboldskoler bliver også udnyttet til at aktivere dette sponsorat. På den måde rammer 

man børnene, og derigennem også deres forældre ved at lave aktiviteter, som giver gode og 

sunde oplevelser med Arlas produkter: ”Altså det vi har et mål om det er at vi gerne vil øge 
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sundhedsværdien og sundhedsprofilen på fodboldskolerne, og der er vi blandt andet startet 

sådan et lille projekt op der hedder ”Den sunde halvleg”, som har til formål at tilvejebringe 

løsninger for fodboldklubberne, således at man i fodboldskole-ugen kan være i stand til at 

servere nogle sunde måltider.” Denne aktivering i forbindelse med fodboldskolen er et rigtig 

godt eksempel på, hvordan man kan aktivere sit sponsorat ved at have fokus på forbrugeren 

og denne forbrugers oplevelser. På samme måde er det en god aktivering af landsholdet i 

forbindelse med VM 2010 slutrunden, hvor Arla Foods igen laver en god aktivering i 

forbindelse med skolemælken, som leveres til de danske skoler. Aktiveringen var en god idé, 

idet den gav børnene gratis oplevelser med blandt andet samlerobjekter: ”Jamen så aktiverer 

selvfølgelig på vores mælk. Vi har vores sub-brand… Det er Arla der har sponsoratet, men vi 

har et sub-brand på mælk, som er vores flagskib på mælk som hedder ”Lærkevang”. Jamen, 

der aktiverer vi i forbindelse med kampagner og sådan noget. Og så senest her under VM, der 

har vi haft en temmelig stor aktivering i skolemælk, hvor blandt andet der på samtlige 

skolemælk, der var på kapslen landsholdsspillere, der var sådan en samleaktivitet i 

skolemælken. På landsholdsspillere og kampagner omkring der hed… Hvad var det nu den 

hed? Det er jo ikke mere end et par måneder siden. Den hed ”VM i låget”. Det var noget 

omkring børnenes VM-sang, hvor de kunne synge en sang til landsholdet her til VM. Så det er 

sådan de primære aktiveringsområder.” Denne metode rammer børnene på en måde, som de 

synes er interessant, og som dermed skaber en god oplevelse for dem. Dermed kan det være 

med til at skabe loyalitet og imageforbedringer for Arla Foods. Derfor synes jeg, at denne 

aktivering er virkelig god for virksomheden. Når det er sagt, mener jeg ikke, at Arla Foods 

benyttede sin mulighed for at blive forbundet til VM gennem landsholdet, grundet holdets 

deltagelse ved slutrunden. Jeg kan personligt ikke huske, at jeg har set landsholdet og Arla på 

andre steder end i selve landsholdslejren. Derfor mener jeg, at Arla kunne have brugt en større 

del af sit marketingsbudget på at aktivere sponsoratet, i forbindelse med denne store event, 

som blot foregår hvert fjerde år. Specielt mener jeg, at dette var muligt, da Arla i stort set 

samme periode har kørt en række reklamer med børn, der kommer ”Tættere på naturen” når 

de drikker Arla Lærkevang. I stedet mener jeg, at man kunne have benyttet landsholdet, på 

samme måde som Nutella har gjort med håndboldlandsholdet, eller som OTA Solgryn har 

gjort med Michael Laudrup. På den måde kunne man muligvis knytte landsholdet og mælk 

endnu tættere sammen. 

Et andet sted, hvor Arla har haft mulighed for at benytte sig af landholdets gode image, er ved 

at benytte sig af hospitality. Dette er vigtigt, da virksomhedens kunder befinder sig i 
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detailleddet, som ifølge Arla selv har nogle forvente kontaktpersoner: ”Detailhandelskunder 

er jo ekstremt krævende fordi de er forkælede og der har vi ligesom en position, når der er 

landsholdsarrangementer så er det Arla.” Grundet denne konkurrence om at tilbyde kunderne 

og andre samarbejdspartnere de bedste oplevelser, kan Arla se en fordel i at kunne tilbyde 

oplevelser med det danske landshold indenfor nationalsporten. Derfor har denne del af 

sponsoratet en stor værdi for virksomheden: ”Nej, altså det vil sige, det der selvfølgelig hører 

med til sådan et sponsorat, det er jo den hospitality-pakke, som vi får adgang til via 

landsholdet. Det vil sige vi bruger jo landsholdet og landskampene til at invitere vores kunder 

og samarbejdsforbindelser til kampene med spisning før kampene. Det har en meget stor 

værdi for os.” Formålet er altså, at Arla skaber nogle gode rammer for deres kunder og 

samarbejdspartnere, så Arla kan forbedre forholdet til disse interessenter for på længere sigt at 

skabe et større salg af virksomhedens produkter med videre. 

Hvis man skal se på nogle af de områder, hvor jeg mener, at der er plads til yderligere 

forbedringer, så mener jeg, at Arlas evaluering kunne gøres bedre, så virksomheden får en 

bedre indsigt omkring sponsoratets effekt: ”Det her sponsorat er et strategisk sponsorat, det 

vil sige at det er af strategisk betydning for os. Det vil sige at… Dermed mener vi ikke at det 

er noget vi skal ind og evaluere fra år til år. Altså, sådan at man kan sige: Hvad har det givet 

af eksponering i år? Og hvor meget TV-tid har det givet? Det gør vi ikke.” Jeg kan godt følge 

virksomheden i, at det ikke giver meget mening at måle på eksponeringen i løbet af året, da 

det ikke er virksomhedens mål med sponsoratet. Ifølge Arla er målet i stedet kendskab til 

virksomheden og tilhørsforholdet til landsholdet. Derfor mener jeg, at man burde måle på det 

løbende for at se, hvorvidt der bør ændres noget i sponsoratet eller aktiveringen af dette. Det 

skal dog bemærkes, at disse faktorer bliver belyst inden en eventuel underskrivelse af en ny 

kontrakt med DBU: ”Det vi måler på er: Hvad er det virksomhedens strategi og 

fokusområder er? Og i hvilken grad støtter et eventuelt fodboldlandshold det? Det er sådan 

det der er den grundlæggende evaluering. Og så er det klart at så taler vi jo meget med 

både… Vi taler med højtplacerede folk udefra. Der kunne vi godt finde på at trække en 

sponsorekspert ind og vi kunne også godt snakke med nogle medarbejdere. Der er nok også 

nogen fra vores salg der snakker med vores kunder. Så vi forsøger sådan at komme 360 

grader rundt. Jamen, det vigtigste det er virksomhedens retning.” Ved disse evalueringer 

bliver sponsoratet belyst fra stort set alle sider, hvilket jeg mener, man kunne få fordel af at 

gøre løbende, så man undgår at effekten for sponsoratet falder i løbet af kontraktperioden. 

Derudover har virksomheden ikke et billede af effekten for sponsoratet målt i ROI. Dermed er 
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det svært for virksomheden konkret at se effekten: ”Så integreret er det ikke. Det overblik må 

jeg indrømme at det har jeg ikke. Hvor man kan sige at én krone mere brugt i ”marketing 

spend” hvad giver den mere ved at putte dem i vores fodboldlandshold kontra at putte dem i 

en TV-reklame. Det ved jeg ikke.” Dermed vil en evaluering blive mere eller mindre en 

gætteleg med kvalificerede bud på effekten uden dog at kende det endelige tal for dette. 

Arla Foods sponsorater af fodboldlandsholdet og DBU’s fodboldskoler er efter min mening 

strategisk rigtige, men jeg mener dog, at virksomheden eksempelvis kunne have udnyttet 

sponsoratet af landsholdet under VM slutrunden bedre. Aktiveringen overfor børnene har 

været rigtig god, men jeg savner, at de har sigtet efter en større målgruppe end blot denne. 

Dermed er sponsoratet fornuftigt for virksomhedens strategiske overvejelser.   
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6. Diskussion 

Efter analysen af tre relativt store sponsorater i Danmark sidder jeg tilbage med fornemmelsen 

af, at der på nogle punkter bliver arbejdet effektivt med sponsoraterne, mens der på andre 

områder stadigvæk er mangler. Det skyldes blandt andet, at sponsoraterne alle koster 

virksomhederne i omegnen af 7,5 million, hvilket gør det til en større investering, som 

virksomhederne må ønske at få et afkast ud af.  

