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Executive summary 
Sponsorship has been a market with significant growth for a long period, but because of the macro 

economical factors 2009/2010 became a period with no growth and a change in focus from the 

marketers. This change of circumstances and focus gave us an approach, which was exiting and 

relevant for a research paper. The research on sponsor and sponsee relations is historically very 

limited, but a very exciting area to research. Our paper is focusing on this area with a specific 

concentration on the best Danish football league and the relation between the clubs and their 

sponsors. We want to base our paper on a qualitative and quantitative research approach containing 

seven interviews and two questionnaires, one for the sponsors and one for the clubs. Furthermore 

we will combine the research with litterateur as the fundament of our assumptions, analysis and 

interpretations. Our output will be parted in two: 

1. a model of the key success factors from our market research analysis 

We based the model of the success factors on our questionnaire and with some of the accepted 

hypotheses as factors. It shows us that experience, long-term strategy, strong relations, 

activation through VIP-tickets and TV-commercials, choice of club, measuring effect 

continuously, and because of the financial crises the sponsors influence on contract negotiations 

are the variables which can secure success. 

2. a process model, called LPSP, which can support a firm to direct and optimize its approach 

on being or becoming a sponsor 

The LPSP model contains three faces, pre-, meanwhile and post face. The pre-face focuses on the 

important reflections from the company on their goals, how to activate the sponsorship, choice of 

club (sponsee) and investment resources. The importance lay in the reflections and creation of a 

clear and orderly strategy that makes it easy to implement the factors throughout the company’s 

choices concerning the sponsorship. The meanwhile face focuses on the importance in a clear well 

debated cooperation and relationship, which can avoid misunderstandings and mistakes and 

therefore a bad relationship. After insuring a good cooperation, the activation of the sponsorship 

and continuous dialog between sponsor and sponsee are the most importance factors for both actors 

to concentrate on throughout the contract time. The last face is the evaluation, where the sponsor 

decides whether the sponsorship was successful, or the returns was not satisfactory. Thereby the 

sponsor can evaluate if it can improve and continue sponsoring or wants to quit its sponsoring 

activities. 
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1 Indledende del 

1 Indledende del 

1.1 Motivation 

En række årsregnskaber med betydelige underskud og generelt en branche, som mange 

mener, går svære økonomiske tider i møde, har den bedste danske fodboldrække, kaldet 

Superligaen, været hårdt ramt de seneste par sæsoner. Klubbernes budgetter har med 

baggrund i de gode tider været ekstraordinære høje og det har været spillernes marked. Men i 

takt med finanskrisen, vendte situationen og begyndte en sund udrensning i dette overvurderet 

og ophedet marked. Dette har sat klubbernes økonomiske situation under loop og 

spørgsmålene omkring, hvordan de generer nok indtægter til at dække disse, for nogle 

klubber, gigantiske underskud og samtidig opretholder en sportslig kompetent virksomhed er 

særdeles relevante? Disse elementer kræver økonomiske indskud, hvilket er en af 

baggrundene for vores valg af det overordnede emne sponsering, som er en essentiel post for 

klubberne.  

 Et andet aspekt for vores valg af opgave er den store passion for sport og specielt fodbold 

samt en interesse for de influerende parametre, som vi begge besidder. Vi har ofte tænkt over 

de økonomiske fundamenter som klubberne eksisterer ud fra, og hvordan de generer deres 

betydelige indtægter. En stor del af de indtægter stammer fra støtter i erhvervslivet, der 

investerer i klubberne imod en forventning omkring en eller anden modydelse. Sponsering 

foregår i klubber på alle niveauer med mange forskellige typer af sponsorer. Sponsorerne har 

oftest forskellige incitamenter for og forventninger til samarbejdet. Forventningerne, nærmere 

kaldet målsætningerne for denne investering, bliver mere betydelige og klare, når det handler 

om de professionelle klubber, hvor beløbene for det meste også er væsentligt større.  

Eksponering er naturligvis en del af det sponsorerne betaler for, men hvad der ellers ligger til 

grund for den millionstrøm af kroner, der flyder mellem sponsorer og klubber, synes vi kunne 

være interessant at undersøge.  

Et aspekt trådte som nævnt efterfølgende ind og gjorde vores tanker endnu mere berettigede 

og spændende, nemlig finanskrisen. I den forbindelse pressede flere spørgsmål sig på. 

Har recessionen ændret betingelserne for klubberne og sponsorerne og deres indbyrdes 

relation?  

Er virksomhederne blevet mere opmærksomme på, hvad de bruger deres penge til?  

På et forholdsvis lille marked, som det danske sponsor- og fodboldmarkedet, kunne det være 

spændende at anskueliggøre om, der er nogle konsekvenser af denne mulige markedsændring 
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eller om, der generelt i relationen mellem sponsorerne og klubberne er nogle områder, hvor 

tilgangen til mediet og samarbejdet mellem dem kunne forbedres.  

Med disse problematikker i baghovedet og den viden vi vil opnår gennem opgaven vil det 

være spændende at forsøge at kreere en form for output, der kan styre og optimere processen 

for klubberne og deres sponsorer bedst mulig før og under et sponsorat. Men først skal vi 

have fastlagt vores konkrete problemstilling gennem de efterfølgende afsnit.    

 

”Et sponsorat er som en rigtig god steg, der skal alt det sjove til før det virker” 

- Thomas Rubæk , underdirektør, Andersen Andersen’s Rengøring.  

1.2 Problemfelt/Problemidentifikation 

Sponsorering har været en anvendt del af virksomhedernes markedsføring igennem de sidste 

årtier. Det er dog først i dette årtusinde, at virksomhederne er begyndt at bruge det på linje 

med andre medier i deres markedsføring. I 2004 kunne sponsorbureauet Promovator melde 

om en stigning i omsætning indenfor sportssponsorater på 18%,hvilket kun er en del af den 

eksponentielle vækst, der har været indenfor sponsorering gennem en længere periode
1
. 

Efterfølgende kunne sponsormarkedet i slutningen af 2006 runde 2.5 mia. kr. i omsætning, 

som betød en høj vækst på 10,3% i forhold til året før
2
. Denne vækst er aftagende og 

sponsering vil opleve en mindre fald i 2010, men efter perioder med stor vækst vil den stadig 

være over niveauet fra 2008
3
. 

Overstående faktuelle udvikling viser, at sponsorering er en markedsføringsform, som 

virksomhederne i højere grad benytter. Sponsering er blevet fast inventar i marketingmixet, 

hvilket gør det relevant for os at belyse sponseringens mange aspekter for at give et overblik 

over sponsering som medie og markedsføringsredskab. 

Siden finanskrisens start i 2007 har marketingsafdelingerne oplevet, at der fra ledelsen er 

større fokus på effekt og resultater, således udtaler Christian Staffeldt fra Nykredit: 

”Vi kan klart mærke, at der bliver sat flere krav om dokumentation fra ledelsen ........ ” 

Omkring samme område udtaler Jeppe Lauritzen fra Promovator: 

”Virksomhederne kræver helt sikkert mere dokumentation for deres penge” 

Finanskrisen har påvirket flere virksomheders marketingstrategi, enten i form af egentlige 

budget justeringer, eller i form af højere krav omkring dokumentation og effekt. Disse 

                                                   

1
 Internetartikel, Branche med vokseværk, Promovator 

2
 Internetartikel, Branche med vokseværk, Promovator 

3
 Trendanalysen 2010 
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tendenser mener vi kan være interessante at undersøge, da det kan give os et indblik i 

branchen og viden om finanskrisens påvirkning af markedet og i tilfældet hvordan? Vi 

beskæftiger os med nationalsporten i Danmark, som oplever en markant interesse fra en stor 

del af befolkningen. Danmark er som land og økonomi relativt småt og har det indflydelse? 

Antallet af sponsorer er begrænset trods de mange udenlandske virksomheder, som søger mod 

det danske marked. Ser vi på de danske klubber, så mener i hvert fald Søren Colding, 

sponsorchef i KasiGroup, at klubberne er påvirket. Han udtaler i vores interview angående 

Brøndby IF: 

”Krisen har helt sikkert haft betydning og klubben har haft sværere ved at finde sponsorer” 

og han forsætter omkring KasiGroup ”Jo mere kendt man bliver, desto flere mails får man fra 

klubber der søger sponsorer. Der har finanskrisen spillet ind.......” 

Relationen mellem sponsor og klub kan være påvirket, og i en periode med højkonjunktur er 

klubberne meget efterspurgte, hvilket giver dem overtaget, mens en lavkonjunktur øger 

efterspørgslen af sponsorer, og dermed giver dem overtaget i relationen. Dette er logisk 

udbud- og efterspørgsel teori, hvilket gør det spændende at undersøge om, det forholder sig 

ligeledes i praksis? 

Matchet mellem virksomhed og klub er et andet væsentligt aspekt, da sponsorens målgruppe 

skal være i spil for at gøre sponsoratet relevant. Har klubbens størrelse og sportslige placering 

derudover indflydelse for sponsorernes valg? Klubberne skal i dag bruge flere ressourcer på at 

”overtale” potentielle sponsorer om sponsoratets effekter, værdier og hvordan 

virksomhederne kan optimere deres brug og nytte af det
4
. 

Relationen mellem sponsor og klub indeholder mange faktorer, såsom hopitality, aktivering, 

samarbejde osv., som vi beskæftiger os med igennem opgaven. 

I vores empiri har vi desuden bemærket en tendens vedrørende en ikke helt optimal udnyttelse 

af de potentialer, som sponsoraterne indeholder. Således udtaler sponsoransvarlig ved Anders 

Andersen’s rengøring Thomas Rubæk: 

” ”Jeg kan se ved de andre sponsorer, der er masser af ledige pladser” og i forlængelse af 

dette ”Der er mange, der ikke bruger netværk og VIP pladser”. 

Rent teoretisk er dette underbygget i en undersøgelse bragt på Idrættens Analyseinstituts 

hjemmeside. Her fremlægges det, at fire ud af fem sponsorater er ineffektive
5
. 

Sponsoreringens udvikling, sammenkoblet med finanskrisens indtruffen, har betydet, at det er 

yderst vigtigt for virksomhederne at kende forskel på de forskellige mediers fordele og 

                                                   

4
 Internetartikel, Hvad gør din sponsor unik, Team Danmark 

5
 Internetartikel, Fire af fem sponsorater er ineffektive, Idrættens Analyseinstitut 
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ulemper. Dette er en naturlig del af virksomhedens overvejelser, når der skal bruges 

ressourcer på markedsføring. Derudover er der i en tid med lavkonjunktur yderligere behov 

for at være skarpe i valget af medier, således virksomhederne bruger deres ressourcer på den 

mest optimale måde. Problemstillingen omkring medievalget med fokus på sponsorering 

ønsker vi at belyse. 

Ambitionen med denne opgave er at give de respektive aktører i relationen en større forståelse 

for, hvordan sponsering fungerer. Dette mener vi, vil udruste dem til at kunne løfte deres 

sponsorstrategi og give dem bedre forudsætninger for at opnå succes. Yderligere vil denne 

opgave give aktørerne et overblik, samt et indblik i, hvordan det nuværende marked ser ud, og 

hvilke problematikker det indeholder. 

Grundet de makroøkonomiske forhold er virksomhederne tvunget til at tænke anderledes end 

tidligere for at få det optimale udbytte af deres markedsføringsressourcer. På baggrund af 

dette har vi udarbejdet følgende problemformulering: 

1.3 Problemformulering: 

Set i lyset af finanskrisen, hvordan bør virksomheder, som overvejer at sponsere en 

Superligaklub, agere rent strategisk på det danske sponseringsmarked, for at sikre, at nye 

eller eksisterende tilkøbte sponsoratrettigheder udnyttes bedst muligt, og hvilke 

nøglesuccesfaktorer bør sponsorerne fokusere på fremadrettet. 

1.3.1 Arbejdsspørgsmål 

Med udgangspunkt i vores problemfelt og problemformulering vil vi opstille en række 

arbejdsspørgsmål, vis svar skal medvirke til et fyldestgørende svar på problemformuleringen. 

Hvordan defineres et sponsorat, og hvilket attributter har det i forhold til andre 

medier? 

Igennem tiderne er sponsering blevet beskrevet vidt og bredt, og er således også blevet 

defineret på mange måder. Samfundets og branchens udvikling har betydet, at forskellige 

faktorer har været vigtige på forskellige tidspunkter for de respektive definitioner af 

sponsering. Vi ønsker, på baggrund af tidligere definitioner, vores egen tilgang og empiri at 

udvikle vores egen definition af sponsering. 

Sponsorering bruges ofte i kombination eller som direkte substitut til et andet medie. De 

traditionelle medier som tv, radio og diverse blade bruges ofte som ren eksponeringskanal, 

hvorimod sponsorering har nogle andre redskaber, som virksomhederne efterspørger i deres 

markedsføring. Ved at belyse nogle, for opgaven, relevante mediers fordele og ulemper, kan 

vi således kortlægge i hvilke henseender, det er optimalt at benytte sig af sponsorering. 
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Hvilke målsætninger kan et sponsorat opfylde? 

Sponsering har den særlige evne at kunne opfylde flere målsætninger på en gang, hvilket ofte 

resulterer i flere målsætninger for virksomhederne ved det enkelte sponsorat. 

Vi ønsker at belyse de mest benyttede målsætninger og deres kendetegn. I de målsætninger, 

der har udgangspunkt i relevant teori, vil vi gennemgå og diskutere teorien. Derudover finder 

vi det vigtigt at kende markedets nuværende trends. Det vil vi holde op imod vores egne 

erfaringer og den viden vi har dannet gennem processen, og beskrive dem vi finder mest 

relevante. 

Hvilke karakteristika har aktørerne på markedet? 

De to aktører som vi har fokus på i opgaven er Superligaklubberne og deres sponsorer. De to 

aktører indtager køber og sælger rollerne fra en B2B synsvinkel. Disse roller bevirker, at 

aktørerne har forskellige strategier og grundlag for indgåelse i relationen. I kombination af 

den manglende eksisterende teori om branchens aktørers strategi, og at vi har foretaget egne 

undersøgelser, har vi valgt primært at benytte sidstnævnte som grundlag for gennemgangen.  

Hvilke faktorer gør sig gældende, for virksomheder med et succesfuldt sponsorat?  

På baggrund af vores kvantitative undersøgelse med fundament i vores anden empiri og teori, 

ønsker vi at analysere, hvilke faktorer som har mest indflydelse på et succesfuldt sponsorat. 

Derudover finder vi det interessant at analysere på om, der er forskel på disse faktorers 

indflydelse ud fra top-midter– og bundklub og andre relevante segmenteringer.  

Resultaterne af vores analyse vil være medvirkende til udviklingen og indholdet af opgavens 

endelige output. 

1.4 Afgrænsning 

Overordnet begrænser vi os til at belyse problemstillingen i den bedste danske fodboldrække. 

Indgåelse af et sponsorat foregår altid mellem to aktører, hvilket i relevans til opgaven er klub 

og virksomhed. Vi har i vores opgave valgt at have fokus på begge parter, herved begrænser 

vi os også primært til Business to Business (B2B) markedet. Der kan forekomme passager i 

opgaven, hvor Business to Consumer (BTC) markedet optræder, da det vil have betydning for 

områder, hvor vi f.eks. undersøger sponsorernes målsætninger. Området omhandlende 

effektmåling afgrænser vi os fra at beskæftige os med i dybden, da vi mener, at effektmåling 

er en helt opgave for sig selv. Vi vil dog steder i opgaven kort beskrive effektmåling pga. 

dens betydning for området. Grundet opgavens begrænsede tidshorisont og knappe ressourcer, 



 

8 

 

1 Indledende del 

afgrænser vi os fra at lave en fuldstændig repræsentativ undersøgelse af markedet og 

relationen imellem aktørerne.  

1.5 Kildekritik 

Samtlige er vores bøger og artikler er skrevet af respekterede forfattere indenfor det 

respektive område. En række af både bøger og artikler er brugt i undervisnings øjemed, og vi 

mener ikke der er grund til at stille spørgsmål ved deres troværdighed. 

De anvendte rapporter er udarbejdet af hhv. Promovator og Gallup, begge virksomheder som 

har en professionel tilgang til de undersøgte emner. 

Hovedparten af de anvendte Internetsider er fra anerkendte virksomheder, hvilke vi alle finder 

troværdige, dog en smule subjektive, hvilket vi inkluderer i vores overvejelser. Få af de 

anvendte sider er skrevet af forholdsvis ukendte kilder, og i visse tilfælde har vi dobbelt 

tjekket oplysningerne, således vi ikke var i tvivl om deres validitet.  

Vi har i hele opgaven undgået Wikipedia og andre brugerstyret sider, således vi ved opgavens 

afslutning kunne stå inde for de valgte kilder. Vi har gennemgående valgt at holde os kritiske 

til litteraturen og holdt os velinformeret for at opnå en så høj validitet og reliabilitet for 

opgaven som muligt. 

1.6 Metode 

Som fundament for opbygning og strukturen på vores opgave har vi valgt at lade os inspirere 

af Ib Andersen og hans teori på området fra bogen ” Den skinbarlige virkelighed”. Det er en 

generelt og forklarende gennemgang af opbygningen og hele processen som skribenterne skal 

gennemgå for at opnå det bedst mulige resultat. Den forståelse og metode har vi overordnet 

benyttet gennem hele vores proces. Vi har valgt i dette afsnit at kombinere med tre illustrative 

modeller, som giver et overblik over vores proces. Fig.1.6.1 er den første figur og giver et 

overblik over vores arbejdsproces under forløbet. Fig. 1.6.2 giver et overblik over opgavens 

struktur og fig. 1.6.3 er en metodeoversigt med baggrund i vores videnindlagringsproces. Vi 

har kombineret 2 af figurerne med nogle farver, der skal illustrere, hvilke elementer i de 

forskellige diagrammer, der hører sammen eller bare følges parallelt for at give et bedre 

overblik over opgaven. I fig.1.6.2 har vi dog fravalgt dette, da vi har forsøgt at kombinere 

teori og empiri i de forskellige afsnit, hvilket har fundet sted på forskellige tidspunkter i 

processen. En konkret beskrivelse af disse figurer er vedlagt i bilag 01. 

Et af de vigtigste aspekter for at lave en god og overskuelig opgave er at sikre, at opgaven har 

en gennemgående rød tråd, som er forståelig for læseren og giver opgaven konsistens. Den 
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skal sørge for, at man overholder de opstillede rammer i problemformuleringen og gennem 

opgaven opfylder de retningslinjer og besvarer de problemstillinger, som er opstillet.   

Det er derfor vigtigt, at vi allerede fra starten af projektet har fastlagt en overordnet strategi 

for, hvilken metode vi vil benytte os af i processen. Det hjælper med at holde os på sporet og 

giver os et bedre overblik i pressede situationer.  

Ved udarbejdelsen af problemfeltet finder vi frem til vores problemområde, for senere at finde 

frem til den præcise problemformulering og dertilhørende arbejdsspørgsmål. Herfra fortsætter 

processen for det videre arbejde
6
.  

For at opnå en bedre og mere dybdegående forståelse af markedet og dets aktører har vi valgt 

bl.a. at benytte os af en kvalitativ analyse tilgang, som er bygget op omkring tre indledende 

dybdegående interviews. Disse bliver efterfølgende fulgt op af fem mere præciserede 

interview med relevante aktører. Interviewene består af Nordic Director Jeppe Lauritzen fra 

Promovator, som er et dansk konsulentfirma, der har specialiseret sig i sponsering. Jeppe 

Lauritzen gør sig også som gæsteforelæser på CBS, i faget Reklamen og dens omverden ved 

Ole E. Andersen, omkring emnet sponsering.  

Nykredit, ved marketingkonsulent Christian Staffeldt, som er en stor spiller på det danske 

sponsormarked, og har flere spændende tiltag i gang, konkretiseret ved Nykredit Masters, en 

dansk golf turnering og Nykredit Maraton, tidligere kendt som Copenhagen Maraton. 

Derudover har vi taget kontakt til KasiGroup, hvor vi har et interview med deres 

sponsormanager Søren Colding. KasiGroup er særdeles kendt inde for vores område, da de er 

storsponsor i Brøndby IF til udgangen af 2010. Virksomheden er personaliseret ved Jesper 

Nielsen, også kendt som KasiJesper, der har optrådt meget i medierne med sin og KasiGroups 

tilgang til det at være sponsor i Brøndby IF. Derudover er de storsponsor og medejer af den 

tyske håndboldklub Rhein-Neckar Löwen og er i Danmark involveret i AG Håndbold, som fra 

den kommende sæson hedder AG København. Ydermere har de sponsorater/lounges i de tre 

tyske bundesligaklubber Bayer München, Hamburg SV og Schalke 04.  

De tre aktører, som vi interviewer, vil med deres viden give os et solidt input, som får stor 

betydning for opgaven. Efterfølgende vil vi finde frem til det konkrete emne, og med viden 

fra interviewene og vores mere konkrete tilgang til et specifikt emne har vi fået interviews 

med tre Superligaklubber, Odense Boldklub(OB) ved salgskonsulent Jack Jørgensen, topklub 

med to sølvmedaljer i træk, FC Nordsjælland(FCN) ved salgskonsulent Vickie Kjær, 

midterklub med placeringer fra fem til otte i nogle sæsoner i træk og nuværende pokalmestre, 

                                                   

6
 Se bilag 01 for uddybende forklaring. 
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og bundklubben HB Køge ved sponsor og marketingansvarlig Jesper Lenskjold, der rykkede 

ned i sidste sæson. Spredningen blandt disse klubber er selekteret for at forsøge at opnå en 

repræsentativ fordeling svarende til hele ligaen mht. vores begrænsede ressourcer. Det giver 

os en god indsigt i de forskellige klubbers arbejdsprocesser og tilgange, men også et billede af 

de forskelligheder, som findes mellem klubberne både ressource - og facilitetsmæssigt. 

Udover disse seks interviews vil vi gennemføre to til. Det ene med Anders Andersen’s 

Rengøring ved underdirektør Thomas Rubæk, som er storsponsor i FC København(FCK) og 

har været en del af FCK siden grundlæggelsen i 1992. Det sidste interview er med en 

unavngiven virksomhed, som vi har valgt at kalde Virksomhed XX, der er sponsor i en 

midterklub og ønskede anonymitet, hvilket vi respekterer. Disse to interviews, sammen med 

KasiGroup, giver os virksomhedernes synspunkter og anskueliggør deres perspektiver, hvilket 

er meget vigtigt for opgaven. Alle interviews er vedlagt i bilag 12 til 19 

I vores tilgang til interviewene benytter vi de fundamentale aspekter fra Steinar Kvales bog 

”Interview - En introduktion til det kvalitative forskningsinterview”
7
 og kombinerer med 

vores egen tilgang til emnet. Vi benytter os af de syv stadier i en interviewundersøgelse, som 

Kvale beskriver, tematisering, design, interview, transskribering, analyse, verificering og 

rapportering. Vi har dog foretaget transskriberingen på alternativ måde, for at kunne fokusere 

på de relevante områder i interviewene. Dette er gjort efter at have lyttet dem igennem flere 

gange for at undgå nogle former for brugbar information skulle gå tabt. Dog er 

transskriptionens problemstilling jo, at nedskriveren ubevidst tager stilling til indholdet, men 

det har vi haft i tankerne under processen og forsøgt at være så objektive som muligt. 

En anden kvalitativ metode, som vi har fået mulighed for at benytte er observation ved et 

besøg, via KasiGroups sponsormanager Søren Colding, i Michael Laudrup Lounge på 

Brøndby Station. Her får vi en oplevelse af, hvordan sponsorernes interesser varetages, og 

hvordan Brøndby IF arbejder med deres største interessenter. Denne oplevelse er særdeles 

relevant i forhold til vores proces og synet på, hvordan nogle aktører i markedet servicerer og 

varter om deres relationer. Derudover vil det give os mere viden projekteret gennem praksis, 

hvilket kan gøre mange faktorer i emnet nemmere at forholde sig til. Ydermere skal vi i 

Parken til en FCK hjemmekamp mod Brøndby IF, på sponsorbilletter gennem en mindre FCK 

sponsor, It-firmaet PROACT.  

De to oplevelser vil vise forskellen i behandlingen af klubbernes sponsorer med henblik på 

kvantiteten af de økonomiske ressourcer som virksomheden har investeret.   

                                                   

7
 Steinar Kvale, (1997), Interview - En introduktion til det kvalitative forskningsinterview  
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Vi er meget tilfredse med de kvalitative undersøgelser som vi vil benytte, med baggrund i de 

begrænsede ressourcer som vi har til rådighed. 

En af ideerne ved vores kvalitative undersøgelser og empiri er at danne et vidensfundament, 

som vil optimere den kvantitative empiri, som vi vil opnå gennem vores to 

spørgeskemaundersøgelser. Disse vil vi benytte for at optimere vores analyse og 

tolkningsgrundlag og gøre vores opgave så valid og reliabel som muligt. 

Spørgeskemaundersøgelsen er delt i to undersøgelser. Et til klubberne for deres synsvinkel og 

et til virksomhederne for ligeledes at få deres. Dette gør det lettere for os at vurdere, hvilke 

områder, som er relevante at optimere. Tilgangen giver os gode muligheder for at opnå et 

godt og brugbart output i form af en procesmodel, som kan assistere aktørerne og specielt nye 

aktører til at få bedst mulig nytte af det givne sponsorat. 

Selve opbygningen af spørgeskemaerne er grundlæggende ens og spørgsmålene omhandler de 

samme emner, bare stillet ud fra respondenternes forskellige synsvinkel. Det vælger vi at gøre 

for at få begge aktørers synsvinkel, hvilket giver os et indblik i forståelsen af deres indbyrdes 

relation. Hovedparten af spørgsmålene er stillet i 5-punkt intervalskalaer, da det giver os de 

bedste analyse muligheder
8
. I flere af spørgsmålene laver vi en åben svar mulighed. Den kan 

være med til at give os input eller bistå os i faktorer vi har overset.  

Det bagvedliggende for spørgeskemaerne er alt den viden, som vi indsamler gennem 

interviewene. Dertil inkluderer vi teori omkring sponseringsmediet og de virkemidler som det 

benytter sig af. Ydermere kommer de artikler og andet teori, som vi har læst og senere i vores 

teoriafsnit specificerer vi, hvilke metoder og modeller, som er mest relevante i forhold til 

vores projekt. 

Selve indholdet og formuleringerne i de forskellige spørgsmål er velvalgte, da vi ønsker at få 

besvaret vores præ opstillede hypoteser og forebygge, at analysen kan hjælpe frem mod det 

endelige resultat og svar på problemformuleringen.. 

Det er vigtigt at opnå et godt antal respondenter for at øge repræsentationen af målgruppen. 

Dette kan gøres ved en værdiudveksling så respondenterne føler de får noget ud af at stille 

ressourcer til rådighed
9
. Incitamentet for at besvare spørgeskemaerne og stille ressourcer til 

rådighed er, at vi gør det muligt for respondenterne at ønske en kopi af vores endelige 

resultater. Vi har til det planlagt at udarbejde en udgave til de implicerede, der kun indeholder 

de centrale aspekter fra opgaven. Derudover er det vigtigt at gøre undersøgelsen så valid som 

muligt ved at gøre spørgsmålene relevante og forståelige, så respondenterne gider bruge tid på 

                                                   

8
 Malhotra & Birks, (2007), Marketing research- An Applied Approach 

9 Malhotra & Birks, (2007), Marketing research- An Applied Approach 
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besvarelsen. Validiteten og reliabiliteten i undersøgelserne har været vigtig for at opnå de 

mest brugbare resultater.  

Vi har opnået besvarelse fra alle superligaklubber, her 14 stk., da vi har inkluderet årets 

oprykkere fra 1.division AC Horsens og Lyngby. Vi har modtaget 23 besvarelser, hvilket kan 

betyde, at flere i den enkelte klub har svaret eller, at der er sket fejl under besvarelsen. Vi 

observerede 9 svarresultater som var helt eller dels mangelfyldte, hvilket med høj sandsynlig 

skyldes, at den respektive respondent har været nysgerrig og ønskede at kigge spørgsmålene 

igennem uden at svare, mens en anden fra klubben har svaret på nogle af spørgsmålene og 

pludseligt manglet tid eller lignende. Ved denne justering er vi kommet ned på de ønskede 14 

relevante besvarelser. I sponsorernes tilfælde er vi nået et resultat med 83 besvarelser. Vi 

startede med at tage kontakt til de største sponsorer hos de enkelte klubber og derefter 

kontaktede dem i mindre niveauer, da der var nogle som ikke var interesserede i at medvirke i 

undersøgelsen. Nogle af virksomhederne sponserer flere klubber, f.eks. Danske Spil, 

Carlsberg og Royal Unibrew mfl. Vi har konkret fortalt, hvilke klubber disse virksomheder 

skulle besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i. Sponsorernes spørgeskema har vi 

ligeledes renset for manglefulde besvarelser og er endt på 65 brugbare. Da vores undersøgelse 

foregår på B2B markedet, finder vi antallet af brugbare besvarelser acceptabelt, hvilket skal 

ses i forhold til, at 65 virksomhedsbesvarelser på sponsormarkedet udgør en brugbar 

repræsentivitet. Dette set i forhold til de problematikker, som ligger i at få virksomhedernes 

accept om deltagelse og deres ressourceforbrug og manglende antal set i forhold til B2C. 

 

Da vi ikke ønsker at forvirre læseren undervejs i opgaven, har vi i bilag 01 gjort rede for det 

grundlag vi har transformeret de brugte variable på.  Vi har derudover lagt anden dybere 

metode forklaring i bilag 01. 

 

Vi har som grundprincip fastlagt en vigtig etisk og moralsk linje, som gør, at vi holder os til 

relevante og ikke grænseoverskridende områder og holder alle følsomme oplysninger 

fortrolige overfor de involverede parter. Derfor vil enkelte område og referencer sket til 

unavngivne personer eller virksomheder. 
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Fig.1.6.1 Arbejdsproces 
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Fig. 1.6.2 Opgavens opbygning  
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Fig.1.6.3 Metodediagram 
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1.7 Videnskabsteori 

Den anskuelse af virkeligheden, som vi i overensstemmelse har, er som udgangspunkt 

pragmatisk. Vi mener både i kraft af vores uddannelse, men også generelle livsfilosofi, at 

naturvidenskaben er af stor betydning for verdens- og samfundsudviklingen og har med sin 

sandhed en stor plads i vores verden. Vores opgavedesign bærer ligeledes præ af dette, da vi 

har haft stort fokus på kvantitativt at undersøge sammenhænge i vores problematikker. Vi 

mener ikke, at målinger baseret på tal kan give os 100% forklaringer på alle problemstillinger, 

men at man gennem disse operationaliseringer kan finde sammenhænge og systematikker. 

Med dette som baggrund bliver vi klogere og får bedre forudsætninger for at kunne håndtere 

og forklare problemstillingerne. 

Overordnet kan alternative tilgange og filosofier være meget forskellige og fig.1.7.1 

illustrerer, at der er et stort spændt imellem de to ”trosretninger”. 

Fig.1.7.1 Virkeligheds tilgang 

 

 

 

 

Med vores tilgang bevæger vi os omkring den grå cirkel. Denne er selvfølgelig placeret med 

visse usikkerheder og ligger sig op af begrebet metodologisk objektisme
10

. Metodisk bruger 

denne ”tilgang” modelkonstruktioner over strukturer og mekanismer, der kan forklare det 

empiriske og erkendelsesinteresserne er kritiske og forklarende. Det er kort forklaret også den 

tilgang vi har til aspekterne forbundet med denne opgaveform
11

. 

Hvad er virkeligt og hvordan ses der på vores eksistens? Som Ib Andersen nævner, er det 

store klassiske filosofiske spørgsmål formuleret således; Eksisterer der en virkelighed, der er 

afhængig af vor perception af denne virkelighed
12

? Denne diskussion omkring ”hvad er 

virkelighed?” har eksisteret i mange hundrede år mellem religion og dens fortalere(præster) 

og naturvidenskaben og dens forskere. Et endeligt svar vil man formodentligt aldrig opnå 

enighed omkring.  

Heine Andersen arbejder med dette område, hvor han beskæftiger sig med sandheden og hvad 

denne egentligt er
13

. Kan vi nogensinde være sikre på at noget er virkeligt eller sandt, udover, 

                                                   

10
 Poul Bitch Olsen, (1997), Problemorienteret porjektarbejde- En værktøjsbog, s.201 

11
 Poul Bitch Olsen, (1997), Problemorienteret porjektarbejde- En værktøjsbog, s.201 

12
 Ib Andersen, (2006), Den skinbarlige virkelighed  

13
 Heine Andersen, (1994), Videnskabsteori og metodelære Bind I,  
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at vores bevidsthed ofte føler vished for dette.  Der tales om to begreber indenfor dette, 

gyldighed og rigtighed. Gyldighed er baseret på argumenter og den beviskraft, som ligger i 

disse, hvor rigtighed er den anseelse og tro vi har for andre menneskers viden
14

. Han 

beskæftiger sig derudover med fire sandhedsbegreber, sansning, sprog, kommunikation, samt 

overbevisning. I denne sammenhæng findes der to måder, hvorpå man afvejer, hvilke af de 

fire begreber, der er væsentligst i søgen efter at finde frem til sandheden. Tilhængere af 

erkendelsesteorien vil i denne sammenhæng påstå, at sandheden primært opstår gennem sprog 

og kommunikation, da det sætter grænser og afgør om sandhed kan udtrykkes
15

. Ser man det 

fra en anden og mere ontologisk synsvinkel, så vil dens fortalere påstå, at sandhed udtrykkes 

gennem sansningen med fokus på det eksisterende
16

. 

Helt overordnet findes der to videnskabelige hovedretninger, den positivistiske og 

hermeneutiske tilgang, som har hver deres synspunkter.   

Vores tilgang til sandhed og virkelighed er, at sandhed kan have to sider, hvor man både kan 

finde forståelse i erkendelsesteorien omkring udledningen gennem sprog og kommunikation, 

da det ikke altid betyder, at den ene menneskes sandhed er den samme som et andet 

menneskes. Dog mener vi også, at man skal finde mange svar i naturvidenskaben om 

sandhedens eksistens, da meget af den sandhed vi oplever i vores hverdag er forbundet med 

den eksistens alt omkring os har. Denne opgave vil som tidligere nævnt søge sandheden og 

forståelsen for virkeligheden gennem begge synsvinkler, da vi gennem sprog og 

kommunikation søger viden, som vi operationaliserer, kombinerer og tolker gennem vores 

valgte teorier og modeller. At vores tilgang er en blanding af de to synsvinkler, dog med 

større fokus på det ”eksisterende”, låser os ikke fast gennem opgaven. Vi tager udgangspunkt 

i vores filosofi, men vil med åbne sind analysere, tolke og vurdere alt viden og information i 

den proces, som vi gennemgår. Vi vil hele tiden, gennem vores valg, søge at opnå en så høj 

mulig validitet og reliabilitet i vores undersøgelser og gennemgående materiale som muligt.  

Da vores opgave kommer til at indeholde en masse materialer omkring emnet, som vi har 

læst, en del interviews, som vi har foretaget og observationer, peger tilgangen imod 

hermeneutisk og epistemologisk. Dette kombineres med den indsamlede empiri via vores 

kvantitative tilgang med de to spørgeskemaundersøgelser, som er fundamentet på vores 

tolkninger og resultater, hvilket må anses at være en positivistisk og ontologisk tilgang.  

                                                   

14
 Heine Andersen, (1994), Videnskabsteori og metodelære Bind I 

15
 Heine Andersen, (1994), Videnskabsteori og metodelære Bind I 

16
 Heine Andersen, (1994), Videnskabsteori og metodelære Bind I 
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2 Mediegrupper / Medietyper 

Samlet set vil vi derfor benytte begge synsvinkler i vores projekt, og have fokus på, hvornår 

vi bruger hvilken tilgang og vigtigheden i at undgå faldgrupper og andre problemer, som der 

kan opstå, så vi opnår et så optimalt og korrekt resultat som muligt. 

2 Mediegrupper / Medietyper 

“Advertising and sponsorship are increasingly considered complementary elements of an 

integrated communication strategy. They partly share the same objectives(e.g. awareness and 

image), but deliver their messages in different ways”. 

- Bjørn Walliser - Professor of Marketing
17

 

 

Det kan diskuteres hvorvidt sponsering er et medie eller en metode. Alt afhængig af 

grundlaget for sponsoratet, kan der argumenteres for begge aspekter. Vi mener, at et sponsorat 

kan stå alene, som i Anders Andersen’s Rengøring tilfælde, og vil i relation til dette omtale og 

analysere sponsering som værende et medie. 

 

Projektets overordnede fokus er sponsering og dette som medie. For at undersøge 

sponseringens relevans som medie, har dens egenskaber stor betydning. Inden vi vil komme 

nærmere ind på dette vil vi undersøge og vurdere sponseringens plads i markedet. Det vil 

foregå ved, at vi her undersøger mediemarkedet og de medier som sponsering slås med, for at 

få plads i virksomhedernes mediemix.  

I afsnittet har vi med udgangspunkt i bogen ”Advertising and promotion”
 
af George E og 

Michael A Belch 2007, udvalgt de medier som vi vil sammenligne med. Bogen inddeler 

medierne i følgende grupper 

Tv – Radio – Magasiner – Aviser – Outdoor - Direct mail - Internet og Sociale medier 

Vi mener, at der mangler op til flere medier i denne gruppering, såsom Biograf, Mobil og 

Sponsering.   

I vores sammenligning har vi valgt følgende medier, som vi mener, er de største konkurrenter 

til sponsering i kampen om virksomhedens mediebudget. 

Tv – Magasiner - Sociale medier – Mobil 

Sponsering ser vi som værende en del af de ”nye”medier, som bl.a. indbefatter sociale medier 

og mobil. Magasiner har vi valgt fordi, at budskaber i dette medie også modtages i en 

afslappet og involverende situation ligesom sponsering. 

                                                   

17
 Bjørn Walliser, (2003),  An International review of sponsorship Research: Extention and Update 
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Tv mediet er forsat så stort, både omsætning og eksponeringsmæssigt, at vi mener det har en 

relevans for opgaven, alene på den baggrund, at det ofte vil være en overvejelse for de store 

sponsorer, som vi kommer til at beskæftige os med i opgaven. 

I dette afsnit vil vi gennemgå de valgte mediers fordele og ulemper. Gennemgangen af de 

respektive medier vil give læseren et indblik i de typer af markedsføring som sponsering er 

oppe imod, når virksomhederne skal tilrettelægge deres markedsføringsstrategi og uddele 

deres budgetterede ressourcer.  

Gennemgangen vil til tider både have direkte relation til sponsering, men også en generel 

betragtning af de andre medier.  

 

2.1 Tv  

Fordele Ulemper 

Emotionelt medie (velegnet til 

imageopbygning) 

Spildkontakter 

Afslappende og modtagelig 

eksponeringssituation 

Zapning og reklamefrafald 

Genererer hurtig dækning Ringe opmærksomhed 

Kreative muligheder Budget- og tidskrævende 

Stor modtager flade Ikke mulighed for at gense efter ønske 

Mulighed for mere avancerede budskaber  

 

Fordele og ulemper er naturligvis udtryk for den nutidige situation, og ikke for tv mediet 

generelt gennem tiden.  Neil Postman har bl.a. beskrevet tv'et som fordummende og 

inaktivt
18

. Tiderne har ændret sig, og annoncørerne gør noget ud af at aktivere brugerne i dag. 

Fordelene ved tv'et er mange. Det emotionelle aspekt er en stor fordel ved mediet. Emotioner 

benyttes ofte i tv reklamer til at skabe opmærksomhed, tiltrækning og fastholdelse. En 

undersøgelse viser, at både kvinder og mænd bliver emotionelt påvirket af reklamer, f.eks. 

påvirkes mennesker oftest emotionelt af det smukke
19

. Ofte er modtageren i en afslappet og 

modtagelig stemning når personen eksponeres, hvilket også gør sig gældende ved sponsering. 

Mennesket er således indrettet, at vi har knappe ressourcer til rådighed, hvilket betyder, at vi i 

travle og pressede situationer ikke er ligeså modtagelig for budskaber, som i afslappede 

                                                   

18
 Neil

 
Postman, (1987), Når Barndommen Forsvinder 

19
 Richard l Hazlett, (1999), Emotional Response to Television….. 
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situationer
20

. I sammenligning med andre medier, har tv’et en stor fordel i denne henseende, 

da vi ofte er åbne for budskaber når vi ser tv. På dette område findes der også faldgrupper. 

Mange har tv’et kørende i baggrunden, og benytter det således kun sekundært, hvilket af gode 

grunde ikke er muligt at se ud fra seertallene. Derudover zapper mange væk ved 

reklameblokkene, hvilket er den største udfordring for annoncørerne/tvselskabet. 

Løsningsmulighederne er forskellige. I forbindelse med SuperBowl er reklamepriserne 

enorme, og her er det bevist, at mange laver mad, går på toilet eller lignende i pauserne, 

hvilket forringer effektiviteten af reklamerne. Indenfor de sidste år, har tv selskabet bag 

Superbowl derfor tilbudt reklametid lige inden kampstart. Dette betyder et kort 

reklamebudskab på omkring 5-10 sek. lige inden bolden gives op. En effektiv måde, hvorpå 

det sikres, at stort set alle i målgruppen eksponeres. Dette er naturligvis ingen billig løsning. 

Reklamer i pausen af Superbowl koster over 11 mio. kr. for 30 sek., og den omtalte reklame 

lige inden kampstart er med garanti meget dyrere
21

.  

Viasat kanalerne, hvor der vises Superliga fodbold, har opdaget zappekultureren, specielt i 

reklamepauserne. Derfor er det muligt at se reklamer for andre programmer midt i et program, 

hvilket i praksis betyder, at der vises et banner i top eller bunden af skærmen.  

Geografisk selektering omtales af Lars Grønholt, hvilket uomtvisteligt er en af flere 

muligheder
22

. Livsstilssegmentering med baggrund i f.eks. Minervamodellen er også en 

mulighed. Når boligprogrammet Liebhaverne bliver vist, er det med vinproducenten Côtes du 

Rhône som sponsor, hvilket naturligvis ikke er tilfældigt, da vin i højere grad henvender sig 

til folk med høj indkomst, frem for segmenter som ser ”Gør det selv” programmer. I tillæg til 

dette er Liebhaverne et program, som ses selvvalgt i en afslappet og behagelig tilstand, 

nøjagtigt som Côtes du Rhône ønsker at positionere sig hos forbrugerne.  

Alder er i høj grad også en mulighed at segmentere ud fra. Reklamer for diverse 

forbrugsgoder til børn sendes før og efter tegnefilm, mens reklamer for skønhedspleje og biler 

sendes omkring aftenens programmer. Det er vigtigt i denne betragtning at holde sig for øje, 

at børns magt i forhold til familiens indkøb er stigende, og derfor er det selvsagt vigtigt, at 

reklamer for andet end de primære børneting også ruller over skærmen når børnene er mulige 

eksponenter. Der hersker ingen tvivl om, at tv reklamer bidrager med mange spildkontakter. 

Graden af spildkontakter er mulig at mindske med en god segmentering, men selv med en 

rigtig god segmentering vil der opleves spildkontakter, både i form af uopmærksomhed og 
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forkert målgruppe. Tv reklamer anses som værende både budget- og tidskrævende. 

Produktion af en reklamefilm og eksponering i den bedste sendetid løber nemt op i et 

sekscifret beløb, hvilket gør det umuligt for mange små producenter at vælge dette. De fleste 

virksomheder outsourcer produktion og planlægning til medie/reklamebureauer, hvilket 

resulterer i yderligere omkostninger. Tidsmæssigt kræver reklamefilm meget for 

virksomheden, hvilket det er de færreste mindre virksomheder, som kan afsætte. Vælges tv’et 

som medie til annoncering er der mange muligheder, både igennem reklamefilm og uden. 

Sms konkurrencer er primært brugt af tv selskabets egen produktioner, hvilket skaber en 

ekstra indtægt, samt en stigende grad af involvering af modtageren. Dette kan betyde en 

oplevelse af en merværdi for denne. Sms mulighed er også brugt i reklamefilm, hvor 

virksomhederne bruger sms som segmentering. Der kørte fornyelig en tv reklame, hvor et 

forsikringsselskab gav interesserede kunder mulighed for at sms'e til et givent nr., og 

derigennem blive kontaktet med et uforpligtende tilbud. Virksomheden sikrer sig derved, at 

de udelukkende bruger kræfter på potentielle kunder, og kunderne føler sig ikke presset ved 

denne metode, frem for når virksomhederne ringer uden varsel.  

Sponsering og produkt placement er ligeledes områder, som virksomhederne kan udnytte, 

hvis de vælger at benytte tv mediet. 

Virksomhederne skal være opmærksomme på, at tv’et giver en her og nu oplevelse
23

. I praksis 

medfører dette, at tv spots ofte er mest effektive i kombination med andre medier, hvor 

budskabet gentages. Her tænkes på f.eks. printannoncer, men også sponsering kan være en 

god kombination med tv’et. Carlsberg benytter denne kombination i høj grad. Virksomheden 

er meget synlig i tv reklamer, som i kombination med sponsering af primært fodbold, danner 

grundlag for hele Carlsbergs markedsføringsstrategi. 
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2.2 Magasiner 

Fordele Ulemper 

Længere levetid Manglende geografisk segmentering 

Interesse-og livsstils-segmentering  Eksponering af gammelt budskab 

Involvering og fuld opmærksomhed Lange deadlines 

Høj kvalitet Enkle budskaber 

 Begrænset modtagerflade 

 

I dette afsnit vil vi primært fokusere på specialblade som udgives på månedsbasis. 

Magasiner er et af de medier, som har den længste levetid. Nutidens forbrugere ønsker at 

signalere overfor besøgende hvem de er, og hvad de står for. Forbrugere som har ”Bo Bedre” 

liggende fremme på stuebordet, udviser derigennem at de går op i boligdesign. Personer, som 

har Euroman liggende, udviser, at de går op i dem selv, og samtidig ikke er til 

”drengerøvsblade” såsom FHM og M!. 

Overstående medfører en naturlig geneksponering af magasiners budskaber/reklamer. 

Magasinerne studeres flere gange oftest af et stort antal af personer. Denne geneksponering 

henleder også til en ulempe for annoncører i magasinerne. Annoncørerne kan blive fanget i 

deres egen fortælling, og ikke have mulighed for at ændre denne fortælling i magasinerne. 

Således kunne det tænkes, at en virksomhed havde brugt en celebrity som ambassadør for det 

respektive produkt. Den kendte involveres efterfølgende i en politisag, og virksomheden tager 

derfor afstand for reklamen og vælger at fyre det kendte ansigt. I magasinerne optræder 

personen dog stadig med det pågældende produkt, og vil derved stadig associeres med 

produktet af læseren. Overstående findes der mange eksempler på i virkeligheden. En aktuel 

sag omhandler golfspilleren og ikonet Tiger Woods. Tiger er sponseret af bl.a. Gillette, som 

med deres reklamer gerne vil vise den perfekte succesfulde mand(Roger Federer, Thierry 

Henry og Tiger Woods). Efter de seneste månedernes omtale af utroskab og Tigers 

indrømmelse omkring dårlig opførsel, har Tiger utvivlsom skadet Gillettes image. Gillette 

henvender dog midlertidigt til mænd, og dette segment vil højest sandsynligt ikke ændre 

opfattelse af Tiger efter overstående sag, hvilket med høj sandsynlighed vil bevirke, at 

Gillette beholder sponsoratet. Derimod er konsulentfirmaet Accenture i en anden situation. 

Virksomheden lever af at sælge troværdige løsninger og promoverer sig på god etik og moral. 

Tiger Woods var tidligere på året frontfigur i en Accenture kampagne, hvilket nok ikke 

gentages om et halvt år. Dette har betydet en opsigelse af sponsoratet, da Tiger Woods ikke 
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vil kunne bruges som frontfigur for virksomheden mere, da de associeres med forkerte 

ønskede værdier. 

Magasinerne har en enestående mulighed for at livsstils segmenterer. Magasinerne bevæger 

sig ofte i prisklassen 40-100kr pr. blad. prisen betyder, at læserne er personer med interesse 

for det pågældende område, hvilket giver annoncørerne præcis den målgruppe som de ønsker. 

Dette betyder, at magasinerne har en begrænset modtagerflade, men er sikre på, at de 

modtagere er involveret. Segmenteringen er tydeligt i samtlige magasiner, således er der 

reklamer for kvalitetsprodukter såsom TagHeuer og Hugo Boss i Euroman, mens der i M! er 

reklame for spiritusgiganten Bacardi. Den præcise segmentering, kombineret med graden af 

involvering, gør magasiner til et eftertragtet og stigende medie
24

. I tilfælde hvor målgruppen 

sætter sig med magasinet, er det oftest med fuld koncentration, dog læses annoncerne selvsagt 

ikke med samme grundighed som artiklerne. Det er en situation som personen selv har valgt, 

og derfor er graden af opmærksomhed høj. Budskaberne i bladet harmonerer ligeledes ofte 

med respondentens opfattelse af virkeligheden. Derved bliver der skabt et tillidsforhold, som 

er muligt at skabe ved denne niche eksponering. 

En ulempe er, at månedsblade har lange deadlines, hvilket nødvendigvis ikke kun er en 

måned, men oftest kan være længere. Dette giver mediet et her og nu problem. Annoncører 

som har brug for at vise et hurtigt statement, vælger naturligvis dette medie fra. Til gengæld 

er brandvedligeholdelse og andre længerevarende marketingstiltag gode til dette medie. 

Magasiner er oftest produceret i høj kvalitet, og mister derfor ikke farve eller form, hvis det 

behandles godt, hvilket det som symbol i hjemmet oftest bliver.  

Medieplanlæggeren skal være opmærksom på, at magasiner oftest og bedst benyttes til 

opretholdelse af image og andre længerevarende budskaber. I en salgssituation er 

magasinkampagner derfor mest effektiv i sammenhæng med konstant eksponering, såsom tv. 

Fremtiden for flere magasiner peger dog mod en digitalisering, hvilket vil medføre nogle nye 

muligheder og trusler.  
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2.3 Sociale medier 

Fordele Ulemper 

Brugeren skaber viral effekt Umuligt at styrer fortællingen 

Involverende Troværdigheds problemer 

Bred dækning Up to date – Tidskrævende 

Lave omkostninger Tekniske problemer 

Stor datamængde om forbrugerne  

Store segmenteringsmuligheder  

 

Der findes utallige sociale medier, og for forståelsen af disse har vi valgt at beskæftige os med 

facebook, YouTube og blogs. Vi har udvalgt disse på baggrund af deres aktualitet, 

tilgængelighed og vores kendskabsgrad. 

Tidligere var forbrugerne passive og udelukkende den modtagende part. I de sidste fire til 

seks år er situationen vendt på hovedet. Forbrugerne vil i dag deltage engageret og 

interagerer, og derved bliver brugen af sociale medier stadig mere udbredt. Det er derfor 

blevet muligt for virksomhederne at opnå en større kundeindsigt. De sociale medier 

indeholder meget data omkring den enkelte forbruger som giver nye og meget præcise måder 

at segmentere på. Denne viden kan virksomheden benytte således, at de kan blive endnu bedre 

i deres produktudvikling og ikke mindst markedsføring
25

. 

Evnen til at lytte og gå i dialog med brugerne er virksomhedernes vigtigste opgave indenfor 

de sociale medier. Ved at gå i dialog med forbrugerne, og ligeledes lytte til deres behov 

fremstår virksomheden seriøs og ambitiøs, og har yderligere fået en masse information om 

dens forbrugere.  

Dette lyder umiddelbart nemt og ligetil, men sådan forholder det sig ikke i virkeligheden.  

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i 2007 kampagnen ”For meget alkohol sætter sine spor”. På 

kampagnen var kun en enkelt medarbejder tilknyttet. Vedkommende havde ligeledes 10 andre 

kampagner i løbet af året
26

. Der blev intet investeret i at gå i dialog med alle de unge der 

havde engageret sig i kampagnen, taget testen, meldt sig ind i gruppen osv. Den manglende 

ressourceallokering er gældende i næsten alle kampagner, som inkluderer sociale medier. 

Martin Bille Hansen mener dette skyldes, at virksomhederne udelukkende tænker kortsigtet 
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og i bundlinje resultater, og ligeledes har svært ved kontinuerligt at varetage en dialog med 

forbrugerne
27

. 

Dell er en af de virksomheder, som har udnyttet den nye agenda på imponerende vis. Websitet 

www.ideastorm.com er Dells eget sociale medie, hvor forbrugerne har mulighed for at dele 

deres tanker og ideer med Dell. Dette tiltag har resulteret i at Dell indtil videre benyttet ca.3-

4% af de tiltag, som forbrugerne har bidraget med. En lille procentdel, men trods alt ca. 400 

muligheder, som Dell måske ellers ikke havde integreret i deres værdikæde. 

Et eksempel på den værst tænkelige måde at håndtere sociale medier på er RyanAir. I en blog 

blev RyanAir kritiseret over en fejl på deres hjemmeside, som gjorde det muligt at bestille 

rejse uden at betale. Ansatte ved RyanAir skrev i kommentarfeltet, at bloggeren var en idiot 

osv., hvilket senere hen også blev bakket op af virksomhedens kommunikationschef. En sag 

som gav RyanAir yderst dårlig omtale og som viste, at de ikke var i stand til at håndtere 

kritiske forbrugere, og dermed en af de sociale mediers udfordringer. 

Når virksomheder udsender et budskab dækker de sociale medier bredt, men samtidig er 

denne dækning svær at måle. Effektmåling er meget vigtig for de fleste annoncører. På tv 

opgøres det hele i TRP'er, på radio i lyttertal. Fokus er primært drevet af internettets evne til 

at måle alting. Hvad angår udbyttet af sociale medier går usikkerheden hånd i hånd med 

anvendelse af viral marketing generelt. Der fokuseres på anvendelse af downloades, antallet 

af "venner" i en gruppe osv. I stedet mener vi, at virksomhederne bør fokusere på antallet, der 

involverer sig, indlæg på blogs osv. Dette gøres mere teknisk vha. tekst mining, hvor 

ustruktureret data bliver behandlet således, at virksomhederne er i stand til at bruge data
28

. 

Det er vigtigt, at virksomhederne er klar over, når de benytter sociale medier, at de ikke er i 

stand til at styre deres fortælling. Budskabet/reklamen kan bringes og derefter har 

virksomheden udelukkende mulighed for at agere på forbrugernes holdning. Forbrugerne 

benytter de sociale medier, som deres mulighed for at blive hørt, og giver udtryk for præcis 

det, de mener. Selvom virksomhederne er af den holdning, at deres budskab fremstår klart, så 

kan dette opfattes på en anden måde. Dette er VisitDenmarks Youtube.com kampagne et godt 

eksempel på. VisitDenmark havde en klar målsætning om at promovere Danmark som et 

åbensindet land, og resten er historien er kendt. Valget af medie var efter vores mening en god 

ide til denne kampagne, da man ville udnytte trenden omkring viral markedsføring, men 

kommunikationen var forkert. Desuden magtede VisitDenmark dernæst ikke at gå i dialog 
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med forbrugerne, og stod i stedet klippefast ved deres holdning, hvilket resulterede i dårlig 

omtale. 

Hvad angår medieplanlægning drejer det sig om at fastlægge omkostningen ved at gå viralt 

eller via et socialt medie. Her vil der opstå en bekymring fra annoncørens side om, hvorvidt 

de får valuta for pengene eller ej. Hvis produktionen af et tv spots koster ½ mio. kr. vil 

kunden gerne have en garanti for effekt, men dette er ikke ligeså målbart, når det drejer sig 

om anvendelse af sociale medier. Herved kan annoncøren blive usikker, og vil måske kun 

anvende en mindre del af sit mediebudget på viral markedsføring eller sociale medier, og i 

stedet satse på mere velkendte medie. Det er efter vores mening denne usikkerhed og det 

medførende valg som bevirker, at ressourceforbruget til sociale medier ofte er for lavt, og 

dermed ikke giver det optimale resultat.  

2.4 Mobil 

Fordele Ulemper 

Mulighed for øjeblikkelig respons Dataudvikling fravælges stadig af mange 

Mulighed for relevante segmenteringer Manglende knowhow på effekt og respons 

Ofte lave omkostninger Stadig relativ snævert kundegrundlag 

Et medie som altid er online Private grænser 

 

Mobilen er de senest år blevet den vigtigste skærm for store dele af den civiliserede verden. 

Tendensen er, at mobilen medbringes overalt, og hele tiden er online. Vores placering, aftaler, 

venner, billeder eller kort sagt vores liv har vi på mobilen. 

Mobilens tekniske kunnen gør det muligt altid at være online, hvilket medfører, at annoncører 

konstant kan tovejs kommunikere med forbrugerne
29

. Mediet gør det muligt at ”fange” 

forbrugerne i ønskede situationer, og oven i købet få øjeblikkelig respons. Netop responstiden 

er helt ekstraordinær for mobilmediet, set i forhold til de andre omtalte medier. Responstiden 

betyder, at annoncøren sikrer sig, at folk med interesse for den respektive kampagne har 

mulighed for at respondere med det samme, hvilket ofte kan være problemet med f.eks. en tv 

reklame. 

Samtidig er mobilen en meget privat ting for de fleste, og derved kan folk, selvom de selv har 

accepteret det, føle sig krænket ved at få tilsendt Sms’er uden selv at kunne vælge tidspunktet 

for disse. 
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Muligheden for tovejs kommunikation, som er muligt når forbrugerne ser en kampagne og 

derefter kan sende en sms, giver annoncøren en segmenteringsfordel. Den potentielle kunde 

kan identificeres ud fra mobilnummer og anden information som annoncøren kan bede om. 

F.eks. kørte forsikringsselskabet ALKA på et tidspunkt en tv reklame, hvori der blev 

opfordret til at sende en sms til det respektive nr., hvor forbrugerne skrev ”JA” og ”Alder”. 

Herigennem accepterede forbrugerne at blive ringet op af en sælger og få et uforpligtende 

forsikringstilbud. Alka havde derved inden opringningen allerede sikret sig, at kunden rent 

faktisk var interesseret, samt hvilken aldersgruppe den potentielle kunde tilhørte, og sidst men 

ikke mindst, hvor i landet personen boede. 

Begrænsede omkostninger er vigtige i begge ender af tovejs kommunikationen, og i visse 

tilfælde er dette en mulighed. Dette eksemplificerede vi med en mobil kampagne via en tv 

reklame, men også direkte sms'er fra annoncør til modtager en mulighed, og her er 

begrænsede omkostninger aktuelt.  Rent juridisk er det ulovligt at sende reklametilbud via 

sms, hvis modtagerne ikke har accepteret dette
30

. Forbrugernes accept af at blive kontaktet på 

sms er afgørende for kampagnens succes. Annoncøren betaler maksimum 1 kr. pr. sms, 

hvilket er relativt lavt, set i forhold til den generelle opfattelse af, at det koster mere at 

erhverve sig en ny kunde. Derudover er modtagelsesprisen også vigtig for modtageren. 

Modtageren af budskabet holder prisen op imod andre aktiviteter, som kunne gøres på samme 

tid, samt prisen for andre medier. Det finansielle aspekt vejer uden tvivl mest, når den enkelte 

skal beslutte sig for, hvorvidt denne vil modtage mobile reklamer
31

. Denne fremstilling er vi 

enige i, men mener, at problematikkerne omkring ”privatsfæren” bør inddrages som aspekt i 

mobiladvertising.  Udviklingen i brugen af mobilen betyder også, at den bliver mere privat 

end tidligere
32

. Det faktum, at vi har store dele af vores liv på mobilen, bevirker, at vi 

beskytter dens indhold og tilgængelighed i stadig højere grad.  

Set i forhold til tv eller magasiner opleves her en markant forskel på annoncørens mulighed 

for indtrængen. En undersøgelse viser, at ca. 65% er klar til at afgive denne privathed, hvis de 

kan få noget relevant mobil marketing information
33

. 

Her og nu er vi af den holdning, at det mobile medies store ulempe er den manglende 

knowhow på området. Den usikkerhed som naturligvis opstår omkring nye ting, bevirker , at 

modtagerne vælger det sikre, i dette tilfælde f.eks. e-mail. Usikkerheden omkring mobilen ses 
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også i dateudvekslingen. Annoncørerne har mulighed for at ramme målgruppen, hvis denne 

besøger websites eller bruger Internettet fra mobilen. Brugen af det mobilenet er dog stadig 

kun i vækstfasen set i forhold til PLC kurven, hvilket betyder, at den almene forbruger endnu 

ikke benytter dette. Udviklingen har dog høj fart med introduktionen af smartphones fra de 

fleste producenter og den teknologiske udvikling af de muligheder, som man har via sin 

mobil. Danske Bank er ved at introducere netbank via mobilen, hvor de gør det muligt at 

overføre penge og betale regninger, mens man er på farten
34

. 

Fra annoncørens synsvinkel er måleredskaberne mangelfulde mht. mobilkampagner. 

Attention er et af de aspekter, som i mobilkampagner er mulige at måle. Oftest vurderes 

attention ud fra, hvem som responderer på en given kampagne
35

. Problemet er i midlertidigt, 

at det ikke er muligt at måle, hvem der rent faktisk eksponeres. Forbrugerne har godt nok selv 

sagt ja til eksponeringen, men da sms'er er en stor del af de flestes hverdag, så kan en 

promotionssms nemt opfattes som forstyrrende, i forhold til hvad mobilen og sms'er ellers 

bruges til. På denne baggrund er det naturligvis svært at måle, hvor mange af modtagerne der 

rent faktisk eksponeres. 

Firmaet More Mobile Relations er en stor spiller indenfor mobilkampagner, design af 

applikationer osv. Blot et af mange firmaer som har bevist, at mobilkampagner kan blive en 

succes, hvis der satses nok. Bl.a. lavede firmaet en sms kampagne for det nye vikingeområde i 

Legoland for englændere bosiddende i England. Kampagnen blev lanceret igennem 

VisitDenmark. Dette resulterede i gratis rejser til vindende englændere, som til gengæld tog 

en masse positiv respons med hjem til England. Resultatet blev, at over 1100 englændere 

deltog i kampagnen, samt den Word of mouth som disse englændere har genereret.  

 

Gennemgangen af de udvalgte medier, har givet os et overordnet teoretisk og praktisk indblik 

i, hvor de forskellige medier har deres styrker og svagheder. Formålet er efterfølgende at 

beskrive, definere og konkretisere sponsering som medie, og give et indblik i dens plads på 

markedet. I de følgende afsnit vil vi fokusere på de overordnede aspekter forbundet med 

sponsering, hvilket vil indsnævre os til vores emneområde og begyndende besvarelse af 

opgavens problematik.  
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3 Sponsering 

3.1 Hvad er sponsering 

”De mange sponsorater er med til at holde klubben i live på mange fronter, kort sagt et af de 

vigtigste elementer”. 

- Vickie Kjær, salgskordinator, FC Nordsjælland 

 

I opgaven vil vi gennemgående beskæftige os med sponsering, og det er derfor vigtigt, at vi 

får klargjort, hvad vi præcist mener med begrebet.  

Sponseringens tidligste form stammer helt tilbage fra 1600 tallet, hvor de øverste lag af 

samfundet finansierede skuespillere og teaterstykker. I det samme århundrede startede 

markedsføringstilgangen ligeledes og tilbød eksponering til offentligheden gennem 

sponsering
36

. Denne udvikling fortsatte så småt gennem tiderne til det første sponserede 

radioprogram i 1924, som lagde de grundlæggende sten til nutidens tv og media sponsering. I 

den efterfølgende periode begyndte nye tiltag at dukke op og sponseringen spredte sig til 

sportens verden. 

På det danske fodboldmarkedet indgik DBU i 1951 den første sponsoraftale. Aftalen blev 

indgået med Select Sport og i 1987 overtog Carlsberg retten som den første hovedsponsor i 

DBU’s historie
37

. Sponseringsredskabet blev, i modsætning til nutidens accept, i starten ikke 

anerkendt af event managers, der ikke troede på konceptet.  Sponsering vækstede hurtigt frem 

til 1983, hvor Peter Ueberroth solgte sponsorater til OL i Los Angeles og indtjente 400 mio. 

dollars i en tid, hvor det var svært at få de tilstrækkelige subsidier fra det offentlige. Det kom 

som et mindre gennembrud og øgede accepten af sponsering som redskab. Væksten forsatte 

og fokus på at udvikle sponsering som redskab og medie blev større. Elementer som at måle 

salg, B2B mulighederne, incitament aktivering og distribution blev en del af sponseringen. 

Disse elementer tilsat med ”sponsor-sponserede” relevansen var afgørende punkter i 

betragtning af og betydningen for sponseringens accept og positive udvikling. 

Den udvikling som sponseringsmediet har oplevet mener vi, at Gerd Nufer og André Bühler 

beskriver ganske rammende: 
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” Formerly, local businessmen supported their favourite sports club for patronizing reasons. 

Over the years, patronage has become commercial sponsorship, with companies realizing 

that sport is a perfect communication tool”38 

Udviklingen af mediet fortsætter i kombination med den digitale udvikling, men også i takt 

med at markedet stiller nye og til tider skrappere krav til effekten og målbarheden af mediet, 

dette underbygges af Christian Staffeldts, Nykredit, udtalelse: 

”Virksomhederne forlanger helt sikkert noget mere dokumentation fra udbyder” 

Nævner vi sponsering for den almene dansker, vil deres tanker højst sandsynlig rette sig mod 

sportens verden og elementer som bannerreklamer og tøj sponsorer og lignende. Det er 

selvfølgelig også rigtige tanker, men i det store hele kun en meget lille del af, hvad sponsering 

som begreb og medie indeholder.  

For at få styr på, hvad sponsering er for en størrelse, er det en god ide først at få pointeret, 

hvad det ikke er. Som det nævnes i den rapide historiske gennemgang, så startede sponsering i 

sin tidligste form som en slags donation uden en egentlig modydelse. Denne modydelse er et 

meget centralt aspekt af nutidens definition af sponsering, da virksomhederne betaler et fee 

for at få adgang til en eller anden modydelse fra den sponseredes side. Denne modydelse har 

rigtig mange former og er et af de områder, som vi fokuserer på gennem opgaven. Der er 

nogle teoretikere Calderon-Martinez et al. og Meenaghan
39

, som opdeler sponsering i to 

former; filantropisk og kommercielt sponsering iflg. Guy Masterman
40

.  

Filantropisk sponsering defineres som at kunne forbedre virksomhedens image og sociale 

genkendelse i kontekst med samfundet. Kommerciel sponsering er derimod defineret som 

redskab til at opnå virksomhedens mål, øge kendskab og salg
41

. Opdelingen ligger vægt på, at 

sponsorerne ved filantropisk sponsorering ikke opnår en effekt gennem den investering som 

de gjort, samt ikke kan forvente en modydelse. Det er vi ikke enige i, da virksomhederne 

bruger den slags sponsorering for at styrke deres positionering hos modtagerne gennem f.eks. 

CSR(coporate social responsibillity) og opnår en indirekte effekt. Den modydelse som 

sponsorerne modtager, kan være mange penge værd på bundlinjen, hvis de rammer deres 

målgruppe, men også generelt i modtagernes bevidsthed. En anden teoretiker T.B. Cornwell
42

 

er enig i vores holdning, da han definere sponsorater som værende ”en investering i sager og 
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events for at opnå nogle erhvervsmæssige objektiver, markedsføringsmål eller nogle 

promotionelle strategier kan blive effektueret via et sponsorat.” 

Definitionerne er mange og spænder vidt alt afhængig hvor fokus er placeret, og med vores 

valgte fokus vil vi i det efterfølgende afsnit diskutere forskellige definitioner og definere en 

som stemmer overens med vores tilgang. 

3.1.1 Definition af sponsering 

Med baggrund i de mange forskellige definitioner af sponsering er der alligevel ikke den helt 

store uenighed omkring elementerne i begrebet, men mere i præcisionen. Derfor er forskellige 

teoretikere igennem tiderne kommet med deres bud i og med, at sponsering er gået fra at være 

et blødt og lidt uforklarligt markedsføringsredskab til at udvikle sig hen imod et mere 

velovervejet strategisk værktøj. 

Der er bred enighed om, at sponsorering er en kommerciel aktivitet. Således skriver 

Meenaghan 

” …. sponsorship can be regarded as the provision of assistance either financial or in kind to 

an activity by a commercial organization for the purpose of achieving commercial 

objectives”43. 

Vores definition kræver, at den er enstydig, forståelig og operationel for de virksomheder, der 

benytter sig af sponsering som markedsføringsparameter. Med enstydig mener vi, at det klart 

skal adskille sig fra andre medier og metoder i marketingmixet og definitionen skal være 

tydelig og forståelig, som vil gøre det nemmere at arbejde med fremover. Derudover skal den 

være operationel for virksomheder, da vores opgave skal kunne bruge som guideline for 

aktører, der ønsker et indblik i det nuværende danske sponsormarked omkring den bedste 

danske fodboldrække.     

Guy Masterman kommer med en definition efter han har bearbejdet og vurderet flere andre 

teoretikere og deres definitioner: 

” Sponsorship is a mutually beneficial arrangement that consists of the provision of resources 

of funds, goods and/or services but an individual or body(the sponsor) to an individual or 

body(rights owners) in return for a set of rights that can be used in communications activity 

for the achievement of objectives for commercial gain”44. 

Vi er på det overordnede plan enig med Guy Masterman i hans definition, dog mener vi , at 

han mangler at inddrage nogle faktorer, før et sponsorat kan blive succesfuldt. Værdimatchet 

mellem udbyders værdier og sponsors ønskede målgruppe finder vi vigtigt, specielt for 
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sponsorerne. Flere af vores interviews peger i retning af, at udbyder(klubberne) ikke 

segmenterer deres sponsorer ud fra værdimatch. Dette mener vi uden tvivl sponsorerne skal, 

hvilket også giver sig udtryk i de mange lokale sponsorater, som forekommer i klubberne.  

Jeppe Lauritzen fra Promovator beskriver overstående således: 

”Sponsorering handler om at identificere en gruppe af mennesker, som har en fælles passion, 

og finde ud af om der en overlapning til virksomhedens målsætning” 

Patrick De Pelsmacker et al: 

” Sponsorship can be defined as an investment in money or as a commitment to an activity 

where in exchange for accessing the commercial potential”
45

. 

Patrick De Pelsmacker et al. mener vi i forhold til mange andre inkl. Guy Mastermans 

definition, rammer godt med begrebet ”penge”. Med tilknytning til vores problemstilling og 

langt størstedelen af nutidens sponsorater, så er det pengene, der er en central drivkraft i 

sponsoratets tilblivelse, og derfor vigtig del i vores definition. 

Kombinationen af overstående og vores egen holdning til sponsorering gør, at vi i relevans til 

opgavens problemstilling definerer sponsorering som følger: 

”Et sponsorat omhandler relationen mellem et objekt og en sponsor, hvorved sponsor 

primært via økonomiske ressourcer, får rettighed til at benytte og identificere sig med 

udbyders værdier og andre kommunikations aktiviteter, til kommercielle ønsker”. 

 

Definitionen leder os videre til at undersøge sponsering som medie, samt hvilke parametre 

som sponsering bidrager med til den kommercielle verden. Det vil vi gennemgå i de 

kommende afsnit, hvor aspekterne omkring sponsering sættes i fokus. 

3.2 Hvad kan sponsering? 

”Et sponsorat evner at tale og kommunikere i øjenhøjde med forbrugeren – og i en kontekst, 

hvor han foretager sig noget, han kan li', og hvor identifikationen er stærk. Det er klart, at 

hvis du kan skabe den kobling i forbrugerens hoved, at hans passion lader sig gøre på 

baggrund af dit sponsorat, så vil det gøre meget for hans velvilje over for dit produkt”. 

- Jeppe Lauritzen, Promovator 

 

I dette afsnit vil vi undersøge sponsering nærmere, da vi efter at have defineret begrebet 

relativt til vores opgave vil belyse, hvilke elementer, styrker som svagheder, mediet 

indeholder. 
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Guy Masterman taler i hans litteratur om at placere sponsering i tre forskellige situationer, 

hvor det af sponsoren benyttes forskelligt. I den første situation bruges sponsoreringsmediet 

centralt i virksomhedens kommunikationsmix. Derved lader man alle sine andre parametre 

agere ud fra et sponsorat som det centrale element. Her kan gode eksempler som DONG 

Energi med det danske herrelandshold i fodbold, Nutella med herrelandsholdet i håndbold og 

Anders Andersen’s Rengøring via FCK. Sponsering bruges i en anden situation som et 

redskab i nogle virksomheders PR. De fleste virksomheder benytter deres sponsorat i deres 

PR, men virksomheder, som kun bruger sponsoratet i deres PR er primært virksomheder som 

agerer på CSR markedet. Heriblandt kan nævnes danske Velux, som til COP15 klimamødet 

sponserede et nyt udgangsparti til Bella Centeret. Den sidste og nok mest benyttede situation 

er at benytte sponsering som et parameter, der er ligestillet med de andre medier i 

virksomhedens marketingmix. Vores empiri viser os, at det langt fra er alle virksomheder, 

som benytter sponsorering på samme måde i deres marktingsmix, men at et sponsorat er en 

del af marketingmixet er uomtvisteligt. Nogle af de danske virksomheder som kan nævnes er 

Nordea, Nykredit, Royal Unibrew og Carlsberg, der benytter meget sponsering i deres 

marktingmix. 

Vi deler samme opfattelse som Guy Masterman i hans overordnet vurdering af, at 

sponsorering bruges på forskellige måder og er afhængig af virksomhederne 

markedsføringsstrategi. Vi mener, at sponseringens udvikling og berettigelse i nutidens 

markedsføring har betydning for mange virksomheders succes. Vi vil betegne sponseringen 

som et medie, der selvfølgelig står overfor nogle udfordringer og svagheder, som f.eks. 

målbarheden, men også er i besiddelse af store forcer. Specielt samfundets udvikling og de 

mere kritiske forbrugere gør det vigtigt at ramme dem med paraderne nede og involvere dem i 

virksomheden og deres brand, frem for at bombardere dem med endnu en reklame. Dette 

giver os belæg for den første hypotese i vores opgave. 

Hypotesen er opstillet med baggrund i, hvorledes forskellige placeringer af sponsering i 

marketingmixet kan påvirke tilfredsheden af sidstnævnte. 

 

H1:” Jo højere prioritering en sponsor har af sponsering i deres marktingsmix, jo mere 

succesfuldt oplever de sponsoratet” 

H0: uafhængighed mellem prioriteringen i  marketingmixet og succes.   

 Ha: Der findes signifikant sammenhæng mellem de to variable 
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Succesfuldt Sponsering udgør 

en væsentlig post og 

er et centralt 

element i vores mix 

Udgør en væsentlig 

post men er et af flere 

relevante parametre i 

vores mix 

Mindre post og et af 

flere relevante 

parametre i vores 

mix 

Mindre post, som vi 

ikke aktivere 

gennem andre 

medier 

Antal succesfuldt / 

alle respondenter 

Svaret enig eller 

helt enig 

(9/9) = 100% (12/23)= 

52,2% 

(16/20)= 

80% 

(5/8)= 62,5% (42/60)= 70% 

 

Tabellen viser, at størstedelen (70%) af respondenterne opfatter deres sponsorat som 

succesfuldt, men derudover er det relevant at se at 100% af  respondenterne, som har placeret 

sponseringen centralt i deres marketing mix oplever, at det er succesfuldt. Kun lidt over 

halvdelen 52,2% af de respondenter som har sponsering som ”en stor post, men et af flere 

relevante parametre” oplever det som værende succesfuldt, hvorimod 80% procent, hvis det er 

en ”mindre post og et af flere relevante”.  

I bilag 20 ses chi-square testen, og en signifikantværdi værende 0,054 som er lidt højere end 

den tilladte p-værdi på 0,05. det betyder at vi ikke kan forkaste H0. 

Trods den manglende signifikante sammenhæng, så vurderer vi at der findes en tendens i det 

undersøgte. Sponsorer som har fuldt fokus på sponsering via et sponsorat centralt placeret i 

marketingmixet, er i højere grad tilfredse end de resterende. 

3.3 Formålet med at indgå sponsorater 

”Sponsorater er gode til at komme ind på områder, hvor man ikke hører til naturligt. 

Traditionelle medier har mistet effektivitet, dette kan sponsorater og deres platforme give.”  

- Christian Staffeldt, Nykredit 

Virksomhedernes formål med at indgå sponsorater kan være meget forskellige og afhænger af 

deres valgte markedsføringsstrategi. Bjørn Walliser nævner i en artikel, at opfattelsen af 

sponsering er meget forskellig med henblik på hvilken type, aktivitet, klub eller industri 

virksomheden vælger at sponsere
46

. Derfor er virksomhedernes overvejelser vigtige før de 

tager det endelige valg. Sponsering benyttes forskelligt i virksomhedernes marketingmix. 

Målsætningerne for sponsoraterne er ligeledes forskellige, da sponseringens virkemidler giver 

en række alternativer. De styrker som sponsorater besidder, såsom eksponering, hospitality og 

salg er nogle af de målsætninger, som virksomhederne kan have og må finde den rette 

udbyder til at opnå. Målsætninger og strategi for 2010 har ændret sig en smule i lyset af 

finanskrisen. F.eks. udtalte Christian Staffeldt fra Nykredit, at han har mærket et øget fokus 
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fra topledelsen på den reelle effekt af et sponsorat og et ønske om mere målbarhed. 

Sponsering oplever et fald, hvilket vil presse nogle brancher, som er særdeles afhængige af 

sponsorater
47

. Her vurderes det til, at antallet af virksomheder, der vil benytte 

sponseringsmediet, falder fra 62% brugt i 2009 til 59%, som vil bruge det i 2010. 

Trendanalysen 2010 beskriver derudover mere præcist, at kun 9% vil øge og hele 21% vil 

mindske anvendelsen. 

Men trods finanskrise og andre makroøkonomiske påvirkninger så er sponsering stadig et 

brugt og stærkt medie, og vil trods alt stå stærkere i 2010 end 2008, hvilket viser den vækst 

som mediet tidligere har oplevet. 

Så hvad kan sponsering egentlig? Konsulentfirmaet Promovator har udarbejdet syv 

målsætninger som sponsorer kan ramme gennem sponsorering. Det er salg, kendskab, 

relationer, image, intern motivation, handling og oplevelser. Guy Masterman nævner 

Competitive advantage, direct and indirect objectives, Awareness, image building, udvikle og 

bibeholde relationer som hans identificerede nøgleområder
48

. En tredje teoretiker Bjørn 

Walliser, som vi ligeledes har arbejdet med, nævner forbedre image, øge opmærksomhed, 

CSR, hospitality og medarbejder motivation
49

.  

De tre tolkninger indeholder grundlæggende de samme parametre men med enkelte 

forskellige fokuspunkter og formuleringer.  

Derudover har vi valgt at inddrage Pelsmacker et al.
50

, som har en anden tilgang til 

sponseringens objektiver. De har valgt at dele dem op i korporative- og marketing 

kommunikationsobjektiver. Under de to mulige objektiver, ligges der fokus på forskellige 

målgrupper i korporative kommunikationsobjektiverne og forskellige fokusområder i 

marketing kommunikationsobjektiverne, som virksomheden kan have. Derefter beskrives 

effekterne, som kan opnås
51

. Deres tilgang fokuserer på sponsering som 

kommunikationsmedie og på, hvordan dets styrker benyttes. 

Korporative kommunikationsobjektiver: 

Her er der fokus på forbrugerne, kanalmedlemmer og handelsrelationer, medarbejdere og 

opinionsledere og beslutningstagere. Ved forbrugerne kan sponsoratet øge kendskabet til 

virksomheden gennem eksponering, promovere og forbedre virksomhedens image, samt 

ændre forbrugernes opfattelse af virksomheden. Sidste effekt som de her nævner er at 
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involvere og integrere sig i det lokale miljø og samfund. Ser vi derefter på 

kanalmedlemmerne og handelsrelationerne, så kan man opbygge stærke handelsrelationer 

gennem hospitality, oplevelser og en større interesse i at samarbejde. Det er et område som 

virksomhederne også har fokus på, hvilket vi selv oplevede i vores besøg i Michael Laudrup 

Lounge på Brøndby Stadion, hvor der bliver lagt stor vægt på den gode oplevelse hos 

sponsorerne og deres gæster til arrangementet. Dette nævner de også i OB og FCN 

interviewene, hvor aktiviteter, som specielt udlandsrejser er meget givtige for sponsorerne, da 

det giver dem tid til at interagere, lave forretninger og danne lidt mere personlige relationer 

over en middag og et glas vin eller flere
52

. Tredje fokusgruppe er medarbejderne, hvor det er 

deres motivation og relation til virksomheden, som kan optimeres. Det kan også gøre det 

lettere at rekruttere nye medarbejdere. F.eks. er der meget fokus på disse områder i Anders 

Andersen’s Rengøring som Thomas Rubæk nævner flere gange i interviewet, og ligger vægt 

på, at det er vigtigt med en gennemarbejdet strategi omkring f.eks. billetter til specielt de store 

kampe (FCK-Brøndby og FCK- OB). 

Thomas Rubæk, Anders Andersen’s Rengøring udtaler: 

”Dette kan også være et incitament for at motivere vores sælgere og medarbejdere, når vi 

udlodder billetter som præmier i interne konkurrencer, og specielt til de store kampe mod 

Brøndby og OB” 

Den sidste målgruppe under korporative kommunikationsobjektiver er opinionsledere og 

beslutningstagere, hvor øget media opmærksomhed, opbygning af goodwill og personelle 

objektiver fra ledende personer i virksomhederne er i fokus. Her er KasiGroup et godt 

praktisk eksempel. Deres involvering er meget emotionelt baseret, gennem familien Nielsens 

relation til Brøndby IF, og fokuserer også meget på stor mediebevågenhed og opbyggelse af 

goodwill hos fans og resten af befolkningen via Unicef gennem de muligheder som 

KasiGroup har givet dem.   

Marketing kommunikationsobjektiver 

De fokusområder som Pelsmacker et al. beskriver, er opmærksomhedsopbygning, brand 

image og salgs/markedsandele. Nogle af områderne i de to forskellige objektiver krydses en 

smule, men det ses som en dobbelt effekt af det valgte parameter. 

Opmærksomhedsopbygningen skal fokuseres mod nuværende og potentielle kunder, men kan 

også hjælpe en virksomhed med at øge opmærksomheden omkring nye produkter. Derudover 

er det også muligt for sponsorerne at konfirmere deres status på markedet gennem et stort 
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sponsorat(f.eks. Sony Ericsson via deres VM i Syd Afrika sponsorat). Det andet område er 

brand image, som vi har været inde på tidligere, og omhandler at ændre opfattelsen af 

virksomheden, dens brand og produkter. Det kan give sponsoren en association mellem deres 

brand og det de sponserer og danne en synergi effekt hos modtageren. Sponsering kan, som 

de sidste objektiver fokuserer på, introducerer et nyt produkt til målgruppen eller opnå salg og 

øge sponsorens markedsandele. Ofte er det svært at måle et direkte salg effektueret af et 

sponsorat, da en købsproces oftest indeholder mange aspekter, men også da mediet gør det 

svært som Jeppe Lauritzen, Promovator udtaler:  

”Sponseringsmediets egenskaber gør det svært at kæde et salg sammen med en eksponering”. 

Denne hurtige gennemgang af Pelsmacker et al og deres tilgang, giver os et billede af de 

overordnede objektiver fra en anderledes synsvinkel, selvom objektiverne i deres anskuelse 

grundlæggende er de samme som de foregående tre.    

Via arbejdet med de overstående forskellige teoretiske tilgange og vores interviews har 

opstillet de målsætninger, som vi mener, er de væsentligste for virksomhederne i relation til 

vores fokusområde. Vi har fundet frem til otte overordnede målsætninger, som vi vil 

gennemgå i de følgende afsnit. 

Kendskab/Eksponering 

I lang tid var det anset som den væsentligste årsag til at sponsere, men tiderne og mediet har 

ændret sig og mulighederne blevet forbedret
53

. 

Grundlæggende bruger man sponsering på samme måde, som de øvrige marketingredskaber, 

til at øge opmærksomheden omkring sin virksomhed eller produkter. Fordelen ved sponsering 

er, at igennem sine virkemidler f.eks. inden for mindre sportsgrene og kulturaktiviteter, kan 

man nå nichegrupper, som andre medier ikke kan. Eksponering er oftest det primære formål 

ved store sponsoraftaler i kombination med andre målsætninger. Man kan stille 

spørgsmålstegn omkring denne form for sponsering opnår optimalt værdi, da sponsering har 

problemer med at udtrykke væsentlige budskaber, hvilket er i overensstemmelse med ELAM 

modellen
54

. Det er også et relevant redskab for sponsorerne i at opnå opmærksomhed(AIDA) 

omkring deres brand og/eller produkt. Det samme gælder i S-O-R, hvor eksponeringen 

fremkalder de nødvendige stimuli for at forsætte processen i effekthierarkiet. 

Denne problematik belyser vi på senere i opgaven, da vi analyserer sponsorernes 

målsætninger og opnået værdi på baggrund af vores kvantitative undersøgelse. 

Image 
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Image er som Pelsmacker et al. nævner et kommunikationsmål, da det kræver en del 

eksponering og associering via de rigtige faktorer. En effekt som sponsering kan opnå i 

målgruppen, da den rammer modtagerne med åbent sind i involverende arenaer. Det at 

opbygge et image er noget, som tager mange år, og kan blive ødelagt med en enkel negativ 

aktion. Dette er vilkårene i nutidens mediesamfund. Et sponsorat er ikke anderledes i denne 

forbindelse. Det kræver tålmodighed at indgå et sponsorat med langsigtet fokus, hvis 

sponsoratet skal være succesfuldt
55

. Vores undersøgelser viser også at 63% og størstedelen af 

sponsorerne har et langsigtet fokus, når de tegner et sponsorat
56

. 

Princippet bag denne imageforbedring er, at sponsorplatformens image skal smitte af på den 

pågældende virksomhed. Matchet mellem sponsor og den sponserede er relevant for at opnå 

den optimale afsmittende værdi. Vores undersøgelse viser et mismatch, da ingen af klubberne 

mener, at imageplejning er en af deres største styrker, hvilket er modsat sponsorerne, da ca. 

41% af dem prioritere image blandt deres målsætninger
57

. 

Relation  

Det er vigtigt at fokusere på relationen mellem klub og sponsor, den gensidige respekt og 

overensstemmelse i mission og forventninger ved sponsoratet. 

Relationsopbygning sker ligeledes på andre måder via sponsering og både på B2B og B2C 

markedet. Det mest relevante set i forhold til vores tilgang er relationen i B2B til sine 

nuværende eller potentielle samarbejdspartnere. Fokus fra klubberne er på at danne 

netværksklubber, der kan give sponsorerne flere incitamenter til at indgå sponsorater, da de 

kan danne nye forretningsrelationer med andre sponsorer. Hele 75% af de adspurgte 

sponsorer gør brug af de relationer, som er opbygget gennem klubbens netværk
58

, hvilket i sig 

selv gør dette punkt interessant. I netværk – og interaktionsteori vil vi beskæftige os nærmere 

med aspekterne i sponsorernes indbyrdes relationer
59

. 