Virksomhederne har fundet ud af vigtigheden ved at have et fit med udbyderen. På den måde 

lever de op til teorien på dette område. Det samme gør sig gældende, når det kommer til 

urentable sponsorater af mindre foreninger. Disse sponsorater er blevet skåret væk i løbet af 

en årrække, da de ikke er økonomisk attraktive for virksomhederne. Derudover mener jeg 

også, de udvalgte virksomheder har ramt deres respektive målgrupper så godt, som det har 

været muligt, når der tages højde for de øvrige faktorer. Ligeledes har virksomhederne alle 

opdaget sponsoraternes muligheder ved hospitality. På den måde kan virksomhederne tilbyde 

oplevelser, som konkurrenterne ikke kan give deres interessenter.  

En af de helt store mangler ved disse sponsorater er deres udnyttelse af store begivenheder. 

Både Arla Foods og DONG Energy havde en virkelig god mulighed for at få gavn af FIFA 

VM 2010 i Sydafrika, hvilket jeg ikke mener, at virksomhederne fik nok ud af. Ved at lave 

aktiveringsplatforme for de danske fans under slutrunden, kunne virksomhederne også have 

fået gavn af VM’s gode image, hvilket er mange penge værd. Et andet sted, hvor der er plads 

til forbedringer, er ved virksomhedernes målsætninger. Der mener jeg, at virksomhederne skal 

gøre deres arbejde mere grundigt. Jeg mener ikke, at en målsætning om at øge kendskabet så 

meget som muligt så hurtigt som muligt, kan benyttes til videre bearbejdning. 

Virksomhederne burde i stedet opstille nogle mål efter SMART-modellen, så de dermed har 

mulighed for at evaluere, hvorvidt virksomhedernes mål er blevet opfyldt til fulde, eller om 

der er plads til forbedringer, eller om sponsoratet helt skal opgives. Det leder mig hen på et 

andet punkt. Der er ingen af virksomhederne, der har tal på, hvad ROI har været for 

sponsoraterne, eller hvorvidt sponsoraterne giver et bedre afkast end den øvrige 

markedsføring. Dette giver et billede af, at sponsorater stadig bliver drevet af 

tommelfingerregler og fornemmelser frem for håndgribelige beviser på effekten af disse. 

Dermed er der stadig plads til forbedringer, hvis sponsoraterne skal leve op til teorien, som er 

gældende indenfor sportssponsorater. Virksomhederne bevæger sig i den rigtige retning, men 

der er stadig lang vej, før alle sponsorater udnytter sponsoraternes muligheder til fulde, 

hvilket resulterer i et positivt afkast på investeringen. 
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7. Konklusion 

Sportssponsorater har gennemgået en stor udvikling siden de første sponsorater, hvilket har 

gjort sponsorkontrakter til store investeringer, som virksomhederne er nødt til at få et afkast 

af, for at det kan fortsætte. Det skyldes blandt andet, at konventionelle reklameformer ikke 

længere rammer forbrugerne, som virksomhederne ønsker. Sponsorater kan derfor med fordel 

benyttes, hvis virksomhederne bruger dem fornuftigt. Disse fordele er dog allerede blevet 

opdaget af en række sponsorer, der grundet konkurrencen presser prisen på sponsorater op, 

hvilket betyder, at sponsormarkedet både i Danmark og i resten af verden i de seneste år er 

steget mærkbart. I Danmark er sponsoraternes samlede investering steget til mere end det 

firedobbelte fra 1994 til 2008. Siden har finanskrisen dog sat en stopper for de kraftige 

stigninger. De sponsorater, der generelt set er størst, er indenfor landets national sport 

fodbold, hvor de eneste øvrige sponsorater af denne kaliber er sponsorater med international 

karakter. 

De fordele, der er forbundet med sponsorater, er, at sponsorater kan øge både det direkte og 

indirekte salg. Derudover kan sponsorater skabe kendskab, som de tre casevirksomheder også 

viste. Alle disse havde startet sponsoratet for at forbedre kendskabet til virksomhederne. 

Sponsorater kan også skabe fordele ved, at virksomhederne kan differentiere sig fra 

konkurrenter, hvilket er blevet sværere grundet den teknologiske udvikling. Hospitality kan 

bygge relationer til forskellige interessenter, som igen kan give fordele for virksomheden på 

et senere tidspunkt. En af de faktorer, der gør sponsering til en effektiv form for 

markedsføring er, at sportssponsering udover sociale sponsorater er den mest positive form 

for markedsføring. Dette, sammenholdt med at sponsorater kan være en billig måde at ramme 

sin målgruppe på, gør, at sponsorater kan være en meget effektiv form for markedsføring. 

Hermed skaber det loyale kunder, blandt andet fordi udbyderens image bliver overført til 

sponsoren.  

Udover de positive aspekter ved sponsering, så er der også en række ulemper, man skal 

forsøge at forhindre. Den første er, at man ved sponsorater ikke har den samme kontrol som 

ved andre typer af markedsføring. Derudover skal et sponsorat ikke stå alene, men det skal 

derimod aktiveres over for forbrugerne, for at det får den fulde effekt. Sidst men ikke mindst 

skal virksomhederne være opmærksomme på, at andre virksomheder kan forsøge at benytte 

sig af udbyderens image ved at lave ambush marketing.  
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Hvis en virksomhed skal have gavn af et sponsorat, skal virksomheden fremsætte et mål med 

sponsoratet, hvilket kan ske med SMART-modellen. Derefter skal målgruppen vurderes, for 

at finde frem til den type af udbyder der rammer denne bedst. Derefter kommer vurdering af 

omkostninger, involvering, geografisk dimension, spredning, tidshorisont, nyt eller 

eksisterende, ene eller kombineret, direkte eller indirekte mediedækning samt muligheder og 

emner. Efterfølgende skal det vurderes, hvilke ydelser og modydelser parterne kan tilbyde 

hinanden. 

Når man skal se på, hvordan de danske virksomheder lever op til disse punkter, så er det 

meget forskelligt, hvor godt de klarer sig. Der mangler stadigvæk en bedre målsætning for 

sponsorater, hvilket også ville signalere overfor virksomheden selv, at de har tiltro til, at 

denne investering er rentabel. Samtidig er det gældende for alle virksomhederne, at de 

mangler en vurdering af de respektive sponsoraters effekt og dermed værdi. Derfor mener jeg 

stadig, at der er lang vej, før sponsorater vil blive vurderet på samme måde som de mere 

traditionelle markedsføringsmetoder. De bevæger sig i den rigtige retning, hvilket 

aktiveringen også bevidner. Aktiveringen af sponsorater er ved at være normen, men der er 

dog stadig plads til forbedringer. Virksomhederne er også begyndt at stoppe samarbejdet med 

de udbydere, hvor de er klar over at afkastet er begrænset, samtidig med at de er begyndt at 

sponsere udbydere, hvor der er et godt fit imellem parterne. Forsætter udviklingen, vil vi en 

dag se sponsorater på lige fod med andre markedsføringsmetoder, men vejen er stadig lang og 

sej. 
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8. Perspektivering 

Ud fra det teoretiske afsnit og den senere analyse af virksomhedernes sponsorater ses det, at 

virksomhederne ikke udnytter deres sponsorater til fulde. Dette sammenholdt med de stigende 

priser på sponsoraterne viser, at der stadig er lang vej, før sponsorater bliver udnyttet 

optimalt. Det betyder at virksomhederne stadig skal gøre arbejdet med sponsorater mere 

professionelt. Man kan se, at de større danske virksomheder er gået væk fra sponsorater, der 

ikke giver et positivt afkast. I stedet for de ofte små sponsorater som ikke bliver aktiveret, vil 

der i stedet blive satset på større sponsorater, der rammer præcist indenfor målgruppen, ellers 

vil de små sponsorater aktiveres sammen, som eksemplet er med OK-benzin. 

En ting jeg tror, der vil ske i fremtiden med hensyn til sponsorater, er, at der vil komme færre 

synlige logoer på stadioner, haller og lignende. Det er begyndt at ske til nogle events, 

hvorimod andre events stadig er ved at drukne i logoer og virksomhedsnavne. Dermed har 

tilskuerne og seerne ikke en jordisk chance for at huske bare halvdelen af sponsoraterne.  