Dette er et område, som klubberne mener de er gode til og har stort fokus på, da næsten 80% 

af klubberne, mener, at det er et af de områder de er bedst til. I sammenhæng med 

sponsorerne stemmer det ikke helt overens, da kun lige over halvdelen (52%) prioriterer 

relationer, som en af deres top 3 målsætninger
60

. 
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Konkurrencemæssige fordele  

Fordelene kan opnås gennem nogle af de andre målsætninger. Det kan også være, at 

virksomheden er den eneste i sin branche, som har lov til at sponsere den respektive klub og 

derigennem opnå præferencer hos modtagerne. Det benytter de sig f.eks. af i OB, som Jack 

Jørgensen udtaler: 

”I det øverste lag findes eksklusiv partner og prefered partner. I disse grupper er der kun en 

sponsor for hver branche”. 

I HB Køge bruges det på en anden måde, da klubben indimellem afholder netværksmøder, 

hvor der kun må deltage en enkelt eller to fra hver branche
61

. 

Sponsering kan desuden give muligheden for at komme i dialog med målgruppen på en 

anderledes måde end normalt. Kunden vil oftest være mere åben og kommunikativ i en 

situation, hvor vedkommende føler sig godt tilpas. Dermed kan det også give et forspring i 

forhold til  

konkurrerende virksomheder, der kæmper om de samme kunder og ikke benytter sponsering.  

Søren Colding KasiGroup udtaler omkring deres ageren via sponsering på deres tyske 

marked: 

”Det handler om at differentiere sig. Det behøver ikke være den store forkromede løsning.., 

Der er ikke nogle andre i vores branche, der gør det”. 

Der findes også eksempler, hvor det er et must at være sponsor for en bestemt platform, typisk 

inden for sportens verden. Det skyldes, at al forretningssnak foregår i den pågældende klubs 

regi, og man derfor udelukker sig selv ved ikke at være til stede iflg. Jeppe Lauritzen, 

Promovator
62

.   

Oplevelser 

En fodboldkamp, en udlandsrejse eller andre aktiviteter, som de sponserede objekter 

arrangerer, er oplevelser som sponsorerne får via deres sponsorater. Det er gennem 

oplevelserne, at mange af relationerne dannes. I vores undersøgelser ligger oplevelser ikke 

som den højeste prioritet hos sponsorerne med knap 30%
63

, men i vores interview fortalte alle 

sponsorerne om vigtigheden af udlandsrejserne og andre aktiviteter som f.eks. foredrag fra 
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spændende personer. Thomas Rubæk fra Anders Andersen’s Rengøring siger om 

udlandsrejserne med FCK: 

”Det er der total styr på, der bliver virkelig nurset om en, og der får man virkelig snakket 

forretning” 

Så oplevelserne må anses for at være en vigtig, men udefinerbar størrelse, som indgår som en 

del i mange af de andre målsætninger. 

Intern motivation 

Medarbejderne er en vigtig del af virksomhederne, hvilket ligeledes nævnes af Pelsmacker et 

al
64

. Det er afgørende, at de ansatte er motiveret og glade i deres job
65

. Sponsering kan være et 

redskab til at skabe denne motivation og tilfredshed hos medarbejderne via billetter til kampe 

eller stolthed over virksomhedens sponsorat i en klub eller af en begivenhed. Sponsoratet kan 

endvidere bruges til at involvere de ansatte i deres arbejde ved at skabe relation på tværs af 

afdelinger. Derudover kan det gøre det nemmere at rekruttere nye medarbejdere, da 

virksomheden har mulighed for at give medarbejderne unikke oplevelser som ikke fås i andre 

virksomheder. Oplevelserne kan være med til at fastholde de gode medarbejdere. Ligeledes 

kan samme påvirkning benyttes overfor virksomhedens aktionærer og andre interessenter.  

I Anders Andersen’s Rengøring bruger de meget intern motivering som Thomas Rubæk 

udtaler: 

”Herinde ligger vi en strategi hvordan billetterne bruges for hver kamp” og fortsætter ”… vi 

trækker allerede inden sæsonstart lod omkring hvilket kampe hver sælger har adgang til VIP 

afdelingen”. 

Salg 

En positiv bundlinjen må anses for værende det alt overskyggende mål for virksomheder ved 

at markedsføre. Ved sponsering er det mere en indirekte effekt af alle de andre målsætninger 

end den direkte målsætning. Da det som nævnt er meget svært at opnå og dokumentere det 

direkte salg. Via sponsering vil det sædvanligvis være ved events, hvor der er mulighed for 

sponsoren at integrere sit produkt i det oprindelige formål, og på den baggrund sælge det 

direkte under eventen. Salget kan godt være det primære mål, men oftest er det en del af en 

større sponsorplan, hvor der er andre formål med sponsoratet. Vi kan dog se i vores 

undersøgelse, at flere sponsorer har salg som en af deres primære målsætninger (56,25%), 

hvorimod det kun er midterklubberne, der mener, at det er de gode til at håndtere det (71%). 
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Derudover ligger topklubberne på 50% og bundklubberne på 0
66

. Det store fokus på det 

direkte salg via sponsorater kommer lidt bag på os, da det ikke normalt er her sponseringen 

har sine styrker
67

. 

Personlig relaterede mål 

Personlige relaterede mål er en tilgang, som er set ofte i den tid sponsering har eksisteret og 

kommer fra virksomheder/personer, der har personlige interesser i det sponserede objekt.  Der 

er mange eksempler på tømmermesteren, som sponserer sin datters håndboldshold, uden at 

opnå en egentlig effekt ved det. I tilfælde, hvor vi beskæftiger os med væsentlig større beløb, 

betyder det, at de personlige interesser sjældent står alene, da meget få virksomheder har råd 

og interesse i at ”investere” kapital uden nogen forretningsmæssig effekt. Vores bedste 

eksempel på dette er KasiGroup. De har opnået en masse effekter af deres indtræden i 

Brøndby IF, om alle har været indirekte eller om man har kalkuleret med dem, ved de nok 

kun internt i KasiGroup. En ting er sikkert, de har opnået en kæmpe eksponering, 

kendskabsgrad og en del point på goodwillkontoen. Disse effekter kan være en klar fordel for 

deres nystartet håndboldsprojekt AG København.   

 

Overstående målsætninger kan alle kombineres i utallige kombinationer i det samme 

sponsorat. Vi finder det relevant og interessant, at undersøge om der findes en sammenhæng 

mellem typer af klubber og hvilke målsætninger disse kan opfylde. Vi har udvalgt de to 

målsætninger, som vores empiri har vist værende nogle af de mest efterspurgte, hvilket 

udmønter sig i vores næste hypotese. 

 

H2:”Topklubber er bedre til at opfylde målsætninger omkring eksponering og hospitality end 

de resterende klubber”  

 

I bilag 21 ses det tydeligt, at der ikke kan konkluderes noget endeligt omkring eksponering. 

75 % af topklubberne har valgt dette som en af de målsætninger de er bedst til at opfylde, 

mens der ved de resterende ti klubber var ni som valgte eksponering. 

Ved relationer/hospitality observeres der umiddelbart en forskel fra topholdene til de 

resterende. Samtlige topklubber har valgt denne målsætning, mens 7 ud af de resterende 10 

har valgt denne. 
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På baggrund af overstående vurdere vi, at topklubberne ikke skiller sig nævneværdigt ud 

omkring opfyldelse af eksponering, mens relationer/hopitality er et område, hvor 

topklubberne er bedre end de resterende, hvilket umiddelbart stemmer overens med deres 

bedre faciliteter og økonomiske ressourcer, som vi har fået pointeret i vores interviews.  

Dette betyder, at hvis en virksomhed har hospitality som en vigtig målsætning, så er der størst 

mulighed for at få denne opfyldt i en topklub. Der findes dog en række andre overvejelser 

omkring klubvalg, som gør, at ikke alle virksomheder med hospitality som målsætning er 

sponsor i en topklub. Dette vil vi undersøge nærmere i løbet af opgaven. 

Fig.3.3.1 Sponseringens Objektiver 
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3.4 Sponseringens styrker og svagheder 

”Det handler altså om at møde målgruppen de rigtige steder og være den som de finder 

interessant frem for at være den, der konstant afbryder og blot fremstår som en blandt 

mange” 

- Jeppe Lauritzen, Promovator 

 

Sponseringens styrker ligger i de muligheder, der er for at nå modtageren med ”åbne” arme i 

arenaer, hvor de føler sig hjemme og ofte er følelsesmæssige involveret og passioneret for det 

sponserede objekt. Det er mere emotioner end rationaler, som er det primære fokus, hvilket 

stemmer overens med den perifere rute i ELAM modellen
68

.  

Sponsorerne kan optimere værdien af sponsoratet via relationen til det sponserede objekt og 

muligheden for at opnå association med det sponserede objekt og derigennem en positiv 

positionering hos modtageren. Sponsering viser et engagement fra sponsors side og gør, at det 

er målgruppen, der kommer til sponsoren gennem events og andet aktivering, hvilket igen 

viser deres involvering.   

En styrke er de objektiver som sponsering tilgodeser og sponsorerne kan have som deres 

målsætninger. Sponsorerne har større mulighed for at opnå den ønskede værdi ved at have 

klarlagt deres målsætninger og udarbejdet deres aktiveringsstrategi. 

 

En svaghed ved sponseringsmediet er, at det sjældent kan står alene og gerne skal aktiveres 

gennem forskellige kanaler for, at man opnå den optimale effekt. Det betyder også, at et 

sponsorat ofte bliver dyrere end det som sponsorkontrakten lyder på. Mange steder nævnes en 

investering i en til to kategorien, altså at man skal aktivere for det dobbelte af det man har 

brugt på sponsoratet(Jeppe Lauritzen, Promovator og Jesper Lenskjold, HB Køge). Fra IEG 

konferencen som vi kommer mere ind på i afsnittet om sponsortrends nævnes op til tre gange 

sin investering. Det betyder, at i de sponseringsbudgetter som virksomhederne arbejder med, 

skal de huske at inkludere aktiveringen ellers opnå de ikke den optimale effekt, som Christian 

Staffeldt fra Nykredit udtaler: 

”Aktivering fylder rigtig meget i dag. På de nye tiltag er det altafgørende, at vi aktiverer og 

der bliver afsat penge til det” 

Et andet problem for sponsering er de begrænsede budskaber som mediet kan give deres 

modtagere, som ifølge ELAM betyder, at sponseringen skal agere på sine andre styrker for at 
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opnå den ønskede effekt. Selve platformen, hvor budskabet udsendes, er involverende, men 

problemet er indholdet, f.eks. på en bannerreklame eller en trøjesponsor. Effektmålingerne af 

sponsorater er ikke optimale, da det er svært at måle et præcist resultat af værdien, da der 

implicit bliver inkluderet flere parametre. Målemetoderne af den direkte og afledte effekt 

befinder sig stadigt på forholdsvis uprøvet og uudforsket plan, hvilket er en ufordring som 

virksomhederne gerne ser løst bedst muligt
69

. Der begynder at komme flere udbydere af 

måleløsninger, hvilket er godt for sponsering som medie, da det umiddelbart vil betyde større 

konkurrenceintensitet på markedet mellem udbyderne og en udvikling af bedre og mere 

præcise metoder.  

Fordelene og ulemperne afhænger af, hvilken type sponsering som virksomhederne vælger at 

benytte. De forskellige typer gennemgås i efterfølgende afsnit, hvor vi ser på deres 

forskelligheder, styrker og svagheder. 

3.5 Sponseringstyper 

Overordnet set er sponsering i dag opdelt i tre forskellige typer som har hver deres styrker og 

svagheder set i forhold til de andre typer og i forhold til andre medier. Dybest set er det 

muligt at sponsere hvad som helst, hvilket gør det fornuftigt at dele sponsorater op i nogle 

overordnede kategorier.  

Kategorierne har forskellige styrker alt efter, hvad man ønsker at opnå som sponsor. 

Kategorierne er udarbejdet med udgangspunkt i de foretagne interview og læst litteratur. Vi 

tager udgangspunkt i en tabel, som Promovator har kreeret, der giver et overblik over de 

platforme som kategorierne berører, og har bedømt dem alt efter de styrker på områderne, 

som Promovator mener, definerer dem. Tabellen kan ses nedenfor som fig.3.5.1. De tre typer 

er sportssponsering, kulturelsponsering og socialsponsering. Den nuværende inddeling af 

sponsorkroner indenfor typerne, har vi haft svært ved at finde, så vi har valgt at gøre brug af 

den nyeste, som vi har kunnet finde. Der er selvfølgelig sket en udvikling siden, men 

fordelingen skal også kun give et overblik. Fordelingen iflg. opgørelsen er sport sponseringen 

er den suverænt største med 74%, kultur og socialsponseringen står så henholdsvis for 12 og 

7%, hvor de sidste dele er noteret under andet
70

. 

For at opnå en bedre forståelse for de tre alternativer vil vi komme med en kort præcisering af 

dem nedenfor. Det skal dog gøres klart, at da vi i vores opgave har valgt at fokusere på 

sportssponsering, vil dette afsnit være noget mere specificeret og dybdegående end de andre. 
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Fig.3.5.1.1
71

 

 

 

3.5.1 Sportssponsorater 

Denne er klart den største og mest kendte kategori, og såvel i Danmark som i resten af verden 

bruges langt størstedelen af sponsorbudgetterne på sponsorater indenfor sportens verden. I 

Danmark er det nationalsporten fodbold, der har den klart største eksponering, og tager flest 

af sponsorkronerne. Derefter følger håndbold, der i de seneste år med succesen på specielt 

herresiden har opnået større fokus. Herefter kommer mange af de mindre forbund, som er 

endnu mere afhængige af sponsorater, da de ikke opnår del i tv pengene, som de større 

sportsgrene. Eksponeringen er et centralt område i sponsering, da det en del af den modydelse 

som det sponserede objekt sælger sit ”produkt” via.  Der indgår selvfølgelig flere parametre i 

den portefølje, som de sponserede udbyder, men afhænger i stor grad af, hvad sponsorerne 

efterspørger. Sponsorerne benytter sportssponseringen pga. sponseringens styrker bliver 

berettiget i en verden fuld af passion, interesse og involvering i den klub/brand/person, som 

man holder med. Sportssponseringens styrker er meget brede, hvis vi kigger på Promovators 

opsatte matrix, hvor ingen af områderne får under tre plusser. Det er dog specielt kendskab, 

der er sportens stærkeste side, hvilket stemmer overens med eksponeringen via tv, hvis vi 

snakker fodbold eller håndbold, og gennem bannerreklamer og trøje/buksesponsorer osv. 

Søren Colding KasiGroup nævnte flere gange i vores interview, at der ligger en styrke i at 

opbygge relationer via sportssponsorater
72

. En relation kan opbygges og styrkes gennem den 

hospitality, oplevelser og personlige kontrakt som f.eks. en kamp på Brøndby Station giver 

samarbejdspartnerne. Intern motivation for medarbejderne er også meget benyttet hos 

sponsorerne, hvilket Søren Colding KasiGroup ligeledes nævner. KasiGroup benytter sig 

meget af at give medarbejderne billetter til kampene og arrangerer events, som de kan deltage 

i og derigennem motivere og øger deres tilfredshed og glæde i jobbet
73

. Tre plusser får salg, 
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image og oplevelser og her er vi ikke helt enige med Promovator. Specielt oplevelsen kan 

være stor til de rigtige kampe/begivenheder, og image er meget afhængig af øjnene som ser. 

Da en entusiastisk fan af f.eks. Brøndby IF vil tænkte meget positive om en sponsor, der 

hjælper hans klub med at få de bedste spillere, eller en AGF fan, der værdisætter en sponsor, 

som hjælper med overlevelse, meget højt.   

3.5.2 Kultur sponsering 

Dette område har oplevet en stor fremgang de seneste år, men bremset under krisen.  Det er et 

område, som indeholder klassisk kultur som opera, museum, teater og ballet, men også 

moderne kultur som musik, stand-up, festivaler og forlystelsesparker. De har nydt godt af 

sponsorkronerne, men er også blevet mere og mere afhængige af dem, da opsætningerne og 

forventninger hos forbrugerne er steget i takt med budgetterne. Det er et område, hvor 

aktørerne skal træde varsomt, da flere også er offentlige støttet og her kan kunstnerne eller 

organisationerne risikere, at deres integritet ødelægges ved at indgå disse kommercielle 

aftaler
74

. Kulturområdet står for 12 % af det danske sponsormarked iflg. en opgørelse fra 

2007
75

. Dette har nok ændret sig i takt med trenden, så det i dag fordeler sig anderledes. 

Kulturens styrker ligger helt sikkert i oplevelsen, efterfulgt af image og relationer, som alle tre 

ting høre sammen i en lille symbiose, der kan være betydende for sponsoren. Der menes 

derimod fra Promovators side, at de resterende områder står lidt svagere hos kultur, men det 

anser vi igen for at være relativ og være afhængigt af, hvilken målgruppe og målsætning 

sponsoren har. 

3.5.3 Social sponsering  

”Social sponsering er forbrugernes favoritkanal, fordi den taler til følelser og går lige ind i 

hjertet” 

- Lisa Johansen og Kim Jørstad ”fundraising for attraktioner”  

Socialsponsering er et medie som i de seneste år har oplevet en markant vækst.. Det er blevet 

en trend for virksomhederne mere og mere at gøre sig i CSR og blive forbundet med 

velgørenhedsorganisationers formål og med de værdier som værdsættes i nutidens samfund. 

Sponsoren skal træde varsomt ved kultur sponsering og det skal de ligeledes ved social 

sponsering omend endnu mere. Det er her endnu vigtigere, at der kan ses en relevans og 

sammenhæng mellem sponsoren og den sponserede for, at det ikke skal virke utroværdigt og 
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mistænkeligt. Social sponseringens styrker ligger iflg. Promovator i imagedelen og den 

interne motivation, hvilke er klart, da man kan ramme områder, hvor folk er meget 

passioneret og involveret. Modtageren har ofte en klar holdning til områder som f.eks. dyre- 

eller børnevelfærd og derfor kan det være klart imageforbedrende. Her er den tidligere nævnte 

grænse mellem en donation og sponsering en tæt balancegang og handler meget omkring, 

hvilke events, der er tale om. Her kan diskussionen omkring modydelsen igen opstå og en 

imageforbedring og medarbejdermotivation må ses som klare modydelser og rene 

målsætninger for nogle virksomheder. Gode eksempler kan nævnes som 

Muskelsvindsfondens årlige ”Åh Abe koncerter” med TrygVesta som sponsor og Ecco 

Walkathon, der tiltrækker mange tusinde deltagere, som hver udløser et beløb pr. tilbagelagt 

kilometer til godgørenhed.  

Et andet område inden for socialsponsering er miljø, som er i fokus som en af faktorerne i 

virksomhedernes CSR fokus. Dette fokus er kommet med baggrund i bl.a.. den tidligere 

amerikanske vicepræsident Al Gores Oscarvidende dokumentarfilm omkring klima 

forandringerne, men også mange andre forskers udtagelser om de problematikker, som de 

mener vi, som samfund står overfor. Hertil kommer også COP15(klimakonferencen) i 

København 2009 som kun øgede det danske fokus endnu mere.  

 

De tre ovenfornævnte typer af sponsering indeholder flere områder end de nævnte og vi viser 

en oversigt i bilag 41, hvor størstedelen af porteføljemulighederne kan ses. 

Nogle sponsorater dækker over flere typer på en gang og specielt sportssponsering har taget 

CSR vinklen til sig i virksomhedens overvejelser og målsætninger ved et sponsorat. Et 

eksempel som KasiGroup, hvor de har valgt at give trøjetrykket til Unicef og ligeledes 

sponseret en loge til fri benyttelse for Unicef og deres samarbejdspartnere. Dette viser 

virksomhedens CSR fokus og positionere virksomheden stærkt hos modtageren, selvom de 

ikke har brug for eksponeringen i Danmark med hensigt på salg. Et andet eksempel er 

Nykredit, hvor fokus er på motions- og sundhedstrenden, hvilket de sponsorer gennem bl.a. 

Nykredit maraton, Golf og fokus på lignende events i fremtiden. Derudover bruger de også 

trenden til intern motivation gennem bl.a. ”cykel på arbejde” kampagner. Hertil kommer de 

nye digitale medier som hele tiden vinder ind og opstår. Det giver både nye 

aktiveringsmuligheder, som vi vil komme ind på senere, men også nye ideer til områder, der 

kan sponseres. Blandt de nye muligheder er 3d-banner reklamer, mobil aktivering og 

alternativ sponsering af tv-programmer. 
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3.6 Aktivering  

”It’s not about the size of the sponsorship, but about activation and results" 

- IEGs præsident Lesa Ulkman 

 

Når en virksomhed har købt et sponsorat, har den to muligheder. Virksomheden kan vælge at 

lade sponsoratet stå alene og passe sig selv. I disse tilfælde vil der ofte være tale om ren 

eksponering, f.eks. i form af tv eksponering via bannerreklamer. 

En opgørelse fra 2007 viser, at sportssponsorerne bruger omkring 65 % af sponsoratets 

investering udover på at aktivere det
76

. Aktivering giver virksomhederne mulighed for en helt 

eksistentiel ting, nemlig at møde deres målgruppe. Vigtigheden af aktivering udtrykker 

konsulent ved Promovator Thomas Bierholm således
77

: 

”Kort sagt ligger en stor del af merværdien ved at arbejde med sponsering i at aktivere de 

rigtigt valgte sponsorater over for den rigtige målgruppe” 

Der findes flere måder at aktivere sit sponsorat på. Virksomhederne kan vælge at aktivere 

sponsoratet Live. Live aktivering giver virksomheden en unik mulighed for at give 

målgruppen en autentisk og involverende oplevelse. Live aktivering har en mængdemæssig 

grænse, hvilket betyder, at det er en nøje udvalgt målgruppe virksomheden inviterer. I praksis 

har vi selv oplevet dette via vores besøg på Brøndby Stadion i Michael Laudrup lounge. 

KasiGroup er hovedsponsor i Brøndby IF og aktiverer deres sponsorat ved bl.a. store 

arrangementer på stadion. De inviterede får mulighed for buffet, fri bar, tæppe med logo og 

fodbold i lædersæder. Alt sammen er for at forkæle virksomhedens samarbejdspartnere. 

Traditionel aktivering består oftest af en reklame enten i tv eller andre medier, som 

virksomhederne vælger at koble på deres sponsorat. Således bliver sponsoratet aktiveret, men 

det er når det passer virksomheden, hvilket kan irriterer målgruppen. Den traditionelle 

aktivering giver mulighed for at ramme bredt, og dermed inddrage væsentlig flere mennesker 

end live aktivering. Virksomheden Lauritz Knudsen aktiverede deres sponsorat af den danske 

håndbold herrelandshold bl.a. igennem tv reklamer. Derved blev håndbold sponsoratet 

aktiveret, og holdt i live igennem andre medier.  

Den nyeste mulige form for aktivering er digital. De mange nye digitale platforme og sociale 

netværk giver virksomhederne enorme muligheder. Digital aktivering rammer alle 

passionerede målgrupper, og vigtigst, når målgruppen ønsker det.  
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I praksis har Carlsberg været enormt gode til denne form for aktivering. I forbindelse med 

virksomhedens fodbold sponsorater har de oprettet platforme på nettet. På hjemmesiden 

http://tv.carlsbergsport.dk/ kan brugerne indsende videoer med deres tricks og på andre måder 

interagere. Disse videoer bliver bl.a. også lagt ud på YouTube og når et endnu større 

publikum.  En helt unik måde at aktivere på, hvorpå målgruppen er involveret og dermed i en 

anden sindstilstand end ved f. eks eksponering af tv reklamer. Ifølge vores undersøgelse er der 

på nuværende tidspunkt ikke nogle af sponsorerne der benytter digital aktivering
78

. 

 

I bilag 48 ses et interessant mismatch angående aktiveringen. Klubberne mener overordnet, at 

det er dem som står for aktiveringen og ikke sponsorerne. De adspurgte sponsorer mener 

derimod, at det er dem som aktiverer og dermed har ansvaret selv for succesen.  

 

Aktivering er utvivlsomt en vigtig del af et sponsorat, og kan konkretiseres, som nævnt i 

afsnittet, på adskillige måder. Hvorvidt aktivering også påvirker noget af det vigtigste ved et 

sponsorat, nemlig tilfredsheden, det ønsker vi at belyse ved test af følgende hypotese. 

 

H3: ” De virksomheder som selv aktivere deres sponsorat, er tilfredse med deres sponsorat” 

H0: Tilfredsheden er ikke afhængig af egen aktivering 

Ha: Der findes signifikant sammenhæng mellem de to variable 

Vi ønsker at teste om der er en sammenhæng mellem de virksomheder der aktiverer deres 

sponsorat og mener deres sponsorat er succesfulde. Krydstabellen i bilag 22 viser, at 90 % af 

respondenterne har svaret enig eller helt enig i, at det er afgørende for virksomheden selv at 

aktivere sit sponsorat samtidig med de oplever deres sponsorat som succesfuldt. Derudover 

mener 100% af de utilfredse sponsorer også, at egen aktivering er afgørende for sponsoratets 

succes. 

Det er to modsatrettet høje procenter og vi har herefter testet om vi kan afvise 

uafhængigheden mellem variablerne via en chi-square test. Chi-square testen viser en 

signifikansværdi højere end den tilladte 0,05, for at kunne forkaste H0. Signifikansværdien på 

0,436 betyder, at vi ikke kan påvise afhængighed mellem variablerne. 

Vi er af den overbevisning, at der findes en tendens i det undersøgte. Virksomheder som selv 

aktiverer deres sponsorat er i højere grad mere tilfredse med deres sponsorat end de 

resterende. Således har 38 ud af 42 tilfredse sponsorer fokus på egen aktivering, hvilket for os 
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viser en klar tendens. Sammenhængen er dog ikke signifikant, da samtlige af de utilfredse 

sponsorer også har fokus på egen aktivering. 

3.7 Finanskrisen og effektmåling 

”  .. marketers today remain unsure of how sponsorship works and how to properly measure 

its business value” 

- Bill Harvey, Next Century Media
79

. 

 

I løbet af de sidste år har finanskrisen haft betydning for mange virksomheders indtjening, 

hvilket på overordnet niveau har betydet nedskæringer og negativ udvikling på bundlinjen. I 

forhold til markedsføring har det for mange betydet mindre budgetter og højere krav til 

dokumentation
80

.  

Tv, magasiner og andre mere traditionelle medier har i mange år kunne dokumentere deres 

effektivitet ved relativ simple automatiske målinger, hvorved det er muligt at opgøre og betale 

for antallet af potentielle kunder som eksponeres. I en periode med lavkonjunktur og højere 

krav til resultatet giver det, de omtalte medier en fordel set i forhold til sponseringsmediet. 

Omkring den seneste udvikling indenfor sponsering siger Jeppe Lauritzen Promovator
81

: 

”Der er helt klart en tendens til større fokus på effektmåling og dokumentation” 

Citatet fortæller, at der i perioden inden finanskrisen ikke var specielt stort fokus på at skulle 

bevise afkastet af sponsoratet, men blot et ønske om at være eksplorative og mest synlig på 

markedet. Dette understreges af Jeppe Lauritzen, som omkring de ændrede krav jvf. 

finanskrisen siger følgende:  

”Rådgivningen gik fra meget kreativ, til rådgivning om downsizing. Sponsorerne er blevet 

mere opmærksomme på det kortsigtede og dokumentationen, således de kan konkurrere mere 

med traditionelle medier” 

Finanskrisen har utvivlsomt betydet, at det i dag fra den øverste ledelses side, efterspørges 

flere og mere veldokumenterede målinger og resultater af et sponsorat end der blev gjort 

tidligere. Ligeledes fortæller Jeppe Lauritzen, at finanskrisen har indvirket positivt på 

ændringen af udbyders (klubbernes) attitude. Tidligere blev virksomhederne ofte mødt med 

arrogance og udokumenteret prisstigning af udbyder. I dag er udbyder oftest imødekommen, 

forberedt og i det hele taget mere ydmygt overfor salg af et sponsorat end tidligere.  
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Magtfordelingen mellem de to parter er ændret, som det fremstår af overstående. Mange vil 

mene, at magten altid ligger hos parten med pengene, i dette tilfælde sponsorerne Dette er kun 

en relativ sandhed, da graden af konkurrence i høj grad influerer herpå. I forhold til perioder 

med højkonjunktur, hvor virksomhederne øger budgetterne og efterspørger et muligt 

sponsorobjekt, så forholder det sig anderledes i en tid med finanskrise. Finanskrisen har skåret 

mængden af virksomheder, som sponserer og overvejer at sponsere ned, og dermed er det nu 

udbyderne, der efterspørger. Det faktum har betydet, at udbyderne nu er tvunget til at kunne 

dokumenterer sponsoratets værdi, og ligeledes har virksomhederne fået en større indflydelse 

på sponsoratets vilkår fortæller Jeppe Lauritzen
82

. 

 

Finanskrisens har haft indflydelse på stort set alle virksomheder og for langt de fleste på en 

negativ facon. Den negative økonomiske påvirkning vil vi gerne undersøge, hvorledes ændrer 

sponsorernes holdning til deres sponsorat. Derfor har vi sammenfattet en hypotese, hvor vi 

undersøger finanskrisens påvirkning i forhold til i hvor høj grad sponsorerne er opsøgende i 

forhold til optimering af deres sponsorat. 

 

H4:”Jo større betydning en sponsor oplever at finanskrisen har haft, jo mere opsøgende har 

sponsoren været til klubben i forhold til optimering af sponsoratet” 

H0: Hvorvidt sponsoren opsøger klubben er uafhængig af finanskrisens betydning for 

sponsoren                 

Ha: Der findes sammenhæng mellem de to variable 

 

I bilag 23 observerer vi, at omkring 50% af de sponsorer, som ikke har skåret ned i deres 

sponsorat, heller ikke har kontaktet klubben for optimering, mens 30% trods ingen 

nedskæringer stadig har haft kontakt med klubben. 

De sponsorer, som har skåret i deres sponsorat, er ligeligt fordelt omkring at have taget 

kontakt til klubben. 27% af de sponsorer, som har skåret i deres sponsorat, har ikke kontaktet 

klubben, mens der ligeledes er 27%, som har kontaktet klubben. De resterende har svaret 

hverken eller. 

Det ser således ud til, at der er en form for sammenhæng mellem, hvornår sponsoren opsøger 

klubben og sponsorens opfattelse af finanskrisens effekt. Sponsorer, som ikke er påvirket af 

finanskrisen, opsøger i højere grad klubberne, end sponsorer som er påvirket af krisen. 
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Ligeledes er en stor andel af de sponsorer, som er hverken enige/uenige i finanskrisens 

påvirkning, også hverken enige/uenige i, hvorvidt de opsøger klubben. 

Sidst og vigtigt for fordelingen af respondenter, er de sponsorer, som ikke har optimeret deres 

sponsorat. Her ses en klar overvægt i forhold til ikke at have skåret i sit sponsorat. 

Chi-square testen viser en p=0,028 hvilket på et 95% signifikansniveau betyder at vi kan 

afvise H0, og dermed kan konkluderer, at der eksisterer sammenhæng mellem de to variabler. 

Vi ser en tendens i det undersøgte, som belyser en sammenhæng mellem, at de sponsorer, som 

ikke har skåret i deres sponsorat, grundet finanskrisen, i højere grad har haft fokus på 

optimering, set i forhold til de sponsorer som har skåret i deres sponsorat. 

3.7.1 Effektmåling  

Effektmåling er et område, hvor alt markedsføring har haft det svært og virket meget 

uhåndgribeligt for topledelsen i virksomhederne. Det er med tiden blevet bedre, jo mere fokus 

virksomhederne har på at marketingchefer skulle kunne dokumentere effekterne 

virksomhedens kampagner. Bl.a. dette fokus fik en række forskere til at belyse emnet 

heriblandt Meenaghan, og Tripodi et al
83

. I takt med at teorien og metoderne blev bedre, 

startede eksterne konsulentvirksomheder op med speciale i effektmåling. Det har gjort mange 

af de forskellige parametre mere håndgribelige og vundet marketingsafdelinger en større 

accept. Sponseringens problem er, at den befinder sig på det stadie, hvor flere af de andre 

medier tidligere befandt sig og den direkte effekt er svær at måle. I lyset af finanskrisen 

oplever vi, at virksomhederne har endnu mere fokus på dokumentation af bruget af deres 

økonomiske ressourcer, hvilket flere af vores interviews også indikerer. Hvordan man 

optimerer denne måling er svær, da sponsering er en abstrakt størrelse og dens effekt på et 

køb står sjældent alene, da der oftest er flere parametre i spil samtidig. Markedet er begyndt at 

ekspandere, da der kommer flere udbydere af måleløsninger, både af sponsorater og mere 

traditionelle markedsføringsværktøjers effekt
84

. De målinger, der på nuværende tidspunkt 

bliver foretaget, er mest på eksponering(Tv, Aviser, Nettet og andre relevante medier). Et af 

de nyeste udviklede værktøjer til måling af sponsoratets effekt er det dansk udviklede ROSE© 

fra MEC Acces i samarbejde med et forskerteam fra CBS
85

. En af udviklerne udtaler: 
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”Med ROSE© kan vi måle forbrugernes opfattelse af brandet før og efter en given oplevelse – 

og se på sammenhængen mellem oplevelsen og brandet, og forstå, hvilke dele af oplevelsen, 

der driver brand effekten” 

Det smarte ved denne metode er, at den ikke kun inkluderer eksponeringen, men hele 

oplevelsen og alle de parametre som en event indeholder. Et andet fokus er præ og post 

målingerne, derigennem forsøger metoden at isolere effekten til den respektive event. Dette er 

efter vores opfattelse også en af de rigtige veje at tage med henblik på fremtiden, men der er 

dog stadig en masse usikkerheder forbundet med metoden, da det f.eks. er svært at tage højde 

for prækendskabet til og opfattelsen af den enkelte brand og sponsoratets effekt over en 

længere periode.    

I Superligaklubberne OB og HB Køge benytter de sig af et eksternt firma, SponsorInsight, til 

de af deres største sponsorer, der efterspørger det
86

. Iflg. Søren Colding KasiGroup foretager 

Brøndby IF ligeledes målinger for deres største sponsorer
87

. Thomas Rubæk fra Anders 

Andersen’s Rengøring fortæller, at de sjældent har modtaget målinger fra FCK
88

. Thomas 

Rubæk mener, at sponsorerne kun modtager målingerne, når der kan påvises, at sponsoren er 

eksponeret for en værdi som er tilfredsstillende i forhold til sponsoratets beløb.  Flere spillere 

findes på området i dag og for bare at nævne nogle enkelte som MEC Access, 

Communication-Research og SponsorInsight. Effektmålingen er stadig lidt i en gråzone og 

helt sikkert et område, der vil blive forsket i og som vil udvikle sig yderligere over de 

kommende perioder til gavn for alle parter i markedet.  

Finanskrisens har haft indflydelse på stort set alle virksomheder, og for langt de fleste på en 

negativ facon.  

I relationen til belysningen af effekt- og dokumentationsovervejelser omkring sponsering, 

mener vi det er på sin plads at undersøge, hvorvidt effektmåling konkret er med til at belyse 

mulige problemstillinger. I direkte relevans til opgaven og overstående afsnit, ønsker vi at 

undersøge følgende hypotese. 

 

H5: ”Jo mere fokus en sponsor har på effektmåling, jo større effekt mener de finanskrisen har 

haft" 

H0: Fokus på effektmåling er ikke afhængig af opfattelse af finanskrisen   

 Ha: Der findes signifikant sammenhæng mellem de to variable 
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De klubber, som ikke har skåret i deres sponsorat, fordeler sig ligeligt i opfattelsen af fokus på 

effektmåling. Ud af de 15 sponsorer som har skåret i deres sponsorater, ses i bilag 24 kun en 

sponsor, som har svaret negativt til effektmåling, mens 6 har svaret positivt og de resterende 

har svaret hverken eller. Samtidig kan aflæses, at de sponsorer, som ikke har fokus på 

effektmåling, heller ikke skærer i deres sponsorat 

Chi-square testen viser en p værdi= 0,246 hvilket er langt over grænseværdien, og dermed kan 

vi ikke afvise H0 omhandlende uafhængig mellem de to variable. 

Selvom der i krydstabellen viste sig en form for sammenhæng, så bevirker de mange 

”hverken eller” svar, at vi kan konkludere nogle sammenhæng mellem effektmåling og 

opfattelse af finanskrisens effekt.  

Ud fra krydstabellen synes vi at kunne aflæse en tendens. Sponsorer som ikke har fokus på 

effektmåling, har heller ikke skåret i deres sponsorat, hvorimod fokus på effektmåling har 

betydet, at sponsorerne i højere grad har skåret i deres sponsorat.  

På et overfladisk niveau betyder dette, at virksomheder med fokus på effektmåling i højere 

grad har mulighed for at optimere deres sponsorat end de virksomheder, som ikke har dette 

fokus.   

 

Effektmåling og dokumentation er, som vi har gennemgået, en vigtig trend på nuværende 

marked for sponsering, derudover eksisterer der en masse andre prioriteringsområde og trends 

som vi belyser i det kommende afsnit med baggrund i en årlig konference, som afholdes i af 

IEG. 

3.8 Sponseringstrends 

”Før i tiden var det eksponering, der var den primære målsætning, hvilket betød, at hvis man 

som sponsorudbyder, kunne påvise høje seertal, så var den gode argumentation på plads, men 

sådan er det ikke mere”. 

- Jeppe Lauritzen, Promovator 

 

I dette afsnit vil vi undersøge nutidens vigtigste trends inden for sponsering. Vi tager 

udgangspunkt i IEG konferencen fra 24.marts 2010
89

, hvor der var fokus på, hvilke tendenser 

og temaer som var gennemgående i de mange indlæg, præsentationer og foredrag som havde 

været under konferencen. IEG er en af verdens førende og største udbydere af konsultation, 
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vurdering, måling, undersøgelser og uddannelse til den globale sponseringsindustri. De 

afholder årligt en konference i Chicago, som er den eneste af sin slags, og med deltagelse af 

omkring 1200 højtstående og ledende sponserings personer fra hele verden. Ud fra 

konferencen er der samlet de ti vigtigste trends og fokusområder på det nuværende marked. 

Vi vil herunder gennemgå de forskellige trends, der blev fokuseret på og kombinere dem med 

vores egne kommentarer og de erfaringer, som vi har gjort os med henblik på vores opgave. 

Vi har opstillet dem nedenfor i vilkårlig rækkefølge, hvor vi specielt sætter fokus på de 

trends, som vi oplever, er mest relevante for vores marked. Derudover nævner vi også de 

resterende med en kommentar og slutter med vores egne ideer/ kommentar. 

1. Sociale medier 

Et af de områder, som har været under størst udvikling de seneste år, er de sociale medier, og 

det er kun et spørgsmål om tid, før sponsoraterne finder deres plads i dette ”partnerskab”. Det 

gælder om at få de rigtige sponsorater ud til de interesserede målgrupper, der kan give dem 

noget at tale om og udnytte den virale effekt, som opstår i de sociale medier. På den måde 

spredes sponsorernes budskaber hurtigt i en form for digital WOM. Det gør, at personer, som 

finder budskabet relevant, vil blive opmærksomme på produktet/kampagnen og brandet. 

Effekten kan være svær at styre i disse medier, da udbyderne ikke har nogen kontrol over 

kampagnens udvikling, når den først er sendt af sted. Jeppe Lauritzen fra Promovator mener, 

at dette vil være en af den kommende tids indsatsområder, men også, at man mangler at finde 

ud af, hvordan man præcis optimerer dets potentiale
90

. Potentialet for Superliga klubberne og 

deres sponsorer er selvfølgelig at opnå mest mulig omtale gennem de forskellige sites, og 

fansider på facebook og krydsmarketing mellem klubberne og deres sponsorer for at optimere 

associationen dem imellem. Derigennem kan de drage nytte af hinandens værdier, og de andre 

sponsorers links til samme klub. Klubberne kunne ligge promotionsvideoer ud på Youtube, 

som var sponseret og kunne linke til det igennem facebook, twitter og andre medier. 

Mulighederne er enorme, og kreativitet et must. Her antyder teorien, at det er gennem positiv 

WOM, man opnår de mest loyale kunder
91

. Hvis man som sponsor kan nå ud til målgruppen, 

der samtidig er fans af den klub man sponserer, og ordet spredes mellem dem, kan man 

opleve en stor effekt i de vigtige parametre.  

Iflg. vores undersøgelse er der ingen af sponsorerne, som bruger eller oplever det succesfuldt 

                                                   

90
 Se bilag 14, Interview med Jeppe Lauritzen, Promovator 

91
 Christopher J White, (2010), The impact of emotions on service quality, satisfaction, and positive word-of-

mouth 

intentions over time  
 



 

56 

 

3 Sponsering 

at benytte digital aktivering. Dette må mere ses som et fingerpeg om manglende 

ressourceallokering, da der er store muligheder både for sponsorerne i at være firstmovers og 

innovative og for klubberne i at øge deres kompetencer og kunne udbyde digitale løsninger 

for deres sponsorer. 

2. ROI/ Effektmåling 

Et andet område er ROI og fokus på målinger af sponsorater, deres effekt og værdi, som vi 

ligeledes har belyst i afsnit.3.7. Tendensen er, at sponsorater i højere grad vil indgå i 

forretningsstrategier, derved bliver effektmåling prioriteret højere end tidligere. Fokus på 

dette kan komme med det ændrede fokus i erhvervslivet og generelt i samfundet på baggrund 

af den økonomiske afmatning. Igennem vores interviews har vi kunnet fornemme, at 

virksomhederne generelt har efterspurgt konkrete beviser gennem effektmålinger og lignende 

for at kunne påvise sponsoratets effekt.  

Nogle af Superligaklubberne udbyder effektmålinger til de af deres største sponsorer, der 

efterspørger det.  De mener dog generelt, at de målinger, som foretages og de resultater, som 

de modtager, er fine nok, men i sidste ende er usikkerhederne store. I en af de interviewede 

virksomheder blev det fortalt, at selvom de havde været aktive sponsorer i en længere periode, 

var det meget få gange de have modtaget målingsresultater. Grunden mente de var, at 

målingerne kun blev sendt ud de år, hvor klubben mener sponsorerne får nok 

eksponeringsværdi. Effektmåling ved sponsorater er indviklet. Flere af vores interviewede 

personer mener, at det vigtigste er, hvis virksomhederne selv mener, at de opnår 

tilfredsstillende værdi af deres investering i sponsoratet. 

Teoretisk er det problematisk at effektmåle på sponsorater, da sponsering ofte er en del af et 

større marketingmix og de enkelte effekter derved kan være svære at skelne fra hinanden
92

. 

Det er dog, til trods for usikkerheden, muligt for sponsorerne at måle på en række faktorer, 

såsom eksponering, kendskabsgrad og relateret salg. 

3. Netværk/relationer 

Netværk og partnerskaber er en af de mest relevante trends set med henblik på vores opgave. 

Området var førhen mest brugt i kultur og social sponsering, men har nu vundet stor 

betydning indenfor sports sponseringen
93

. Netværk er blevet en af de mest brugte målsætning 

hos sponsorerne, hvilket også ses i vores undersøgelse i bilag 35. Samtlige klubber har 

netværksklubber, hvor sponsorerne mødes og interagerer. Sponsorerne får herigennem dannet 
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relationer når de mødes på stadion til hjemmekampene eller til nogle af de arrangerede 

netværksmøder eller aktiviteter. I HB Køge, FCN og OB erfarede vi, at de havde stort fokus 

på disse netværksklubber, møder og aktiviteter.  