I fremtiden vil der efter min overbevisning ske en endnu større effektivisering af 

sponsoraterne. Derudover tror jeg, vi vil se, at fansene kommer mere i centrum, så 

virksomhederne bruger sponsoraterne til at gøre oplevelserne for fansene endnu bedre. Et 

eksempel på denne strategi er udført af Heineken, som er en af de eksklusive sponsorer for 

Champions League. Virksomheden arrangerede en kombination af oplæsning af digte og 

klassisk musik samme aften, som Real Madrid og AC Milan skulle spille en vigtig kamp i 

Champions League. Flere end tusind AC Milanfans blev overtalt af deres professorer, 

kærester eller chefer til at gå ind og se forestillingen i en koncertsal i Milano. Forestillingen 

blev desuden vist direkte på SKY Sport med 1,5 millioner seere. Efter 15 minutter med digte 

og klassisk musik begynder musikerne at spille Champions League-hymnen og en storskærm 

viser virksomhedens logo og sloganet ”Made to entertain”, hvorefter kampen bliver vist på 

storskærmen. Resultatet af kampagnen blev, at 10 millioner så klip fra eventen i nyhederne 

dagen efter, foruden dem der så eventen live. 5 millioner så klippene på Internettet indenfor 

de efterfølgende dage, foruden den øvrige omtale eventen fik.112  

Aktivering vil sandsynligvis også flytte til internettet i endnu højere grad end i dag. Det 

skyldes, at det her er muligt at forlænge de 2x30 eller 2x45 minutters action til at vare 24x7. 

Ved at aktiveringen flytter mod internettet, vil det samtidig gøre det muligt for 

virksomhederne at måle på effekten i større grad end i dag. 

                                                
112 (Youtube - Heineken Italy Activation Milan AC Real Madrid, 2010) 
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10. Bilag 

Bilag 1: Interview med Bjarne Rasmussen, Director Sales & Marketing hos Cimber 

Sterling. Foretaget d. 29. juli 2010. 

Det første spørgsmål der er: Hvad var målsætningerne for sponsoratet af 

håndboldlandsholdet, om der var et overordnet mål som I ville opnå? 

Ja det havde vi. Altså på det tidspunkt var det på den ultrakorte bane, for det faldt jo altså 

sammen med at vi lige havde købt resterne af Sterling. Og vi kom jo fra at være det gamle lille 

Cimber, som ikke et menneske kendte – næste – og som kun fløj med forretningsrejsende på 

vores små fly, primært indenrigs i Danmark og så et par få skandinaviske ruter. Og så ”over 

night” fik vi så en Sterling del koblet på navnet og på produktionen og skulle nu ud og flyve 

en hel masse privatmennesker på ferie sydpå – altså et helt nyt marked og et helt nyt segment. 

Og kendskabsmæssigt var vi slet ikke kendt i den brede befolkning, og vi var ikke i 

privatsegmentet. Cimber Sterling var jo en helt ny sammensætning, så fra starten af var det 

simpelt hen et spørgsmål om at få en eksponeringsplatform der kunne give noget kendskab. 

Og i og med at vi købte Sterling – det skete jo nærmest ”over night” der i decembermåned - 

og før man kunne være klar med en rigtig strategisk markedsføringsplatform, som så endte 

med at blive den her retrostil og det hele. Jamen der ville man realistisk være et par måneder 

henne, men da vi jo så samtidig i forbindelse med overtagelse af de her fly også skulle ud 

allerede relativt hurtig i løbet af foråret og starte 20 nye ruter ned sydpå, hvor en stor del af 

salget faktisk sker i vintermånederne. Jamen så kunne vi jo ikke vente en 3-4 måneder på at vi 

skulle komme ud og markedsfører 20 nye ruter, der så skulle starte med at flyve næste måned. 

Der passede det simpelthen som fod i hose, at der lige var et ledigt sponsorat på herre 

landsholdet der, som skulle ned og spille VM stort set ugen efter. Altså vi kunne aldrig have 

fået noget tydeligere og hurtigere eksponeringsplatform til at slå navnet Cimber Sterling fast, 

eller sætte det på landkortet. Det var den ene ting. Og den anden ting var at i og med at vi gik 

fra kun at være et flyselskab for forretningssegmentet, og nu også skulle ud og flyve med 

privatfolk som du og jeg, unge og gamle og det hele, og så appellere til hele ”Familien 

Danmark”, som vi jo også bruger rent sloganmæssigt - altså ”Hele Danmarks Flyveselskab”. 

Jamen så matchede netop håndboldsponsoratet og perfekt, fordi vi ved at – det kan du aflæse 

i alle analyser – at håndbold generelt og faktisk herre håndbold specifikt. Det er den 

sportsgren af alle, der appellerer bredest til befolkningen på tværs af alle skel. Der har du 

altså ikke noget tydeligt med at det primært er mænd, som det for eksempel er til især 

ishockey og fodbold. Altså den sportsgren der appellerer bredest på tværs af alle skel; 
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ung/gammel, rig/fattig, øst/vest, mand/kvinde, det er herre håndbold specifikt. Så derfor 

matcher det jo meget godt – det her ønske om at være samlende for hele ”Familien 

Danmark” sloganet. 

Var det så Cimber selv der tog kontakt til landsholdet eller var det dem der kontaktede 

Jer? 

Jamen vi var jo partnere i forvejen. Vi var jo partner – en af de mindre sponsorer. Det har vi 

så været i en årrække, så jamen det gik… det var sådan egentligt ikke dem som tog fat eller os 

der sagde: Hey, vi kunne godt tænke os at være hovedsponsor. Det er jo sådan lidt at det gav 

sig selv fordi skæbnen ville jo også at det gamle Sterling, før der var nogen der anede at det 

skulle gå konkurs. De var jo faktisk inden og forhandle hovedsponsorat. Det anede vi så ikke 

noget om på det tidspunkt, men det var de inden og gøre der i løbet af sommeren, som afløser 

for Lauritz Knudsen. Og var de ikke… Havde de ikke haft den historie de havde så var de 

nok… Så var de endt som hovedsponsor for landsholdet… Tyder alt på.  

Det næste har du været lidt ind på. Synes du der er et godt fit mellem Cimber Sterlings 

værdier og håndboldlandsholdets værdier? 

Det synes jeg. Altså værdimæssigt der finder vi næppe et bedre sponsorat. Altså når du 

kigger… Altså både på værdimatch og målgruppemæssigt. 

Det næste spørgsmål er: Hvordan aktiveres Cimber Sterlings sine sponsorater? Har I 

nogen aktiveringsformer? 

Ja det har vi. De bliver vigtigere og vigtigere nu, både i relation til herre landsholdet, men 

også de øvrige sponsorater, og det er fordi vores behov… Det udbytte vi skal have af 

sponsorater, det har allerede ændret sig markant fra det tidspunkt hvor vi gik ind og blev 

hovedsponsor for herre landsholdet. Dengang der var det simpelt hen et spørgsmål om ren og 

skær navnebranding – altså kendskab, og da… Det var simpelthen et spørgsmål om 

eksponering – særlig TV-eksponering, og det kræver som sådan ikke nogen aktivering. Det er 

så dejligt nemt og det er sponsorater super gode til, at levere – rent kendskab. Men det har vi 

så ikke så meget behov for i dag fordi… For ja på grund af alle mulige andre faktorer; 

presseomtale, børsnotering og hvad har vi ikke, så ligger vi i dag helt oppe i toppen, lige på 

niveau med SAS rent kendskabsmæssigt, så det er ikke det… Det er ikke det der er vores 

primære behov mere. Det der er vores behov i relation til sponsorater, det er nemlig det, det 

også kan hjælpe med. Det er at skabe loyalitet og præference. Og det er så den måde vi… 
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Altså så kan man sige hvorfor det? Men det er fordi, der hvor vi gerne skulle hen er at man da 

om ikke andet bliver så loyale eller får så meget præference overfor Cimber Sterling i de her 

netværk og fangrupper og hvad der er omkring de her sponsorater, så man ikke – som det ofte 

er i dag – at man simpelthen bruger en 4-5 timer på at surfe rundt, og egentlig skifter fra… til 

en konkurrent, hvis man bare kan spare 20 kroner. Så prisfølsomt er flymarkedet til tider i 

dag, og det er egentligt det… Og selvfølgelig skal vi være konkurrencedygtige, men vi skulle 

gerne gennem de her sponsorater skabe en loyalitet. At hvis man synes det her er en fornuftig 

pris, det er fair. Jamen så tager man den frem for at bruge et par timer på at se om man ikke 

lige kan spare en tyver. Og det gør vi så meget ved at lave, altså meget med events og være 

meget med i netværkene. Netværkene er de øvrige virksomheder, og de øvrige virksomheders 

medarbejdere, så der er altså meget networking i relation til vores sponsorat. Så det er det 

ene hvor man kan sætte på at vi laver aktivering gennem networking. Og så er der i 

forbindelse med aktiviteter, altså samples – som det hedder med et fint ord – og konkurrencer 

og alt sådan noget. I forbindelse med store events, senest her da de spillede i Brøndby, den 

der kvalifikationskamp. Der var vi tid stede med en stor stand og konkurrencer med 

flybilletter, og aktivere publikum på den måde også, for det er jo også en potentiel kunde der 

sidder ude på tilskuerpladserne. Og den tredje ting som vi bruger for sponsorater nu, det er 

det der med et fint frækt ord hedder - hospitality. Det vil sige sig at vi udnytter at en del af de 

modydelser vi får, det er både almindelige billetter og VIP-billetter som vi jo så bruger både 

internt til medarbejdere, men også meget til kunder – nye kunder som gamle potentielle 

kunder – ved at invitere dem med til de store spændende arrangementer.   

Hvordan bruger Cimber Sterling ellers håndboldlandsholdet i markedsføringen for 

virksomheden?  

Vi bruger dem ikke decideret markedsføringsmæssigt, der bruger vi dem ikke i kampagner – 

altså annoncer og TV og sådan noget. Der mener vi ikke at det kan bindes naturligt ind. Altså 

der hvor vi nok kommer til at bruge dem, der er ikke sådan i traditionelle 

markedsføringskampagner, det vil være mere sådan noget med storytelling som det hedder. 

De steder hvor vi ved at de benytter… Det skal sammenholdes med vores produkt, og vores 

konkrete anvendelse af det, for ellers er det en kendt person, der igen fortæller om navnet og 

giver kendskab, men vi skal ud med noget mere storytelling, der hvor vi har eksempler på 

kendte spillere der ligger og pendler fast med os eller sådan eller når vi har fløjet det her 

hold herhen og det hele. Og det gør vi og vil vi gøre det mere i fremadrettet.  
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Hvordan ser du prisen for et sponsorat af håndboldlandsholdet, set i forhold til lignende 

sponsorater, som eksempelvis fodboldlandsholdet? 

Der er meget hemmelighed når man arbejder med sådan noget. 

Nej du vil sikker ikke sige nogen pris. 

Men altså, der må jeg sige pas egentlig. Det eneste jeg kan sige er at vi har været godt 

tilfredse med prisen på herre landsholdet, men jeg har ingen idé om de andre – jo ud fra hvad 

jeg læser, men i og med at vi ikke har været i konkrete forhandlinger og dialog med nogle af 

de andre, så har jeg ingen idé om hvad man kunne. Det eneste jeg ved, er at de priser man 

ofte læser og hører om, det er nogle helt andre den dag man så sidder og forhandler om det.  

Hvilken rettighed opnår Cimber Sterling ved hjælp af sponsoratet af 

håndboldlandsholdet? Du har været lidt inden på det med hospitality med videre.  

Ja, det er jo en masse ingredienser, som man egentlig kan sætte sammen som man vil eller 

helt undvære. Og alle de her ingredienser de har i princippet en værdi, og så er det egentlig 

bare at regne baglæns, til man rammer det her beløb som sponsoratet det lyder på. Men altså, 

sådan helt overordnet så er der noget med noget syndighed, der selvfølgelig kan være noget 

tøj, og så er det sådan… Blusen den er jo så forbeholdt hovedsponsoren, så hvis du er 

almindelig sponsor – stor eller lille – det er så ikke noget du kan til eller fravælge. Så er det, 

det samme med bukserne, det er så også forbeholdt en buksesponsor. Det er heller ikke noget 

der kan være flere på. Men ellers så er ingredienserne noget synlighed i form af forskellige 

størrelser bandereklamer, almindelige gulvreklamer, annoncer i deres forskellige 

programmer og på deres hjemmeside. Så altså – eksponering i forbindelse med 

hjemmekampene i hallerne, så er der noget med noget hospitality – altså billetter – både 

almindelige og VIP-billetter og så er der noget med deltagelse på nogle af deres ture. Det er 

det. Et eller andet sted er det også hospitality, men det primære omkring det, det er billetter 

alle hjemmekampe på dansk grund, men så har de jo så også… Så har de jo ture for 

sponsorer primært, typisk til slutrunderne – altså EM og VM. Og det er så også noget man 

kan få X-antal pladser til der.   

Kan Cimber Sterling komme ud af sponsoratet øjeblikkeligt hvis der opstår skandaler 

eller lignende omkring holdet? Der var jo en episode med en lønkonflikt.  
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Altså der er ikke en direkte passus der… Altså der lige specifikt nævner det der eksempel, men 

havde det nu været på et andet tidspunkt, så er jeg ikke i tvivl om at man kunne have 

forhandlet en eller anden form for kompensation eller et eller andet. Selvfølgelig, det var 

mega uheldigt, altså hele… Alt det der opstod der, som vi egentlig blev trukket ufrivilligt med 

ind, i en ren og skær lønkonflikt, som så blev til en tøjkonflikt. Når det så er sagt og set her i 

bakspejlet, og et stykke tid efter, jamen, så kan man sige, så var… Så var det egentlig rent 

omtalemæssigt og kendskabsmæssigt – på det tidspunkt var vi jo først på vej op i kendskab. Så 

var det jo sagt sådan et godt tidspunkt fordi der traditionelt, om sommeren, hverken er 

kvalifikationskampe eller noget som helst. Det ligger relativt dødt i den periode og ingen 

tænker der overhoved på: Nå ja der er da noget med Cimber Sterling og landsholdet, og det 

hele. Så agurketiden, hvad den angår, den blev godt udfyldt.   

Har Cimber Sterling tænkt over om håndboldlandsholdets øvrige sponsorer har 

betydning for Cimbers effekt af sponsoratet? Eksempelvis om i kan lave 

samarbejdsaftaler med dem. 

Ja det… Ja ja, men det er så ikke kun landholdet. Alle de steder hvor vi går ind i de øvrige 

klubber, om det er håndbold eller andre eller om det er kultursponsorater, som Ålborg Kultur 

& Kongres Center, Sønderborg Revyen og det hele. Der kigger vi altid efter. Det betyder 

meget hvem der ellers er med, sådan netværksmæssigt omkring klubben. 

Så har jeg læst mig frem til at aftalen med håndboldlandsholdet udløber i slutningen af 

2010, er det fordi I har opnået de ønskede mål? 

Altså det som udløber her i 2010 ved årsskiftet, det er selve hovedsponsoraftalen. Og et eller 

andet sted kan man sige at hovedsponsoratet, det er jo bare et produkt af mange indenfor 

herre landsholdet. Og så altså… Det der så er lidt grotesk… Eller ej, jeg vil ikke sige at det er 

grotesk, men sådan er det nu engang bare. Altså prisen på de forskellige ingredienser, jamen 

den er fastsat efter én eneste ting. Det er hvor meget TV-eksponering man får. Og der er jo 

ingen tvivl om at have sit navn på trøjen, det er det der giver absolut mest TV-eksponering. 

Og derfor er det, det absolut dyreste produkt. Men igen TV-eksponering, det kan give 

kendskab og det er ikke kendskab som sådan vi har behov for, fordi alle danskere de kender 

os – stort set. Så det er nogle andre ingredienser vi har brug for i stedet, for at skabe loyalitet 

og præference. Så derfor er det ikke sådan at vi ikke fortsætte. Vi fortsætter stadig i pæn stil, 

men det er så bare i en anden pakke, hvor det ikke lige er vores navn og logo vi har på 

trøjerne, men der bliver en noget større hospitality del. Den er bare ikke så direkte synlig på 
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fjernsyn og sådan noget selvfølgelig. Men igen det fordi det ikke er det der er vores primære 

behov mere.    

Har Cimber Sterling oplevet ambush marketing i forbindelse med 

håndboldlandsholdet? Eksempelvis i de perioder hvor slutrunderne finder sted.  

Ambush marketing? 

Altså virksomheder der bruger landsholdets gode brand sammen at virksomheden 

betaler penge for disse rettigheder.  