I afsnit 4.4 vil vi beskæftige os mere med netværk og derigennem undersøge den 

bagvedliggende teori nærmere. Klubberne har udviklet deres fokus og kompetencer omkring 

netværk indenfor de seneste år og der bruges mange ressourcer for hele tiden at videreudvikle 

og forbedre disse produkter jf. Odense Boldklubs Jack Jørgensen.  

4. Fleksibilitet 

Det fjerde punkt er kravet om fleksibilitet og fokus på, at virksomhederne i større grad 

efterspørger dette hos udbyderne af sponsorater. Sponsorerne kræver skræddersyet løsninger, 

som skal være tilpasset den respektive sponsors målsætninger. Hertil kommer ønsket om at 

optimere matchet mellem kub og virksomhed, et ønske vi kan udlede gennem vores 

interviews med sponsorerne. Det er vigtigt, at man som sponserende virksomhed har viden 

omkring den klub som man går ind i. Sagt med andre ord, at den investering man er villig til 

at foretage stemmer overens med virksomhedens målsætninger ved at sponsere. En af de 

interviewede fortalte, at mindre virksomheder godt kan risikere at forsvinde lidt i mængden 

hos f.eks. FC København eller Brøndby, hvor man med sammen investeringsbeløb vil få en 

højere status hos f.eks. Randers FC eller FCN. 

I vores interviews med klubberne kunne vi se store forskelle i deres arbejde med at 

skræddersy produkter/sponsorater til deres sponsorer. Ens for dem alle er forskellen i de 

segmenter af sponsorer, som de har og de beløb, der bliver lagt. De forskellige beløb giver 

forskellige muligheder og dem, der betaler mest får selvfølgelig de fleste muligheder. I OB 

virkede arbejdet meget velovervejet og gennemtænkt, og Jack Jørgensen lagde vægt på, at 

man havde stort fokus på at optimere og videreudvikle konceptet. OB har integreret koncerter 

og andre aktivitetsmuligheder gennem Odense Kongrescenter, hvilket giver deres sponsorer 

mange yderligere muligheder for en høj grad af fleksibilitet i sponsoratet. I de pjecer vi fik 

udleveret ses det, at OB tilbyder en lang række sponsorpakker, hvilke er delt op i to beløb. Et 

fast beløb for selve pakken og resten som den enkelte sponsorer kan bruge efter behov til 

aktivering. Tilkøb af VIP billetter, rejser, koncerter osv. er nogle af mulighederne. I FCN 

findes der ikke direkte skræddersyet produkter, det foregår primært i kontraktforhandlingerne 

om sponsoratet, hvor virksomheden kan efterspørge konkrete ønsker. FCN har gode 

muligheder, da de er placeret i kombination med hotel og konferencelokaler. HB Køge har 

ikke samme ressourcer som OB eller for den sags skyld FCN, da de pt. kun har en person som 
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skal tage sig af hele sponsorkontakten. Dette sætter naturligvis sine klare begrænsninger, 

hvilket betyder, at de ikke arbejder med at skræddersy deres sponsorater
94

. 

Rent teoretisk er det afgørende, at klubben, i så vid udstrækning som muligt, efterlever 

sponsorernes krav, da et sådan samarbejde er med til at påvirke relationen positivt
95

. 

5. Mennesker 

Femte trend omhandler mennesker. IEG skriver, at ” Vi går fra at tænke i målgrupper, til at 

tænke i mennesker - vi skal træde ind i deres miljø, deres liv, passion etc.”. Denne trend er vi 

ligeledes støt på, første gang i vores interview med Jeppe Lauritsen, Promovator, der fortalte 

om det fokus som der er kommet på tid og den knappefaktor som tid er, primært for 

beslutningstagerne
96

. Specielt aktiviteter, hvor familien kan tilgodeses, er der fokus på, 

således familietid og arbejde i nogle tilfælde kan kombineres. Jeppe Lauritsen fortalte 

endvidere, at netop pga. familien måtte han melde fra til diverse arrangementer. Dette er et 

fokus som i mindre grad findes hos klubberne. En række klubber laver aktiviteter, hvor 

sponsorerne kan medbringe kone eller børn jf. OB og FCN interview. Hos HB Køge 

arrangerer de turer som f.eks. cirkusrevyen, hvor familien kan komme med. Der er naturligvis 

begrænsninger på mange af klubbernes aktiviteter, da de ikke gør det muligt at inddrage hele 

familien. Overordnede virkede det fra klubbernes side meget forretningsorienteret, hvilket 

bevirkede, at der ikke var mulighed for at inddrage familien, da det var buisness/relationer 

som var vigtigt til disse arrangementer, og ikke de involveredes knappe tid og forhold til 

familien. Det var derimod noget virksomhederne har fokus på, både hos KasiGroup, Anders 

Andersen og Virksomhed XX, fik vi fortalt, at tid var en vigtig faktor i flere sammenhænge. 

Hos Anders Andersen’s Rengøring prioriterer de, hvilke aktiviteter og arrangementer de 

ønsker at medvirke i, samt hvilke de ikke finder brugbare eller relevante
97

. Virksomheden har 

desuden meget fokus på, at det skal være de rigtige som deltager i de møder som de deltager i. 

I KasiGroup fortalte Søren Colding, at de ofte benyttede deres sponsorat til at invitere 

medarbejdere og deres familie med på Brøndby Stadion
98

.  

6. Aktivering 

Alt skal aktiveres, og IEG påpeger her, at for at få størst nytte af sit sponsorat skal man regne 

med bruge to-tre gange størrelsen af sin investering på at aktivere. De aktører, som vi har 

interviewet, var alle godt klar over, at man skulle aktivere sit sponsorat. I OB er der stort 
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fokus på at tage en stor del af ansvaret for at få aktiveret sine sponsorer. De gør aktiveringen 

til en del af den ”pakke” som virksomheden køber i form af et sponsorat, hvilket vi tidligere 

har beskrevet i opgaven. I FCN og HB Køge er der ikke samme fokus og handler nok om 

ressourcer til rådighed. De holder øje med deres større sponsorer, men som Jesper Lenskjold 

HB Køge siger, så kunne han godt tænke sig af sponsorerne selv var mere aktive og kom med 

gode ideer til nye tiltag og fortsætter: 

”Men det hedder vist 1 til 2 i dag, så man skal aktivere for det dobbelte af sponsoratets 

værdi” ”Om det er tid eller penge er ligegyldig, for de har svært ved at aktivere” 

Alle klubberne aktiverer gennem dagens kampsponsor, kampprogrammer, bande reklamer, 

dagens spillerprofil og lignende. Meget af den teori vi har læst peger på aktiveringen af sit 

sponsorat som er det vigtigste for virksomhederne og et essentielt område indenfor 

sponsering. Vi har flere gange i vores proces både i interviews og i litteraturen hørt om, at 

man skulle aktivere sin investering i 1-2 gange det beløb, som man har sponseret for. Vi 

mener, at det har meget at gøre med virksomhedens målsætninger og får opbakning af Jack 

Jørgensen, OB som siger om dette: 

”Diskussion omkring forholdet mellem sponsorat og aktivering er ikke rigtigt. Det vigtigste er 

at møde op og bruge netværket, og det behøver ikke koste en investering ved siden af 

sponsoratet, så det handler om virksomhedens målsætninger”. 

7. Corporate social responsbility  

CSR er også et område som nævnes i IEG opgørelsen. De skriver, at ”Med den rigtige tilgang 

til CSR kan et langt dybere engagement i målgruppen skabes”. Velgørenhed er in og, hvis 

målgruppen motiveres, er de klar til at yde en ekstra indsats. Dette område har vi mødt et par 

gange. Specielt i vores interview med Nykredit fortalte Christian Staffeldt, at deres strategi 

med sponsering var meget bevidst omkring grønne værdier, sund virksomhed og livsstil. Det 

kommer til udtryk i bl.a. deres sponsorat af Copenhagen Marathon, Nykredit Marathon. I HB 

Køge er CSR en vigtig del, for at citere Jesper Lenskjold: 

”...Vi ikke har ressourcerne til at være de største, så vi promovere os på andre områder” 

og de har derfor lagt fokus på sund og fornuftig virksomhed, hvor de forsøger at skabe en 

sund økonomi, som ikke bliver gearet skævt. Derudover laver de også mange økologiske 

tiltag som f.eks. station pølserne og sund slik i boderne
99

. I klubberne ligger deres CSR fokus 

derudover på lokalområdet og de muligheder de har for at hjælpe og skabe netværksklubber, 

så det bliver en win-win situation. På virksomhedernes side gjorde specielt KasiGroup et 
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indtryk på os, da de havde købt stadionnavnet i Brøndby IF og ladet fansene bestemme. 

Derudover har de betalt for en boks i Michael Laudrup loungen på Brøndby Station som 

Unicef kan benytte til det de ønsker. Unicef har også fået tildelt mavelogoet på kamptrøjerne. 

Så KasiGroup har gjort meget ud af at integrere Unicef i deres sponsering i BIF. 

8. Salgs mål knyttes til sponsorater 

Sponsorerne forlanger i højere grad end tidligere, at deres investeringer i sponsorater direkte 

kan aflæses på salgstallene. Kravet betyder, at sponsorerne skal udvikle produkter, som er 

tilpasset til den målgruppe som sponsoratet rammer, hvilket med et andet ord hedder 

”Supplier Integration”.  

Vores undersøgelse viser, at de tre klubkategorier i gennemsnit har ”salg” som en af deres tre 

målsætninger i 57% af tilfaldende. Resultaterne og fordelingen af sponsorernes målsætninger 

ses i bilag 35. 

Salgsmål kan både antage en direkte og indirekte målsætning, sidstnævnte gør sig, i vores 

overbevisning, gældende i næsten alle sponsorater. Det direkte salg afspejles ofte i konkrete 

tilbud i forbindelse med en bandereklame og lignende, mens anden eksponering ses ved firma 

logoer etc.  

 

De sidste trends som IEG angiver, vil vi ikke gå ned i dybden med på samme måde. De er 

selvfølgelige relevante for vores aktører, men er ikke områder, som vi har gjort de store 

erfaringer med. Den første er ”Stop brandvandalisme – gør det mere simpelt og drop al 

logomudderet. Tænk kreativt og nyt og inddrag målgruppen.” Den sidste som IEG angiver, er 

nye partnerskabstyper. F.eks. kan en by, kommune indgå et samarbejde med en kulturel brand 

og på den måde selv opnå en kulturel position eller status. Denne er ikke relevant set i lyset af 

vi beskæftiger os med sportssponsering. 

 

Efter at have belyst de nuværende trends på markedet og givet os et overblik over nogle af de 

muligheder, som er til stede for at aktørerne, vil vi gå lidt dybere ned de områder vi har valgt i 

opgaven og fuldende vores overblik via den valgte teori, som er baggrund for mange af vores 

tiltag og metode.   
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4 Teori  

I dette afsnit vil vi overordnet kigge på de teorier som vi finder relevant i relation til vores 

opgave. Det er vigtigt, at vi gennem opgaven får en forståelse for den teoretiske baggrund for 

de valg som aktørerne tager, og for alle de andre aspekter som vi belyser. Vi vil i dette afsnit 

belyse de teoretiske modeller vi har valgt at benytte. 

4.1 Effekthierarki modeller 

Effekthierarki modeller er nogle af de ældste markedskommunikationsmodeller. Helt tilbage i 

år 1900 beskrev St. Elmo Lewis AIDA modellen, hvor han argumenterede for, at Attention, 

Interest, Desire og Action var den proces som forbrugeren gennemførte ved et køb
100

. Op 

gennem årene har forskellige personer enten udvidet AIDA modellen eller udviklet helt nye 

modeller til at beskrive købers tankestadier inden et køb.  

Disse modeller antager, at tingene er nød til at ske i en bestemt rækkefølge, hvilket betyder, at 

effekterne er betinget af en rækkefølge, der gør at den første effekt må indtræffe før den 

efterfølgende osv. Disse modeller er som udgangspunkt lavet til BTC markedet, hvor de kan 

beskrive en forbrugers tankegang i forbindelse med et køb. Effekthierarki modellerne er gode 

at benytte sig af, hvis det omhandler et produkt, hvor køberen har en høj grad af involvering. 

Vi mener, at disse modeller kan bruges på en virksomheds køb af et sponsorat og yderligere 

kan fortælle noget om, hvad man kan forvente af sponsoratet. Det er derfor har vi valgt at 

inddrage effekthierarkimodellerne på denne måde. Derudover giver de også en generel 

forståelse for, hvordan sponsering virker og de stadier som modtageren gennemgår. 

Modtageren er iflg. modellerne, igennem 3 forskellige stadier i forbindelse med respons på 

marketingkommunikation, det kognitive, det affektive og det konative stadie, eller det man 

kalder think-feel-do proces. Selve effekthirarkiet vil vi gennemgå nærmere i de efterfølgende 

afsnit, hvor først S-O-R modellen og derefter AIDA modellen sættes i relevans til vores 

fokusområde. 

4.1.1 S-O-R modellen 

Noget af det helt grundlæggende indenfor markedsføringsteori og kommunikation er at have 

fokus på afsenderen og på, hvordan de tager muligheden for at kommunikere med 

omverdenen. I vores opgave kan vi se det fra to synsvinkel. På den ene side findes 

virksomhederne, der ønsker at kommunikere et eller andet budskab ud til omverdenen via 
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sponseringsmediet og det objekt som de sponserer. Budskabet bliver tolket, bearbejdet og 

forhåbentligt forstået af modtageren, der vælger at reagere med en eller anden form for 

respons. 

Fra den anden synsvinkel har vi klubberne, der er i besiddelse af et produkt, vis værdi de 

ligeledes ønsker at udsende til deres målgrupper (sponsorerne) i håb om, at de bliver opfanget, 

anerkendt og virksomhederne reagerer ved at tegne et sponsorat. 

De nævnte situationer er en del af den cyklus, som fungerer i erhvervslivet, og selve 

processen som begge ”afsendere” gennemgår, kan vi genkende med udgangspunkt i en meget 

basal model fra biologiens teoretiske univers. S-O-R modellen beskrives også følgende 

SOR, hvilket betyder, at S er den (s)timuli, der påvirker en (o)rganisme, som 

efterfølgende betyder en (r)eaktion. Den kan som de tidligere nævnte modeller, anses for at 

være et basalt effekthierarki, hvor det ene er en effekt af det foregående. Modellen kan anses 

på forskellige måder, både progressivt og som guideline. Ved progressivt menes som 

effekthierarki, at den ene handling medfører næste stadie i modellen, og hvis processen er 

påbegyndt vil man automatisk gennemgå alle stadierne. Som guideline menes, at der i 

markedsføringsplanlægningen er fokus på, at man i sin proces sørger for at have fokus på alle 

tre områder for at opnå den optimale effekt. Set i lyset af vores opgave findes relevansen af 

modellen ved virksomhedernes og klubbernes overordnede tilgang til deres 

markedsføringsplanlægning, og hvordan virksomhederne gennem sponsering ønsker og kan 

opnå deres målsætning. Her kan S-O-R modellen være en tjekliste i planlægningen. 

Overordnede eksempler er kort beskrevet i første del af dette afsnit.  

4.1.2 AIDA modellen 

På samme måde, som S-O-R modellen fremkalder dens stadier kontinuerligt hos modtageren, 

gør AIDA modellen. Som vi nævnte i det indledende afsnit er AIDA en af de grundlæggende 

og mest basale effekthirarki modeller. (A)ttention, (I)nterest, (D)esire og (A)ction er de fire 

stadier, som forbrugeren gennemgår. De virker på sammen måde som S-O-R ved, at det 

forhenværende stadie skal fremkalde det næste og forhåbentligt ende ud i et køb. Modtageren 

eksponeres for sponsorens budskab, hvilket ikke er kompliceret, jf. ELAM i efterfølgende 

afsnit. Denne opmærksomhed skal fremkalde en interesse, hvilket er nemmere for mediet, da 

sponsering henvender sig til en involveret og passioneret målgruppe via en brand. Interessen 

skal give modtageren et ønske om at erhverve sig produktet og fremkalde købshandlingen. 

Med grundlag i vores opgave er det vigtig at kende sponseringsmediet og dets virkemidler og 

her giver S-O-R og AIDA os et godt indblik. 
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En anden grund til, at vi har inddraget effekthierarki modellerne er, at det er vigtigt at 

bibeholde et fokus på planlægningsprocessen og de effekter som opstår nå man vælger at 

markedsføre sig via et sponsorat. Virksomhedernes målsætninger og markedsføringsstrategi 

har afgørende betydning for, hvilke og hvordan effekterne i effekthierarkierne opnås. F.eks. 

Anders Andersen’s Rengøring der benytter sponseringen af FC København som det centrale 

element i deres markedsføring. Her er målsætningerne mange, eksponering, netværk og intern 

motivation
101

. Det betyder, at deres ønskede og praktiske effekthierarki ser noget anderledes 

ud end Virksomhed XX, der sponsorer en midterklub og har netværk som den alt 

overskyggende målsætning
102

. 

 

S-O-R og AIDA modellerne er simplificeret modeller og giver således mest udbytte til 

overfladiske betragtninger. Vi ønsker derfor, at forsætte diskussionen af, hvorledes et 

sponsorat opfattes, ved at benytte en mere detaljeret model. Nogle produkter/sponsorater har 

lavere involvering for modtageren end andre, og derfor har vi valgt ELM modellen, som 

beskæftiger sig med de emotionelle reaktioner. 

4.2 ELM/ELAM modellen  

I relation til vores opgave og sponsering som medie generelt, er det vigtigt at have fokus på 

sponseringens styrker og, hvad de relevante teorier omhandler. Sponseringens virkemidler er 

som tidligere nævnt flere forskellige og dets styrker ligger i måden og arenaerne, hvorpå det 

rammer sin målgruppe. Den proces som modtageren gennemgår når han/hun eksponeres for et 

sponserings budskab kan være svær at beskrive i en traditionelt lineær model, da der det er en 

kompliceret proces, hvor flere variable indgår. En model som medtager disse variable og kan 

forklare processen for opfattelse af sponsering og dens virkemidler er ”The elaboration 

likelihood model”, også kaldet ELM, der er udviklet af R. E. Petty og J. T. Cacioppo i 

1986
103

. Da modellen har sit udspring indenfor psykologien kan den godt være kompliceret at 

arbejde med i forbindelse med vores konkrete område. Problemet med implementeringen af 

modellen som et teoretisk markedsføringsredskab har resulteret i, at Flemming Hansen 

udarbejdede ”The Elaboration Likelihood Advertising Model”
104

 med baggrund i ELM-

modellen. Modellen ses i fig.4.2.1. 
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ELM modellen er baseret på ideen om, at attituder er vigtige og guider vores beslutninger og 

anden opførsel, mens ELAM sætter det i forbindelse med et markedsføringsperspektiv
105

. Vi 

vil derfor beskæftige os med ELAM modellen pga. dens relevans i forbindelse med vores 

projekt. 

ELAM modellen består jf. fig.4.2.1 af to ruter, som man kan tage i forbindelse med 

overtalelse; den centrale rute og den perifere rute. Modellens vigtigste variable er involvering 

/engagement, dvs. hvor meget en person er villige og i stand til at tænke om det anbefalede 

brand og/eller produkt. Udarbejdelsen indebærer kognitive processer såsom evaluering, 

genkendelse og bedømmelse. Ved en høj udarbejdelse tager modtageren den centrale rute, 

hvor den perifere rute sandsynligvis er som følge af lav udarbejdelse. Den rationelle 

overtalelse af de kognitive bearbejdelser hos modtageren forekommer i den centrale rute, hvor 

der i den perifere rute er fokus på de mere affektive og emotionelle virkemidler, da 

involveringen i produktet kan være meget forskellig. En attitude ændring i den centrale rute 

vil have bedre og længere virkning end i den perifere rute iflg. modellen. 

ELAM Modellen har fokus på sponsorens produkt og modtagerens involveringsforhold til 

dette. Det er her sponseringens virkemidler finder deres berettigelse, da modtagerens 

involvering i selve brandet/produkt er relevant for effekten.  

Som det kan ses på fig. 4.2.1 er sport generelt en del af den perifere rute, hvilket betyder, at i 

tilfælde, hvor en sponsor henvender sig til et segment som f.eks. fodbold fans, rammer de en 

involveret, passioneret og følelsesbetonet målgruppe. Det er her relevansen til sponsering 

opleves, da det er en af mediets styrker at ramme segmenter, hvor modtagerne er meget 

involverede og oplever emotionelle effekter. På disse platforme er modtagerne mere åbne og 

modtagelige overfor nye indtryk og påvirkninger af deres attituder. Sponseringen som medie 

bevæger sig på den perifere rute i henseender, hvor den ønskede målgruppe rammes. Ved den 

perifere rute vurderes mediets/produktets/brandets budskab overfladisk og ikke dybere som i 

den centrale rute, og det stemmer overens med sportssponseringens korte budskaber på trøjer, 

bander osv. Hvor der oftest maksimalt er plads til et slogan. Dette er også noget sponsorerne 

bruger i deres B2B målsætninger, således fortæller CHE fra Virksomhed XX: 

”Banderne gør, at de andre sponsorer kan se os, da der er B2B markedet som vi bevæger os 

på” 
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I forlængelse af citatet, viser vores undersøgelse at 43%
106

 af sponsorerne måler på det 

økonomiske udbytte af samhandlen i klubbens netværk. På den anden side er der 34% som 

ikke måler på det, men samtidig benytter sig af samhandlen. Derved er det vigtigt for 

minimum halvdelen af de adspurgte sponsorer at gøre opmærksomme på sig selv overfor 

andre sponsorer. 

Modtagernes opgave er kun at vurdere det korte budskab kombineret med et muligt kendskab 

til brandet og selvfølgelig en association med det fodboldhold, som de holder med, eller som i 

overstående tilfælde sponserer. Herved bliver ELAM modellens beskrivelse af følelsesmæssig 

respons og attituder relevant, da positive som negative følelser skaber en effekt på sponsors 

brand og eller produkt. 

Sponsorerne kan ved at kende deres målgruppe og deres præferencer, udnytte involvering 

igennem sponseringens virkemidler. Det kan være samarbejdspartnere, som har en kærlighed 

for et bestemt hold, som sponsoreren inviterer til kamp, hvilke KasiGroup iflg. Søren Colding 

i høj grad benytter
107

. Derved skabes en konkurrencemæssig fordel, da den pågældende 

juveler dermed er tilbøjelig til at anbefale KasiGroup produkter frem for andre. Det stemmer 

også overens med teoriens ide om, at involvering skaber følelser og associationer og ad-liking 

af det pågældende brand, der så kan fører til den endelige købsintention. Det er denne 

relation, som kan blive bygget op gennem de oplevelser som et sponsorat kan give. Det virker 

på samme måde med medarbejderne, som Anders Andersen Rengøring har stort fokus på. 

Virksomheden fører en klar strategi omkring billetterne til FCKs hjemmekampe og derudover 

søger at engagere medarbejderne internt ved at afholde events ved særlige kampe og 

reklamere i det interne personale blade
108

. Disse tiltag kan virke godt på medarbejdere med 

passion for FCK, men det kan også være interessant for medarbejdere med andre tilhørsfold, 

når FCK møder deres hold. Fodbold er nationalsport i Danmark og fremkalder følelser hos 

størstedelen af befolkningen, og det er det som sponsorerne i de danske Superligaklubber skal 

udnytte for at skabe disse følelsesmæssige reaktioner og attituder, da det kan skabe ad-liking 

overfor deres brands og produkter. ELAM modellen beskæftiger så med at fremkalde disse 

emotioner hos målgruppen, da det positionere alle typer produkter, inferiør- til luksus goder, 

stærkere i modtagernes bevidsthed i associationen med deres ”yndlings” klub. ELAM 

modellen giver nogle fingerpeg om, hvordan sponsering fungerer bedst i kombination med det 

sponserede objekt, og hvilke potentialer som et sponsorat indeholder. 
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Fig.4.2.1 ELM/ELAM Modellen
109
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4.3 FCB modellen 

Richard Vaughn udviklede i 1986 Foot-Cone-Beling modellen, eller i daglig tale, FCB grid. 

Modellen integrerer de før omtalte Effekthierarki-modeller Think/Learn-Feel-Do, og placerer 

dem i 4 kvadranter i forhold til dimensionerne Think-Feel og High-Low involvering.  

Vaughn benytter involvering som en dimension, hvilket i høj grad øger relevansen af 

modellen til vores opgave, da der unægteligt er forskel på et sponsorat til 20.000 kr. og et til 

1.000.000 kr. 

Fig.4.3.1 
110

. 

 

Involveringsdimensionen kan beskrives som; vigtigheden af sponsoratet for virksomheden. 

Ofte vil dette vise sig i sponsoratets økonomiske størrelse, hvilket ligeledes afspejler sig i 

virksomhedens ageren i sponsoratet, eller med andre ord graden af involvering. Derudover 

kan involvering naturligvis aflæses i virksomhedens placering af sponsoratet i deres 

marketingmix. 

Think-Feel dimensionen anses som værende det fornuftige kontra det emotionelle, eller med 

andre ord, det kognitive kontra det affektive. Specielt tidligere fandtes der indenfor 

sponseringen mange affektive sponsorater, hvilket bevirkede, at det ikke altid var med 

forretning for øje, at sponsoratet blev indgået. Dette betyder naturligvis en helt anden effekt af 

sponsoratet end, hvis det indgås med kognitive rationaler. 

1.kvandrant -”Lean-Feel-Do” 

Beslutningsprocessen for virksomheder i 1.kvadrant, kan karakteriseres ved høj involvering 

og kognitive vurderinger, hvilket konkret betyder, at det for virksomhederne er en relativ stor 

investering, som tages på baggrund af velovervejede analyser
111

. Den helt oplagte strategi for 

virksomheder i denne situation er ”Lean-Feel-Do”. Denne strategi bevirker, at virksomheden 
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først søger alle informationer og på den måde lærer sponsoratet at kende, herefter danner 

virksomheden dens holdning til sponsoratet, for til sidst at træffe valget omkring køb eller ej.  

Efter indgåelse af sponsorater 

Virksomheder i 1.kvadrant vil ofte være dem, der får størst udbytte af deres sponsorat. Der er 

flere grunde til dette, hvilke skal findes i de to dimensioner som FCB grid er bygget op 

omkring. Virksomheder med høj involvering, set i forhold til deres ageren i sponsoratet, vil 

iflg. flere af vores interviews og andet empiri udnytte deres sponsorat bedre, end de 

virksomheder, der ikke gør det. Involveringen kan til en vis grænse beskrives som aktivering 

af sponsoratet. Således hænger tingene også sammen ved, at det ofte er virksomheden, der har 

købt et sponsorat med kognitive rationaler som beslutningsgrundlag, som er opmærksomme 

på aktiveringsdelen og dermed en optimering af sponsoratet. Der findes dog iflg. vores 

interviews med bl.a. Thomas Rubæk fra Anders Andersen’s Rengøring, mange virksomheder, 

som økonomisk er meget involveret og har købt sponsoratet med kognitive hensigter, som 

stadig ikke formår at udnytte deres sponsorat ordentligt. De vil således ikke formå at placere 

sig i 1.kvadrant, og herved forpasses muligheden for at få det størst mulige afkast af 

sponsoratet. 

2.kvadrant -”Feel-learn-do” 

De virksomheder som i deres overvejelser omkring indgåelse af et sponsorat er affektiv 

påvirket, men stadig med en høj grad af involvering kan placeres i 2.kvadrant. I dette scenarie 

vægter holdningen til sponsoratet højere end de faktuelle informationer. I 2.kvadrant vil den 

bedste strategi for virksomhederne være ”Feel-learn-do”, hvor virksomhederne først danner 

sig en holdning til sponsoratet, efterfølgende indhenter informationer om sponsoratet før 

købshandlingen foretages. 

I bilag 39 har vi undersøgt, hvorvidt denne kvadrant gør sig gældende i den virkelig verden
112

. 

I krydstabellen ses det, at 12 ud af 65 sponsorer har valgt sponsoratet grundet interesse i 

virksomhedens ledelse, samt alle 12 sponsorater har en værdi over 100.000 kr.   

Overstående bekræfter, at der forsat bruges mange penge på noget, som nødvendigvis ikke 

forretningsmæssigt er det bedste for virksomheden. 

I forbindelse med ikke 100% rationelle beslutninger og, hvorvidt finanskrisen har mindsket 

disse udtaler Thomas Rubæk, Anders Andersen’s Rengøring: 

”Det kan jeg garantere jer for” 
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Efter indgåelse af sponsoratet 

Virksomheder som i deres sponsorats ageren befinder sig i dette kvadrant, har den høje grad 

af involvering som fordel, hvilken vi omtalte i foregående afsnit. Derimod er disse 

virksomheder affektivt eller følelsesmæssigt involveret og har dermed ikke altid den 

rationelle businessrelaterede tilgang til sponsoratet. Thomas Rubæk fortæller således, hvordan 

virksomheders sponsoransvarlige til FCKs hjemmekampe enten drikker sig beruset, eller kun 

har familien med til VIP arrangementer, hvilket naturligvis ikke giver den optimale effekt af 

et sponsorat. Ligeledes i 2.kvadrant findes virksomheder med følelser for klubben, men som i 

deres grad af involvering har en mere professionel tilgang til sponsoratet end overstående 

eksempler. Således kan KasiGroups sponsorat af Brøndby IF. placeres i 2.kvadrant. 

Virksomhedens ledelse har i høj grad affektive relaterede hensigter med sponsoratet, men 

forstår i samme henseende at bruge det til intern motivation og relationer/hospitality
113

. 

Virksomheder i 2.kvadrant vil sjældent kunne bevæge sig til 1.kvadrant, da de ofte vil 

forblive affektivt påvirket. Derimod vil virksomheden kunne risikere at bevæge sig til 

4.kvadrant, hvis graden af involvering falder, hvilket alt andet lige, vil reducere effekten af 

sponsoratet. 

3.kvadrant -”Do-learn-feel” 

I det 3.kvadrant befinder virksomheder sig, som i deres købsproces har en lav 

involveringsgrad og høj grad af overvejelse. Dette betyder med andre ord, at investeringen 

ikke har nogen nævneværdig indvirkning på virksomhedens budget, men er foretaget med 

kognitive hensigter. I forhold til valget af strategi, så vil den såkaldte ”Do-learn-feel” model 

passe bedst til disse virksomheder, hvilket betyder, at virksomheden først køber sponsoratet, 

derefter søger informationer om produktets muligheder og endeligt danner sig en mening om 

sponsoratet.  I praksis er det de færreste virksomheder, der benytter sig af dette. Det kan opstå 

i mindre lokale virksomheder, som ikke har ressourcer til at undersøge sponseringsverdenen, 

at de køber et sponsorat, og først derefter begynder at bruge det.  

Efter indgåelse af sponsoratet 

Virksomheder som efter indgåelse af sponsoratet befinder sig i dette kvadrant, vil ofte være 

mindre virksomheder, som har indgået et sponsorat med brug af klubbens netværk som 

målsætning. Virksomhederne bevæger sig med kognitive hensigter i deres sponsorat, og 

prøver i den udstrækning som ressourcerne tillader (low involvement), at få mest muligt ud af 
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deres sponsorat. 

Med baggrund i vores interviews, har vi en formodning om, at mindre lokale virksomheder 

har denne tilgang til deres sponsorat.  

Virksomheden som vi interviewede, der ønskede at være anonym er placeret i 3.kvadrant. 

Virksomheden har en kognitiv tilgang til deres sponsorat, og prøver så vidt de kan, at benytte 

netværket, men bruger derudover ikke sponsoratet ret meget. 

4.kvandrant -”do-feel- learn” 

Det 4.og sidste kvadrant i FCB grid er karakteriseret ved affektive hensigter og lav grad af 

involvering. Når virksomheder beslutter sig ud fra disse to karakteristika, så er den bedste 

strategi utvivlsomt ”do-feel- learn” modellen. I dette tilfælde vil virksomheden først indgå 

sponsorkontrakten, derefter danne deres egen holdning, for til sidst at sætte sig ind i 

sponsoratets egenskaber.  

I praksis er rigtig mange klubber igennem tiderne bygget op på disse sponsorater, og har dem 

derfor forsat som grundlag for klubben. Salgskonsulent i Odense Boldklub, Jack Jørgensen 

fortalte, at de mange mindre virksomheder, som havde det billigste sponsorat i klubben var de 

lokale håndværkere osv.
114

. 

Efter indgåelse af sponsoratet 

Virksomheder som befinder sig i 4. kvadrant efter sponsoratet er indgået, er umiddelbart dem 

i FCB grid'et der får mindst ud af deres sponsorat. Disse virksomheder bruger stort set ikke 

sponsoratet, og har som eneste målsætning at få nogle billetter til klubbens hjemmekampe, 

samt at støtte klubben. 

 

Overvejelse og vurdering af FCB grid  

Overstående gennemgang er ligesom det oprindelige forbruger FCB grid en måde at 

kategorisere det behandlede område på. Vores vurdering er i midlertidigt, at indgåelse af 

sponsorater og den videre ageren i disse kan beskrives på denne måde.  

Modellen har helt sikkert dens mangler, da det langtfra er alle forbrugere/virksomheder, der 

gennemgår alle tre processer i købsbeslutningen, og nogle virksomheder har flere overvejelser 

end de tre processer er i stand til at beskrive ved indgåelse af et sponsorat. Derudover er 

Think-feel vurdering tit mere nuanceret end enten eller, hvilket efterlader brugeren af 

modellen med en vurdering som godt kan anskues som subjektiv. 

                                                   

114
 Se bilag 15, Interview med Jack Jørgensen, OB 



 

71 

 

4 Teori 

Det skal nævnes, at der efterfølgende er analyseret på modellens validitet og reliabilitet. Brian 

T. Ratchford konkluderede, at FCB grid'et er både validt og reliabilt
115

. Ratchford nævner 

ligeledes det sociale motiv som værende en mangel i grid'et. Senere i afsnittet kommenterer vi 

på dette. 

Trods overstående overvejelser, finder vi som tidligere nævnt modellen anvendelig til vores 

problemstilling. Klubberne kan bruge den til at se, hvorledes de skal markedsføre sig alt 

afhængigt, hvilke sponsorer de vil have. Ligeledes er modellen anvendelig for 

virksomhederne, idet de i en vis udstrækning kan se, hvorledes de kan justere deres sponsorat 

i retning af det ønskede. Sidst men ikke mindst, så er denne kategorisering anvendelig for os, 

idet vi dermed kan allokere virksomhederne i grupper og benytte disse i vores vurdering frem 

for at skulle analyserer på 65 virksomheder individuelt, hvilket opgavens tidsmæssige 

perspektiv ikke tillader. 

Konkret har overstående givet os ideer til kategoriseringen af spørgsmål i vores 

spørgeskemaer. Sponsoratets størrelse og placering i virksomhedens marketingsmix er 

centralt i forhold til involveringen, ligeledes vil vi undersøge virksomhedens rationale for 

indgåelse af sponsoratet som kan være med til at beskrive de emotionelle beslutninger. 

Måden som sponsoratet bruges på, kan helt naturligt varierer undervejs, hvilket betyder, at 

virksomhederne kan skifte kvadrant. Think-feel processen er den sværeste at justere, da det i 

begrebets forstand ligger det følelsesmæssig perspektiv. Der kan dog forekomme justeringer i 

virksomheden i form af ny ledelse, eller hvis klubben på den ene eller anden måde gør sig 

negativt bemærket, således følelserne ikke længere eksisterer for virksomheden. 

Involveringsparameteret er relativt nemmere at justere, dog er den tidsmæssige ressource 

afgørende, hvilket betyder, at de mindre virksomheder med deres begrænsninger, som typisk 

er dem med lav involvering, ikke kan komme vertikalt op i grid'et. Der findes dog også her 

undtagelser, og hvis denne bevægelse i grid'et er en mulighed, så må størstedelen af 

virksomheden stræbe efter dette, da det vil give mere værdi til sponsoratet. 

Rossiter og Percy
116

 modificerede i 1997 det oprindelige FCB grid med en ny horisontal linje, 

hvor Think-feel er udskiftet med transformationel og informationel motiv. Denne ændring er 

primært lavet for at gøre købsmotiverne mere fleksible, således, at disse motiver kan være 

forskellige for f.eks. brands i samme kategori, ligeledes er det muligt at beskæftige sig med 

sociale købsmotiver i den modificerede model. Vi mener ikke modellen af Rossiter og Percy 
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giver noget nyt og brugbart til måden vi har anvendt den på, og har derfor benyttet det 

oprindelig FCB grid.  

 

Diskussionen af FCB gridet har givet os indsigt i involveringsparameteret. Umiddelbart kunne 

man være fristet til at konkludere, at de største sponsorer var dem, som lagde flest ressourcer i 

sponsoratet og dermed også fik det bedste udbytte. I forbindelse med FCB gridets 

gennemgang ønsker vi at undersøge følgende hypotese. 

 

H6: ” Jo større et beløb som sponsoratet lyder på, jo mere tilfredsstillende finder sponsorerne 

deres investering”  

H0: Tilfredsheden afhænger ikke af sponsoratets størrelse                 

Ha: Der findes signifikant sammenhæng mellem de to variable 

 

Som det ses i bilag 25 i krydstabellen, forekommer der ikke nogen umiddelbar forskel mellem 

sponsoratets størrelse og tilfredsheden. De mellemste sponsorater har i undersøgelsen en 

højere tilfredshed end de største, men som følgende viser, ikke en signifikant forskel. 

I bilaget ses det i chi-square testen en p værdi = 0,558, derved kan H0 ikke afvises. Dette 

betyder, at graden af tilfredshed ikke afhænger af sponsoratets størrelse. 

Der forelægger ingen nævneværdig sammenhæng i det undersøgte, hvilke betyder, at en 

sponsor ikke kan opnå tilfredshed, blot ved at ændre sponsoratets beløb, men at det inkluderer 

andre faktorer. En af de faktorer, som er vigtige for aktørerne og relevant i vores teori er 

netværkene og med det store fokus som specielt klubberne har på at udvikle dette område, 

finder vi det spændende at belyse netværksteorien i forhold til sponsering brug af dette som 

virkemiddel.  

4.4 Netværksteori 

”For dem der vil forretningen i sponsoratet er netværk rigtig godt, derudover er det en god 

måde for klubben at integrere nye sponsere på” 

- Jack Jørgensen – Odense Boldklub 

 

Vores opgave omhandler som tidligere nævnt B2B delen af sponsering. Vi finder det relevant, 

at beskæftige os med netværksteori, da vi igennem vores empiri har fundet ud af, at disse 

netværk ofte er et af incitamenterne for indgåelse af et sponsorat, ligeledes har klub-sponsor 

relationen også et vigtigt netværksaspekt. Vores fokus har vi valgt at ligge i de 
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erhvervsnetværk som er i klubberne.  Yderligere vil dette give læseren en indsigt i , hvordan et 

netværk fungerer, samt for os en mulighed for at kunne opstille en eller flere relevante 

hypoteser til vores analyse. 

Netværksteoriens tilblivelse er opstået efter sammenkobling af to andre teorier. 

Ressourceafhængighedsmodellen af Pfeffer & Salancik
117

, som omhandler, hvorledes 

relationer udnyttes til at få fremskaffet de nødvendige ressourcer, og 

transaktionsomkostningsteorien fremført af Oliver E. Williamson som beskæftiger sig med, 

hvilke faktorer, der er afgørende for, om virksomheden selv skal stå for en given aktion eller 

betale andre for det
118

.  Transaktionsomkostningsteori er en statisk teori, hvilket ikke tager 

hensyn til, at relationer udvikles over tid, og ligeledes påvirkes af bl.a. magt og troværdighed. 

Overstående teorier giver en samlet forståelse for relationssammenhænge, og hvorledes 

interaktionen imellem dem foregår. Igennem dette får man en teoretisk forståelse for 

virksomhedens adfærd i netværket. På baggrund af vores undersøgelse, hvor 40 % af 

sponsorerne ikke er positive overfor spørgsmålet, omhandlende deres aktivitet i netværket, 

finder vi det vigtigt at dokumentere netværkets muligheder
119

. 

Inden en virksomhed engagerer sig i et netværk, mener vi, at det er vigtigt, at man er klar over 

netværkets grundideer og forudsætninger. Et netværk fungerer bedst, hvis det består af 

tidsmæssige lange og stabile relationer. Ligeledes er relationen med de andre i netværket en 

interaktion, hvor køber og sælger begge er aktive. Yderligere er et netværk kendetegnet ved 

interdepends, hvilket er karakteriseret ved et gensidigt afhængighedsforhold. De involverede 

parters mål må derudover være komplementære. 

På lederniveau er valget af netværkspartnere afgørende, hvilket skal træffes ud fra sponsorens 

målsætning med netværket. Derudover skal lederne være opmærksomme på 

ressourceallokeringen i sponsorens relationer, samt en strategisk behandling af de individuelle 

relationer. 

De typiske teoretiske grunde til at involvere sig i et netværk er følgende 

- Gensidig ressourceudnyttelse 

- Gensidig ressourceudnyttelse 

- Gensidigt kendskab/tillid 

- Mindske usikkerhed 

- Mindske transaktionsomkostninger 
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 Pfeffer & Salancik, (1978), The external control of organizations: A resource dependence perspective,  
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 Oliver E. Williamson, (1991), Transaction-cost economics: The Governance of contractual relations,  
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 Se bilag 39, Engagement i klubbernes netværk 
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- Konkurrence fordele 

- Synergi 

- Nyt kundegrundlag 

I den gensidige ressourceudnyttelse ligger en mulighed for ressourceallokering imellem 

virksomhederne i netværket. Ressourceudnyttelse omhandler, som ordret antyder, at 

sponsorernes ressourcer udnyttes bedst muligt. I netværkene gøres det ved, at sponsorernes 

mulighed for sparring og ombytning af ressourcer. I praksis kunne en virksomhed med 

knowhow indenfor IT blive netværkspartner med et rengøringsfirma, på den måde kunne IT 

virksomheden få gjort rent af rengøringsfirmaet, mens sidstnævnte kunne trække på IT 

virksomhedens ressourcer. Disse muligheder for samhandel nævner Jesper Lenskjold HB 

Køge
120

.  

Det gensidige kendskab/tillid opfatter vi som værende vigtig for mange virksomheder. Tillid 

er så vigtigt i relationer, at alternativet er at skulle ud i markedet og finde en ny 

samarbejdspartner, hver gang en opgave skal løses. En netværkspartner giver en langvarig 

relation og ofte en lang række genkøb, hvilket betyder, at relationen opbygges i form af 

kendskab og tillid, hvilket giver alle virksomhederne det bedste udgangspunkt
121

. Overstående 

er direkte medvirkende til, at de næste punkter indtræffer, at usikkerheden omkring 

partnerskabet minimeres, og ligeledes er virksomheden i en position, hvor de ved den tætte 

relation kan forlange lavere transaktionsomkostninger. Den mindskede usikkerhed og de 

lavere transaktionsomkostninger giver naturligvis de involverede parter en konkurrencefordel 

i forhold til virksomheder, som ofte skifter samarbejdspartnere. 

Synergieffekten i et netværk, mener vi, er enormt vigtigt. Synergien består i, at sponsoren har 

en række kunder i netværket i form af de andre sponsorer, og ved en længerevarende 

succesfuld relation vil sponsorerne fortælle deres andre samarbejdspartnere om den 

succesfulde netværksrelation, hvilket vil give mulighed for god omtale af ens virksomhed 

bland potentielle nye kunder. 

Det sidste punkt har vi selv tilføjet, hvilket vi igennem vores empiri har fundet ud af var 

yderst vigtigt. Alle de virksomheder vi har interviewet har enten givet udtryk for, at de har 

haft netværket i klubben som en væsentlig årsag til indtrædelse i sponsoratet eller, at de i dag i 

hvert fald har stor gavn af dette. 
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 Se bilag 16, Interview med Jesper Lenskjold, HB Køge 
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I netværket har hovedparten af sponsorerne interesse i at lave forretning, hvilket giver et godt 

incitament til at erhverve nye kunder. Thomas Rubæk siger omkring netværksrelaterede 

arrangementer ” Jeg kigger lige listen igennem, og så ved jeg hvem vi skal gå efter”  

Et netværk kan derudover beskrives som bestående af en lang række relationer, og derfor kan 

netværket antages som en aggregering af disse relationer. Relationerne kan antage forskellige 

former, hvilket er nødvendigt for sponsoren at kende til, da man derigennem kan påvirke 

relationens opbygning. Den gensidige orientering er vigtig at opnå i relationen, således 

virksomhederne arbejder ud fra samme mål og komplementerer hinanden på de ønskede 

punkter. Dette sker ofte ikke af sig selv, og kræver derfor, at sponsorerne drøfter dette og er 

aktive i processen. Ligeledes opstår der et afhængighedsforhold i relationen, hvilket begge 

parter skal forsøge at gøre fleksibelt og dermed skabe en konkurrencefordel, frem for 

relationen bliver fastlåst, og den ene part antager en større magt end den anden. Relationens 

fundament er ligeledes eksistentielt at kende til som virksomhed. Overvejelser, hvorvidt 

relationen bygger på økonomisk, teknisk eller andre samarbejdsparametre, er afgørende for 

om sponsoren har det rigtige fokus, og dermed kan få det optimale ud af relationen. Fælles for 

dem alle er, at det bedste udbytte på sigt fås ved at måle på udbyttet i samhandlen, og dermed 

have mulighed for at bruge dette i evalueringen af sponsoratet. I vores undersøgelse giver 

34% af sponsorerne udtryk for, at de ikke måler på denne samhandel
122

. 

Til sidst og meget afgørende, mener vi, at investeringen i relationen er afgørende for graden af 

succes. Parterne i relationen skal over tid investerer ens ressourcer i relationen. Naturligvis vil 

der oftest være en part, der bidrager med flere ressourcer i en periode, men over tid skal dette 

udlignes, da der ellers opstår ulighed, som kan medfører problemer i relationen. 

I netværksteori arbejdes der ligeledes med positionering, eller rettere 

aktørernes/virksomhedens position. 

Sponsorens position kan iflg. netværksteorien karakteriseres ved følgende punkter 

- Virksomhedens funktion 

- Virksomhedens relationer 

- Virksomhedens betydning 

 

En tredelt guidelinie, som for virksomhedens synspunkt er afgørende at have styr på.  

Virksomhedens funktion omhandler, hvorledes virksomheden agerer sælger, køber, 

sparringspartner eller andre funktioner i netværket, hvilket er et relevant fokus for en 
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virksomhed i et sponsorat, som vil give virksomheden mulighed for at skifte funktion, hvis 

dette giver en bedre udnyttelse af sponsoratet. Virksomhedens relationer giver selvsagt denne 

en position i netværket, enten som værende part i mange relationer, hvorved det forventes, at 

virksomheden er åben og aktiv i netværket, eller som modsætning med få relationer og 

forventning om en grad af lukkethed. 

Virksomhedens betydning i netværket er primært fokuseret på virksomhedens egne 

egenskaber, såsom størrelse, kompetencer osv. Alt efter hvordan denne betydning er, kan 

virksomheden agere mere eller mindre aktivt i netværket, og udnytte de forhold, der gør sig 

gældende for en virksomhed med deres betydning. En meget betydningsfuld virksomhed kan i 

et netværk få trumfet nogle tiltag igennem som de mindre afgørende virksomheder ikke kan, 

derimod har disse en fordel ved at kunne fokusere fuldt ud på få ting i netværket.  

Ved indgående kendskab til virksomhedens position i netværket kan de ansvarlige træffe de 

beslutninger som for virksomheden er optimale, hvilket er individuelt for de respektive 

virksomheder. 

Positionen i et netværk er derfor vigtig på ledelsesniveau af flere årsager.  Det er essentielt for 

virksomheden at påvirke de andre aktører, og ligeledes udvikle og vedligeholde de respektive 

relationer, kort sagt være aktiv. 

Yderligere kan virksomheden strategisk påvirke netværksstrukturen og påvirke den gensidige 

afhængig som findes i et netværk. 

På baggrund af overstående teoretiske grundlag er netværksmodellen dannet. I modellen ses 

tre faktorer, aktører, aktiviteter og ressourcer. Alle tre faktorer udgør hver især deres eget 

netværk, således beskæftiger netværksteori sig med aktørnetværket, aktivitetsnetværket og 

ressourcenetværket.  

Fig.4.4.1 Netværksmodellen 
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Aktørrollen kan forklares ved at, den udfører aktiviteter og udvikler relationer i netværket. 

Aktøren ønsker at forøge kontrollen med netværket, hvilket kan gøres ved at indgå i 

aktiviteter eller igennem relationer til andre i netværket. 

Ressourcer kan antages som værende de midler, hvormed aktører udfører dennes aktiviteter. 

En aktivitet finder sted ved, at en eller flere aktører kombinerer, udveksler, udvikler eller 

skaber ressourcer, netop ved at anvende andre ressourcer i netværket. 

De før omtalte tre netværk, som alle påvirker hinanden i netværksmodellen, bindes sammen 

af deres funktionelle afhængighed, hvilket kan anskues som en måde, hvorved skabelsen af 

aktiviteter medvirker til en kombination af nye aktiviteter, hvilket også kan påstås om de 

ressource– og aktørnetværket. Derudover bindes de tre netværk sammen af magt – og 

vidensstrukturen, hvor begge begreber medvirker til en sammenhæng mellem de tre netværk.  

Dette betyder en form for stabilitet i netværket, hvorved vi så mener, at relationer over tid er 

ensbetydende med gode muligheder for skabelse af ressourcer og aktiviteter. 

Relationerne gør, at virksomheden kan forbinde deres ressourcer og aktiviteter med andre 

sponsorer. Hvilket bevirker, at på ledelsesniveau, er de væsentligste omgivelser de relationer 

sponsoren har. Det er ligeledes i disse relationer sponsorens kompetencer har mulighed for at 

optimeres. På baggrund af dette mener netværksteoretikere, at forretningsstrategi er centreret 

omkring netværksdeltagelse og relationsudvikling 

Positionen i et netværk er ligeledes vigtig på ledelsesniveau af flere årsager.  Det er essentielt 

for virksomheden at påvirke de andre aktører, og ligeledes udvikle og vedligeholde de 

respektive relationer, kort sagt være aktiv. 

 

Netværksteori har enormt mange aspekter og ligeledes en række grundantagelser. En af de 

vigtigste ting er aktørernes aktivitet i det pågældende netværk. I direkte relevans til opgaven 

ønsker vi derfor at undersøge, hvorvidt sponsorernes aktivitet i klubbernes netværk har en 

sammenhæng med førstnævntes tilfredshed. 

 

H7: ”Jo mere aktive sponsorerne er i klubbernes netværksarrangementer, jo mere succesfulde 

oplever de deres sponsorat” 

H0: Tilfredsheden afhænger ikke af aktiviteten i netværket  

 Ha: Der findes signifikant sammenhæng mellem de to variable 
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I bilag 26 ses krydstabellen mellem en sponsors aktivitet i klubbens netværk og førstnævntes 

tilfredshed med sponsoratet. Samtlige tilfredse sponsorer, som kommer til 

netværksarrangementer hvert halve år er tilfredse, men samtidig findes der ligeså mange 

tilfredse sponsorer som f.eks. kommer en til tre gange om måneden, og de resterende svar 

giver heller ikke anledning til at konkludere noget form for sammenhæng 

Med et signifikansniveau på 0,201, som er over grænsen på p<0,05, kan vi ikke påvise at der 

er en sammenhæng mellem de to variable. 

Der forelægger ingen nævneværdig sammenhæng mellem kvantiteten af aktivitet i klubbens 

netværksarrangementer og sponsorens tilfredshed.  

Vores umiddelbare vurdering er, at aktivitetsniveauet i netværket ikke afspejles i 

tilfredsheden, da sponsorernes målsætninger for netværket er forskellige. Netværket ligger op 

til en anden vigtig teori som belyser relationen mellem aktørerne på B2B markedet gennem 

deres interaktioner, som vi redegør for i interaktionsmodellen. 

4.5 Interaktionsmodellen 

Det teoretiske udgangspunkt for interaktionsteorien er Internorganisatorisk teori og 

Nyinstitutionel teori. 

Interaktionsmodellen er en situationsanalyse, hvor vi har mulighed for at belyse den 

nuværende situation mellem klub og virksomhed. Modellen har udgangspunkt i det dyadisk 

paradigme, hvor det typiske fokus er den enkelte transaktion, forhandling og fælles 

problemløsning. I det dyadiske paradigme er der ligeledes høj grad af gensidig 

afhængighed
123

. 

Vi vil anvende interaktionsmodellen til at belyse den situation som klubberne og 

virksomhederne befinder sig i ved indgåelse af et sponsorat.  

Interaktionsmodellens grundantagelser
124

. 

- Både køber og sælger er aktive deltagere i markedet.  

- Relationen mellem køber og sælger er langvarigt og involverer et komplekst 

interaktionsmønster både mellem aktørerne og internt hos aktørerne. 

- Forbindelsen mellem køber og sælger bliver institutionaliseret i et sæt af roller, som 

hver aktør forventer den anden at udføre. Dette medfører en følgende tillempning i 

aktørernes organisation og operationsform. 

- Omdrejningspunktet for relationsudvikling er transaktioner over tid. 
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 Bonoma, (1978), Organizational Buying Behavior,  
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Overstående grundantagelser anser vi som værende opfyldt i den følgende analyse. 

Opfyldelsen kræver naturligvis, at relationen mellem klub og virksomhed er længerevarende. 

Dette er således også vores opfattelse af hovedparten af de indgåede sponsorater i 

Superligaen. 

Interaktionsmodellen består af 4 grupper af variabler der beskriver og påvirker interaktionen 

mellem køber og sælger. 

- Omgivelserne (markedsstruktur, vertikal struktur, dynamik, internationalisering) 

- Atmosfære (magt/afhægighed, samarbejde, samfølelse, forventninger) 

- Udvekslingsepisoder (produkt, information, økonomi/rentabilitet, socialt) 

- Relationer (institutionalisering/tilpasning) 

 

Af overstående uddybning af punkterne inddrager vi naturligvis kun de relevante i det 

følgende. 

Omgivelserne: 

Markedet vil vi betegne som nationalt, og med en struktur med relativt få sælgere(Klubber) 

set i forhold til antal købere(Virksomheder). Finanskrisen har utvivlsomt påvirket stabiliteten 

af denne struktur, således der nu findes færre købere, hvilket som i enhver 

udbyder/efterspørger situation flytter magten i købers retning. 

Den vertikale struktur beskriver hvor i forløbet virksomheden befinder sig, og her er det klart 

at virksomhederne er kunde, mens klubberne er udbyder. 

Atmosfære: 

Atmosfæren kan beskrives udefra en økonomisk- og en magt/afhængigheds dimension. Den 

økonomiske dimension omhandler, hvordan ens omkostninger kan mindskes igennem tætte 

relationer, og dermed øget kendskab og tillid i relationen. En tættere og længerevarende 

relation kan være med til, at virksomhederne kan få ekstra value for money i deres 

sponsorkontrakt, mens det for klubbernes side kan betyde bedre samarbejde og mulighed for 

at skrive længere kontrakter, således klubben er sikre indtægter. 
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Magt/afhængigheds dimensionen er som tidligere nævnt blevet flyttet i forbindelse med 

finanskrisen. Klubberne er blevet mere afhængige af det faldende antal sponsorer, og da 

magten er direkte relateret til afhængighed, kan vi derfor antage, at virksomhedernes magt er 

øget.  

 

Omgivelserne og atmosfæren giver et tydelig fingerpeg om finanskrisens påvirkning af 

relationen mellem klub og sponsor. I kobling med en formodning om, at topklubberne har et 

produkt som er lettere at sælge i form af bedre faciliteter og eksponerings muligheder end de 

resterende, finder vi det brugbart at undersøge følgende hypotese. 

 

H8:”Finanskrisen har betydet at bund – og midterklubber skal være mere opsøgende end 

topklubber i jagten på nye sponsorer”  

 

På baggrund af den meget lille sample som vi har med klubberne, har vi valgt ikke at foretage 

nogle statistiske tests, da cellefrekvensen er så lav og vi ikke kan antage normalfordeling. 

I stedet vælger vi at belyse den procentvise fordeling i krydstabeller, således vi kan undersøge 

hypotesen. 

I bilag 27 ses det at samtlige 14 adspurgte klubber har svaret enig eller helt enig i, at de nu må 

være mere opsøgende i jagten på nye sponsorer. Selvom begge svar er positive, mener vi at 

der ligger en forskel i de to tilkendegivelser. Alle 4 topklubber svarer enig, hvorimod 71% af 

midterklubberne og 66% af bundklubberne svarer ”helt enig”. Ud fra den lille sample er det 

umuligt at generaliserer, men vi kan bestemt ikke afvise hypotesen, da undersøgelsen 

umiddelbart viser en form for sammenhæng.  

Ud fra vores vurdering består sammenhængen af, at midter – og bundklubber skal være mere 

opsøgende end topklubberne, hvilket kan give nogle ressourceproblemer, som vi vil diskutere 

nærmere i tolkningsafsnittet.  

Udvekslingsepisoder: 

Sponsorat er et immaterielt produkt, hvor man virksomheden ikke køber en konkret vare, 

derfor antager vi et sponsorat som værende et køb af en (service)ydelse. 

Informationsparameteret kan andrage to retninger, upersonlig kontakt og personlig kontakt. 

Vi har erfaret at begge muligheder bliver anvendt, alt efter informations vigtighed. 

Genforhandlinger og andet vigtigt i konkret forbindelse med sponsoratet bliver udvekslet ved 

personlig kontakt. Upersonlig kontakt bruges til almindelig arrangementer og andre tilbud 

som klubberne giver til deres sponsorer.  
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Der er naturligvis forskel på graden af personlig/upersonlig kontakt i sammenhæng med 

størrelsen på sponsoratet. På den måde må klubberne allokerer deres ressourcer på den mest 

optimale måde. 

Omfanget af den økonomiske udveksling mellem parterne afspejler til en vis grad vigtigheden 

i relationen, hvilket er vigtigt at være opmærksom på for begge parter, da ens ressourcer skal 

tilrettelægges efter vigtigheden. 

Den sociale udveksling er en af de vigtigste faktorer for at skabe tillid imellem de to parter. Et 

sponsorat er for nogle virksomheder en diffus ting, og det er derfor vigtigt for klubberne at 

tilbyde social udveksling, således både nye og nuværende sponsorer har tillid til relationen og 

den købte ydelse. En af de vigtigste grunde til denne sociale udveksling er, at disse episoder 

gradvist sammenlåser de to aktører og dermed skaber den optimale gensidige afhængige. 

Relationer: 

Her er fokus på den gensidige adaption/tilpasning og hele institutionaliserings parameteret.  

Overstående er afhængig af længerevarende relationer, hvilket rent økonomisk klubberne 

stræber efter, hvor virksomhederne ønsker en kortere aftale, men ligeledes ønsker den 

gensidige tilpasning. 

Grundantagelserne i interaktionsmodellen bygger mange på en længerevarende relation 

mellem aktørerne. I relevans til vores opgave er det vigtigt at belyse graden af sammenhæng i 

relationen kontra tilfredsheden. På baggrund af dette vil vi teste følgende hypotese. 

 

H9: ”Jo stærkere bånd mellem klub og sponsor, desto bedre oplever virksomheden 

sponsoratet” 

H0: Tilfredsheden er uafhængig af graden af stærke bånd og en langsigtet strategi                 

Ha: Der findes signifikant sammenhæng mellem de to variable 

I bilag 28 ses det tydeligt, at de virksomheder som oplever en stærk relation til klubben, er 

langt størstedelen i højere grad tilfreds, end dem som ikke har denne relation. 

P værdien viser også der er statistisk sammenhæng mellem de to variabler, da den antager en 

værdi på 0,001, hvilket gør at vi kan afvise H0 omkring uafhængighed af disse to variable.  

Overstående betyder, at det er vigtigt for sponsorerne at have et stærkt bånd til klubben. Dette 

viser netværksteori og interaktionsmodellen kan skabes ved en længerevarende relation, 

hvilket således er et af punkterne som sponsorerne skal have fokus på i deres sponsorat.  Dette 

giver os mulighed at undersøge aktørerne på markedet nærmere og se på, hvilke 

forudsætninger de agerer under. 
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5 Aktørerne på markedet 

Efter at have fået fastlagt de forskellige aspekter ved sponsering og diskuteret den relevante 

teori vil vi beskæftige os med aktørerne på markedet, som er relevante for vores fokus. Fokus 

gennem opgaven har ligget på virksomhederne, der sponserer og klubberne, som sponseres. 

Dette afgrænsede vi os til i starten af opgaven, da vores problematikker skal ses i relation til 

de to spillere. Den tredje aktør på markedet er forbrugerne, men dette element har ikke været 

et fokus i vores tilgang. Sponsorernes synsvinkel opretholdes gennemgående i opgaven og vi 

vil starte med at vurdere deres forudsætninger og muligheder på markedet. Derefter vil vi 

foretage samme gennemgang med af klubberne. Vi vil forsøge at inkludere og tage 

udgangspunkt i så meget af det gennemgået relevante teori og praksis i begge afsnit for at 

give en bedre og dybere forståelse. 

5.1 Sponsorerne 

For at få et bedre indblik i sponsorernes udgangspunkt for at indgå et sponsorat og i en 

relation med klubben, finder vi det vigtigt at analysere deres grundlag for denne beslutning. 

En afgørende faktor for, om virksomheden vælger et køb af sponsorat, er deres 

beslutningsproces omkring købet. Denne købsproces er interessant at gennemgå for at lære 

virksomhedernes tankefundament bedre at kende. Vi finder det grundlæggende vigtigt, at 

begge aktører er bekendt med den proces for at kunne optimere mulighederne på begge sider 

af bordet. 

Til gennemgang af denne proces har vi valgt at benytte Buy Grid modellen, som er tilpasset 

specielt til producentmarkedet
125

. Modellen beskæftiger sig med 8 faser, som virksomheden 

skal gennemgå, alt afhængig af graden af nykøb i forhold til produktet. Af købstyper arbejder 

Buy Grid modellen med nykøb, modificeret genkøb og rutinekøb. 

 

Tabel 5.1.1 De 8 faser  

 

                                                   

125
 Robinson, (1967), Industrial Buying and Creative Marketing , Buy Grid Modellen  
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Problemerkendelse. 

Problemerkendelsen består i, at virksomheden erkender at have et udækket behov. I praksis 

kan problemerkendelsen f.eks. være ”Ikke nok tilfredse kunder” eller ”Tabte markedsandele”. 

I sponseringens verden kan virksomhedens problemerkendelse ligeledes være mange ting, 

men oftest omhandler det eksponering, kendskab og/eller et ønske om vedligeholdelse og 

udvidelse af relationer/(netværk). Alt dette bunder selvfølgelig i en forventning om en bedre 

bundlinje. 

Fastlæggelse af generelle behov 

Efter problemerkendelsen skal virksomheden fastsætte deres behov. Dette kan være, hvor og 

hvordan de bør sætte ind for at afhjælpe dette problem, som virksomheden oplever at have.  

Produktspecifikation 

Her diskuterer virksomheden internt, hvilket form for produkt de ønsker. I relevans til 

opgaven er disse overvejelser, hvilket medie der skal bruges til at efterleve virksomhedens 

krav. Overvejelserne kan stå imellem tv reklame, fagblade annoncer, sportssponsering eller 

andre former for sponsering. Da vi ønsker at besvare relevansen i opgaven, så vælger 

virksomheden i dette tilfælde sponsering af en fodboldklub i relation til gennemgangen af 

modellens tilbageværende faser. 

Leverandørsøgning 

Tidligere i opgaven har vi beskrevet, hvorledes der er forskel på de klubber, som 

virksomheder kan vælge at sponsere. De har forskellige styrker og svagheder, forskellige 

produkter og forskellig geografisk placering.  Det er i denne fase vigtigt for virksomhederne 

at få analyseret de respektive klubber ordentligt, så virksomhedens behov kan dækkes ved et 

sponsorat i den pågældende klub.  

Tilbudsindhentning og analyse 

Virksomheden indhenter i denne fase tilbud og har indledende møder med klubben/klubberne, 

som er i spil. De konkrete tilbud og udkast bliver analyseret i virksomheden i relevans til 

målsætningen og strategien med købet. 

Vurdering og forhandling af tilbud 

I sponsering vil klubberne oftest tilbyde forskellige produkter til virksomheden. De 

forskellige pakker, som klubberne kalder det, skal virksomheden nu vurdere, og hvis det er 

muligt, forhandle sig frem til en økonomisk god aftale, der samtidig dækker virksomhedens 

behov. 

I modellen kan inkluderes en ny fase omkring den endelig beslutningen, men ellers er det i 

denne fase at den endelige aftale enten accepteres eller fravælges 
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Ordrerutinespecifikation 

I denne fase tjekker virksomheden, hvorledes sponsoratets specifikationer bliver overholdt. 

Eksempelvis kan det tjekkes om VIP arrangementer overholder det lovede. 

Kontrol af leverandør og produkt 

I den oprindelig model er denne fase tiltænkt opfølgning på det leverede produkt og 

leverandøren. I relevans til opgaven kan virksomheden i denne fase lave kontrol af, hvordan 

behovet dækkes, og om det er den rigtige klub, der gør dette. Denne fase og resultatet af 

analysen vil være vigtigt for virksomheden, når/hvis sponsoratet skal genforhandles. 

 

Efter gennemgangen af Buy Grid modellen, finder vi det, i forhold til opgaven, interessant at 

undersøge matchet mellem klub og sponsor. Vi har tidligere belyst, hvorledes nogle 

målsætninger opfyldes bedst af bestemte klubber, og alene på den baggrund er sponsorernes 

valg af klub interessant at undersøge i forhold til tilfredsheden.  

 

H10:” Jo mere fokus på sponsorernes valg af den rigtige klub, jo mere oplever de , at deres 

sponsorat er succesfuldt” 

H0: Tilfredsheden er uafhængig af fokus på klubbens størrelse og placering                 

Ha: Der findes sammenhæng mellem de to variable 

 

I bilag 29 ses krydstabellen over de to variable. Da langt mere end 20% af tabellen celler har 

frekvenser under 5, har vi fravalgt chi-square testen
126

. Et kig på krydstabellerne viser 

tydeligt, at der findes en sammenhæng mellem de to variable. Hele 73% af dem som er 

tilfredse med deres sponsorat, har samtidig svaret positivt til om klubbens størrelse og 

placering er vigtig for sponsoren. Til sammenligning har kun 15% af tilfredse sponsorer ikke 

fokus på valg af klub. De resterende har svaret hverken eller. Derved afviser vi hypotesen, og 

konkluderer, at der findes en mulig sammenhæng mellem tilfredshed og fokus på valg af den 

rigtige klub. Dette betyder, at det er vigtigt for virksomheden at undersøge og analysere deres 

match med klubben for at få de mest optimale muligheder for et succesfuldt sponsorat. 

Gennemgangen af købs- og overvejelsesproces giver os en ide om de teoretiske processer, 

som virksomhederne gennemgår ved indgåelse af et sponsorat. Vi har valgt at lave en 

                                                   

126
 Jan Møller Jensen, (2006), Analyse af spørgeskemadata med SPSS,  
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overordnet gennemgang, da den konkrete proces differentierer fra virksomhed til virksomhed. 

For at analysere videre på virksomhedernes strategi og målsætninger, som er forbundet med 

denne proces, vil vi benytte nogle af de undersøgelsesresultater som vi har indsamlet via den 

kvantitative undersøgelse. 

5.1.1Strategi og målsætninger 

Virksomhedernes strategier, hvad angår sponsering, og hvordan de vil benytte deres 

sponsorater, er meget forskellige, hvilket vi kan fastslå både gennem vores undersøgelser og 

den teori, som beskæftiger sig med området. Undersøgelsen viser, at det kun er hos 13% af 

respondenterne, hvor sponsering er en større post i deres marketingsbudget og benyttes som et 

centralt element i deres markedsføring
127

. Derimod er der 36% af virksomhederne, som har 

sponsering som en større post i deres budget, men benytter sponsering som et af flere 

parametre i deres markedsføring. Den største andel på 40% af de adspurgte virksomheder ser 

sponsering som en mindre post i deres budget og som et af flere relevante 

markedsføringsværktøjer. De resterende 11% anser det også som en mindre post og aktivere 

ikke sponsoratet i forbindelse med andre medier
128

. Disse tal viser også spredningen i 

virksomhedernes tilgang til deres sponsorater, som f.eks. Anders Andersen’s Rengøring, hvor 

deres markedsføringsstrategi er bygget op omkring sponseringen
129

 og Virksomhed XX, hvor 

det er netværket, der prioriteres og sponsoratet bruges slet ikke i deres resterende 

markedsføring. Den aktivering, som ligger i deres kontrakt, varetages af klubben og 

omhandler mest bande reklamer og lignende
130

. Teorien ligger vægt på, at eksponering er den 

primære baggrund for sponsering, hvilket vi også kan se i vores undersøgelse, hvor vi har 

illustreret det i fig. 5.1.1.1 og bilag 38, hvor man i den ene figur kan se sponsorernes 

besvarelser, hvor de har afkrydset deres tre primære målsætninger ved sponsoratet. De 65 

respondenter gav 179 brugbare svar på målsætninger. I bilag 38 kan vi derefter se fordeling af 

disse svar set i forhold til hinanden. Fig.5.1.1.1 viser, at eksponering er den mest benyttede 

målsætning med 62,2 procent efterfulgt af salg med 57,8% og Relationer/hospitality med 

53,3% af respondenterne. 

  

                                                   

127
 Se bilag 39, Placering i marketingmixet 

128
 Se bilag 39, Placering i marketingmixet 

129
 Se bilag 18, Interview med Thomas Rubæk, Anders Andersen’s Rengøring 

130
 Se bilag 19, Interview med CEH, Virksomhed XX 
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Fig.5.1.1.1 Målsætninger 1 

 

 

 

Sætter vi vores resultater i forhold til Promovators undersøgelse fra 2009 i bilag 37-figur 2, 

illustreres det, at der er forskel i resultaterne. Dette kan betyde, at der er en forskel mellem 

brancherne, da Promovators undersøgelse er lavet på flere brancher, hvor vores er fokuseret 

på sponsorer i Danmarks bedste fodboldrække. 

 

Vores respondenters fokus på salg, som en af de primære målsætninger, anses som en smule 

overraskende, da sponseringens styrker ikke ligger i det direkte salg, men salg som en 

indirekte effekt af andre parametre. Vores interviews med OB, FCN og HB Køge viste os et 

klart fokus fra klubbernes side på relationer/hospitality/netværk
131

. De er også godt klar over, 

at eksponering stadig er et vigtigt parameter for mange af deres sponsorer, Jeppe Lauritzen, 

Promovator udtaler: 

”Målsætningerne er overordnet ændret fra eksponering – image – hospitality. Hospitality 

delen er spørgsmålet om at få mulighed for nogle unikke oplevelser i selskab med folk du 

gerne vil påvirke. Hospitality delen er yderst vigtig i sponsering, men overvejelserne bagved 

er også vigtige. Det er vigtigt, at folk kan huske de oplevelser de får, således det ikke bare 

bliver en oplevelse blandt mange” 

 

                                                   

131
 Se bilag 15-17, Interviews med klubberne 
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At vores respondenter vælger relationer/hospitality som tredje vigtigste betyder, at over 

halvdelen har den som en af deres primære målsætninger. Det er vigtigt for klubberne, at 

deres sponsorer oplever en holdningsændring på dette område, da hospitality/relations 

afdelingen er et af de områder, hvor klubber kan gøre de største tiltag. Det er et område, hvor 

flere sponsorer kan deltage og måske opleve større værdi af deres investering. Halvdelen af 

respondenterne havde relationer/hospitality højt prioriteret, men vores undersøgelser viser, at 

sponsorerne ikke helt har taget netværksdelen til sig endnu (53%) på trods af et udtryk om, at 

de godt ved at området indeholder muligheder jf. interview med Virksomhed XX.  Bilag 39 

engagement i klubbernes netværk viser os, at 60% af sponsorerne er enige eller helt enige i at 

de engageret sig og deltager i netværket aktiviteter, ca.75% udnytter de relationer, som de har 

opbygget i netværket og næsten 60% sørger for at engagere deres beslutningstagere i 

aktiviteterne
132

. Disse tal viser, at de fleste sponsorer benytter netværket og dets potentiale, 

selvom det ikke er en top prioriteret målsætninger. Det er et område som klubberne skal 

fortsætte med at fokusere på, da succesoplevelser for sponsorerne i deres brug af netværkene 

kan medføre positiv Word of mouth og andre indirekte bonusser for klubberne. 66% af 

sponsorerne mener, at deres klub er god til at få sponsoren involveret i aktiviteterne. 

Et andet spændende aspekt i undersøgelsen er, at størstedelen af sponsorerne ikke foretrækker 

møder differentieret på brancher(12%) eller segmenteret efter sponsorernes størrelse(23%)
133

. 

Iflg. IEG og vores egne oplevelse vil der komme større krav til klubberne om at optimere og 

kombinere bl.a. tidsforbrug og familieliv for beslutningstagerne
134

. Dette betyder, at 

virksomhederne ikke har al verdens tid til at aktivere dem i netværk og aktiviteter og altid 

sende de relevante beslutningstager af sted, hvis der er for mange arrangementer. 

 

Eksponering og salg er som oftest de primære mål ved alle former for markedsføring og 

derfor er det vigtig for klubberne at udnytte. Ligeledes er det vigtigt for sponsorerne at være 

bevidste om de muligheder, som er til stede. Sponsorerne skal være gode til at aktivere deres 

sponsorater selv eller i samarbejde med klubberne. Vores undersøgelser viser at 63% af 

sponsorerne selv står for deres aktivering, mens 31% aktiverer i samarbejde eller overlader 

aktiveringen til klubberne
135

. 

 

                                                   

132
 Se bilag 39, Engagement i klubbernes netværk 

133
 Se bilag 39, Engagement i klubbernes netværk 

134
 Se afsnit 3.8 

135
Se bilag 48 
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I forbindelse med vores egen undersøgelse har det vist sig, at virksomhedernes primære 

målsætning er eksponering. Derfor vil vi undersøge om der er en sammenhæng mellem valg 

af denne målsætning og tilfredsheden ved sponsoratet. For at teste dette har vi opstillet H11, 

som vil belyse om denne sammenhæng eksisterer. 

 

H11: ”De sponsorer der oplever, at deres sponsorat er succesfuld har eksponering som en af 

deres målsætninger” 

H0: Tilfredsheden afhænger ikke af målsætningen eksponering  

Ha: Der findes signifikant sammenhæng mellem de to variable 

 

I bilag 30 ses krydstabellen for hypotesen. Overordnet ses det, at 80% af alle sponsorer har 

svaret positivt til spørgsmålet, hvorvidt de benytter sponsorater til at eksponerer sig igennem. 

Samtlige sponsorer, som ikke er tilfredse med deres sponsorat har eksponering som 

målsætning, hvorimod 80 % af de tilfredse sponsorer benytter eksponering.  

På baggrunden af overstående kan vi ikke konkludere noget entydigt, og chi-square testen 

viser også en meget høj p-værdi= 0,696. Der findes altså ingen sammenhæng mellem 

tilfredshed og valget af eksponering og vi kan derfor ikke afvise H0. 

 

Da vi oplever, at der er en manglende sammenhæng mellem de to variable, finder vi det 

alligevel det interessant at undersøge målsætningen eksponering, da den iflg. vores 

undersøgelser er den bredeste prioriterede målsætning. Derfor har vi med baggrund i vores 

spørgeskema udfærdiget relevante tabeller, så vi kan belyse, hvordan sponsorer som benytter 

eksponering i deres sponsorat fordeler sig. Vi har kreeret tabel 5.1.1.3 og tabel 5.1.1.4, som 

fordeler vores responderende sponsorer og giver et overblik over hvor de placerer sig i 

forhold til klubvalg og investeret beløb. 

I tabel 5.1.1.3 ses det tydeligt, at sponsorer, der har eksponering som målsætning, i høj grad 

befinder sig i bundklubber. Hele 86% af de adspurgte sponsorer i bundklubber har 

eksponering, som en af deres målsætninger, i sammenhold med dette ses 61% og 55% ved 

hhv. top- og midterklubber. Dette er en anelse overraskende, da topklubber i højere grad 

eksponeres i de respektive medier. Fordelingen skal tolkes relativt, hvilket betyder at det ikke 

nødvendigvis er tv eksponering i den bedste sendetid som bundklubbernes sponsorer søger, 

hvilket det sandsynligvis er for topklubbernes sponsorer.  

Derudover kan det, fra sponsorens synsvinkel vurderes, at en bundklub ikke er ret gode til 

hospitality grundet deres manglende faciliteter og ligeledes ikke har ressourcer til at tilbyde 
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virksomheden andre goder. Dermed kan eksponering blive den foretrukne for sponsorer i en 

bundklub og dermed være en forklaring på overstående. 

Bundklubbernes sponsorer er iflg. Jesper Lenskjold, HB Køge ofte lokale og derfor er det ofte 

eksponering på stadion og andre lokaleinteressere, som er grundlaget for deres målsætninger 

og valg af eksponering.  

Med henblik på sponsoraternes beløb vil den umiddelbare vurdering være, at det er de dyreste 

sponsorater, der benytter sig mest af eksponering. I tabel 5.1.1.4 ses, at 80 % af sponsorerne, 

der bruger mere end 500.000kr, har eksponering som målsætning, mens det er 60 – og 40% 

for hhv. for de mindre sponsorer. 

I forhold til tabel 5.1.1.3 er fordelingen overraskende. Bundklubberne har få store 

sponsorater, mens det forholder sig anderledes ved topklubberne, heriblandt t har OB otte 

sponsorer som alle betaler over 1.mio kr. om året iflg. Jack Jørgensen.   

Derfor er det overraskende, at i de tre klubkategorier, der har bundklubberne den højeste 

procentsats af sponsorer, der søger eksponering, og samtidig er det de små sponsorater der har 

færreste sponsorer, der bruger eksponering.  

En forklaring på dette kan være, at eksponering nødvendigvis ikke opfattes ens. Eksponering 

for en sponsor i en bundklub (Som sjældent vises i tv i god sendetid) kan være en enkelt 

bande reklame, således andre virksomheder ser den pågældende sponsorer, hvorimod 

eksponering for sponsorer i topklubber kan være associeret med genkendelse fra tv og 

lignende.  

  



 

90 

 

5 Aktørerne på markedet 

Tabel.5.1.1.3  

Klubber: Eksponering som primær 

målsætning 

Topklub (1-4) (17/28)    =          60,7% 

Midterklub(5-8) (12/22)    =          54,5% 

Bundklub (9-12) (12/14)    =          85,7% 

I alt (41/64)    =          64,1% 

 

Tabel.5.1.1.4 

Beløb Eksponering som primær 

målsætning 

(0-199.999)kr. (5/12)     =            41,7% 

(200.499.999)kr. (20/33)   =            60,6% 

500.000 kr. plus (12/15)   =            80% 

I alt  (37/60)   =            61,7% 

*Der er forskelle(manglende) på antallet af respondenter i nogle af kolonnerne, men det er på baggrund af manglende svar, eller ved ikke, 

som ikke er medtaget i beregningerne. 

5.1.2 Relationer 

Et aspekt som er vigtigt for vores problemstilling er relationen mellem sponsorerne og den 

respektive klub. Som aktør er det vigtigt at have en god relation til dem, man sponsorer, da 

det er via dem man får udnyttet meget af det potentiale, som sponsoratet har. Ligegyldigt om 

relationen er opbygget omkring personlige interesser eller rent forretningsmæssige baggrunde, 

så har sponsoren forventninger og krav til den modsatte part. Et af de elementer, som vi har 

erfaret kan skabe spild mellem parterne, er spørgsmålet omkring aktivering, og hvem som 

initierer dette, og hvem der burde
136

. Her oplever vi også i undersøgelserne, at klubberne og 

sponsorerne ikke er helt enige. Dette handler selvfølgelig igen om, hvilke forventninger 

sponsoren har til den anden part og til sig selv og sine målsætninger. Vi har tidligere belyst 

det omtalte mismatch, det statistiske materiale ses i bilag 48. 

Et andet område er genforhandlingssituationen og hvem, der tager initiativ til denne.  

”De ringer aldrig tilbage på mailen, så jeg må tager fat i dem” 

                                                   

136
 Se bilag16, Interview med Jesper Lenskjold, HB Køge. 
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Som Jesper Lenskjold, HB Køge udtaler.  Her er 46% af virksomhederne enig med Jesper 

Lenskjold, hvorimod 32% af virksomhederne mener at sponsorerne tager initiativ når en 

kontrakt nærmer sig sit udløb. Dette er også et område, hvor klubberne kan have forskelligt 

fokus og muligheder set i forhold til strategi og ressourcer. Finanskrisen har haft betydning 

for sponsorerne i gennemforhandlingssituationer. Nogle af sponsorerne nævner, at deres 

kontrakter blev fornyet med nul regulering og andre, at de kunne opnå lidt mere gunstige 

vilkår i en ny kontrakt, da deres involvering viste den respektive klub støtte i modgang. 

Samtidigt har finanskrisen gjort klubberne mere forhandlingsvillige. Ellers var den 

overordnede holdning i vores interviews med virksomhederne, at finanskrisen i sig selv ikke 

havde den store indvirkning, men at der generelt var kommet mere fokus på dokumentation 

og ROI
137

. Magtfordelingen i relationen er på baggrund af dette rykket sig en smule, da 

efterspørgslen ikke er så massiv som tidligere
138

.  

For sponsorerne er det essentielt at have en klar strategi, klare målsætninger og kende deres 

egne behov.  For mange af virksomhederne glæder det om at kunne kombinerer 

målsætningerne i deres strategier og lære, hvordan de opnår det optimale udbytte og værdi af 

et sponsorat. For mange kan det være en langsigtet proces, som vores interview gav en ide 

om. Også spørgeskemaerne viser, at de virksomheder, der har beskæftiget sig med sponsering 

i flere år, oplever klare fordele og bedre muligheder for at opnå deres målsætninger med 

tilfredshed.  

 

Igennem opgaven er det blevet tydeligt, at et sponsorat i høj grad indeholder mange 

muligheder.  

Det komplekse valg mellem valg af klub, målsætninger og ikke mindst aktivering gør, at vi 

finder det relevant og interessant, at undersøge hvorvidt erfaring indenfor sponsering påvirker 

tilfredsheden. 

 

H12:”Jo mere erfaring en sponsor har, jo mere succesfuldt finder de deres sponsorat”  

H0: Tilfredsheden er uafhængig af graden af loyalitet i relationen                 

Ha: Der findes signifikant sammenhæng mellem de to variable 

 

                                                   

137
 Se afsnit 3.8 

138
 Se bilag 12,14,16, Interviews med Søren Colding KasiGroup, Jeppe Lauritzen, Promovator og Jesper 

Lenskjold, HB Køge 
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Som det ses i krydstabellen i bilag 31 findes der visse sammenhænge mellem antal år, som 

virksomheden har været sponsor og deres tilfredshed. Ved virksomheder, som har været 

sponsor i mindre end 5 år findes der 14%, som er utilfredse med deres sponsorat. Derudover 

findes der ikke utilfredse virksomheder, som har været sponsor i over 5 år. 

Omvendt er der 86% af de mindre erfarne virksomheder som er tilfredse, mens samtlige 

erfarne virksomheder er tilfredse med deres sponsorat 

Chi-square testen viser en p værdi= 0,0016. Hvilket betyder, at der findes sammenhæng 

mellem sponsoratets længde og tilfredshed.  Herved kan vi afvise H0. 

Hypotesen giver et fingerpeg om, at øvelse gør mester. Herved forstås, at jo længere tid en 

sponsor er i et sponsorat, desto bedre bliver denne til at håndtere dette og dermed øges 

tilfredsheden. Konklusionen på hypotesen bakkes op af Thomas Rubæk fra Anders 

Andersen’s Rengøring: 

” Når man sponsere nytter det ikke noget at skifte år fra år, der skal man holde fast” 

Klubberne bærer også et ansvar i at forbedre deres produkter og måske endnu mere deres 

rådgivning og opdatering omkring de mange muligheder som specielt den digitale udvikling 

har bibragt. Tal fra undersøgelsen viser overraskkende, at ingen af sponsorerne benytter 

nogen form for digital aktivering
139

, hvilket iflg. os betyder manglende innovativ tankegang 

eller frygt for at fejle. Dette område rummer et kæmpe potentiale både nu og i det fremtidige 

marked
140

. 

Klubbernes tilgang og nuværende situation vil vi beskrive i det efterfølgende afsnit.  
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 Se bilag 35 
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 Se afsnit 3.8 
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5.2 Superligaklubberne 

”Vi skræddersyr sponsoratet, så det passer til de behov de har i deres virksomhed, 

det gør vi inde for tre områder, netværk, eksponering og hospitality” 

- Jack Jørgensen Odense Boldklub 

5.2.1Strategi  

Klubberne er udbydere på markedet, og det er derfor vigtigt at have kendskab til sponsorernes 

indkøbsmotiver. Derigennem får klubberne en bedre forståelse og indgang til relationen med 

sponsoren. Indkøbsmotivet på B2B markedet er professionelt, hvilket bevirker et 

forretningsmæssigt sigte, hvor B2C markedet ofte er præget af emotionelle og ikke altid 

rationelle beslutninger. 

Superligaklubbernes samhandel med deres sponsorer er præget af relationsbaseret samhandel. 

Her er det kunden, som er formålet, og indgåelse af kontakten er begyndelsen på en relation. 

Ydermere er eksistensgrundlaget for relationen levering af værdi. 

5.2.2Segmentering 

Klubberne har knappe ressourcer, og er derfor nødsaget til at segmentere deres sponsorer på 

den mest optimale måde.  

Med baggrund i vores empiri ved vi, at klubberne segmenterer deres sponsorer på grundlag af 

kvantiteten af det økonomiske engagement, og at f.eks. branche segmentering ikke er særligt 

aktuelt. Ud fra vores undersøgelse af de 14 udvalgte klubber lagde vi hurtigt mærke til, at 

klubberne behandler deres sponsorer forskelligt. Som det ses i fig.5.2.1.1 og i bilag 32 har 

over 92% af klubberne svaret enig eller helt enig i, at de har et relativt større fokus på deres 

største sponsorer.  Ligeledes ses det i fig.5.2.1.1 og bilag 32, at omkring 85% af de adspurgte 

klubber har fokus på at bibeholde de små lokale sponsorater. Klubbernes knappe ressourcer 

kan betyde en interessekonflikt, da det naturligvis er de største sponsorer, som bidrager 

økonomisk mest, der logisk skal have højeste prioritet. Dilemmaet kan derfor opstå ved, at der 

i klubberne er et stort ønske om at tilgodese de helt små lokale sponsorer, som ikke bidrager i 

samme grad økonomisk. 
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Fig.5.2.1.1 klubbernes fokus på sponsorer 

 

 

I forlængelse af diskussionen omkring segmentering af klubbens sponsorer finder vi det 

interessant at undersøge denne faktor nærmere. Den umiddelbare holdning må være, at 

klubber med fokus på alle deres sponsorer har flest tilfredse sponsorer. Klubberne må tænke 

på, at de større sponsorer kræver mere fokus og flere ressourcer end de mindre, hvilke 

besværliggør det brede fokus for mange klubber. Vi vil undersøge, hvorvidt klubber med 

fokus på alle deres sponsorer oplever høj tilfredshed i forbindelse med deres udbudte 

sponsorat. 