Ikke noget der har været direkte linket til os. Altså der har været denne de her Nutella-

reklamer, der har kørt meget i forbindelse med slutrunderne, men det er nogen der er lavet, 

fra før den her tid. Altså, vi har ikke oplevet nogen der har prøvet at lukrere på det her 

direkte. Jeg har så oplevet det i en anden sammenhæng, for eksempel Hummel. De kører 

meget og aggressivt på markedsføringssiden, når der er slutrunder, hvor de jo har nogle 

personlige aftaler med nogle af spillerne på landsholdet. Landsholdet de spiller jo så i Puma, 

men nogle har så personlige aftaler med Hummel. Det synes jeg… Eller der har vi oplevet en 

rimelig aggressiv Hummel-markedsføring i forbindelse med slutrunder, som kører netop på 

nogle af landsholdsspillerne. Men igen, det er ikke noget der har direkte effekt på os på nogen 

måde.  

Hvor ofte evaluerer Cimber Sterlings sponsorat af håndboldlandsholdet?  

Det gør vi faktisk løbende. Hele tiden. Det er en løbende proces. Hidtil har vi primært 

monitoreret det på TV-eksponering med målinger på hvor meget vi har været på TV. Så findes 

der professionelle målingsfirmaer, der så omregner det til en TV-eksponeringsværdi set i 

forhold til hvis man skulle have købt samme tid, som traditionelle TV-reklamer. Det går vi 

mere og mere væk fra. Selvfølgelig fordi det ikke er ren og skær TV-tid der vægter mest med 

sponsoraterne. Nu måler vi egentlig… Nu måler vi mere på udvikling i sådan noget som 

loyalitet og købevillighed og præference indenfor netværket omkring klubberne sammenholdt 

med… Blandt den menige befolkning. Og så monitorer vi så selvfølgelig så også meget på 

direkte afledte køb af sponsoraterne. Det være sig gennem deres netværk. Vi har jo setup der 

minder om for eksempel OK – dem kender du sikkert. De kører jo meget på at du med dit OK-

tankkort støtter lokale klubber, og uden at skal gå i detaljer, så har vi jo mange forskellige 

indgangsvinkel gennem klubberne. Det kan være specielle tilbud til dem der har sæsonkort, 

det kan være alle øvrige sponsorer og alt mulig andet kører vi med særligt setup til dem, for 



Lasse Glenstrup Cand. Merc. EMF Oktober 2010 

Vejleder: Troels Troelsen 88 Speciale 

på den måde, direkte at kunne måle hvilket salg der kommer rundt omkring i de forskellige 

klubber. Det være klubben selv, øvrige sponsorer, det være sig menige publikummer. 

Har du direkte tal på effekten af Cimber Sterlings sponsorat set i forhold til andre 

former for markedsføring? Det kunne være retur on investment. 

Ikke direkte sammenligeligt. Det er jo svært at… Det tal jeg har, som man også kan læse 

direkte inde på DHF’s hjemmeside. Det er at vi gik fra, lige da vi havde fået Sterlingdelen 

koblet på. Der gik vi fra 37 % alment kendskab til at komme op på 98 %. Men hvad det så 

havde kostet at få på anden vis. Det har jeg ikke en direkte sammenligning med.  

Er der nogen af Cimber Sterlings mindre sponsorater som kan ses som 

’direktørsponsorater’ eller som ikke giver et positivt afkast til virksomheden? Altså 

hvor beløbet gives mere eller mindre som en støtte.  

Nej, det vil jeg sige… Det har der tidligere været, men det tror jeg er sådan generelt mange 

steder. Det er det første der bliver ryddet op i.  

Har det noget med finanskrisen at gøre eller var det kommet alligevel, efter din mening?  

Det var nok ikke kommet så hurtigt. Det har dels noget med finanskrisen at gøre, men primært 

så… Jo mere online handel man får… Alt det online handel har jo egentlig sat gang i at man 

kan ”tracke” – som det hedder – måle mere og mere og mere og mere. Og jo mere man kan 

måle jo større bliver kravene også til: Vi vil sgu kunne måle effekten af det, og alt det man 

ikke direkte kan aflæse eller måle effekt på, det er det man renser ud først. Hvis man ikke 

komme og sige: Det har altså givet det her.     

Så til det sidste spørgsmål. Kunne Cimber Sterling være interesseret i andre større 

sponsorater i fremtiden, som eksempelvis Bjarne Riis’s cykelhold? Eller er det for stort 

og giver for lidt i forhold til jeres situation. 

Altså, jeg kender kun beløbene fra pressen… 

Ja de skriver om ca. 60 millioner. 

Det virker meget, meget dyrt, og for dyrt til os. Men det kunne jo være at når man sad overfor 

dem, så var det en helt, helt anden pris. Men umiddelbart så ved jeg ikke om det passer ind. 

Jeg vurdere ikke at der er den samme målgruppe match, og så er det umiddelbart vores 

vurdering at det er langt sværere at aktivere. Altså vores målgruppe er jo danskere – 



Lasse Glenstrup Cand. Merc. EMF Oktober 2010 

Vejleder: Troels Troelsen 89 Speciale 

Familien Danmark – der skal flyve ud i verden. Og det er nu engang nemmere at aktivere i 

Danmark, hvor du jo har håndboldkampe hele tiden. Om det så er klub eller 

landsholdshåndbold. Nu kommer der jo endnu flere landskampe, for nu skal de jo spille 

kvalifikation både til EM og VM, uanset om man er forsvarende mestre eller hvad. Og som 

jeg hørte Saxo Bank direktøren udtale, da han blev spurgt: Hvorfor pokker de gik ud af det, 

om de ikke havde været tilfredse med det sponsorat? Jeg hørte ham sige ordret: De havde da 

også været yderst tilfredse, det havde givet dem enormt kendskab, som også var deres 

primære mål for… Oprindeligt, men mit problem er, hvor jeg står nu, at jeg kan altså ikke 

aflønne mine medarbejdere med kendskab.   

 

I en opfølgende mail skriver Bjarne Rasmussen: 

Havde Cimber Sterling et konkret mål inden I lavede aftale, som eksempelvis at 

kendskabet skulle stige til 90 % eller var målet bare et højere kendskab? 

Vi havde ikke et konkret mål – udover at det skulle stige mest muligt, hurtigst muligt – i og 

med at vi jo skulle sælge sæder på 20 nye ruter, stort set fra dag 1. 

I relation til selve interviewet har jeg kun én lille ting – og det er at vi pt. er i positiv dialog 

med DHF om en ny aftale (efter hovedsponsoratet) – hvilket vil sige fra 01.01.2011. Vi har 

således ingen konkret aftale endnu – så derfor kan/må der ikke offentliggøres noget i den 

retning endnu – udover at vi er i positiv dialog om et fortsat samarbejde – bare med andre 

”ingredienser” om man vil. 
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Bilag 2: Interview med Marianne Klockmann, Brand Execution Manager hos DONG 

Energy. Foretaget d. 11. august 2010.  

Hvad var målsætningerne for sponsoratet af fodboldlandsholdet, da aftalen blev 

indgået? 

Det var at sponsoratet skulle medvirke til at øge kendskabet til DONG. Det var DONG der 

indgik aftalen tilbage i 2004 og så var det først senere at vi blev til DONG Energy og så fik 

det lidt et andet mål, men fra starten af var det at øge kendskabet til DONG. 

Hvad er så målsætningen i dag for sponsoratet? 

Det er at bruge den opmærksomhed der er omkring landsholdet til at fortælle nogle historier 

om DONG Energy. Det kan man sige er et skridt dybere, hvor vi bruger den opmærksomhed 

vi ved der er omkring holdet, til at lave nogle events eller historier, hvor vi får lov til at 

fortælle historien om os selv i stedet for. Og så bruger vi det også til hospitality aktiviteter.   

Synes du der er et godt fit mellem DONG Energys værdier og fodboldlandsholdets? 

Ja, det er helt klart en betingelse for overhoved at have aftalen. 

Hvordan stemmer DONG Energys målgruppe overens med fans eller seerne til en 

fodboldlandskamp? 

Nu er der forskel på, kan man sige, de der tilskuere der er i PARKEN og så ”Familien 

Danmark” der sidder og ser en landskamp. For sådan generelt så er det en bred målgruppe. 

Det er noget som hele Danmark interesserer sig for når landsholdet spiller. Så det synes jeg 

stemmer. 

Hvordan aktiverer DONG Energy sponsoratet? 