 

H13:”Klubber som har stor fokus på alle deres sponsorer, oplever at sponsorerne i høj grad 

er tilfreds med deres sponsorat” 

 

I bilag 32 ses krydstabellen mellem klubber, som har fokus på alle deres sponsorer, og med 

klubbernes oplevelse af tilfredse sponsorer.  

To klubber svarer uenig eller hverken uenig/enig til spørgsmålet om fokus på alle sponsorer, 

mens de resterende 12 klubber svare positivt. I bilaget ses det, at 92% af klubberne er enige i 

at have fokus på alle, og samtidig mener deres sponsorer er tilfredse.  

Ud fra vores lille sample, som gør, at vi har fravalgt chi-square test, er der sammenhæng 

mellem bredt fokus på alle ens sponsorer kontra sponsorernes tilfredshed.  

Overstående betyder, at klubber, som har samme fokus på alle deres sponsorer, i højere grad 

har tilfredse sponsorer end de resterende. I vores tolkning vil vi se nærmere på, hvilke klubber 

der har dette fokus, og hvilke som segmenterer deres fokus på deres sponsorer.  
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5.2.3Virkemidler 

Rent teoretisk er klubbernes muligheder/virkemidler tidligere beskrevet
141

. På baggrund af 

vores undersøgelse ønsker vi derudover at belyse rent praktisk, hvad Superligaklubberne 

mener de kan og ikke kan med deres produkt.  

Vi spurgte klubberne, hvilke målsætninger de var bedst til at opfylde for 

virksomhederne(Maks.3 svar), og de to mest iøjefaldende var eksponering og 

relationer/hospitality
142

. I Fig.5.2.1.2 ses det, at omkring 75-80% af klubberne mener at være 

relativt bedst til at opfylde de nævnte målsætninger. Omkring relationer/hospitality er det 

interessant at bemærke, at alle fire topklubber, samt de tre bundklubber har svaret ja til dette, 

hvor tre ud af syv midterklubber svarede nej. Det viser, at relationer/hospitality er stort fokus 

for topklubberne, som alt andet lige har gode faciliteter, samt bundklubberne, der er bevidste 

om, hvad mange virksomheder efterspørger. Næsten halvdelen af midterklubberne har dermed 

ikke fokus på dette område og muligvis ikke faciliteterne.  

Derudover har vi haft fokus på en bemærkelsesværdig observation. I Fig.5.2.1.2 ses det, at 

samtlige 14 klubber har svaret nej til, at de er relativt bedst til at opfylde virksomhedernes 

målsætning omkring image
143

. Fig. 5.1.1.1 tidligere i opgaven viser, at image normalt en af de 

fire mest ønskede målsætninger for virksomheder ved indgåelse af et sponsorat.  

Har en virksomhed salg som målsætning, så er det i vores undersøgelse tydeligt, at 

virksomheden ikke skal vælge en bundklub. Alle tre bundklubber har ikke valgt salg, 

hvorimod 50% af topklubberne og omkring 70% af midterklubberne har sagt ja til at være 

gode til at opfylde målsætninger omkring salg. 

En af de vigtigste faktorer i klubbens produkt er dens faciliteter. Dette viser vores 

undersøgelse tydeligt, da omkring 93% af klubberne mener, at klubbens produkt i høj grad 

afhænger af faciliteterne
144

. 

 

I vores interviews fandt vi frem til, at fleksibilitet i sponsoraterne var meget forskellige fra 

klub til klub. Skræddersyet sponsorater kræver umiddelbart en del ressourcer fra klubbens 

side, og det er derfor oplagt, at de store klubber skræddersyr deres sponsorater mere end de 

resterende klubber. Dette ønsker vi at undersøge vha. følgende hypotese. 

                                                   

141
 Se afsnit 3.2 

142
 Se bilag 36 

143
 Se bilag 36 

144
 Se bilag 33 
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H14:” Klubber med flest ressourcer(Topklubber), segmenterer deres produkt i højere grad 

end de resterende klubber” 

 

Af de fire topklubber svarer alle enig/helt enig til, at de segmenterer deres sponsorat for at 

give sponsorerne mest optimale muligheder.  

Derimod svarer syv af de resterende ti klubber enig/helt enig til spørgsmålet om at 

segmentere, hvilket i forhold til topklubbernes 100% kun er 70%. 

Vi kan, med vores begrænsede antal respondenter for klubberne, ikke konkluderer noget på et 

signifikant niveau, men vores krydstabel i bilag 33 viser, at topklubberne i højere grad 

segmentere deres produkt/sponsorat end de resterende klubber. På dette grundlag kan vi ikke 

afvise hypotesen. 

Sponsorer, der ønsker et segmenteret sponsorat, kan ud fra overstående være sikre på at få 

dette i en topklub, mens det i nogle af de resterende klubber ikke er en selvfølge, dette er 

naturligvis vigtigt at være opmærksom på for en virksomhed inden valget af klub. 

Fig.5.2.1.2 Klubbernes vurdering af egne forcer 
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Efter at have gennemgået aktørerne og gennem opgaven beskrevet og analyseret vores 

hypoteser vil vi belyse betydningen af alle disse faktorer i det følgende tolkningsafsnit.  

6 Tolkning 

I afsnittet vil vi undersøge og tolke på vores undersøgelses reliabilitet og validitet. Derefter 

ønsker vi at sammensætte de undersøgte hypotese i fokusområder, for derefter at tolke på de 

enkelte hypoteser/områder. Sidstnævnte tolkning giver læseren forståelse for de enkelte 

hypotesers påvirkning i forhold til opgaven, og ikke mindst sponsorater i praksis. 

6.1 Reliabilitet og validitet  

I enhver udarbejdelse af et spørgeskema er noget af det vigtigste at sikre sig en høj grad af 

reliabilitet og validitet. Reliabilitetsbegrebet angiver iflg. Ib Andersen
145

. 

”... hvor sikkert og præcist vi måler det, vi faktisk måler, herunder i hvor høj grad 

resultaterne fra et måleinstrument eller målemetode bliver påvirket af tilfældigheder” 

Dette sikres ved den rette opsætning af spørgeskemaet, således der ikke opstår 

fortolkningsfejl fra respondenten på de respektive spørgsmål. Vi har i forbindelse med begge 

spørgeskemaer kontaktet relevante og faglige kompetente personer for besvarelse, således 

disse fortolknings vanskeligheder ikke opstod.  

Omkring validitet dækker begrebet over gyldighed og relevans, hvilket iflg. Emil Kruuse med 

andre ord betyder
146

: 

”Validitet er et udtryk for, hvor godt man kan måle det, man vil undersøge" 

I begge spørgeskemaer har vi opstillet lukkede spørgsmål. Dette har vi gjort for at mindske 

fejlkilderne og derved tidsmæssigt lette svarbehandlingen. Ulempen i forhold til validitet er 

her, at eventuelle værdifulde oplysninger mistes, da respondenterne ikke har mulighed for at 

komme med egne inputs. Denne ulempe har vi forsøgt at mindske ved at lave en ”Anden” 

svar mulighed i de 

spørgsmål, hvor vi har vurderet, der kunne være brug for dette. 

Spørgeskemaerne indeholder en række værdibaserede spørgsmål såsom ”Klubben har et 

relativt stort fokus på alle sine sponsorer med et større fokus på sine største sponsorer”. 

Sådanne spørgsmål er op til den enkelte respondent at fortolke. Vi mener vores valgte 

respondenter er i stand til at tolke dette på en relativ ens måde. 

                                                   

145
 Ib Andersen, (2007), Den skinbarlige virkelighed 

146
 Emil Kruuse, (2001), Kvalitative forskningsmetoder i psykologi og beslægtede fag 
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Spørgeskemaet for klubberne har en respondentrate på 100%, hvorfor vi kan antage, at denne 

del af undersøgelse er repræsentativ set i forhold til vores afgrænsning til Superliganiveau. 

Spørgeskemaet for virksomhederne endte med en respondentrate på omkring 50%, hvor det 

inden vores rensning var på omkring 65%. De 50% andrager 65 virksomheder, hvilket ikke er 

helt repræsentativt og betyder, at resultaterne ikke kan bruges til en generalisering  men som 

stikprøve. Det kan give os en ide om sponsorernes tanker og holdninger til deres sponsorater 

og sponsering generelt. 

Alle respondenterne i begge spørgeskemaer er kontaktet over 14 dage inden modtagelsen og 

har haft mellem tre og fire uger til besvarelsen. Derfor anser vi ikke tidspres eller træthed som 

værende en betydelig ulempe for validiteten.  

Reliabilitetstest: 

Vi har sendt spørgeskemaet til 14 klubber. Vi fik i midlertidigt 25 svar, hvilket efter vores 

overbevisning skyldes, at mange har åbnet spørgeskemaet for at se, hvad det indeholdte og 

derfor klikket sig igennem uden at svare, eller lukke det ned undervejs. Vi har valgt at bruge 

alle 25 svar i reliabilitetstesten, og derefter lade SPSS ekskluderer de ikke brugbare svar.  

Reliabilitetstesten undersøger i hvor høj grad vores spørgsmål måler det samme begreb. 

Cronbach’s Alpha er den analyse som tester, hvor meget af variansen i skalaen, der er fælles 

for de inkluderede variable
147

. En værdi over 0,6 betragtes som acceptabel, og en værdi over 

0,7 antages at værende en god måling.  

Som det ses i bilag 40, så opnår vi med 15 valide respondenter en standardiserede Alpha 

værdi på imponerende 0,973. Dette finder vi besynderligt, da vi kun har sendt spørgeskemaet 

til 14 klubber, og derfor må der forekomme dobbeltbesvarelse. Ved en manuel udrensning 

fandt vi frem til den ene besvarelse. Besvarelsen havde svaret på de tolv første spørgsmål og 

derefter ingen af de i alt 52 spørgsmål. Derfor har vi valgt at slette denne, og dermed igen 

teste reliabiliteten med de 14 respondenter. 

Herved opnår vi som det ses i bilaget en standardiserede Alpha værdi på 0,664, hvilket ikke er 

i nærheden af de 0,973, men dog stadig over grænseværdien.  

Vi mener denne måling giver et mere validt billede af vores undersøgelse, da samtlige af 

vores respondenter har deltaget og vigtigst af alt, kun med et svar.  

Reabilitetstesten for virksomheder ses i samme bilag som klubbernes test. Det ses at samtlige 

65 respondenter er fundet valide, samt en standardiseret Alpha værdi på 0,841, hvilket er 

betydeligt over grænseværdien og derfor acceptabelt. 
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 Jan Møller Jensen, (2006), Analyse af spørgeskemadata med SPSS 
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På baggrund af overstående kan vi konkludere, at der ikke er belæg for at sætte 

spørgsmålstegn ved vores undersøgelses pålidelighed. 

6.2 Tolkning af undersøgelse 

I dette afsnit ønsker vi at samle vores hypoteser i nøgleområder og herefter tolke på de 

resultater vi har draget på hypoteserne i løbet af opgaven. 

For overblikkets skyld, har vi opstillet samtlige hypoteser i tabel 6.2.1 Det er vigtigt for 

forståelsen, at det i tabellen er hypotesen vi accepteret/afviser og ikke H0. 

Tabel 6.2.1 Hypoteseoversigt 

Hypotese Accepteret Afvist Bemærkning 

H1: Prioritering i marketingmix / Tilfredshed  X P=0,054. Tæt på signifikant 

H2: Topklubber bedst / eksponering-hospitality X X Bedst til hospitality 

H3: Fokus på aktivering / Tilfredshed 

 

 X Muligvis forkert spørgsmål. 

Antager sammenhæng på 

baggrund af empiri. 

H4: Finanskrise / Mere opsøgende X  Signifikant sammenhæng. Ingen 

nedskæringer=Høj grad af 

optimering. 

H5: Fokus på effektmåling = større finanskriseeffekt  X Ingen sammenhæng  

H6: Større beløb / Tilfredshed  X Høj P-værdi. Ingen form for 

sammenhæng 

H7: Aktiv i netværk / tilfredshed  X Høj P-værdi.  Ingen form for 

sammenhæng 

H8: Bund- og midterklubber / mere opsøgende pga. 

finanskrisen 

X  Topklubber ikke opsøgende i 

samme grad som resterende. 

H9: Stærke bånd / tilfredshed X  Tydelig sammenhæng 

H10: Valg af klub/ tilfredshed X  Fokus på klubvalg påvirker 

tilfredsheden. 

H11: Eksponering / tilfredshed  X Ingen sammenhæng. Høj P 

værdi 

H12: Erfaring / tilfredshed X  Erfarne sponsorer er mere 

tilfredse end mindre erfarne 

H13: Stort fokus på alle sponsorer / Tilfredse 

sponsorer 

X  Lille sample, men tydelig 

sammenhæng 

H14: Topklubber = Højere grad af segmentering X  Ingen signifikansberegning 

grundet lav cellefrekvens 
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6.2.1 Sponsorens fokus 

Anvendte hypoteser: H1, H3, H6, H7, H10 

 

Sponsorernes fokus spænder vidt fra placering af sponsoratet i marketingsmixet til graden af 

aktivitet som sponsoren viser i f.eks. klubbens netværk. 

Vores test viste, at tilfredsheden ikke signifikant afhang af sponsoratets placering i 

marketingmixet, men, at der stadig fandtes visse sammenhænge.  

Virksomheder, som har sponsoratet i en central placering i deres marketingmix, er muligvis 

mere kræsne omkring at stille sig tilfredse, men samtidig er de, med stor sandsynlighed, også 

den del af vores undersøgelse, som bruger flest ressourcer på det. Vores test viser tydeligt, at 

sponsorer som har sponsering centralt placeret i marketingmixet er mere tilfreds end de 

resterende sponsorer.  

Det overstående vil mange nok mene giver sig selv, men som det ligeledes ses i vores test, så 

er tilfredsheden ikke direkte relateret til sponserings placering i marketingmixet. 

Vi kan konkludere, at sponsorer, som har sponsering, som en central del af deres 

marketingmix, er mere tilfredse end de resterende segmenter. 

Et kritikpunkt omkring hypotesen er, at sponsorer, hvor sponsoratet har en centralplacering i 

marketingmixet, samtidig har et højt ønske om tilfredshed, og derfor kan være påvirket i 

denne sammenhæng i deres besvarelser. 

Et af de mest omtalte emner indenfor sponsering har længe været aktiveringsdelen. I vores 

test omkring fokus på aktivering i kombination med tilfredshed spurgte vi virksomhederne, 

hvorvidt de selv stod for aktivering eller klubben gjorde. Her skulle vi have spurgt om 

virksomhederne aktiverede deres sponsorat eller ej, dermed havde vi fået de ønskede svar. 

Vi spurgte, hvilke part der aktiverer, og har derefter testet på virksomhedens egen aktivering, 

da vi finder denne mest relevant for opgaven. Der viste sig ingen signifikant sammenhæng, 

hvilket vi med baggrund i vores empiri finder bemærkelsesværdigt. Der findes mange 

niveauer af aktivering, f.eks. er almindelig brug af kamp billetter aktivering, hvilket ikke 

koster penge. I kontrast til dette findes tv reklamer og andre lignende dyre medier.  

Vi er af den overbevisning, at et sponsorat bliver langt mere effektfuldt og succesfuldt 

gennem aktivering. Effekten er utvivlsomt forskellig i de respektive sponsorater alt efter, 

hvilken aktivering sponsoren benytter. Vores test kunne dog ikke vise en signifikant 

sammenhæng med tilfredsheden. Dette mener vi muligvis skyldes vores spørgsmål, men vi 

kan naturligvis ikke drage nogen entydig konklusion. Vi kan konkludere, til trods for testen, 

at aktivering spiller en rolle for et succesfuldt sponsorat, men at vi ikke kan bevise, at det 
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påvirker tilfredsheden signifikant. 

Vi har endvidere belyst et mismatch i forhold til aktiveringsdelen. De to aktører er relativt 

uenige i, hvem som står for denne aktivering, hvilket kan medføre en række komplikationer. 

Det er derfor afgørende med dialog i aktiveringsfasen, så sponsoren får optimeret 

potentialerne i sponsoratet.  

Sponsoratets størrelse er for langt de fleste virksomheder et afgørende fokus, hvor 

beslutningstagerne må finde ud af, hvilket beløb sponsoratet skal andrage. Umiddelbart kunne 

man være fristet til at tro, at et hovedsponsorat på 3-5.mio kr. årligt ville skabe mere tilfreds 

end et erhvervssponsorat pålydende 50.000 kr. årligt. 

I FCB modellen er en af dimensionerne involvering, hvilket vi har antaget kan andrage 

sponsoratets størrelse. I 1.kvadrant befinder de rationelle store sponsorater sig, hvilket i den 

grove kategoriopdeling er dem, som får det mest optimale ud af deres sponsorat. Sponsorer, 

som har en lav grad af involvering, får iflg. modellen også mindre ud af deres sponsorat. 

Igennem vores interviews har vi opdaget, at de store sponsorer dog ikke altid er mere tilfredse 

end de mindre, og derfor valgte vi at undersøge dette. Nævnte kombination af teori og praksis 

matcher ikke hinanden og er derfor interessante at undersøge. 

I vores test, fandt vi ingen sammenhæng mellem tilfredshed og størrelsen på sponsoratet. Den 

eneste sammenhæng var, at de mellemste sponsorer har en højere tilfredshed end de 

resterende, men sammenhængen er så minimal, at vi ikke kunne forkaste vores hypotese om 

uafhængig mellem de to variable. På baggrund af vores arbejde med opgaven er dette en 

naturlig konklusion for os. Oftest har de store sponsorater høje krav, hvilket selvfølgelig 

hænger sammen med et højt ressourceforbrug.  I forhold til de mindre sponsorater og dermed 

mindre krav, så blev vi ikke overrasket over denne uafhængig mellem tilfredshed og 

sponsoratets størrelse.  

I vores diskussion af FCB modellen konkluderer vi, at høj involvering afspejler muligheden 

for et godt sponsorat. Dette er groft kategoriseret og har hermed vist sig ikke at kunne bruges 

ukritisk, hvilket vi i vurderingen af FCB modellen tog højde for. 

I forlængelse af overstående fandt vi det oplagt at undersøge, hvorvidt sponsorernes fokus af 

valg på den rigtige klub påvirker tilfredsheden. Sponsoratets størrelse og valget af klub er, 

som det ses i Buy Grid modellen, nogle af de indledende overvejelser ved indgåelsen af 

sponsorat. Da vi fandt ud af, at tilfredsheden ikke er afhængig af sponsoratets størrelser, 
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ønskede vi derfor at teste, hvorvidt fokus på valget af den rigtige klubpåvirker 

tilfredsheden
148

. 

Tidligere i opgaven testede vi denne hypotese, og fandt en sammenhæng. Tidligere nævnt i 

opgaven var der hele 77,4%, der var positivt stemt for den oplevet tilfredshed i kombination 

med fokus på valg af den rigtige klub. Igennem vores interview med Virksomhed XX stødte 

vi på denne overvejelse, interviewpersonen fortalte: 

”Gearing og størrelsesmæssigt kan vi ikke være med i FCK eller Brøndby IF, de er alt for 

store” 

Udtagelsen beskriver vigtigheden af valget af klub rammende. Havde den omtalte virksomhed 

valgt f.eks. FCK, så havde virksomheden ikke fået samme værdi for deres investering, som de 

gør i en mindre klub. Værdien indeholder en masse ting, såsom synlighed i netværket, 

mulighed for indflydelse på kontrakt og mulighed for eksponering i forhold til sponsoratets 

beløb. 

Iflg. Thomas Rubæk, Anders Andersen’s Rengøring, får sponsor først optimalt udbytte af 

sponsoratet, hvis det er af længerevarende karakter. Dette bakkes op af Guy Masterman, som 

beskriver, hvorledes det kan være spildte penge, hvis ikke ”det gode” match mellem sponsor 

og klub eksisterer over en længere periode
149

. Begge udtalelser og vores test viser, at fokus på 

valget af den rigtige klub, får indflydelse på tilfredsheden af sponsoratet. 

Vores sidste hypotese i fokusafsnittet omhandler sponsors aktivitet i netværket. I vores 

interviews gav både virksomheder og klubber udtryk for, at aktivitet i netværket er af 

afgørende betydning for udbyttet af sponsoratet. Dette kombineret med diskussionen af 

netværksteori og interaktionsmodellen, hvor vi konkluderede at både køber og sælger må 

være aktive for at skabe succes, gør at vi finder området interessant, og havde en vis 

forventning om sammenhæng. 

En objektiv vurdering vil også medvirke til tro på en sammenhæng. Virksomheder, som er 

aktive i et hvilket som helst netværk, må formodes at få mere udbytte af netværket end 

passive virksomheder. En faktor, der kan modvirke dette, kunne være, at de adspurgte 

virksomheder ikke finder netværket nok afgørende for tilfredsheden til, at dette i sidste ende 

påvirker deres oplevelse af tilfredshed. Testen viste ingen signifikant sammenhæng mellem 

aktivitet og tilfredshed. I bilag 26 ses der en sammenhæng mellem de to variabler. 

Hovedparten af de sponsorer, som er tilfredse med deres sponsorat er også aktive i netværket, 

hvilket viser en sammenhæng. Samtidig er de mindre tilfredse sponsorer også aktive i 
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 I Buy Grid modellen er dette på niveauet ”Leverandørsøgning” 
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netværket, hvilket muligvis er grunden til den manglende signifikante sammenhæng. Det er 

ikke muligt at fastlægge en klar tendens omkring aktivitetsniveauet og tilfreds, i forhold til de 

respektive virksomheder. En virksomhed, som bruger netværket 1-3 gange om ugen, behøver 

ikke være mere tilfredse end en virksomhed, som bruger det en gang hvert halve år. Det 

afhænger af virksomhedens målsætninger for sponsoratet. 

Vi mener at kunne identificere en form for sammenhæng mellem aktivitet og tilfredshed, men 

at denne på ingen måder er signifikant. 

Sammenhængen skal ses i ydrepunkterne, da vi mener, at en virksomhed, som benytter 

klubbens netværk meget ofte, vil være mere tilfredse med sponsoratet end virksomheder, som 

slet ikke benytter dette. 

6.2.2 Relationen mellem sponsor og klub 

Anvendte hypoteser: H9, H12, H13 

Vi mener, at relationen mellem de to parter i sponsoratet er af afgørende betydning for 

udviklingen af dette. Som på mange andre områder vil vi vurdere, at tingene bliver bedre med 

tiden, således også med sponsorater. Dette synspunkt bakkes op i følgende artikel af André W 

Bühler et al.
 150

: 

“Sponsorship doesn’t work if you do it just one or two years. It is a partnership which has to 

be built and maintained.”  

I afsnittet omkring netværksteori beskæftigede vi os med fordelene ved en længerevarende 

relation, hvilket bl.a. er gensidig ressourceudnyttelse og tillid. Dette er i kontrast til ofte at 

skulle vælge et nyt sponsorat/markedsføringsform, hvorved man ikke vil have disse fordele. 

Det er ligeledes en af interaktionsmodellens grundantagelser, da en langvarig relation mellem 

køber og sælger giver en masse fordele i aktørernes interaktion med hinanden. 

Det overstående er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at de stærke bånd direkte afspejler 

sig i tilfredshed, men vi mener, at det var relevant at undersøge. 

Vores test viste, at de sponsorer, som oplever stærke bånd til klubben, er positivt stemt 

overfor tilfredsheds spørgsmålet. Signifikant værdien på 0,001 viser yderligere, at 

sammenhængen er signifikant, hvorved hypotesen omkring uafhængig kunne forkastes. 

Sammenhængen kan antage flere forskellige faktorer. På baggrund af vores empiri og de to 

nævnte teorier er vi en overbevist om at tillid har en stor indflydelse. Flere af de interviewede 

fortalte, hvorledes de i deres respektive sponsorater var positive overfor de ekstra muligheder, 
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som et stærk bånd til klubben gav. I artiklen fra før udtaler en Tysk Bundesliga klub i 

forlængelse af en diskussion omkring længerevarende relationer
151

: 

“It’s very important that we look after our sponsors and we deliver as much as we can to 

generate extra business for them. Because then we can demonstrate that they’re getting extra 

business, everybody wins.” 

Vi kan konkludere, at et stærkt bånd mellem de to parter er signifikant sammenhængende med 

graden af tilfredshed i overensstemmelse med teorien. 

Udover de stærke bånd mellem de to parter, ville vi undersøge om der er sammenhæng 

mellem sponsorernes erfaring og oplevelse af tilfredshed. Erfaringen kan utvivlsomt 

overlappe variablen omhandlende de stærke bånd, da sidstnævnte skabes gennem en 

længerevarende relation. Det er dog vigtigt at være klar over, fordi man har været sponsor i 

mange år, så har man ikke nødvendigvis stærke bånd med klubben. Ligeledes kan en ny 

sponsor godt være tilfreds med deres sponsorat, måske på baggrund af manglende viden om 

målsætningsopfyldelse. På den anden side kan en erfaren sponsor godt være utilfreds, da 

denne muligvis har større krav til sponsoratet, da kendskabet og forventningerne til dette er 

stort. 

I artiklen omkring relationen mellem klub og sponsor lægges der stor vægt på, hvorledes en 

erfaren/loyal sponsor kan opnå tilfreds i relationen, da parterne derved kender hinandens 

behov bedre, og der ligeliges skabes tillid. En tysk unavngiven sponsorekspert beretter, 

hvordan en klub ikke skal afskrive en sponsor for en anden, blot fordi sidstnævnte vil give 

flere penge på kort sigt. Eksperten sammenfatter sit råd således
152

: 

”Clubs and sponsors need to see the relationship as an opportunity to grow”  

I vores test viste det sig, at samtlige erfarne sponsorer var tilfredse med deres sponsorat, mens 

der findes 14% af de mindre erfarne sponsorer som er utilfredse. Ikke nogen entydig forskel, 

men naturligvis bemærkelsesværdigt, at samtlige erfarne sponsorer er tilfredse. 

Testen viste, at der ligeledes fandtes signifikant sammenhæng mellem erfaring og tilfredshed.  

Vi kan hermed konkludere, at det for sponsorerne er vigtigt med en længerevarende relation 

til klubben, og at dette påvirker tilfredsheden i positiv retning. I kombination til punktet 

omkring lange relationer i netværksteorien, kan vi samtidig konkludere, at der er 

overensstemmelse mellem teori og praksis. 

Den sidste hypotese vi vil diskutere i afsnittet er, hvorledes et bredt fokus på alle klubbens 

sponsorer påvirker tilfredsheden ved sponsorerne.  
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Da vi testede hypotesen fandt vi ud af, at der var en klar sammenhæng mellem de to variable. 

Klubber, som har et bredt fokus på sponsorer, oplever samtidig, at deres sponsorer i høj grad 

er tilfredse med sponsoratet. 

Hypotesen kan tolkes på adskillige måder. Klubberne kan være uhyre dygtige til at give 

samtlige sponsorer stor fokus, og dermed ikke forfordele nogle. Ligeledes kunne man 

forestille sig, at klubberne har svaret lidt for ”rosenrødt” på spørgsmålet, men vi antager at de 

har svaret oprigtigt. I gennemsnit vil vi vurdere, at den enkelte Superligaklub har mellem 150-

200 sponsorer, og derved er det næsten umuligt at tillægge samtlige det samme fokus.   

Vi synes, at det er relevante for opgavens synsvinkel, at belyse hvorvidt det er bestemte 

klubber som har dette fokus. 

I bilag 39 ses en krydstabel over, hvilke klubber, der prioriterer fokus på alle sponsorer. Hvis 

en virksomhed ønsker at sponsere i en klub med bredt fokus, er det iflg. vores undersøgelse 

højest sandsynligt en top – eller bundklub de skal være sponsorer i.  

I vores oprindelige undersøgelse af hypotese 13 så vi, at stort set alle adspurgte klubber havde 

et bredt fokus. Dette kan dog detaljeres en anelse, og herved ser vi, at topklubber er dem som 

svarer mest entydigt i form af ”helt enig”, men bundklubberne alle svare ”enig”. 

Midterklubber er fordelt over hele 5 punktskalaen, dog med flest svar i kategorien ”enig”. 

Vores overordnede tilgang til resultatet er kritisk, da vi på baggrund af vores anden 

information mener, at hovedparten af klubberne allokerer flere ressourcer til deres store 

sponsorer, set i forhold til de mindste. 

6.2.3 Finanskrisen 

Anvendte hypoteser: H4, H5, H8 

Vi har i løbet af opgaven opstillet og testet tre hypoteser med baggrund af opfattelsen af 

finanskrisen og dens mulige betydning. Hypoteserne er opstillet på baggrund af den empiri og 

teori vi har beskæftiget os med undervejs i opgaven. Hypotese 5 er opstillet med tanke på, at 

der kunne foreligge en sammenhæng mellem graden af effektmåling, kontra den effekt 

sponsor mente finanskrisen har haft. Vores rationale bag hypotesen er, hvis sponsoren har stor 

fokus på måling, så kan denne muligvis føle finanskrisen har større effekt end sponsorer, som 

ikke måler, da førstnævnte dermed har adgang til og muligvis krav om dokumentation af 

effekten. 

Effekten af finanskrisen har vi belyst ud fra om sponsor har skåret i sit sponsorat grundet 

krisen. 

I bilag 39 ses det, at 40% af de sponsorer, som har skåret i deres sponsorat, har fokus på 
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effektmåling. Til sammenligning har knapt 7% af de sponsorer, som har skåret i deres 

sponsorat, ikke fokus på effektmåling. Sponsorer, der ikke har skåret i deres sponsorat, er 

ligeligt fordelt i forhold til fokus på effekt.  

Vores chi-square test viste, at der ikke forelå nogen signifikant sammenhæng mellem de to 

variabler. Dermed kunne vi ikke afvise hypotesen, hvilket betyder, at vi konkluderer en 

manglende sammenhæng mellem effektmåling og oplevelse af finanskrisen. 

Hvordan virksomhederne opfatter finanskrisens effekt, har vi valgt at belyse via variablen, der 

omhandler, hvorvidt virksomheden har skåret i deres sponsorat eller ej. Hvis en virksomhed 

har skåret i deres sponsorat, kunne man med rette forstille sig, at den respektive virksomhed 

var opmærksom på vigtigheden af optimering af deres sponsorat.  I hypotese 4 testede vi for 

uafhængig mellem de nævnte overvejelser. Vi opdagede allerede i krydstabellen, at der 

fandtes en sammenhæng, men ikke den vi havde bygget vores hypotese på. I krydstabellen i 

bilag 23 ses det, hvorledes virksomheder, som har skåret i deres sponsorat, i mindre grad er 

opsøgende af klubberne i forhold til virksomheder, som ikke har skåret i deres sponsorat. Med 

en p-værdi= 0,028 er sammenhængen også signifikant. 

En af grundene til denne, noget overraskende sammenhæng, kan muligvis være, at 

virksomheder som allerede har skåret i deres sponsorat mener de derigennem har optimeret, 

og derfor ikke har svaret positivt til at de nu er opsøgende. 

En anden grund kunne afspejle en høj grad af proaktivitet for virksomhederne, hvorved de 

inden finanskrisen har haft et optimalt sponsorat, som ikke har behøvet en optimering da 

finanskrisen indtræf.  

I konkret relevans til klubberne i vores opgave finder vi det rimeligt at antage, at topklubberne 

har haft ”nemmere” ved at fastholde sponsorer end de resterende klubber i forbindelse med 

finanskrisen.  Alt andet lige, så har topklubberne ofte flere større sponsorer, hvor sponsoratet 

næppe afvikles i forbindelse med en krise, som det kan vurderes, at mindre virksomheder gør. 

Vi har ønsket at teste, i hvor vid udstrækning finanskrisen har ramt bund- og midterklubber i 

højere grad end topklubber. Dette undersøger vi i forbindelse med variablen omhandlende 

”jagten på nye sponsorer”. 

Samtlige 14 klubber svarede positivt i forbindelse med, at de nu måtte være mere opsøgende i 

jagten på sponsorer. Topklubberne adskilte sig dog, ved at svare ”enig”, hvor de ca. 70% af 

midter- og bundklubber svarede ”helt enig”. På baggrund af dette, kan vi ikke konkluderer 

noget entydigt, men vi vurderer, at der er en sammenhæng i svarerne, nemlig at topklubberne 

ikke bør være ligeså opsøgende i deres jagt på nye sponsorer, som de resterende klubber. Vi 

mener ikke, at vi kan afvise en sammenhæng mellem de to variable, men inkluderer i vores 
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overvejelser betydningen af de forskellige klubbers brands styrker for sponsorerne. 

Set fra en sponsors synspunkt, kan dette være en relevant overvejelse i valget af klub.  

Når en situation som finanskrisen indtræffer, så må midter – og bundklubber, som alt andet 

lige har mindre ressourcer end topklubber, bruge flere af disse ressourcer på at opsøge nye 

sponsorer. Dermed bliver der mindre tid til den enkelte sponsor i en midter – og bundklub i en 

recession i forhold til en topklub. 

6.2.4 Målsætninger 

Anvendte hypoteser: H2, H11, H14 

Tidligere i opgaven har vi belyst og diskuteret en række af de målsætninger, som en sponsor 

har i forbindelse med et sponsorat. Eksponering er uden tvivl en af de mest benyttede 

målsætninger, og derfor en af dem vi har ønsket at undersøge nærmere. I forbindelse med 

sponsorernes målsætninger, finder vi det relevant at teste, hvorvidt der er forskel i, hvilke 

klubber der bedst opfylder givne målsætninger. 

I hypotese 2 testede vi om der fandtes en sammenhæng mellem bestemte klubber og deres 

evner til at opfylde målsætninger omkring eksponering og hospitality.  

I forhold til eksponering fandt vi ingen sammenhæng. Ingen af klubkategorierne skilte sig 

nævneværdigt ud. Dette kan have flere årsager. Eksponering er relativt, og kan både andrage 

eksponering i tv, aviser eller på stadion. En mindre klub, kan sagtens give eksponering til ens 

sponsorer, men ikke på samme niveau som en topklub. Til trods for dette giver det god 

mening, at klubber i alle kategorier mener de kan opfylde eksponeringsmålsætningen for 

deres sponsorer. Dermed forelægger der ingen sammenhæng mellem klubkategori og 

opfyldelse af eksponering. 

Umiddelbart kunne man være fristet til at tro, at hospitality adskilte sig fra eksponering i 

denne hypotese. Hospitality afhænger i høj grad af faciliteter, og dem har topklubberne 

grundet de økonomiske ressourcer i højere grad end de resterende klubber. Vores test belyste 

denne antagelse ved, at samtlige topklubber mente de kunne opfylde hospitality målsætninger, 

mens syv ud af de resterende ti mente dette. Vi kan på baggrund af dette konkludere, at 

topklubberne er bedre til at opfylde målsætninger om hospitality end de resterende klubber. 

I hypotese 11 testede vi, hvorledes der fandtes en sammenhæng mellem valg af eksponering 

som målsætning og den efterfølgende tilfredshed med sponsoratet. 

Vi observerede, at 100% af de sponsorer, som var utilfredse med deres sponsorat benyttede 

sponsering for at opnå eksponering, mens 69% af de sponsorer, som hverken eller var 

tilfredse med deres sponsorat, havde svaret positivt til spørgsmålet omkring eksponering.  
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De tilfredse sponsorer fordelte sig på samme måde, med 80% i eksponeringens favør.  

I krydstabellen ses det, at hele 80% af de respondenter har svaret positivt til valget af 

eksponering som baggrund for deres sponsorat.  

Vores test viser, at eksponering nødvendigvis ikke medfører tilfredshed for sponsorerne. 

Dette giver god mening, da en virksomhed kan få eksponering mange steder, og det sjældent 

udelukkende er eksponering, som gør et sponsorat succesfuldt. I krydstabellen ses en klar 

overvægt af respondenter, som er tilfredse med deres sponsorat og har svaret positivt til 

eksponeringsspørgsmålet. Samtidig betyder den klare procentvise fordeling af utilfredse 

sponsorer, at vi ikke mener, der findes en overbevisende sammenhæng i det undersøgte.  

Det bekræftes i vores statistiske test, hvor en høj p-værdi gør, at vi ikke kan forkaste 

hypotesen omkring uafhængighed. 

Vi har valgt at placere hypotese 14 under målsætninger, da vi mener klubbens grad af 

segmentering, påvirker sponsorernes muligheder for målsætningsvalg. 

Grundlaget for hypotesen er, at vi igennem vores interviews opdagede, at flere sponsorer 

efterspørger muligheden for individuelle specificeret kontrakter, samt de interviewede 

klubbers forskellige tilgange til dette. 

Vores undersøgelse viste en form for sammenhæng. elleve ud af de fjorten adspurgte klubber 

svarede positivt til, at de segmenterede deres produkt. I gruppen af de resterende tre klubber 

var der ingen topklubber repræsenteret, hvilket bekræfter vores hypotese omhandlende, at 

topklubber i højere grad segmenterer deres produkt end de resterende klubber. 

Sammenhængen afspejles, efter vores mening, i ressourcer. Individuelt designet sponsorater 

og muligheder for tilkøb er kun muligt i en klub med omfattende ressourcer.  

Hvis en virksomhed derfor ønsker dette, finder vi det afgørende at undersøge den relevante 

klubs ressourcer på sponsorområdet. Dette skal naturligvis lægges sammen med mange andre 

overvejelser, som vi tidligere har beskæftiget os med i opgaven. 

Graden af segmentering er naturligvis relativ. Hvis en klub udbyder to sponsorater, så er der 

tale om segmentering, mens det ligeledes er segmentering, hvis en klub har syv forskellige 

pakker med mulighed for ti tilkøbs muligheder. 

Det er af vores klare overbevisning, at klubberne med flest ressourcer i højere grad 

segmentere end de klubber uden de samme ressourcer. 
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7.1Modelkonstruktionen af succesvariabel model 

Den overordnede ide med opgaven er at finde frem til, hvordan sponsorerne opnår et 

succesfuldt sponsorat og opfylder de kriterier, som er blevet fremsat. Sponsorerne har 

forskellig opfattelse af, hvad der skal til for, at de opfatter deres sponsorat som værende 

succesfuldt. Dette spørgsmål har vi stillet til de responderende virksomheder i spørgeskemaet.  

I forlængelse med vores analyse og tolkning af hypoteser, har vi valgt at teste os frem til 

hvilke variable, som iflg. vores undersøgelse oplever en sammenhæng med et succesfuldt 

sponsorat.  Vi tester variablen ”Tilfredshed med sponsoratet” med alle de variable, som vi 

finder relevante. Resultaterne kan ses i bilag 34, hvor der er en oversigt over alle frekvenserne 

og signifikansniveauerne.  

Vi har skåret alle de variable fra, hvor det ikke var muligt at afvise uafhængighed, da de har 

en p-værdi over den tilladte grænse på p<0,05. Med disse oplysninger som fundament har vi 

dannet modellen om succesvariablene i fig.7.1.1, hvor vi har opdelt dem i de relevante 

områder, som giver et godt overblik. Modellen viser, hvilke områder og variable, som en 

sponsor eller potentiel sponsor skal være opmærksom på i processen for at tegne et 

succesfuldt sponsorat. En masse af de faktorer, som vi nævner i det følgende, er gengivet i 

opgaven, og derfor vælger vi ikke igen at referere. De variable som er markeret med fed i 

modellen er de af vores hypoteser, som vi har testet med succesvariablen og fundet en 

sammenhæng. De andre variable, hvor vi har fundet en sammenhæng er klubbens 

placering(top, midt, bund), større indflydelse på kontrakter med baggrund i den nuværende 

økonomiske situation, aktivering via VIP billetter og tv reklame og Effektmåling som 

efterspørges af sponsor hos klubben, og hvor sponsoren selv varetager effektmålingen eller 

inddrager en tredje part.  

I det følgende vil vi tolke, hvad modellen fortæller os omkring relationen mellem aktørerne 

og sponsorernes ageren. 

På aktiveringsområdet viser testen, at det kun er VIP-billetter og tv reklame af de muligheder, 

som vi har opstillet, hvor vi kan afvise uafhængigheden. Begge aktiveringsredskaber er 

værdifulde for sponsorerne i at opnå den forventede værdi. I virksomhederne, som vi 

interviewede, var det også nogle eftertragtede og motiverende parametre for virksomhedernes 

ansatte og bliver i flere tilfælde brugt som incitamenter i konkurrencer eller andet belønning. 

Specielt VIP-billetterne bliver meget benyttet og bruges i arbejdsøjemed for at give kunder 

eller potentielle samarbejdspartnere en god oplevelse og danne en personlig relation, der kan 
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give et forretningsmæssigt afkast. Det giver os et peg om, at det er vigtigt for sponsoren at 

udnytte denne mulighed for at danne de relationer, som man kan udnytte til i sidste ende opnå 

et økonomisk resultat eller anden forventet værdi.   Relationer har mange ansigter, og er både 

mellem klub og sponsor, sponsor og medarbejdere, sponsor og andre sponsorer. Det er vigtigt 

for en sponsor at være bevidst omkring dette og derigennem at udnytte de potentialer, som er 

til stede.  Den anden aktiveringsmetode er tv reklame og baggrunden for dette kan være det 

associering, som sponsoren opnår med klubbens brand og den synergieffekt, som det kan 

bibringe. Trods dette er tv reklame er væsentlig aktiveringspost, som kræver en vis 

kapitalinvestering udover sponsoratet, hvilke betyder, at det højst sandsynligt er de største 

virksomheder, der benytter sig af dette. Men her når de ud med deres budskab til et højere 

antal modtagere og det giver sponsorerne muligheder for at kommunikere et mere kompliceret 

budskab ud til modtageren, se afsnit og tv mediet og ELAM modellen. 

Andre områder, hvor testene viser en sammenhæng, er i valget af klub og klubbens placering 

(top, midt eller bundklub) og matchet, hvor sponsoren ønsker at finde den rigtige klub, hvor 

de opnår optimalt udbytte af deres investering i sponsoratet. Disse to variable hænger godt 

sammen og er også et gennemgående element i vores interview og den relevante litteratur, der 

begge påpeger, at det er ved de perfekte matchs, at parterne oplever synergieffekten. Det viser 

en anden variable også, da det er vigtigt, at man har en langsigtet plan og strategi med sine 

sponsorater. Det vil forbedre mulighederne for at opnå den ønskede værdi af sit sponsorat. 

Sammenhængen mellem finanskrisen og den oplevede succes, ser vi i undersøgelsen i 

sammenhængen med, at sponsorerne føler, at de har større indflydelse på de 

sponsorkontrakter, som skal indgås. Det kan være, fordi sponsorerne er mere bevidste 

omkring forbruget af de økonomiske ressourcer, og hvordan man for mest ud af dem. 

Sponsorerne har bedre mulighed for at præge kontrakten, da det er dem som sidder på 

pengene og de befinder sig i en efterspørgers marked. Sponsorerne forventer mere af 

klubberne, og at de engagerer sig mere i at optimere sponsorens værdi og nytte af sponsoratet. 

Det kan måske være nogle af de overvejelsesaspekter, som sponsorerne bringer med til 

forhandlingsbordet. Sponsorernes større indflydelse på kontrakterne er noget, som klubberne 

må acceptere og udnytte til at lære deres sponsorer bedre at kende gennem deres 

forventninger til samarbejdet. 

En anden faktor, der har betydning, er den erfaring som sponsorerne har. At erfaring har 

betydning i en eller anden sammenhæng med succes kommer ikke som nogen overraskelse, 

da man ofte bliver klogere med tiden og når respondenterne har været sponsorer i flere år, må 

det for størstedelen betyde, at det de gør virker og de er tilfredse. Det sidste område, som har 
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en sammenhæng med oplevelsen af succes er sponsoratets placering, er de stærke bånd 

mellem aktørerne og en langsigtet strategi, hvilket stemmer godt overens, da stærke bånd 

oftest er bygget op over en længere periode og partnerne har opbygget loyalitet og gensidig 

respekt i en stærk relation. Dette er et vigtigt parameter for succes, hvilket vi også lærte 

gennem interviewene og teorien, der også pointerer at stærke relationer og samhandel giver 

sorte tal på bundlinjen.  

Alle de overnævnte har indflydelse på den succes som vores respondenter oplever i deres 

arbejde med og brug af sponsering. Det giver os måske ikke et helt repræsentativ billede af 

markedet, men giver os en god ide om, at virksomhederne i perioden før et sponsorat skal 

inddrage mange faktorer i deres overvejelser. Der vil vores model også kunne give begge 

aktører et indblik i, hvor de kan sætte ind for måske at forbedre deres nytte, men specielt også 

for klubberne i deres jagt på hele tiden at forbedre relationen til deres sponsorer og 

mulighederne for at optimere deres produkter og tegne endnu mere lukrative sponsorater.  

Resultaterne er udelukkende dannet ud fra vores undersøgelse og de respondenter som har 

medvirket. Det betyder også at det er forbundet med en del usikkerheder med vores relative 

begrænsede datamateriale på 65 responderende virksomheder. Derfor er det svært at vurdere 

om modellen er repræsentativ nok for hele markedet. Med disse overvejelser i baghovedet vil 

vi i det kommende afsnit introducerer en overordnet guideline som bunder i alt den viden som 

vi har indsamlet gennem projektforløbet, kvalitativ og kvantitativ information kombineret 

med vores litterære pensum.  
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7 Output: Model og guideline 

Fig. 7.1.1 Succesvariable 
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7 Output: Model og guideline 

7.2 Guideline 

Vi har i opgaven gennemgået en række elementer, som skal assistere os i at finde frem til en 

proces guideline med fokus på de nøglesuccesfaktorer, der skal optimere mulighederne for 

virksomhedernes succes med deres sponsorater. I forhold til vores signifikante model 7.1.1, 

vil vi i guidelinen ikke kun have fokus på de faktorer som påvirker tilfredsheden, men 

samtlige faktorer som vi mener, kan være vigtige for virksomheden. 

Guidelinien skal rådgive virksomheder, der overvejer mulighederne ved sportssponsering og 

hjælpe dem på vej til et tilfredsfuldt sponsorat, ligeledes kan eksisterende sponsorer optimerer 

deres nuværende sponsoratet ved at følge guidelinen. Vi har gennem opgaven analyseret os 

frem til mange relevante faktorer, hvilket har vist os, at det er umuligt på den korte tid som vi 

har haft til rådighed at lave en model, som konkretiserer processen ned til mindste detalje for 

alle typer af sponsorer. Vi har derfor valgt overordnet at belyse de områder, som vi finder 

afgørende for at opnå succes med et sponsorat. Vi har valgt at kalde modellen for Larsen & 

Pedersen Sponsorship Process model (LPSP model) 

En uddybelse af de enkelte punkter kan ses i bilag 44, hvor vi ligeledes refererer til relevant 

teori. 

7.2.1 LPSP modellen 
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Fase 1 

Valg af markedsførings medie 

- Fordele og ulemper ved sponsering. Virksomheden skal lære mediet at kende.  

- Hvilken placering skal sponsoratet have i virksomhedens marketingsmix 

Valg af målsætninger 

- Eksponering, relationer, netværk, image, hospitality, intern motivation, oplevelser og 

personlige interesser 

Valg af aktivering 

- Hvilke aktiveringsområder optimerer sponsoratet bedst muligt, set i forhold til 

målsætninger 

Valg af investeringsbeløb 

- Hvilket beløb vil virksomheden afsætte og hvor får man mest for pengene. 

Valg af klub 

- Hvilken klub passer bedst til opfyldelse af de valgte målsætninger og det investerede 

beløb.  

 

De overstående valg sammenkobles alle i virksomhedens samlede strategi. Vi anbefaler, at 

der sigtes mod 1.kvadant i FCB modellen. Karakteristisk for kvadranten er høj involvering og 

kognitive rationaler 

 

Fase 2 

Afstemning af forventninger 

- Afstemning af forventninger er placeret mellem fase 1 og 2. At afstemme 

forventningerne mellem klub og sponsor kan have afgørende betydning for 

sponsoratets succes. Mulige mismatch såsom, hvilken part som står for aktivering, kan 

undgås ved at afstemme forventningerne og samtidig have en løbende dialog. 

Aktivering 

- Det er af afgørende betydning, at sponsoren konstant får aktiveret sponsorat i forhold 

til strategivalget i fase 1 

Løbende dialog 

- Et sponsorat skal løbende justeres og tilpasses virksomhedens behov. En løbende 

dialog og opfølgning på sponsoratet giver mulighed for det optimale udbytte. 
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Fase 2 resulterer i en cyklus som vist i fig.7.2.1, hvor det er vigtigt at bibeholde dialogen og 

løbende optimere aktiveringen i hele perioden. 

Fase 3 

Evaluering af sponsoratet 

- Sponsoren skal naturligvis evaluere ud fra de målsætninger, som blev valgt i fase 1 og 

aktiveret i fase 2. En god evaluering indeholder overvejelse omkring, økonomisk 

udbytte, potentiale i netværksrelationer (udbytte af samhandlen) og nøgletal som 

kendskabsgrad osv.  

Genforhandling 

- I forbindelse med evaluering skal virksomheden vurderer hvorvidt sponsoratet skal 

forlænges eller afbrydes. Loyale sponsorer kan ofte opnå bedre vilkår ved en 

forlængelse. 

8 Konklusion 

Udgangspunktet for vores kandidatafhandling var at undersøge sponsormarkedet i den bedste 

danske fodboldrække, for efterfølgende at kunne identificere en række faktorer og områder, 

der med fordel kunne optimeres. Derudover ville vi også finde frem til, hvilke faktorer, som 

benyttes med succes af aktørerne og kunne danne et fundament i vores udvikling af en 

procesmodel, som kan forbedre sponsorernes mulighed for succes. Igennem vores indledende 

undersøgelser opdagede vi, at ikke alle virksomheder udnytter deres sponsorat optimalt, og 

derfor vil en guideline kunne optimere deres mulighed for en tilfredsstillende værdi af 

sponsoratet.  

Vores problemformulering resulterede i 4 arbejdsspørgsmål. 

Hvordan defineres et sponsorat, og hvilket attributter har det i forhold til andre 

medier? 

Der findes en lang række definitioner af et sponsorat. Vi mener det er vigtigt, at have fokus 

på, at et sponsorat er et ligevægtigt partnerskab, hvor sponsor via økonomiske ressourcer 

tilkøber sig en række rettigheder ved udbyder. Vores egen definition er følgende: 

”Et sponsorat omhandler relationen mellem et objekt og en sponsor, hvorved sponsor 

primært via økonomiske ressourcer, får rettighed til at benytte og identificere sig med 

udbyders værdier og andre kommunikationsaktiviteter, til kommercielle ønsker”. 

Et sponsorat har den unikke egenskab at kunne opfylde flere målsætninger på en gang, hvilket 

andre medier ikke formår i samme grad. Sponseringens styrke ligger primært i den platform, 

hvor budskabet modtages. Målgruppen er ofte præget af en høj involveringsgrad, passion og 
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paraderne nede, i forhold til f.eks. de utallige tv reklamer. Svagheden ved et sponsorat er, at 

det ikke kan stå alene. Et sponsorat kræver konstant aktivering, for at få den optimale 

udnyttelse. Ligeledes egner et sponsorat sig oftest til korte budskaber. 

Hvilke målsætninger kan et sponsorat opfylde? 

Et sponsorat har den unikke egenskab, at det kan opfylde flere målsætninger på en gang. De 

primære målsætninger ved indgåelse af et sponsorat, som vi har identificeret er eksponering, 

hospitality og netværk, derudover kan et sponsorat bruges til intern motivation, oplevelser, 

salg, image, relationer og personlige interesse. En række af sidstnævnte ligger indirekte under 

de primære målsætninger. For sponsorerne er det vigtigt at få fastlagt deres målsætninger og 

strategi, da hvis de to faktorer er tydelige for virksomheden, vil det øge sandsynligheden for 

et opnå et succesfuldt sponsorat. Målsætningerne ser vi meget centrale for sponsorerne i en 

proces og for at optimere deres nytte.  

Hvilke karakteristika har aktørerne på markedet? 

Aktørerne befinder sig på B2B markedet, hvilket ofte er præget af rationelle købsbeslutninger, 

1. og 2.kvadant i FCB modellen, samt en længerevarende relation.  Denne rationelle 

tankegang kunne det være en fordel for størstedelen af sponsorerne at inkludere i deres 

overvejelser, når de undersøger mulighederne for at indgå et sponsorat. Vores undersøgelse 

viste en stor spredning i sponsorernes tilgang til sponsering, hvilket viser, at en lang række 

virksomheder har sponsering som en mindre del af deres marketingmix.  

Finanskrisen har betydet, at magtforholdet mellem aktørerne er ændret en smule, da det er 

virksomhederne, som holder igen med deres investeringer og har mere fokus på, hvad og 

hvordan deres økonomiske ressourcer bliver brugt til. Det afspejles i aktørernes interaktion i 

form af forbedrede kontraktmuligheder i sponsorernes favør. 

Hele 92% af klubberne har et relativt større fokus på deres største sponsorer i forhold de 

resterende. Samtidig har 85% af klubberne fokus på at bibeholde de små sponsorer. 

Overnævnte insinuerer en interessekonflikt for klubberne fokus. Klubberne har knappe 

ressourcer, og bliver nød til at have et segmenteret fokus på deres sponsorer, men samtidig 

består klubberne ofte af en lokal kerne af sponsorer, som der skal afsættes tid til. Klubbernes 

ageren i markedet er derfor præget af en høj grad af ressourceallokering. 

Hvilke faktorer gør sig gældende, for virksomheder med et succesfuldt sponsorat?  

I vores forsøg på at identificere de faktorer, som er med til at gøre et sponsorat succesfuldt, 

har vi i opgaven undersøgt og testet via vores spørgeskema og fundet frem til ni variable, som 

iflg. vores respondenter har en sammenhæng med deres oplevelse af et succesfuldt sponsorat. 

Valget af klubben, matchet og placeringen af klubben er vigtige overvejelser hos 
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virksomheden, når den ønsker at sponsere. Det er vigtigt at gennemgå en proces for at 

identificere den rigtige klub, som matcher virksomhedens mål, ideer og forventninger bedst 

muligt. Et andet område er aktiveringen, som i sig selv er en essentielt del af et sponsorat. Her 

var der en sammenhæng mellem VIP-billetter, tv reklamer og succes. Det er for vores 

respondenter de aktiveringsredskaber, der giver mest værdi og opleves at have bedst effekt i 

forhold til sponsorernes målsætninger. Effektmåling oplever vi også har en sammenhæng og 

det gælder både for sponsorer, der selv måler og for sponsorer, der efterspørger det. Dette kan 

være influeret af finanskrisen, der har betydet større efterspørgsel af dokumentation. Et andet 

aspekt omkring finanskrisen var sammenhængen mellem succes, og at sponsorerne har 

oplevet større indflydelse på kontrakterne. Det kan være, fordi sponsorerne er mere bevidste 

omkring markedet og forbruget af deres økonomiske ressourcer, og hvordan man for optimere 

brugen af dem. De sidste faktorer er sponsorernes erfaring, de stærke bånd og længerevarende 

strategier som sponsorerne har. Sponsorater kræver ofte et længerevarende fokus, hvilket 

hænger sammen med, at sponsorerne lærer af deres involvering og erfaringer i markedet på 

sigt. Dette styrker deres bånd til klubben, da klubben oplever deres loyalitet og involvering i 

klubben osv. Vigtigheden i det lange fokus beskrives ligeledes i netværksteorien og 

interaktionsmodellen, som ligger vægt på, at tidshorisonten er med til at skabe en stærk og 

lønsom relation.  

Det er centralt for virksomheden at træffe de rigtige valg i præfasen, således sponsoratet har 

de rette forudsætninger. I præfasen skal virksomheden have fokus på sponseringens egenskab, 

samt valget af målsætning, aktivering, investeringsbeløb og klub. Det er elementært at kende 

sponseringens styrker og svagheder, for at kunne tage beslutninger, som tilgodeser disse. De 

fire valg er alle afhængige af hinanden, og træffes i forhold til hinanden. Vi anbefaler, at 

valgene sigtes mod FCB modellens 1. kvadrant. I sponsoratets løbetid er det essentielt at have 

fokus på aktivering, herved holdes sponsoratet i live. Aktiveringen og lignende brug af 

sponsoratet optimeres bedst muligt, ved at have en løbende dialog med klubben, hvilket 

ligeledes vil minimere risikoen for mismatch og andre uoverensstemmelser i relationen. 

Denne cyklus med aktivering og dialog mellem aktørerne er vigtig gennem hele 

kontraktperioden og bør prioriteres og fokuseres på af begge parter. 

I postfasen er det afgørende at have fokus på både det økonomiske udbytte af sponsoratet, 

samt værdien af de eksisterende og potentielle relationer i klubben netværk. En samlet 

vurdering afgør, hvorvidt sponsoratet skal forlænges eller ej. 
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9 Perspektivering 

”…sponsorship impact other than awareness and image- and areas- art, social and 

environmental sponsorship – the research life cycle is very much at its beginning.” 

- Bjørn Walliser, 2003 

Vores tilgang, vurdering og analyse af den valgte problematik er kun en blandt mange mulige 

og vi vil afslutte med at belyse de potentialer, som vi mener ellers eksisterer på området. Vi 

har undervejs diskuteret nogle faktorer, som kunne være interessante at beskæftige sig med i 

fremtidige studier på området. Et af de centrale områder indenfor sponsering er aktivering og 

her findes, der mange muligheder for at optimere den enkelte sponsors nytte af deres 

sponsorat. Digitale aktivering er i vores undersøgelse næsten ikke eksisterende hos 

sponsorerne, hvilket betyder, at der findes et ikke udnyttet potentiale. De sociale medier er i 

eksponentielt vækst og mulighederne for aktivering af sponsorater er enorme. Modtageren 

involverer sig meget i disse medier og bestemmer selv via diverse spamfiltre, størstedelen af 

det de vil eksponeres for. De forskellige sites ligger inde med enorme mængder data og viden 

omkring ”medlemmerne”. En viden som er rigtig mange penge værd for virksomhederne i 

deres markedsføring. Hvordan man som sponsor og klub bedst kan udnytte dette potentiale, er 

en spændende problematik. Krydsmarkedsføring af sponsor/klub, Virale kampagner via 

Youtube, Twitter eller Facebook, links fra sponsor/klubbens hjemmeside og segmenterede 

konkurrencer via målgrupperelevante sites, der er mange muligheder, hvis man som klub eller 

sponsor tænker kreativt. Der er ligeledes muligheder i den mobilteknologiske udvikling som 

trådløse netværk på stadion og Bluetooth, hvilke klubberne og sponsorerne kan udnytte i 

kontakten til modtagerne, og dermed give sponsering en hel ny dimension, der betyder, at 

sponsoren kommer endnu tættere på sin målgruppe. Her kan sms tjenester også udnyttes i 

endnu højere grad end det i dag er tilfældet. Alle disse muligheder giver sponsering en 

dimension af direkte markedsføring og kan give klubberne en række data på målgrupperne, 

som igen vil kunne bruges for sponsorerne. Markedsføring skal i dag personificeres og 

forbrugeren skal involveres og jo bedre kendskab og viden som virksomhederne er i 

besiddelse af omkring deres målgruppe desto større værdi. Et andet område som specielt 

klubberne er opmærksomme på, er at videreudvikle deres koncepter omkring 

relationsopbyggende tiltag, hospitality og deres netværksklubber. En spændende 

perspektivering er at undersøge, hvordan disse områder kan udvikles og styrke klub/sponsor 

relationen endnu mere i fremtiden.  Det er vigtig for klubberne at få udbredt deres budskaber 

omkring mulighederne, da det er her sponsering oplever en af sine største styrker. 
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Bilag 01 Metode 

- Beskrivelse af metodefigurer 

Fig.1.1.1 Arbejdsproces 

Den første figur beskriver den arbejdsproces som vi har gennemgået i projekt forløbet og er 

inddelt i 5 faser. Vi vil overordnet gennemgå processen, så læseren kan se hvordan vi har 

gennemgået denne proces. 

Fase 1 startede i en lang tid før vi skulle i gang med sidste semester, da vi hurtigt fandt 

sammen og skulle til at overveje hvilke emner som vi synes var interessante og ende op med 

et vi kunne blive enige om. Vi debatterede nogle område og emner, men blev hurtigt enige om 

sponsering, da vi begge har stor interesse for området og for at vide mere. Derudover fandt vi 

det meget vigtig at finde et emne, som man med stor interesse kunne fordybe sig med i 

perioden 7 måneder uden at det ville blive kedeligt. Vores beslutning blev truffet og vi 

begyndte at søge information omkring emnet via mange forskellige kanaler, for at indgrænse 

og præcisere området og nærme os en problemformulering. Vi indsamlede og læste en masse 

artikler, der gav os flere potentielle indgangsvinkler til området. Dette var begyndelsen på 

Fase 2, der gjorde at vi begyndte at skrive et problemfelt, som startede overordnet, men skulle 

hjælpe os tættere på. Det at få mulighederne ned på papir gennem brainstorm og problemfelt 

gav os et godt overblik og i takt med, at vi blev klogere gennem litteraturen nærmede vi os en 

problem afgrænsning, der nu gjorde vores informationsøgning mere specifik. Vi forsatte med 

at arrangere nogle interviews med nogle store spillere på markedet. Disse gav os stor indsigt i 

markedet og hjalp os endnu tættere på den endelige problemstilling. Problemfeltet blev 

revurderet og skrevet om og vi var nu kommet frem til det problem vi ønskede at undersøge. 

Fase 2 og 3 krydses lidt her, da vi begynder vores analyse tilgang via de kvalitative interviews 

og arrangerer flere med andre aktører på markedet. Det blev i alt til 7 kvalitative interviews, 

hvilke vi godt kunne ønske os var blevet væsentlig flere, men vores ressourcer rent 

tidsmæssigt gjorde det ikke muligt. Men baggrund i vores interviews, observations teknik og 

litteratur udarbejdede vi to spørgeskemaer til vores kvantitative undersøgelse, som vil give os 

et bredere billede af markedet og mulighed for at analyse og tolke på resultaterne, der vil give 

os et endnu bedre indblik i markedet og dets aktører. Fase 4 foregik også løbende efter vores 

problempræcision, da det er opgavens udarbejdning. Her bar vores tilgang til viden og 

informations indsamling frugt, da vi havde vores teoretiske og praktiske viden grundlæggende 

på plads. Vi fortsatte dog med at udvide vores kompetencer gennem flere artikler og 

lærebøger.  Denne forudsætning har vi fulgt gennem hele processen om at vi hele tiden kunne 

blive klogere, hvilket har betydet, at der gennem processen er blevet modificeret i indholdet 
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mange gange. Fase 5 sker efter vi har afleveret opgaven og indeholder en evaluering af vores 

forløb og samarbejde, forberedelse og udarbejdelse af oplæg til forsvar og en udarbejdelse af 

materiale til de involverede og behjælpelige parter som har bidraget til vores undersøgelse og 

ønsket at se vores resultater.  

Vores proces har været nogenlunde struktureret og foregået seriøst med henblik på at opnå et 

godt og brugbart resultat. Der har været områder i processen, som kunne optimeres, men 

sådan anser vi det altid for at være under de omstændigheder. Farverne i modellen giver et 

gennemgående overblik i to af figurerne over, hvornår i arbejdsprocessen, vi har arbejdet med 

de forskellige områder. 

 

Fig.1.1.2 Opgavens opbygning 

Opgavens struktur er illustreret ved figuren og har som udgangspunkt været med til vores 

overordnet tilgang til opgaven. Vi startede med en skitse, som skulle give os et overblik over 

hvad vi gerne ville inddrage og hvorledes det skulle placeres i forhold til hinanden. Denne 

skitse blev til en model som vi har modificeret lidt som processen har forløbet og der er sket 

nogle ændringer. Vi starter opgaven med problemfelt/indledning/motivation for valg af 

område og præcisering til valg af emne som beskrives i vores problemformulering, som leder 

os frem til fire arbejdsspørgsmål, som leder os til nogle problematikker vi vil arbejde med og 

besvare gennem opgaven i forskellige afsnit, for bedre at kunne besvare 

problemformuleringen i konklusionen. Modellen viser, hvilke afsnit som besvarer de 

relevante arbejdsspørgsmål og problemstillinger. De ender ud i vores endelige 

produkt(output) og konklusion, som besvarer problemformuleringen. Grunden til, at vi i 

denne figur ikke har benyttet farverne, er at vi i opgavens opbygning har forsøgt 

gennemgående at implementere praksis, teori og vores empiri og derfor ikke kan præcisere, 

hvornår de enkelte områder er blevet gennemgået. 

 

Fig.1.1.3 Metode diagram 

Diagrammet er konstrueret ud fra den proces som vi har gennemgået i vores videns 

opbygning og informationssøgning. Vores viden stammer fra to overordnede områder af 

primærlitteratur, en teoretisk del og en praktisk del. Vores litteratur indsamling startede tidligt 

i processen hvor vi ikke kendte vores præcise problematikker. Derfor har vi læst en masse 

som har mindre relevans for lige netop vores problem, men som stadig har givet os en viden, 

som har været brugbare i nogle henseender.  Af teori som vi har fundet relevant at 

implementere i vores opgave er effekthierarkier ved AIDA og SOR, ELM/ELAM-modellen, 
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Interaktionsmodellen, Netværksteori, FCB-grid, Buy grid og overordnet sponseringsteori. Vi 

har her indsamlet viden fra lærebøger, teoretiske artikler og mere praktisk orienterede artikler.  

Derudover har vi og brugt en del Market Reseach teori til den anden del af vores 

informationsindsamling, den empiriske del. 

Grundlaget for disse teorier er kendskab fra forskellige fag, hvor de har været en del af 

pensum. Begrundelsen for valget har vi inddraget i teori afsnittet. 

Alt vores teori bygger den fundamentale del af vores opgave og ligger som de grundsten vi 

har bygget ovenpå. I vores praktiske del, har vi benyttet os af både kvalitativ og kvantitativ 

undersøgelser for at skaffe os relevant og brugbar empiri for at optimere vores resultater. Den 

kvalitative del bygger på 7 interviews med forskellige aktører på markedet og to 

observationer ved to forskellige sponsorevents. De er sammen med litteraturen grundlaget for 

vores kvantitative undersøgelser via to spørgeskemaer, da vi har valgt at opstille 13 hypoteser, 

som spørgeskemaerne blandt andet skal svare på. Vores spørgeskema til sponsorerne anser vi 

for at være det væsentligste, da vi beskæftiger os mest med dette og har det mest bruge 

respondentgrundlag med 65 respondenter og det er opgavens synsvinkel. Spørgeskemaet til 

klubberne har 14 respondenter, som er svarende til alle klubberne i Superligaen plus de to 

nedrykkere fra sæsonen 2009/10 HB Køge og AGF. Det benytter vi også flere steder i 

opgaven og ved enkelte hypoteser (H2, H5, H9). Den viden vi har samlet herigennem 

spørgeskemaet til klubberne, giver os en mulighed for at se det fra deres synspunkt og giver 

os et bedre grundlag i analysen, tolkningen og specielt det endelige resultat. 

Den kvantitative undersøgelse giver os nogle datasæt som vi skal analysere og tolke på via 

vores brug af SPSS og Microsoft Excel. Informationen, data og alt den viden vi har fået 

gennem processen bruges i vores tolkning af analysen, der fører os videre til udarbejdelsen af 

vores produkter, som er en model over de succesvariable som vi finder frem ti via 

hypoteserne kombineret med andre relevante fra undersøgelsen. Denne Model viser resultatet 

af vores undersøgelse og i forlængelse med dette, har vi valgt at lave en overordnet guideline 

ud fra de erfaringer, som vi har gjort os i processen og hvilke områder vi mener, da skal være 

fokus på for at opnå succes gennem sponsering.  

Farverne i modellen viser os hvilke tidspunkter i vores arbejdsproces, hvor vi har arbejdet 

med området. 

- Indhold fra metode afsnit 

De nedenstående figurer giver et overblik over vores arbejdsproces og valgte metode, og viser 

afhandlingens opbygning med henblik på at opnå vores målsætninger. Problemformuleringen 

frembringer fire arbejdsspørgsmål som er centrale for at kunne respondere bedst muligt på 
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problemformuleringen. Arbejdsspørgsmålene leder herefter videre til problemstillingerne og 

de afsnit, hvor de bearbejdes. I figuren viser vi også hvor i opgaven hypoteserne som 

undersøgelsen skal svare på gennemarbejdes. Analysen, tolkningen og bearbejdelsen af 

problemstillingerne/hypoteserne i de forskellige afsnit leder hen til konklusionen på 

afhandlingen, hvor der redegøres for, hvordan og hvorledes målsætningerne er besvaret. 

I interviewsituationerne har vi som metode valgt at benytte os af en halvstruktureret form, 

hvor en række områder og temaer skal afdækkes, og der er enkelte remindere omkring 

spørgsmålene
153

. Se spørgeguiderne i bilag 05 til 11. Rækkefølgen af spørgsmålene kan 

varieres efter ønske og alt efter, hvorledes samtalen udvikler sig. Denne metode giver os et 

godt overblik i situationen kombineret med en åben og dybdegående dialog, som giver plads 

til synergi, relation og involvering fra begge parters side. Metoden giver en åbenhed, som 

efter vores mening klart optimerer resultatet.  

Vores dybdegående interviews vil give os viden omkring markedet fra begge aktørers 

synsvinkel, og skal danne grundlag for at optimere vores spørgeramme i den kvantitative 

undersøgelse. Under interviewprocessen vil vi udvikle os, både som undersøgere i vores 

tilgang og i vores viden omkring emnet og aktørerne. Interviewene bliver optaget med 

diktafon for at kunne have fokus på emnet, dynamikken i metoden og den interviewede. 

Tilgangen til interviewene er som forskningsinterview, hvor vores formål er at erhverve så 

meget viden om vores emne og problemstilling som muligt.  

Variable transformation 

Da vi ikke ønsker at forvirre læseren undervejs i opgaven, vil vi i dette afsnit gøre rede for det 

grundlag vi har transformeret de brugte variable på. 

Ved de benyttede variable, som er opstillet på en 5 punkts-skala, har vi transformeret de 

relevante til 3 kategorier, således værdierne 1-2 (Meget uenig – uenig) nu antager værdi 1, 

værdi 3 (Hverken enig/uenig) antager nu værdi 2 og værdierne 4-5(Enig – meget enig) 

transformeres til værdi 3. 

Grundlaget for transformationen er, at vi herved har delt respondenterne ind i kategorier som 

svarer til negativ, nautral og positiv og herved bliver bedre resultater at arbjede med, da vi har 

begrænsninger i vores datamateriale. 

Kontakt 

                                                   

153
 Steinar Kvale, Interview - En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, 1997 
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Vores kontakt til klubber og virksomheder er taget via e-mail
154

. Vi har først sendt en 

forklarende mail omkring os, vores motivation, projektet, om de ønsker at deltage og hvad de 

kan få ud af det. 

Alle klubberne var som tidligere nævnt positive, hvor vi fik positive svar fra ca.83 af ca. 120-

130 virksomheder. De fleste af de resterende svarede ikke og enkelte sendte os en negativ 

respons. Den negative og manglende respons har gjort, at vi ændrede vores forventninger en 

lille smule fra de største sponsorer til at inkludere de mindre. Dette har selvfølgelig betydning 

for besvarelserne, men det indgår i vores analyse og tolkning.  Vi ønskede også i vores 

undersøgelse at inddrage SAS, med baggrund i deres erfaringer omkring sponsering og deres 

sponsering af ligaen og effekt deraf, og DBU med fokus på deres kendskab og viden omkring 

området. SAS kunne desværre ikke afsætte ressourcer til at hjælpe og DBU havde ikke tid 

grundet VM i Syd Afrika.  

Til vores kvantitative analyse gør vi brug af software og analyseværktøjet SPSS, der gør det 

muligt at foretage de relevante test og analyser. Vi vil ligeledes bearbejde nogle resultater i 

Microsoft Excel, da det er et redskab vi finder brugbart og er komfortable med. 

Variablen omhandlende sponsoratets beløb har vi transformeret, således sponsorater fra 0-

99.999kr. er beskrevet ved værdi 1, mens sponsorater fra 100.000-499.999 kr. har værdi 2 og 

500.000- 1mio.+ kr. er beskrevet ved værdi 3. Kategorierne kan nu opfattes som små, mellem 

og store sponsorater. 

Når vi undersøger en kategori af klubber i forhold til de to resterende kategorier, har vi slået 

sidstnævnte sammen, således vi undersøger to kategorier i forhold til hinanden.  

Til hypotesen omkring sponsorernes erfaring, har vi opdelt respondenterne fra 1-5 år og 6-

15+, hvilket således giver en uerfaren og erfaren kategori. 

 

 

 

 

 

  

                                                   

154
 Se bilag 02 og 03 
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Bilag 02 E-mail kontakt til sponsorerne (spørgeskema) 

Hej Virksomhed XXX 

Vi er to cand.merc. studerende fra Copenhagen Business School, som er i gang med at skrive 

vores speciale. 

Emnet for afhandlingen er sportssponsering på det danske fodboldmarked. Fokus for opgaven 

er sponsorernes målsætninger og behov med brug af sponsering som medie og relationen 

mellem SAS-liga klubberne og deres største sponsorer set i lyset af den finansielle krise. 

For at få de bedst muligheder for en gennemarbejdet og dybdegående analyse vi vil gerne 

have jeres hjælp, da I benytter jer af sponsorering og er engageret i Klub XX 

Vi vil høre om i har interesse i at assistere os med en smule hjælp, da det klart vil optimere 

vores muligheder for det bedste og mest brugbare resultat.  

I vores undersøgelse har vi valgt at kombinere kvalitativ og kvantitativ analyse for at opnå 

den bedst mulige forståelse for markedet og dets udvikling. I skal derfor svare på et 

spørgeskema, som i vil få tilsendt på et link, dette vil tage max. 10min. Hvis I derudover 

gerne vil bidrage med mere information og kunne sætte lidt ressourcer af til et interview så 

ville det være en stor hjælp.  

Vi har derudover kontakt med Superliga klubberne, så deres synsvinkel også vil blive 

undersøgt og analyseret. 

Alle oplysninger vil selvfølgelig blive behandlet fortroligt. 

På forhånd tusinde tak for hjælpen og jeres tid. 

Mange Hilsner 

Thomas og Mads 

P.S. Hvis I ønsker mere information om noget, så er i velkommen til at skrive eller ringe. 

TLF. 26 28 26 89   

E-mail: Mala05ah@student.cbs.dk eller Thpe05ae@student.cbs.dk 
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Bilag 03 E-mail kontakt til klubberne (spørgeskema) 

Hej Klub XXX 

Vi er to cand.merc. studerende fra Copenhagen Business School, som er i gang med at skrive 

vores speciale. 

Emnet for opgaven er sportssponsering på det danske fodboldmarked. Fokus for opgaven er 

sponsorernes målsætninger og behov med brug af sponsering som medie og relationen 

mellem SAS-liga klubberne og deres største sponsorer set i lyset af den finansielle krise. 

For at få de bedst muligheder for en gennemarbejdet og dybdegående analyse vi vil gerne 

have jeres hjælp. 

Vi vil høre om i har interesse i at assistere os med en smule hjælp, da det klart vil optimere 

vores muligheder for det bedste og mest brugbare resultat.  

I vores undersøgelse har vi valgt at kombinere kvalitativ og kvantitativ analyse for at opnå 

den bedst mulige forståelse for markedet og dets udvikling. I skal derfor svare på et 

spørgeskema, som i vil få tilsendt på et link, dette vil tage max. 10min. Hvis I derudover 

gerne vil bidrage med mere information og kunne sætte lidt ressourcer af til et interview så 

ville det være en stor hjælp.  

Vi har også taget kontakt til SAS-liga klubberne for at optimere vores data og opnå det bedst 

mulig analytiske fundament.  Igennem viden fra alle aktørernes synsvinkler vil resultatet blive 

bedst muligt og mest brugbart. 

Alle oplysninger vil selvfølgelig blive behandlet fortroligt. 

På forhånd tusinde tak for hjælpen og jeres tid. 

Mange Hilsner 

Thomas og Mads 

P.S. Hvis I ønsker mere information om noget, så er i velkommen til at skrive eller ringe. 

TLF. 26 28 26 89   

E-mail: Mala05ah@student.cbs.dk eller Thpe05ae@student.cbs.dk  
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Bilag 04 Spørgeramme KasiGroup  

Interview omkring KasiGroups brug af sportssponsering og involvering i AG 

håndbold(København) og Brøndby IF på det danske marked. 

Områder: 

Valg af medier i marketing mixet? 

- Hvorfor vælger i sponsorering frem for de mere traditionelle marketingsværktøjer på 

det danske marked? KaSiGroup? 

- Hvad kan sponsorering som man ikke kan få andre steder? 

Virksomhedens engagement som sponsor. 

- Hvorfor sportssponsering? 

- Har i mulighed for at præge sponsorkontrakterne? 

Virksomhedens målsætning ved brug af sponsorater. 

- Hvad er målsætningen ved brug af sponsorater? 

- Forskellige målsætninger bag forskellige sponsorater.  

- Hvilken betydning har Matchet mellem KaSiGroup og de valgte områder? 

Måling af effekten og værdien af sponsorater.  

- Aktiviteter? 

- Events? 

- Hvordan følge i op på sponsorraternes succes? 

Aktivering af sponsorat? 

- Hvordan? 

- Hvor? 

Udviklingen på sponsormarkedet?  

- Hvordan har den finansielle krise haft betydning for jeres overvejelser og 

forudsætninger ved sponsering? 

- Hvilken betydning har det haft for sponsormarkedet generelt 

- Sponsormarkedet set fra sponsor og de sponseredes vinkel. 

Fokus på modtageren? 

-  Hvor stor er fokus på modtageren(forbrugeren) ved jeres sponseringsstrategi? 

- Benytter i jer af forbrugerne f.eks. når I skal måle effekt? 

Medierne? 

- Benytter i medieomtalen bevidst rent strategisk eller er det mere dem som kommer til 

KaSiGroup? 

o Hvorfor og hvordan 

- Hvilken betydning har medierne haft for jeres sponsorater? 

 

  



 

134 

 

11 Bilagsoversigt 

Bilag 05 Spørgeområder Nykredit 

Områder: 

Valg af medier i marketing mixet? 

Sponsorering i forhold til andre marktingsredskaber. 

Udviklingen på sponsormarkedet  

Sponsormarkedet set fra sponsor og de sponseredes vinkel. 

Virksomhedens engagement som sponsor. 

Valg af typer af sponsorering. 

Virksomhedens målsætning ved brug af sponsorater. 

- Forskellige målsætninger bag forskellige sponsorater. 

Betydningen af CSR. 

Måling af effekten og værdien af sponsorater. 

Aktivering af sponsorat? 

Fokus på modtageren 

Medierne? 
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Bilag 06 Spørgeramme Promovator 

Jeppe Lauritzen  

Udviklingen inden for sponsoreringen? 

Nuværende Marked: 

- Paradigmeskift 

- Finanskrise 

Promovators berettigelse på markedet? 

Aktivering af sponsorater 

- Nye platforme? 

- Digital aktivering? 

- Sociale netværks 

Virksomhedernes målsætninger? 

BtB kontra BtC markedet? 

- Forskelle på udviklingen? 

- Forskellige forudsætninger og målsætningerne for virksomhederne 

Sponsortrends? 

Hvordan anbefaler Promovator sponsorering? 

- Udvikling? 

- CSR 

Sponsoreringens styrker og mangler i set forhold til andre traditionelle 

marketingsredskaber? 

Hvorfor sportssponsorater? 

- Mulighed for virksomhederne at præge sponsorkontrakterne? 

Virksomhedens målsætning ved brug af sponsorater. 

- Hvad er målsætningen ved brug af sponsorater? 

- Forskellige målsætninger bag forskellige sponsorater.  

- Hvilken betydning har Matchet mellem KaSiGroup og de valgte områder? 

Måling af effekten og værdien af sponsorater.  

- Aktiviteter? 

- Events? 

- Hvordan følge i op på sponsorraternes succes? 

Aktivering af sponsorat? 

- Hvordan? 

- Hvor? 

Udviklingen på sponsormarkedet?  

- Hvordan har den finansielle krise haft betydning for jeres overvejelser og 

forudsætninger ved sponsering? 

- Hvilken betydning har det haft for sponsormarkedet generelt 

- Sponsormarkedet set fra sponsor og de sponseredes vinkel. 

Fokus på modtageren? 

-  Hvor stor er fokus på modtageren(forbrugeren) ved jeres sponseringsstrategi? 

- Benytter i jer af forbrugerne f.eks. når I skal måle effekt?  
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Bilag 07 Spørgeramme Odense Boldklub ved Jack Jørgensen. 

Odense Boldklubs sponsor koncept? 

Hvad tilbyder OB sine sponsorer? 

- Hvilke parametre? 

- Udnyttelse af faciliteterne? 

- Fokus på match / mismatch med sponsor? Profilering? 

- Hvordan bruger i spillerne 

- Lokal/national interesse 

Specielt fokus Parametre ved salg af sponsorat: 

Hvad ser I selv er jeres sponsorers målsætninger? 

- Kendskab 

- Salg 

- Relationer/hospitality 

- Image 

- Handling 

- Intern motivation (medarbejder) 

- Oplevelse 

- Personlige incitamenter 

Aktivering af sponsorater 

- Idebank? 

- Tager OB initiativ? 

- Tager sponsorerne initiativ? 

- Eksempler på succesfulde tiltag/ Events  

Måling af Effekt 

- Noget i gør? 

- Noget der efterspørges? 

- Strategi og økonomi 

Finanskrisens betydning for markedet? 

- Hvordan ser du markedsudviklingen 

- Udbud/ efterspørgsel 

- Økonomisk påvirkning 

- Magtbalancen i relationen  

o Indflydelse på kontrakter 

o Hvem tager kontakten? 

- Budgetter revurderet 

- Strategien revurderet?  

 

Genforhandling af kontrakter? 

- Finanskrisen 

- Sportslig succes betydning (medaljer/ Europa). 
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Bilag 08 Spørgeramme HB Køge og Jesper Lenskjold 

Baggrunden for HB Køges tilblivelse?  

- Sponsorer? 

HB Køge sponsor koncept  

Opbygning af netværket? 

- Fordele / ulemper? 

Hvad tilbyder HB Køge sine sponsorer? 

- Hvilke parametre? 

- Hvordan bruger i spillerne 

- Fokus på match / mismatch med sponsor? 

-  Aktivering af sponsorater indflydelse? 

o Hvordan, via medier? 

Hvor kan HB Køge bidrage bedst i egen optik? 

Hvad ser I selv er jeres sponsorers målsætninger? 

- Kendskab 

- Salg 

- Relationer/hospitality 

- Image 

- Intern motivation (medarbejder) 

- Oplevelse 

- Personlige incitamenter 

Finanskrisens betydning for markedet? 

- Hvordan ser du markedsudviklingen 

- Udbud/ efterspørgsel 

- Økonomisk påvirkning 

- Magtbalancen i relationen  

o Indflydelse på kontrakter 

o Hvem tager kontakten? 

- Budgetter revurderet 

- Strategien revurderet?  

Måling af Effekt 

SAS-ligaen kontra 1.division (måske i ca. beløb)? 

- Tv-rettighedernes betydning.  

Provinshold kontra Storbyhold? 

Andre overvejelser omkring sponsorering 

- Økonomiske incitamenter, hvor stor en del af budgettet? 

- Profilering 

- Salg af eget brand resultater, presset fra omverdenen. 

- Forpligtelse overfor fans(forbrugerne) 

- Positionering 

- Hvilke overvejelser ligger der til grund for at lade sportssponsorering indgå i 

marketingmixet? 
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Bilag 09 Spørgeramme FC Nordsjælland ved Vicki Kjær 

FC Nordsjællands sponsor koncept? 

- Netværket? Hvad er det? 

Hvad tilbyder FCN sine sponsorer? 

- Hvilke parametre? 

- Udnyttelse af faciliteterne? 

- Fokus på match / mismatch med sponsor? Profilering? 

- Hvordan bruger i spillerne 

- Lokal/national interesse 

- BTB fokus? 

- CSR Fokus? 

Specielt fokus Parametre ved salg af sponsorat: 

Hvad ser I selv er jeres sponsorers målsætninger? 

- Kendskab 

- Salg 

- Relationer/hospitality 

- Image 

- Handling 

- Intern motivation (medarbejder) 

- Oplevelse 

- Personlige incitamenter 

Aktivering af sponsorater 

- Tager FCN initiativ? 

- Tager sponsorerne initiativ? 

- Eksempler på succesfulde tiltag/ Events  

Måling af Effekt? 

Finanskrisens betydning for markedet? 

- Hvordan ser du markedsudviklingen 

- Udbud/ efterspørgsel 

- Økonomisk påvirkning 

- Magtbalancen i relationen  

o Indflydelse på kontrakter 

o Hvem tager kontakten? 

- Budgetter revurderet 

- Strategien revurderet?  

Genforhandling af kontrakter? 

- Finanskrisen 

- Sportslig succes betydning (medaljer/ Europa). 
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Bilag 10 Spørgeramme Anders Andersens Rengøring   

Ved Thomas Rubæk  

Hvorfor sportssponsering i forhold til andre medier? 

Hvad er målsætningen ved brug af sponsorater? 

       -     Kendskab 

- Salg 

- Relationer/hospitality 

- Netværk 

- Andet 

 

Hvilken betydning har matchet mellem Anders Andersen og de valgte områder?? 

Aktivere i sponsoraterne? 

- Hvordan? 

- Hvor? 

Hvor stor er fokus på modtageren(forbrugeren) ved jeres sponsering? 

Finanskrisens betydning for markedet? 

- Hvordan ser du markedsudviklingen 

- Udbud/ efterspørgsel 

- Økonomisk påvirkning 

- Magtbalancen i relationen (Ny krav) 

o Indflydelse på kontrakter 

o Hvem tager kontakten? 

- Genforhandling af kontrakt (Hvor er fokus) 

Hvilken betydning har medierne haft for jeres sponsorater? 

Hvordan har den finansielle krise haft betydning for jeres overvejelser og 

forudsætninger ved sponsering? 

Hvordan måler i effekt af jeres sponsorater? 

- Aktiviteter? 

- Events? 
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Bilag 11 Spørgeramme Virksomhed XX  

Interview omkring Virksomhed XXs brug af sportssponsering  

Hvorfor sportssponsering i forhold til andre medier? 