Altså udover den eksponering vi selvfølgelig får fordi vi har logo på deres tøj til træning og 

på bander og via noget annoncering og så videre. Så arbejder vi med nogle events, forskellige 

PR-events, senest – så ved jeg ikke om du erindrer – at den 20. maj var der en kampagne der 

hed ”Tilbage til græsrødderne”, hvor landsholdspillerne op til VM var ude og besøge deres 

gamle klub, deres gamle fodboldklub, på folkeskoler og de var også ude og lave kommercielle 

aktiviteter. Det var for eksempel et rigtig godt eksempel på hvordan vi aktiverer sponsoratet. 

Så prøver vi sådan at tænke i nogle events og nogle aktiviteter hvor vi sådan kommer bredt ud 

og også gerne lokalt ud til klubberne. Også den almindelige, hvad kan man sige, 
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fodboldspiller. Altså den almindelige aktive i klubberne. Der er jo 320.000 aktive 

fodboldspillere i Danmark, og dem vil vi jo også gerne i dialog med.    

Hvordan bruger DONG Energy ellers fodboldlandsholdet i markedsføringen for 

virksomheden? Hvad gjorde DONG omkring VM 2010? 

Der havde vi den her aktivitet ”Tilbage til græsrødderne”, og så havde vi en web-kampagne 

med en konkurrence og nogle præmier. Hvad var det mere? Så havde vi en intern aktivitet 

hvor vi havde inviteret alle medarbejdere op og se landsholdets træning i Helsingør en dag. 

Hvor de havde mulighed for at komme og få en kop kaffe og en vand og så videre. Og så 

havde vi en plakat – et holdbillede – i Ekstrabladet. Alle medarbejderne havde også mulighed 

for at få en plakat. Og sådan kørte der en række forskellige aktiviteter, både op til og under 

VM. 

Så kommer der et spørgsmål du måske ikke vil så meget ind på. Hvordan er prisen for 

et sponsorat af fodboldlandsholdet, i dine øjne, set i forhold til lignende sponsorater? 

Eksempelvis håndboldlandsholdet. 

Det kan man slet ikke sammenligne, fordi så skal man ind og kigge på… Altså hvis du skal ind 

og regne det reelt set ud, så skal man ind og kigge på hvor meget eksponering du får og hvor 

meget opmærksomhed du får i forhold til pressen og så videre, så det er meget, meget svært at 

sammenligne. Altså, vi har selvfølgelig vurderet at aftalen med DBU var en god aftale for os, 

i forhold til pris. 

Hvilken rettighed opnår DONG Energy ved hjælp af sponsoratet? 

Vi har ret til at kalde os hovedsponsor – delt hovedsponsor. Vi har jo delt hovedsponsorat 

sammen med Arla. Så det har vi selvfølgelig ret til, og så betyder det også at vi er på deres tøj 

når de træner. Vi er også synlige i parken til kampene, både på resultattavlen, på bander, på 

udskiftningsbænk, på pressevægge og andre synlige steder. Så kan vi bruge landsholdet hvis 

vi ønsker det, til de her PR-aktiviteter, reklamefilm, annoncer og så videre. Det er der helt 

klare retningslinjer for hvordan og hvor meget vi må bruge dem. Så vi opnår sådan en række 

rettigheder som ingen andre har.    

Ifølge DONG Energys hjemmeside er landsholdet det eneste sportssponsorat. Er det et 

bevidst valg at DONG Energy kun har et? 
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Ja, vi har også nogle mindre lokale sponsorater over i nærheden af Fredericia, hvor vi har 

vores hovedkontor. Der er vi sponsor for FC Fredericia og FHK Elite – det er det lokale 

fodboldklub og håndboldklub. Og så har vi et mindre sponsorat af et mindre matchrace 

center i Middelfart. Det er noget sejlsport. Men ellers er det rigtigt ja, det er de eneste 

sportssponsorater vi har. 

Har DONG Energys mindre sponsorater som kan ses som ’direktørsponsorater’ eller 

som ikke giver et positivt afkast til virksomheden? 

Nej. Altså, det er et levn fra fortiden at det var sådan. Sådan er det altså ikke længere ude i 

virkeligheden. Der er ingen virksomheder der kan forsvare eller har råd til. Sponsoratet 

bliver indgået på kommercielle vilkår i dag.  

Og det gælder også for de mindre sponsorater? 

Ja, vi har ikke… Vi har de sponsorater der står på vores hjemmeside. Vi har ikke en masse 

små sponsorater. Der er ingen direktører der skal sidde og tage den beslutning for 

sponsorater. Alt det sker i den afdeling der hedder Sponsor og event afdelingen. Og det er os 

der har budgettet til det. Så det foregår centralt.   

Kan DONG Energy komme ud af sponsoratet øjeblikkeligt hvis der opstår skandaler 

eller lignende omkring holdet, som man så med det franske landshold? 

Så skal jeg granske kontrakten. Jeg skal ikke kunne sige… Hvis man kan anvise noget er 

misligholdt, så tror jeg da man har en mulighed for at komme ud af den. Jeg kan ikke lige 

huske ordlyden i kontrakten. Men så tror jeg at man skal kunne påvise at man ikke får det, 

som man er lovet i kontrakten.   

Har DONG Energy tænkt over om fodboldlandsholdets øvrige sponsorer har betydning 

for DONGs effekt af sponsoratet? 

Altså tænker du eksempelvis på Arla og Adidas? 

Ja, om deres værdi eksempelvis lever op til jeres. 

Ja, det er væsentligt for os hvem der er vi deler sponsoratet med.  



Lasse Glenstrup Cand. Merc. EMF Oktober 2010 

Vejleder: Troels Troelsen 93 Speciale 

Aftalen med fodboldlandsholdet startede i 2004 og løber til 2014. Er det stadig 

økonomisk fornuft for DONG Energy at være sponsor for landsholdet eller har I 

opnåede det der er muligt?  

Jeg synes stadig at det er fornuftigt for os og at der stadig ligger et potentiale i det. Og det vi 

kan bruge landsholdet til. Det er jo kun et halvt år siden vi fornyede aftalen, så der var vi jo 

enige om at det var fordelagtigt for os. Der vendte vi alle de her ting. Der havde vi 

overvejelser omkring om vi skulle forlænge sponsoratet, og der gik vi ind og vurderede at det 

ønskede vi.  

Hvor ofte evaluerer DONG Energy sponsoratet? 

Altså internt gør vi det jo løbende, og så har vi også evalueringsmøder med DBU løbende. 

Hvordan evaluerer DONG Energy sponsoratet? Hvilke faktorer måler I på? 

Vi måler på landsholdets omdømme. Vi måler på hvor meget eksponering vi får. Og vi måler 

på de hospitalityaktiviteter vi har herinde – hvordan det forløber. Og så laver vi sådan en 

samlet evaluering af de PR-aktiviteter vi kan… Vi kan gennemføre.  

Har DONG Energy oplevet ambush marketing i forbindelse med fodboldlandsholdet? 

Eksempelvis omkring VM 2010. 

Det er måske mere DBU der har oplevet det. Altså, vi har sådan lidt været på sidelinjen. Der 

har været rigtig meget, og rigtig mange der gerne ville have gavn af det her VM.  

Det er ikke noget der har forstyrret jeres markedsføring? 

Nej, det er det ikke. De eksempler der har været, der har DBU været hurtigt ude og fået dem 

stoppet.  

Hvad er effekten af DONG Energys sponsorat set i forhold til andre former for 

markedsføring? Har du tal på det, som eksempelvis return on investment?  

Nej. Vi har selvfølgelig vores tal og beregninger, men der er så mange ting du skal inddrage i 

det her. Så det er svært helt at sammenligne det med en annonce. Vi får et tal for vores 

eksponeringer og vores hospitality og landholdets omdømme, som sådan også. Ja, så det 

måler vi på løbende.  



Lasse Glenstrup Cand. Merc. EMF Oktober 2010 

Vejleder: Troels Troelsen 94 Speciale 

Så du kan ikke sige om effekten er større eller mindre end en TV-reklame, hvis man 

havde samme pris? 

Det man kan gøre… Så kan man for eksempel sammenligne hvad er en bande værd i 

PARKEN i aften, for eksempel når landsholdet spiller med DONG Energy i baggrunden. Det 

kan man sammenligne med TV2’s kontaktpriser… De sekunder du får der, dem kan du 

sammenligne med en almindelig TV-reklame. Men det vil jo aldrig have samme værdi, fordi 

du har stadig tilskuerne der har opmærksomheden på spillerne når der er kamp. Så det er jo 

sådan noget der er i baggrunden. Det er meget svært at måle effekten af det, men det vil 

aldrig have samme effekt. Det skal ses som et hele. Det er nogle tal du kan sammenligne 

direkte, men du skal se det som et hele. Altså at vi så måske også har programsponsoratet op 

til, at vi viser en reklamefilm inde i PARKEN. At vi måske lige optil har lavet nogle aktiviteter 

med landsholdet, eller at vi har haft rigtig mange presseklip i avisen op til, hvor spillerne har 

DONG Energy på maven. Altså, du er nødt til at se det som et hele, og derfor bliver 

sammenligningen svær.      

Det var faktisk alt, men jeg har lige en opfølgning angående jeres målsætning. Har i 

nogle talmæssige mål i skal opnå inden sponsoratets udløb? 

Ja, det har vi.  

Er det noget du vil ud med eller er de hemmelige? 

Nej, det vil jeg ikke ud med.  

  



Lasse Glenstrup Cand. Merc. EMF Oktober 2010 

Vejleder: Troels Troelsen 95 Speciale 

Bilag 3: Interview med Jesper Jæger, Senior Project Manager hos Arla Foods. Foretaget 

27. august 2010.  

Hvad var målsætningerne for sponsoratet af fodboldlandsholdet, da aftalen blev 

indgået? 

Det der sådan lige skal graves op i, det er at egentlig har vi haft landsholdssponsoratet først i 

Mejeriforeningen helt tilbage i… Jamen var det ikke i 1987? 

Ja, 1987 har jeg også læst mig frem til. 

Ja, så på den måde er det jo… Det havde jo ét formål dengang. Det vi kan sige det er: I dag 

siger vi at hovedformålet med landsholdssponsoratet, det er at det giver os en platform til at 

kommunikere blandt andet omkring sundhed til børn og børnefamilier. Det er hovedmålet i 

dag.  

Har I nogen tal på hvad I gerne vil opnå med sponsoratet? 

Ja, vi har selvfølgelig de der traditionelle kendskabsmål, hvor vi selvfølgelig følger med i 

hvor høj en procentdel der linker os sammen med landsholdet, som den ene part. Den anden 

part, det vil sige at det giver mening for vores målgruppe at vi sponserer landsholdet. Altså er 

der er et sponsorfit.  

Det var så næsten mit næste spørgsmål. Om du synes der er et godt fit mellem Arla 

Foods værdier og fodboldlandsholdets? 

Jamen det ville jo næsten være mærkeligt hvis jeg ikke sagde det, men det synes jeg der er. Og 

egentlig på mange planer. Altså både på en forbruger, der har vi tal på at det giver mening, 

for en forbruger at vi sponsorer landsholdet. Altså, jeg vil sige det sådan at, ved de der større 

sponsorater… Det ligger under Tuborgs ”Gør noget ved musikken”, men det ligger op i det 

øverste lag med det match der er mellem sponsorudbyder og sponsortager. Og det man så kan 

sige det er: Jamen, hvis man falder ned fra månen så siger man ikke mælk og landsholdet 

hænger sammen. Men det hænger selvfølgelig også sammen med at det er noget der er blevet 

bygget op ad åre, over så lang tid, så det er helt naturligt. Og så kan man sige: Jamen, et 

andet fit der er, er jo at vi jo er en stor virksomhed – DBU er de største på deres felt – det vil 

sige beslutningsmåden i vores virksomhed… Vi er ejet af landmænd og det er landmændene 

der i princippet – i repræsentantskab tager beslutninger. På samme måde er DBU jo også et 
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repræsentantskab kan man sige, som er ejet af fodboldklubber. Så på den måde er der sådan 

et værdifællesskab.        

Hvordan stemmer Arla Foods målgruppe overens med fans og seerne til en 

fodboldlandskamp? 

Det er jo har man kan sige: Der skal vi nogle gange stå på mål for… For pokker, dem der ser 

fodbold det er jo bajerdrikkende mænd fra 30 til 50 år. Og det er jo ikke dem der beslutter 

hvilke mejeriprodukter der skal være i køleskabet. Men det vi vil sige det er at landsholdet er 

noget andet end eksempelvis Champions Leaguefodbold og Superligafodbold, hvor delen 

hedder 90 % mænd og 10 % kvinder. Vi ved at dem der ser landskampe på TV, der er faktisk 

40 % kvinder der ser det. Landsholdet og en landskamp er altså en familiebegivenhed på et 

eller andet niveau. Og det vi så også har igennem vores landsholdssponsorat, når vi siger at 

vi sponsorerer ned i blandt andet fodboldskolemødrene. Jamen der rammer vi jo også meget 

mødrene. Når nu mor hun har vasket fodboldskole T-shirten, som er en landsholdstrøje, for 

25. gang i år og har hængt den op på snoren, så står der altså Arla og DBU… Og det er en 

landsholdstrøje, så vi rammer vores målgruppe.   

Hvordan aktiveres Arla Foods sponsorater? 

Altså primært så kan man sige at vi bruger meget af vores aktivering ind i fodboldskole-

universet. Blandt andet ved… Kan vi sige at: Både i og med at vi rent eksponeringsmæssigt at 

vi står på tøjet og vi laver noget på… Altså det vi har et mål om det er at vi gerne vil øge 

sundhedsværdien og sundhedsprofilen på fodboldskolerne, og der er vi blandt andet startet et 

sådan et lille projekt op der hedder ”Den sunde halvleg”, som har til formål at tilvejebringe 

løsninger for fodboldklubberne, således at man i fodboldskole-ugen kan være i stand til at 

servere nogle sunde måltider. Der bliver blandt andet også serveret mælk på næsten 110 

fodboldskoler ud af 250, men det er klart at målet er, jo at samtlige, de skal være en del af 

den her ordning. Det er den ene – det er meget aktivering ind i det. Jamen så aktiverer 

selvfølgelig på vores på mælk. Vi har vores sub-brandt… Det er Arla der har sponsoratet, 

men vi har et sub-brandt på mælk, som er vores flagskib på mælk som hedder ”Lærkevang”. 

Jamen, der aktiverer vi i forbindelse med kampagner og sådan noget. Og så senest her under 

VM, der har vi haft en temmelig stor aktivering i skolemælk, hvor blandt andet der på 

samtlige skolemælk, der var på kapslen landsholdsspillere, der var sådan en samleaktivitet i 

skolemælken. På landsholdsspillere og kampagner omkring der hed… Hvad var det nu den 

hed? Det er jo ikke mere end et par måneder siden. Den hed ”VM i låget”. Det var noget 
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omkring børnenes VM-sang, hvor de kunne synge en sang til landsholdet her til VM. Så det er 

sådan de primære aktiveringsområder.  

Hvordan bruger Arla Foods ellers fodboldlandsholdet i markedsføringen for 

virksomheden? Bruger I landsholdet udover det du har sagt her? 

Nej, altså det vil sige, det der selvfølgelig hører med til sådan et sponsorat, det er jo den 

hospitality-pakke, som vi får adgang til via landsholdet. Det vil sige vi bruger jo landsholdet 

og landskampene til at invitere vores kunder og samarbejdsforbindelser til kampene med 

spisning før kampene. Det har en meget stor værdi for os. Og det man kan sige til det er: 

Jamen for pokker, I kan jo bare invitere jeres kunder til golf eller til koncerter. Men det vi 

bare må sande er at: Ja, der er selvfølgelig nogen der hellere vil til en klassisk koncert eller 

til en rock koncert, men når man ser sådan på det med de store briller, så rammer vi måske 7 

ud af 10 indkøbere ved det her sponsorat.  

Så det er ret effektivt må man sige. 

Det er det. På den måde er det effektivt, fordi ellers kan du jo næsten have hele 

organisationer kørende bare fordi... Vi har jo nogle… Detailhandelskunder er jo ekstremt 

krævende fordi de er forkælet og det har vi ligesom en position, når der er 

landsholdsarrangementer så er det Arla. 

Hvordan er prisen for et sponsorat af fodboldlandsholdet, i dine øjne, set i forhold til 

lignende sponsorater, som eksempelvis håndboldholdet eller Team Saxo Bank? 

Nu kan man jo risikere at det kommer i de forkerte hænder, men jeg synes vi har en god 

aftale, som jeg vil sige: Det er ikke noget andet sponsorat af den kaliber her der vil passe til 

os. Det er sådan at det hedder: Hvis ikke vi havde fodboldlandsholdet som sponsorat, så 

havde vi ikke et andet sponsorat, sådan vil jeg sige det. Vi kan ikke se os selv i et 

håndboldsponsorat eller se os selv i et Team Saxo Bank-sponsorat, som er nogle af de her 

mest kendte sponsorater. Og derfor kan man sige: Jamen vi er godt tilfredse med hvad vi 

betaler og jeg tror da også at DBU er godt tilfredse med hvad de får. Ja, altså DBU ser det jo 

også lidt på den måde at… Det er jo også et folkeligt organ, på en eller anden måde. Så det 

vil sige det give jo heller ikke… Jeg tror de vil have meget svært ved at stå på mål for at der 

eksempelvis stod Coca-Cola på, selvom de måske ville give det dobbelte. Sådan tænker de jo 

også. 
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Ligesom det danske OL-hold der var sponsoreret af McDonald’s? 

Jamen, altså det giver jo ikke mening. Altså, det kan vi jo også se fra analyser at det er en af 

de ting som, den køber forbrugeren heller ikke.   

Hvilken rettighed opnår Arla Foods ved hjælp af sponsoratet? 

Det vi grundlæggende, uden at blive for detaljeret… Men grundlæggende så har vi jo retten 

til at bruge DBU og landsholdet, alle landsholdene, alle de herre landshold der findes i vores 

markedsføring. Det er grundlæggende de rettigheder vi har. 

Kan Arla Foods komme ud af sponsoratet øjeblikkeligt hvis der opstår skandaler eller 

lignende omkring holdet, som det var tilfældet med Frankrig i VM? 

Ja, det vil jeg mene vi kan. Men altså, jeg tror vi… Det er næsten utænkeligt. Altså der findes 

jo i virkeligheden ikke den aftale man ikke kan komme ud af. Altså en aftale af den her 

kaliber, og det være sig jo også aftaler, som en fodboldspiller eller en jobkontrakt. Du vil jo 

altid kunne komme ud af det, men jeg vil kalde det meget utænkeligt vil jeg sige.  

Har I nogen fornemmelse af hvad det kostede jer da landsholdet valgte at boykotte 

pressen? Det skabte jo et dårligt image. Var det noget I kunne mærke på jeres image? 

Næ, vi havde nok forventet en større reaktion, sådan på den lidt længere bane. Altså, lige i 

ugerne efter, der synes jeg at vi oplevede meget negativt fra vores primære stakeholdere, det 

være vores kunder. Der var da også kunder der skrev ind til Arla forum: Hvordan kan man 

sponsere sådan nogle forkælede drenge og bla bla bla. Og man må så sige – om det så er 

fordi at de efter den periode – at landsholdet så faktisk begyndte at vinde igen og man 

kvalificerede sig til VM. Så der har ikke været nogen langtidseffekt på det. Og der kunne man 

egentlig godt tro at den ville være der, men det har vi i hvert fald ikke kunne måle.   

Har Arla Foods tænkt over om fodboldlandsholdets øvrige sponsorer har betydning for 

Arlas effekt af sponsoratet? Ligesom landsholdet har tænkt over betydningen af at have 

Arla som sponsor. 

Altså, du siger om vi har betydning for DONG, og om de har betydning for os? 

Ja. 
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Nej, det tror jeg ikke har nogen betydning overhoved. Det der selvfølgelig er vigtigt når man 

der er sådan et dual-sponsorat… Det kan jo give enorme udfordringer, men det der er, er at 

vi har to vidt forskellige målgrupper. Hvor man kan sige deres… Hvis vi nu begge to havde 

været i Fast Moving Consumer Goods, men de måske bare havde solgt brød, kaffe eller 

læskedrik, eller hvad det nu var, så tror jeg det kunne give meget større gnidninger. Og vi har 

begge to et sådan meget robust kendskab, hvor jeg tror at vores måske stadig er en anelse 

højere end DONG’s på grund af vores lidt længere historie. Men jeg vil sige at det er hverken 

positivt eller negativt, men det er da nok mere positivt end negativt, fordi det lige præcis er 

DONG som også er en velrenommeret virksomhed på mange måder.    

Har Arla Foods oplevet ambush marketing i forbindelse med fodboldlandsholdets VM 

slutrunde? 

Ja, det har vi, men ikke så meget indenfor vores kategori. Det er ikke nogen af vores 

konkurrenter der har forsøgt at tage fordel af det. Altså der har jo været uanede… Jeg ved 

der hos DBU har de da en jurist som har haft rigtig travlt her optil VM. Og det er jo klart at 

det er, jo ligeså meget overfor DBU, som det er overfor os. Altså, vi har ikke kunne gøre fra 

eller til, når eksempel Ga-Jol har lavet VM-kampagne, hvor de bruger… Jeg ved ikke om du 

kan huske den? 

Jo, den hed vidst nok VM Ga-Jol 2010. 

Ja, lige præcis. Hvor de brugte spilletrøjer fra Hummel i stedet for Adidas. Jamen altså, 

selvfølgelig har vi oplevet det, men jeg synes det er relativt… Det har ikke haft den store 

betydning for os. Hvad fanden kan vi gøre? Vi kan ikke gøre en skid ved det alligevel.  

Hvor ofte evaluerer Arla Foods sponsorat? 

Altså, sådan den helt store evaluering? 

Ja. 

Det gør vi før en eventuel kontraktunderskrivelse. Ikke sådan en gang om året. Altså, vi ser 

det her… Det her sponsorat er et strategisk sponsorat, det vil sige at det er af strategisk 

betydning for os. Det vil sige at, dermed mener vi ikke at det er noget vi skal ind og evaluere 

fra år til år. Altså, sådan at man kan sige: Hvad har det givet af eksponering i år? Og hvor 

meget TV-tid har det givet? Det gør vi ikke.  
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Hvordan evaluerer Arla Foods sponsorat? Hvilke faktorer måler I på? 

Jamen altså, det vi selvfølgelig… Det vi måler på er: Hvad er det virksomheden strategi og 

fokusområder er? Og i hvilken grad støtter et eventuelt fodboldlandshold det? Det er sådan 

det grundlæggende den evaluering. Og så er det klart at så taler vi jo meget med både… Vi 

taler med højtplacerede folk udefra. Der kunne vi godt finde på at trække en sponsorekspert 

ind og vi kunne også godt snakke med nogle medarbejdere. Der er nok også nogen fra vores 

salg der snakker med vores kunder. Så vi forsøger sådan at komme 360 grader rundt. Jamen, 

det vigtigste det er virksomhedens retning.  

Hvad er effekten af Arla Foods sponsorat set i forhold til andre former for 

markedsføring? Eksempelvis om I har nogen tal på Return On Investment. 

Nej, det har jeg ikke. Så integreret er det ikke. Det overblik må jeg indrømme at det har jeg 

ikke. Hvor man kan sige at én krone mere brugt i ”marketing spend” hvad giver den mere ved 

at putte dem i vores fodboldlandshold kontra at putte dem i en TV-reklame. Det ved jeg ikke.  

Har Arla Foods nogen mindre sponsorater, udover fodboldskolerne, som kan ses som 

’direktørsponsorater’ eller som ikke giver et positivt afkast til virksomheden? 

Vi har ingen direktørsponsorater. Det har vi ikke. Altså, vi har sådan af mindre sponsorater… 

Vi har sponsorater… Vi sponsorerer noget madskole, vi har sponsorat af LEGOLAND, vi har 

sponsorat i en skole-sundhedskampagne. Det der er fælles for alt det er at det er noget med 

børn. Og igen børn og sundhed og livsstil.   

Så Arla kunne ikke finde på at indgå mindre sponsorater af eksempelvis 

fodboldklubber, hvor I godt ved at det ikke tjener sig selv hjem? 

Nej, det kunne vi ikke, og det kunne vi ikke fordi vi gerne vil have, at når vi sponserer noget 

så skal der være en oplevelse forbundet til det. Og det er jo netop det en landskamp er – en 

oplevelse. Det er en begivenhed. Fodboldskolerne er en oplevelse. Så vi siger: Ja, vi ville nok 

få noget lokal kredit den dag vi gav trøjerne i klubben. Men efterfølgende ville det bare blive 

tapet.  

 

 