Hvad er målsætningen ved brug af sponsorater? 

       -     Kendskab 

- Salg 

- Relationer/hospitality 

- Netværk 

- Andet 

 

Hvilken betydning har matchet mellem Inco og de valgte områder?? 

Aktivere i sponsoraterne? 

- Hvordan? 

- Hvor? 

Hvor stor er fokus på modtageren(forbrugeren) ved jeres sponsering? 

Finanskrisens betydning for markedet? 

- Hvordan ser du markedsudviklingen 

- Udbud/ efterspørgsel 

- Økonomisk påvirkning 

- Magtbalancen i relationen (Ny krav) 

o Indflydelse på kontrakter 

o Hvem tager kontakten? 

- Genforhandling af kontrakt (Hvor er fokus) 

Hvilken betydning har medierne haft for jeres sponsorater? 

Hvordan har den finansielle krise haft betydning for jeres overvejelser og 

forudsætninger ved sponsering? 

Hvordan måler i effekt af jeres sponsorater? 

- Aktiviteter? 

- Events? 
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Bilag 12 Interview med KasiGroup ved Søren Colding 

Interview med Søren Colding – Sponsormanager KasiGroup 04/03/2010. 

 

KasiGrops sponsorering af Brøndby IF: 

”Jesper havde ikke brug for eksponeringen, men ville blot hjælpe hans klub”  

”Jesper blev tilbudt hele pakken. Kasi voksede rigtig kraftigt, og det var svært at få 

arbejdskraft, men der var ingen der kendte firmaet. Kasi ville blive kendt som en 

socialansvarlig virksomhed og storsponsor i BIF, og dermed have fordele ved at skaffe 

arbejdskraft” 

”Jesper havde købt hans egen louge på Brøndby Stadion, hvilket han opdagede virkede rigtig 

godt i form af at tage samarbejdspartnere med, så dette begyndte han på i Tyskland også” 

”Igennem Bif sponsoratet bliver Kasi og Jesper meget hurtig kendt, og bliver derefter 

kontakte af mange virksomheder der vil samarbejde”  

”Jesper og familien Nielsen ville blot hjælpe Bif, men pludselig kom der en masse ekstra 

bonus” 

”At være hovedsponsor for sådan et stort brand betyder rigtig meget, og der sker så mange 

ting som er afledt af det” 

Brøndby måler en masse på eksponeringer, men Kasi bruger ikke selv målinger, da det ikke er 

deres målsætning at blive eksponeret, og de derfor ikke mener de kan bruge målingerne til 

noget brugbart. 

I Tyskland måler Kasi meget, da det er vigtigt at blive eksponeret i et marked hvor de skal 

sælge.  

Svært at komme til at sælge i sydtyskland, så da Rhein-Neckar Löwen  henvendte sig til 

Jesper, var det en gylden mulighed til at komme ind i et stort netværk, hvor den nybyggede 

SAP arena og familien Hoff var vigtige faktorer. 

I tyskland er det stenhård forretning for os, hvor vi aktivere sponsoraterne langt mere end i 

forhold til Danmark. 

”Vi gør rigtig meget i Hospitality i Tyskland, hvilket betyder private loger”  

Kasi har loger i Hamburg, Schalke og Bayern. 

Tyskland er så stort, og Kasi er over hele Tyskland, så overvejelser omkring at sponsorere 

rivaler er ikke noget problem. 

Loger i Tyskland bruger Kasi til relationspleje. Sælgerne har muligheden for at påvirke 

kunderne i 4-5 timer til sådan en kamp, og arbejde med deres relationer..  

”Det er ikke set før i smykkebranchen” 
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På sponsorområdet er der fokus på btb, mens der på marketingområdet er fokus på btc i form 

af blade osv. 

”Vi er i alle de store blade i Tyskland, vi startede tv kampagne i efteråret”  

Kendskabsgraden og salg hænger fuldstændig sammen. Så det har været utrolig vigtigt for 

Pandora at blive kendt, hvilket efterhånden gør dem til det største smykkemærke på det tyske 

marked. 

 

Finanskrisen har Kasi slet ikke kunne mærke.  

”Det som har været en fordel for os er, at der er rigtig mange der haft problemer med at 

annoncerer”.  

Hvilket betyder at markedet har åbnet sig, og folk er blevet mere sultne efter at 

virksomhederne annoncerer ved dem. 

 

Overvejelser omkring BIF 

Kasi havde ingen overvejelser omkring andre medier, da det var en donation Jesper gerne 

ville bruge hans penge til. Pengene sku gives med hjertet. 

Omkring hospitality 

”.... Det er også det vi gør, og hvor får du de bedste muligheder i øjeblikket? Det gør du i 

Michael Laudrup lounge på Brøndby Stadion” 

I Tyskland 

”Det er simpelthen et redskab til vores sælgere” 

Sponsoratet bruges også i virksomheden internt. Således kan medarbejdere få billetter og 

virksomheden kan på den måde skabe relationer til de ansatte. 

Når 65% svare at de sponsorer pga hospitality, så er det klart det er uhyr vigtigt hvordan dine 

faciliteter er. 

Omkring logerne i Tyskland 

”Det handler om at diffentiere sig. Det behøver ikke være den store forkromede løsning..... 

Der er ikke nogle i vores branche der gør det”  

Selvfølgelig er der ikke plads til alle kunder i logerne på de forskellige stadions i Tyskland, så 

de inviterede er strategisk udvalgt, efter gode kunder, nye potentielle kunder og evt. Kunder 

man har overset i noget tid. 

Når Rein-Necker Löwen spiller ude laves der arrangementer for de lokale forhandlere, således 

de kommer indtil håndbold arrangement inkl. Mad. Dette er med til at styrke relationen til 

forhandlerne.. 
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Finanskrisens betydning for BIF. 

Krisen har helt sikkert haft betydning og har haft sværere ved at finde sponsorere, men har er 

kommet godt efter det igen. 

Mulighed for at præge sponsorkontrakterne.. 

”Kan godt mærke der er mange klubber der søger sponsorer”  

Jo mere kendt man bliver, desto flere mails får man fra klubber der søger sponsorer. Der har 

finanskrisen spillet ind, og derfor kontaktes de succesrige virksomheder. 

Machet mellem virksomheden og det sponsorede objekt: 

”Handler meget om hvad vi kun synes er fedt”  

Følelsen der er det vigtigste, og ikke bundlinien. 

 

Indflydelse i klubben: 

Der hvor Kasi har loger forventer de ingen indflydelse, det er blot et redskab til sælgerne. Der 

hvor de derimod er hovedsponsor forventer de naturligvis indflydelse. 

Event og aktivering af hovedsponsorat i Tyskland. 

Kasi bruger ikke events og direkte aktivering, men lader de mindre sponsorer om det.. Istedet 

satser de hårdt på at øge ejer andele og få indflydelse den vej. 
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Bilag 13 Interview med Nykredit ved Christian Staffeldt 

Nykredit 

Hvorfor sponsorering i forhold til andre medier: 

Sponsorater er en del af markedsføringen. Overordnet ønske om at være  aktiv del af 

samfundet. Sponsorater gode til at komme ind på områder hvor man ikke høre til 

naturligt.Traditonelle medier har mistet effektivitet, dette kan sponsorater og deres platforme 

give. 

Nykredit bruger sponsorater på mange områder, internt, socialt, for kunder osv. 

I starten var det typisk ledelses sponsorater der blev indgået – donationer. 

Aktivering: 

”Vi har ikke brugt tv som aktivering”. ”Viral film lavet i forbindelse med golf turnering”.  

Copenhagen Nykredit marathon: 

Ideen kom ind tidligt, set i forhold til virksomhedens ide om at gå ind på motions området i 

efteråret 2010. Sponsoratet passede godt i forhold den overordnede  stratigi om motion og 

sundhed. 

”Ønsket var at gå ind på et område hvor der var en udfordring. Ved at gå ind i dette, kan 

virksomheden var med til at højne folke sundheden generelt” 

”Folk er i godt humør i denne forbindelse, og derfor kan man tillade sig at fortælle historier 

om virksomheden” 

Valget af golf fremfor andre skyldes, var et ønske om at skabe ekslusivitet, hvilket ikke er 

muligt med fodbold, håndbold etc.  Gode muligheder for at skabe erhvervskontakter. 

Udviklingen af sponsormarkedet – finanskrise 

”Det er helt klart finanskrise på det område” 

Dem vi arbejder sammen med, har udviklet sig til at være meget professionelle, fremfor 

tidligere hvor det typisk var donationer. 

”Indgå aktivt samarbejdet, hvor virksomheden får nogle relevante modydelser”  

”De sponsorede kommer ikke og beder om voldsom mange flere penge, de ved godt der er 

krise ved virksomhederne også” 

Magten i relationen 

”Man kan som virksomhed godt tillade sig at bede om lidt mere” 

”Ny kontakt med Louisiana – Vi har fået noget mere kød på den nye aftale” 

”Jeg tror, at hvis du går ud som sponsor i f.eks. en fodbold i forhold til for 2 år siden, så kan 

du helt sikkert lave en bedre aftale” 

Forskellige målsætninger: 
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”Helt klart forskellige målsætninger med de enkelte sponsorater”  

 

Digital aktivering: 

”Case med nykredit master, det kørte rigtig godt”  

”I Forhold til traditionel reklame film, var det meget mindre budgetter, og der kom noget 

rigtig godt ud af det” 

”Der er viljen og lysten til at bruge det og det skal prøves”  

Effektmåling: 

”F.eks. ved hospitality måler erhverv meget på tilfredshed, men kun i målgruppen, ikke bredt”  

”Nogle af de sponsorater vi indgik tidligere havde meget flyvske målsætninger, og derfor 

svære at måle på” 

”De nyeste sponsorater bliver der målt meget på”  

”Flere krav ovenfra om effektmåling og dokumentation”  

”Nemmere for udbyder at sælge et sponsorat, hvis man kan dokumentere effektiviteten af det”  

”Virksomhederne forlanger helt sikkert noget mere dokumentation fra udbyder” 

”Bruger sponsorater for at ændre image fra solid tung finansvirksomhed, til at være mere 

dynamisk. 

Aktivering 

”Aktivering fylder rigtig meget idag”. ”På de nye tiltag er det altafgørende at der er en 

aktivering og bliver afsat penge til det” 
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Bilag 14 Interview med Promovator ved Jeppe Lauritzen 

Sponsorering – Fordele og ulemper. 

”Sponseringens største styrke er, at det er virkelighed” Sætter handling bag ord.  

”Hvis du som virksomhed sponsorerer, så gør du noget fremfor at sige noget” 

”Sponsering går grundlæggende ud på at involverer folk i deres passion, fremfor at jagte 

dem” 

”Sponsorering kan betjene flere målgrupper og målsætninger på samme tid”. Både kendskab, 

relationer osv kan betjenes i samme sponsorat. 

 

”Ikke mulighed for at kommunikerer et detaljeret budskab”  

Budskabsdelen er tit begrænset 

”Aktiveringen er det der gør, at det kommer det sidste stykke ud til målgruppen”  

Man behøver nødvendigvis ikke have det tydelig match, men hvor man mere i fagmedier 

bruger dette. Kendskabsgrad, relationer og medarbejder stolthed kan også skabes igennem 

sponsorering, uden der nødvendigheds er noget værdimatch. 

For virksomheden: 

Vigtig at alle involverede afdelinger i virksomheden er engageret i det pågældende sponsorat 

før det kan blive en succes hele vejen rundt. Hvis marketing afdelingen synes det er en god 

idé, men HR afdelingen ikke synes om det, så får det ikke den optimale virkning 

Definition 

”Sponsorering handler om at identificerer en gruppe af mennesker, som har en fælles passion, 

og finde ud af om der en overlapning til virksomhedens målsætning”  

Sportssponsorering er den ældste form for sponsorering og den mest konceptualisere. Dermed 

har man også som forbruger vænnet sig til at der er sponsorer i sport, hvilket man ikke har i 

f.eks. kultursponsorering. 

Sporten udgør omkring 60% af sponsorering på det danske marked. Dette skyldes i høj grad 

den store tv eksponering som sport har. 

Finanskrise: 

”Udbyderne ved at de skal lave nogle analyser som de kan sælge dem selv på” 

”Virksomhederne kræver helt sikkert med dokumentation for deres penge”  

Udviklingen i sponsorering (Promovators arbejdsopgaver) 

2001 – Meget primitiv rådgivning. Hands on rådgivning 

2006 – Reel sparringspartner. Krav om analytisk grundlag for virksomhederne. 
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Markedskendskab 

2010 – Gik fra at være meget kreativ til hvordan man kan få downsizet sit sponsorat. 

”Finanskrisen har betydet, at virksomhederne er blevet mere opmærksom på de kortsigtede 

resultater, på de trimmede aftaler og på dokumentation” 

”Finanskrisen har givet et attitudeskift ved udbyderne, således de nu må behandle sponsorerne 

nu mere individuelt” 

”Der bliver lyttet mere til sponsorerne nu end tidligere” 

Nye platforme – digital aktivering 

”Digital aktivering gør, at mange kan få den oplevelse som tidligere kun meget få kunne. 

F.eks. har hver rytter på team saxobank et kamera på sig”  

I det her samfund hvor vi alle har så tralvt, så giver digital aktivering mulighed for, at 

forbrugerne kan følge deres passion når de vil 

De sociale medier gør det muligt, at nå ud til alle fans hvornår de vil. Diverse fansider etc. 

Giver enorme muligheder.Stjernerne bliver mere tilgængelige. 

 

Hopitality 

Målsætningerne er overordnet ændret fra eksponering – image – hospitality. 

”Hopsitality delen er spørgsmålet om at få mulighed for nogle unikke oplevelser i selskab 

med folk du gerne vil påvirke” 

Hospitality delen er yderst vigtig i sponsrering, men overvejeleserne bagved er også vigtigt. 

Vigtigt at folk kan huske de oplevelser de får, således det ikke bare bliver en oplevelse blandt 

mange. 

I et tralvt samfund er det vigtigt at familien er i tankerne. Hvilket betyder, at hospitality delen 

mere og mere inkluderer familien og samværet istedet for en fodboldkamp, hvor den ene part 

igen er væk hjemmefra etc. 

Tid er blevet en vigtig faktor. 

”Alle har siddet på A5 i Parken, det har ikke sammen tiltrækning”  

”Hvis du er en klog sponsor, så bruger du din prøver til at fremtvinge, at du får nogle 

muligheder som andre ikke har” 

”Det med menneskelige relationer påvirker meget mere end man lige går og regner med”  

Det er vigtigt udbyderne finder nogle unikke oplevelser at kunne give. 

CSR 

CSR og bæredygtighed er en trend for mange virksomheder. Social sponsorering har haft 

svært ved at bryde igennem. Man ser i højere grad at mange sportssponsorater får en social 
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vinkel, netop for at fjerne lidt af det kolde og kyniske i sporten. (Bort aktionere trøjer osv).  

”CSR fungerer bedst i forlængelse af et sportssponsorat”  

 

Måling af sponsorater 

De vise sten er at få svaret for målgruppen.. Altså sammenkoble dem som kender sponsoratet 

med de svar man ønsker at belyse. 

 

Aktivering igennem medierne: 

PR er en enorm vigtig del af aktivering. Det opfattes langt bedre hvis andre taler godt om dig, 

end hvis du selv gør. 

Dette tænkes der i høj grad i ude i virksomhederne.. 
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Bilag 15 Interview med Odense Boldklub ved Jack Jørgensen 

 

Odense Boldklubs sponsorstrategi: 

”Vi skræddersyr sponsoratet, så det passer til de behov i har i jeres virksomhed”  

Det gør  vi inde for tre områder, netværk, eksponering og hospitality. 

”.... da vi fik musik med i vores portefølje er det nærmest eksploderet for os” 

Dette giver flere muligheder, også for dem der ikke lige er interesseret i fodbold, men stadig 

gerne vil støtte. 

”Selv i opgangstider udvirkler vi vores produkt, dette betød i 2009 en tilbagegang på kun 3% i 

vores sponsorater” 

”Hvis man leverer et produkt på et højt niveau, så kræver det at man har folkene til det”  

OB arbejder med flere grupper af sponsorer. I det øverste lag findes ekslusiv partner og 

prefered partner. I disse grupper er der kun en sponsor for hver branche.  

Omkring de store sponsorer siger Jack ” Det er klart, at de store sponsorer efterspørger mere 

eksponering end de mindre sponsorer” 

Kun 2 af de 10 største sponsorer er fra fyn idag.  

Repræsentantskaber består af lokale virksomheder, som får en masse ud af at netværke med 

hinanden. 

I hver gruppe af sponsorater ligger virksomhederne et fastbeløb, for det beløb får de en 

defineret startpakke, derefter er de penge som er tilovers til fri afbenyttelse ift. køb af ekstra 

ydelser. 

OB bruger selv spillerne i deres markedsføring, men det er ikke tit at virksomhederne bruger 

dem. Som storsponsore har du dog muligheden i din pakke for at bruge dem. Ellers er det 

primært som godt gørende formål. 

”Langt de fleste laver 1 år aftaler, men de store sponsorer er typisk 3 år” 

”Det er vigtigt for os, at vores kunder får et produkt de er glade for”  

”.. rigtig mange af de lokale gør det for at lave forretninger/netværke” , ” .. ikke ret mange gør 

det længere for synligheden, kun de største af sponsorerne” 

”Vores største udfordring er at få fat i dem der vil give 20.000kr.”  

For at tiltrække disse, har OB i samarbejde med storsponsor TDC lavet et tiltag, hvor de små 

virksomheder kan sparer penge ved at vælge TDC i virksomheden. 

Match mellem klub og sponsor ”Det eneste vi har sagt nej til er politiske partier op til en 

valgkamp” 
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Aktivering: 

”Diskussion omkring forholdet mellem sponsorat og aktivering er ikke rigtigt. Det vigtigste er 

at møde op og bruge netværket, og det behøver ikke koste en investering ved siden af 

sponsoratet så det handler om virksomhedens målsætninger” 

Aktiveringen for mange består i at få delt billetter ud til de rigtige kunder/medarbejdere. 

Hvis man er en større sponsor, så kræves der naturligvis mere aktivering, og der er OB en 

aktiv spiller ift. virksomheden. 

”... Så aktivering gør vi meget ud af, sammen med vores sponsorer, fordi det er sgu så vigtigt”  

”Vi gør meget ud af den dialog omkring, hvad er det virksomhederne gerne vil med det her, 

også fordi det er så pivhamrende vigtigt at den der forventningsafstemning er på plads inden 

vi kaster os ud i det” 

Finanskrisen 

”Vi kan godt mærket at kravene er skærpet for mange, specielt for de lokale virksomheder”  

Det omhandler mest, at de sku ku bevise bagud i virksomheden, hvad de har fået ud af 

sponsoratet. 

”Det er bare en kæmpe fordel for os, vores netværk er blevet styrket helt sindsygt de sidste 2 

år” 

 

OB effektmåler på enkelte sponsorere, og nogle måler selv på effektiviteten af sponsoratet.   

Det er typisk dem som efterspørge lokalkendskab og som har en vis størrelse som OB måler 

på. 

” Effektmåling, det gør vi i begrænset omfang” 

De størrer virksomheder kommer ikke af vi opsøger det, men igennem netværk og egne 

interesser.  

”Jo mindre virksomhederne er, desto sværer er det blevet at tiltrække nye”  

”Vi har været godt hjulpet på vej af sportslig succes” 

Hørt fra virksomhederne 

”Vi er ude og få en oplevelse og få nogle fadøl, men der er ikke rigtig nogle der tør snakke 

forretning med hinanden”  

Derfor startede OB deres egen netværk, hvor dem der ønsker det kan melde sig ind. Her 

mødes sponsorerne 2 gange om månenden, udelukkende for at netværke.  Dette kombineret 

med relevante foredragsholdere, f.eks. i form af marketing, HR osv.  

Netværket har ikke branche ekslusivitet, så der kan godt være 5 banker med i netværket. 

Omkring dette siger Jack Jørgensen 
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”Vi har svært ved at sige  til vores kunder, at de ikke må være med” , ”Med ekslusive netværk 

kommer der hurtigt til at mangle dynamik, og det bliver hurtig udtømt”  

”For dem der vil forretningen i sponsoratet er det her netværk rigtig godt, derudover er det en 

god måde for klubben at integrere nye sponsorere på” 

”Hvis man mødes de mulige 40-50 gange om året, så har du rigtig god mulighed for at lave 

forretning” 

”Hvis du ikke deltager, så er det ikke en bønne værd”  

Dem der ikke er med i netværket, det er oftest fordi de ikke orker det, eller fordi de ikke er 

særlig gode til det der med at netværke og komme på banen. 

”Det er vigtigt at finde ud af for virksomhederne, at det kommer bare ikke af sig selv fordi 

man har skrevet under” , ”..... Det er først i det sekund du har skrevet under, at du skal have 

det til at virke” 

Ved genforhandlinger er det meget individuelt hvad virksomhederne har fokus på, dog kan 

det siges 

”Langt de fleste går op i om klubben har leveret det aftalte”  

Det er for rigtig mange buisness delen der er den vigtige, og som den der er fokus på ved 

genforhandlinger” 

”Herhjemme er der for mange af klubberne der slipper for nemt omkring det” 

”Hospitality delen skal bare spille og være  100% iorden, således virksomhederne er trygge 

ved at inviterer kunder med” 

Derudover er udenlands rejserne inkluderet i de størrer pakker, hvilket igen giver 

virksomhederne en unik mulighed for at lave forretning. 

”Disse ture er ikke bare fornøjelse, der skal være kvalitet, og således er det ofte 

virksomhedens top der er med” 

Sponsorering kontra andre medier 

”Der er den lille sløjfe, at hvis du eksponerer dig igennem en fodboldklub fremfor på TV, så 

er loyaliteten ved kunderne størrer” , ”... Langt hen af vejen handler det om hvad man vil 

opnå, og så er det også en temperamentssag” 

 

OB har 105 samarbejdesklubber.. Dette bygger på talentpleje, organisationspleje og bredde 

idræt. Derudover er det en rigtig god mulighed for relevante sponsorere at lægge ekstra penge 

her, således bliver de synlige i nærmiljøet, hvilket f.eks. Apollo Rejser havde som ambition i 

deres engagement i OB. 

”Denne ide er noget OB har solgt til Apollo Rejser, og ikke en ide virksomheden selv havde”  
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Trends 

”Der er rigtig mange der har deres koner med” , ” Konerne bliver en større del af alt det her, 

så konerne er specielt en interessent gruppe for os”  

 

”... Digital altivering synes jeg ikke ret mange virksomheder har fokus på”  

”Vi arbejder lidt med at lave noget messenger funktion på vores sponsorforum”  

”... Og så bruger vi rigtig meget Web Tv” 

Tilkøbet af nye tiltag er klart det som har løftet klubben. Herved menes musik og congress 

muligheder. 

OB har ikke bekymringer omkring at en virksomhed er sponsor i andre klubber.  

”Nogle gange mangler OB et fjendebilled. Der er ikke nogle der tage stilling til os”  
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Bilag 16 Interview med HB Køge ved Jesper Lenskjold 

 

Om fusionen: 

”Når den ene klub var oppe ville den anden ikke, begge klubber ville gerne være storebror i 

fusionen” 

”køges konkurs forrige år banede vejen, så det lå lige til højre benet”  

”Det eneste rigtige var at samle klubberne, da der er ikke er grundlag for to klubber så tæt på 

hinanden, hverken sponsor eller tilskuermæssigt”  

” I Bestyrelsen sidder nogle fra Køge amatør, nogle fra Herfølge amatør og nogle fra det 

gamle Herfølge AS, sådan en tre bens kæde” 

”Rammer det mest uheldige tidspunkt at lave fusionen på med baggrund i finanskrisen, 

hvilket betyder at vi endnu ikke kan mærke en større interesse fra sponsorer” 

” Vi havde opbakning fra en masse, som sagde at de nok skulle være med når vi blev slået 

sammen, men nu er de først med, når vi får et nyt station”  

”Det har været lidt op ad bakke, selvom vi har fået nogle ude fra køge, men slet ikke i det 

antal som vi havde regenet med” 

”Får mange der vi rykker op fra 1.division, der kommer alle de der eksponeringsryttere, som 

tipstjenesten og alle de forskellige og de ryger jo væk igen med nedrykningen” 

”Mange gode ideer omkring, hvor et nyt station skal ligge, men man ved det ikke, høringerne 

skal snart i gang” 

”Klubben er næsten ligeglad hvor det bliver bygget, bare det bliver bygget” 

Hospitality: 

”Flere sponsorer med et nyt station, da forholdene bliver bedre, men hvad er vigtig for 

sponsorerne? Er det en bandereklame og set i tv, det er det måske for en kæde som XL byg 

eller Castus, men murermesteren er sku ligeglad med at blive vist i tv” 

”Det med at blive vist i tv er lidt i gamle dage, nogle siger luk logoland ingen ser det, men 

nogle støtter selvfølgelig op om de lokale murer- og tømrermestere” 

” Jeg mener bare at det der er i dag er mød menneskene, brug omgivelserne, aktiver dem, tag 

kunderne med herud, tag medarbejderne med herud, tag potentielle kunder med herud med ud 

og spise oppe i loungen” 

”Vi har 100 pladser i loungen, 120 så er der proppet, men det er ikke nok, kun at kunne 

tilbyde sponsorerne en plads, hvem skal de så lave forretning med, med dem der er der og her 

kommer netværket ind i billedet.  

”Netværket” 
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”Netværket blev op fundet for nogle år siden og kom også til at stå på trøjen, så vi kunne 

markedsføre hele netværket” 

”Det var en fed ide, det der med de skulle handle sammen, og det bliver nævnt så mange 

gange at vi skal handle sammen, så nogle tager ikke folk med herned, for hvis de f.eks. har en 

københavner med, som tænker på skal jeg dog handle med. Men sådan er det jo ikke, for vi 

handler jo ikke kun med dem der er i byen, vi handler også med jyderne osv.” 

”Ud fra de forhold som vi havde, måtte vi jo gøre et eller andet for at optimere vores 

muligheder, og derfor laver vi nogle nye tiltag til de store kampe for at aktivere sponsorerne, 

men forskellene er tydelige, når man kommer til OB, Brøndby eller FCK, hvor udeholdet har 

sine pladser uanset om de kommer eller lader vær” 

”Men er sådan er det oplevelses relation, du er mit emne og jeg kan tage dig med ud og se 

kamp”  

 ”Jeg har tidligere været hos Anders Andersens Rengøring, hvor vi brugte FCK rigtig meget, 

og sådan et møde, hvor man ikke snakker arbejde, men fodbold og danner en relation udover 

arbejde og lige så meget værd som møder, hvor man snakker om hvor man kommer videre i 

sin arbejdsrelaterede situation” 

”Det med at man næste gang kan sige det var en god kamp og fed tur og snakke lidt andre ting 

og have samme passion udover arbejdet er meget vigtig om værdifuld”  

”Der har vi desværre ikke forholdene i HB Køge til samme type hospitality som hos de store 

klubber” 

” Vi gør en masse andre ting og Netværket har en gang om måneden, hvor vi har det vi kalder 

tredje tirsdag, en uformelle aften med mad og derefter præsentationer af forskellige sponsorer 

om et eller andet emne de mener er brugbart og relevant og derudover laver vi nogle andre 

aktiviteter som golf, cirkusrevyen og alt muligt som ikke har med fodbold at gøre, for ikke 

alle sammen har lige stort interesse for fodbold” 

”Det gør også at sponsorerne kan snakke sammen og søge gratis råd af hinanden, spørge en 

revisor om noget eller råd hos en advokat og på den måde udnytte Netværkets kompetencer 

og muligheder. Det kan også være med medarbejdere, som man kan hjælpe videre, hvis man 

ikke selv har råd eller plads til dem”  

”Aktiviteterne til at skabe relationer, gjort ting sammen, drukket hatten ud på en Amsterdam 

tur eller lign.” 

”Ulempe ved Netværket kan godt hvis der er tre malere, så gider en fjerde måske ikke være en 

del af det, der han måske ikke mener der er plads” 
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”Netværket onsdag morgen, en hardcoregruppe der mødes hver 14 dag, gælder at der kun er 

en med for hver gruppe. Der kan de åbne sig lidt mere for deres hemmeligheder og strategier 

og kan hjælpe hinanden gennem egne netværk” Eksempel du kender borup kemi, kan du 

skaffe mig kontrakt og spare derigennem måske 6 måneder”  

”Hernede meget lokalt, hilser på spillerne, ikke så højrøvet som større klubber”  

”Store sponsorer meget positive overfor netværket på trods af de kan miste eksponering men 

vinder andre ting” 

”SEAS er kommet på trøjen, da de lagde et stort beløb og det kunne man i Netværket også 

godt se fornuften i” De har en god tilgang til det og der egen målesystem af effekten. Og 

havde allerede efter to måneder fået eksponering for den værdi som at de havde givet” 

” Og de laver bannere og tifosis, det ligger i Svinninge, men får tilsend klubblade og 

kampprogrammer, som er superligaens bedste klubblad” 

”SEAS var synlighed, men klimasponsorerne som ligger under vises også meget” 

Sponsorstrategi: 

”Vi satte os ned og lavede realistiske målsætninger for klubben, vi skal fortælle en historie 

som også gælder i 1div eller hvor vi ligger der hedder fokus på miljø, sundhed og 

ansvarlighed” 

”Det er nogle værdier som vi gerne vil være kendte for og eksponere til omverdenen” 

”De værdier stemmer overens med SEAS og Castus og andre”  

”Vi har forskellige typer sponsor som i kan se i katalog”  

Aktivering: 

”SEAS benytter også sponsoratet til intern motivation, skaber et sammenhold” 

”Brugte det til sammenhold i Anders Andersen, da folk er meget forskellige” 

”Hvor for bruger bilforhandlerne ikke kampene til at lave events med en at vise en ny model 

inden kampstart ude foran stadion og måske kører en interesseret hjem efter som prøve”  

”Men det hedder vist 1til2 i dag, så man skal aktivere for det dobbelte af sponsoratets værdi” 

”Om det er tid eller penge er ligegyldig, for de har svært ved at aktivere”  

”Tiden med hjertebørn er ovre, de vil have effekt” 

”Sponsorinside som måler på vores kampe og tiltag” 

”Mere eksponering i bunden end at ligge nr.5-6 stk” 

”Medierne eksponering vigtigt for værdien, men mangler at fokusere på de rigtige ting i stedet 

bare for at reportere de 3 mål der blev scoret i mod os så se at vi spillede godt og havde 

mange store chancer” 
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”Vi ville gerne sige at matchet med sponsor er vigtigt for os, men det har vi desværre ikke 

økonomi til” 

”Vi har prøvet mange tiltag med at gøre det sundere, men fodbold er meget traditionbundet, 

så bare da vi ville skifte stadions pølserne ud kom der mange klager osv.”  

”Tiltagene tager sin tid, men vi implementerer det lidt af gangen og gør det f.eks. muligt at 

købe en Castus i stedet for en Marsbar olign.”  

”Boderne er slet ikke optimale, vi har bare nogle andre udfordringer indtil vi får et nyt 

stadion” 

”Jeg kunne godt tænke mig at der kom mere fokus på sæsonkort og ikke kun den mani med 

gratis billetter, for at støtte den lokaleklub.” 

”Bruger spillerne i aktiveringen, men ville gerne bruge dem mere og få sponsorerne til at 

tænke mere i den retning og bruge dem mere” 

” De er ude og skrive kontrakter, Bo storm i deres billedmateriale i markedsføringen 

profilsponsor green business house” 

”Alle ringer efter Mads Laudrup, men hvor jeg siger tag dog sådan en som Ake ud, hvis det er 

noget med børn, det store smil” 

”Charmeoffensiv med spillerne i netværksklubberne og kampe, hvor vi tager ud med hele 

butikken, cheerleaders, Svante og pølse vogn for at profilere os, for at få flere på stadion”  

Finanskrisen: 

” Kan godt mærke krisen, sponsorerne kan ikke se værdien og vil se effekt med det samme. 

Jeg forstå ikke for de ikke hjælper en lokalklub og for XXkr bliver medlem af Netværket og i 

direkte kontakt med  150 andre virksomheder, når man tænker på at en annonce i avis koster 

næsten det samme” 

” ’Lokale’ Sponsorater giver nogle muligheder som man som virksomhed burde benytte” 

”Vi kan godt mærke krisen og vi skal tænke lidt anderledes”  

”Sponsorer er positive over for at øge sponsoraterne med 10% for at hjælpe klubben og viser 

at relationerne virker gennem netværket” 

 

Diverse: 

”Vi vil hellere vinde i 1.div da sejre giver flere på stadion og det er næsten bedre end at tabe i 

superligaen” 

”Nyt stadion betyder flere indtægter bare spørg Esbjerg og Fredericia” 

”Vi er de opsøgende, da sponsorerne er mere tilbageholdende”  
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”Sidste år kunne vi sælge på lidt på eksponeringen, hvor vi nu skal tilbage og sælge på 

Netværket” 

”Det er en anderledes måde at markedsføre sig på, men vi prøver også finde ud af hvad 

sponsoren ønsker” 

”Kende sponsorernes ønsker og match det med HB Køges styrker, gøre noget for 

medarbejderne, øge netværk” 

”Ærgerlige på de store virksomheder, da der er mange får brandet sig og godt, hvis de skal 

søge medarbejdere til gulvet, og de burde have råd til at ligge 50-100 tusinde om året” 

”Køge sponsorer har været bange pga. køges konkurs og vil ikke hæfte igen, så vigtigt at vise 

det er et bæredygtigt projekt, men krisen har betydning”  

”Sælge solbriller til kamp, Sponsorerne aktiverer ikke på egne initiativ”  

”Jyskebank event med spisning og fodbold” 

”Laver en idebank for aktivering” 

”Netværksklubber spiller for kamp og bestiller sandwich fra Hammershus” 

”Stor oplevelse for 00 at se i omklædningsrummet og se forholdene og møde spillerne”  

”Superkids aktivitet for at brande og skaffe nye fans” 

”Trøjer til pædagogerne til deres julefrokost og de handicappet er store fans af klubben” 

”Systisk fibrose på trøjen og lavet nogle aktivitet og social tiltag på den lokale scene”  

”Aftale med Sponsor inside, som laver målinger på SEAS, Castus, Spar Nord for tv 

eksponeringen og for at få nogle tal så de kan se hvad de får for pengene” 

”God måde at påvise effekten og værdien af sponsoratet”  

”men ikke ressourcer til at gøre det på alle sponsorerne, så hvis de ønsker det, må de selv 

bestille det” 

”tilkendegivelser om de ikke kan være med på samme niveau, men det er kun enkelte som 

tager fat i mig. De fleste skal jeg tage fat i når det er ved at være tid” 

”de ringer aldrig tilbage på mailen, så jeg må tager fat i dem”  

”Vigtig at bibeholde sponsorerne om end så på et andet niveau, da det ellers kan sende et 

dårligt billede til de andre sponsor og omverdenen, hvis en sponsor pludseligt helt stopper”  

”vil meget gerne tegne for 2-3år, men de fleste vil kun for et år. Det er vigtigst med de største 

at have dem på plads for en periode” 

”Der er fordele og ulemper ved at tegne for vinter perioden, da man ikke ved hvilken række 

man ligger i, men hvis nogle stopper ved sæson afslutningen, så får man pludselig meget 

travlt” 
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”Jeg tror at klubber som FCK og Brøndby for flere henvendelser, så det har noget at gøre med 

produktet” 

”Der er mange som gerne vel være en del 

”Krisen har ændret det, så de for ikke så mange henvendelser og skal også opsøge”  

”Vi har et samarbejde med greve erhverv og vi vil jo gerne drille f.eks. Brøndby lidt  

”IC Company har været i Brøndby, men manglede nærhed og der var kunderne for store” 

”Vi har 60-80 mennesker til spisning inden kamp” 

”Vi har 45 til møder fem for en 8-10 person i starten og vigtigst at det ikke er de sammen 45” 

” Tid er én meget vigtig faktor i dag for  de forskellige ledere og hvilken kan gøre at de ikke 

aktivere sponsoratet nok” 

”Vi tager sponsorerne med ud til udekampene og giver dem en oplevelser og udvikle vores 

relation” 

”Brandet Contend med familie aktiviteter” 

”Vi kunne godt tænke at lave et legeland, for at gøre det mere familie venligst og gøre 

oplevelserne mere traditionel” 

”Det er sejrene der tæller hernede mere end om man ligger i bedste eller næstbedste række, 

minus de store kampe mod FCK og Brøndby dog”  

”Netværksklubben AIK Strøby kamp i pokalen mod FCN, kom 1752 mennesker” 

”Spillerlønninger er skåret fra 17,5 til 11,5 million”  
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Bilag 17 Interview med FC Nordsjælland ved Vicki Kjær 

 

Sponsering som medie: 

”De mange sponsorater er med til at holde klubben i live på mange fronter, kort sagt et af de 

vigtigste elementer”.   

Netværk: 

Netværket består af alle FCNs samarbejdspartnere. Formålet er at give vores 

samarbejdspartnere mulighed for at møde hianden og derigennem udvikle relationer der kan 

medfører at de indgå forretning 

”Vi afholder 10 møder om året, de fleste som morgenmøder, dette giver en anden dynamik 

end møder kl 17 efter en lang dag” 

Vi tilbyder vores partnere en lang række produkter. Vores sponsorer betaler en grundpris for 

at blive partnere, og herefter er det muligt at tilkøbe sig det man ønsker. Medlemskab af 

netværket koster 6.000 kr, og ligeledes kan man købe VIP arrangementer, blive kamppartner 

etc 

”Vi har ikke ekslusivret i vores netværk, her er det muligt for alle sponsorer at være med”  

Vores udenlandsture er meget populærer og noget virksomhederne i stigende grad benytter. 

Muligheden for en oplevelse kombineret med at kunne gøre forretning under andre 

himmenstrøg er meget efterspurgt. 

Ja, vi arrangerer også arrangementer hvor det er muligt, at sponsorerne tagers deres familie 

med, således den ene part ikke altid er væk fra hjemme alene i forbindelse med vores 

arrangementer 

Sponsorenes målsætninger: 

”Vores partnere går primært efter netværket her i FCN”  

De større sponsorer ønsker naturligvis også eksponering, hvilket kan købes igennem vores 

tillægsprodukter. Udover netværk og eksponering oplever vi ligeledes at relationer/hospitality 

for nogle er en vigtig del af deres sponsorat i FCN. 

Aktivering: 

Aktivering af partneres sponsorat er FCN meget opmærksomme på.  

”Vi har ikke en egentlig idebank, men med mange års erfaring har vi et bredt grundlag af 

aktiverings muligheder” 
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Da mange af vores partnere er her pga. netværket, så er fremmøde ved disse en vigtig 

aktivering af deres sponsorat, og vi oplever stor tilslutning til vores arrangementer. 

Ved andre former for aktivering er det ofte FCN der er initiativtager, da vi ønsker vores 

partnere får det mest optimale ud af deres sponsorat 

Finanskrise og effektmåling: 

”Effektmåling er på ingen måder noget vi beskæftiger os med”  

Finanskrisen har vi godt kunne mærke. Vi har ikke haft markant frafald af sponsorer, men en 

del har købt færrer af vores produkter og kun været aktive i vores netværk 

På den måde kan vi godt mærke, at virksomhederne har fået færrer penge eller har brug for 

mere dokumentation for de penge de bruger.  

”Normalt er vi ikke påvirket specielt meget af klubbens succes på banen, men efter vi blev 

pokalmestre har vi mærket et boom i efterspørgslen for sponsorer”  
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Bilag 18 Interview med Anders Andersens Rengøring ved Thomas Rubæk 

 

Sponsorstrategi: 

Anders Andersen skal vækste X % organisk om året, og undersøgte dengang med andre 

medier hvordan dette kunne gøres ud fra den sum penge der er til rådighed. Her mente man så 

det var inde for fodboldens verden at pengene sku ligges. 

”Når man sponsorere nytter det ikke noget at skifte år fra år, der skal man holde fast for at 

blive kendt” 

”Det er udelukkende for buisness at virksomheden er i FCK”  

Der er flere grunde til, at det er sponsorering der er valgt. Der er mulighed for at skaffe ny 

arbejdskraft og så muligheden for at tage kunder med til VIP arrangementer.  

Ellers er meningen man skal kunne netværke med alle sponsorere, men til det siger Thomas 

Rubæk 

”Det er blevet for stort derinde” , ”Førhen var der branche eksklusivtet, men det kan de ikke 

mere”.  

”.. For 5 år siden var det nemt at få kunder derinde, men nu skal der kæmpes” 

Når AA inviterer kunder ud, så er det igennem håndbold eller fodbold, og ikke igennem andre 

ting. 

”Dengang sponsoratet blev indgået var det for 80% eksponering og 20% netværk” 

Kontraktens opbygning. 

”Hvis man vil være sponsor i FCK nu, så kan man kun købe standardpakker, men vores er alt 

anden end standardpakke” 

”AA genforhandler hvert år, da forretningsverdenen ændre sig hurtigt, og ikke føler der gives 

ekstraordinær rabat ved længden” 

”Hvert år er der rettelser i kontakten, hvilket sørge for at det er den mest trimmet aftale hele 

tiden” 

Der findes forskellige bonus ordninger i kontakten.. Der er loft på disse bonusser. Få dage 

efter mesterskabet, lå der en regning til AA, som var en del af kontakten. 

 

Finanskrisen: 

Klubberne er villig til at give noget ekstra oveni ved genforhandling. 

”Det var klart sundt for FCK at finanskrisen kom, så sponsorene ikke længere stod på 

venteliste” 
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Holdninger omkring ”donation” sponsorater eller andre ikke helt gennemtænkte sponsorater, 

mener TR helt sikkert finanskrisen har aflivet nogle af. Adspurgt omkring finanskrisens 

indvirken på dette siger han: 

”Det kan jeg garanterer jer for” 

 

Aktivering: 

AA sponsorere fanklubben ”Brølet”, og ligeledes dennes fester . Ligeledes støtter AA gerne op 

om specielle events og annoncerer gerne i FCK relaterede blade osv. Omkring dette siger TR 

”... Så kan jeg mærke de også er loyale den anden vej, f.eks. hvis vi skal bruge ekstra pladser i 

VIP afdelingen til en kamp” 

”Hver sælger og inspektører har et vidst antal billetter, og således aktiverer vi det internt og 

med kunder” 

Der har været problemer med disse billetter, da nogle har solgt dem foran indgangen. 

Omkring fribilletter siger TR 

”Jeg kan mærke ved nogle af de andre sponsorere, at de kan have svært ved at komme af med 

30 billetter” , ”Herinde ligger vi en strategi hvordan billetterne bruges for hver kamp”  

Omkring VIP pladser til 1500kr pr kamp siger TR 

”Jeg kan se ved de andre sponsorer, der er masser af ledige pladser” og i forlængelse af dette 

”Der er mange der ikke bruge netværk og VIP pladser”  

I den forbindelse trækker AA allerede inden sæsonstart lod omkring hvilket kampe hver 

sælger har adgang til VIP afdelingen. 

I forbindelse med dette fortæller TR om en virksomhed hvor det kun er ejeren og hans sønner 

som er med til kampene, hvilket giver absolut ingen mulighed for buiness i forbindelse med 

kampene. 

Derudover har Anders Andersen deres egne halstørklæder med navn og fck logo på. Adspugt 

omkring hvorvidt FCK foreslår aktiveringer som disse siger TR 

”FCK gør intet” 

Når AA er på messer og andre events, så deler de disse halstørklæder ud og giver det i en AA 

plastikpose. Herved ses flere hundere mennesker gå rundt med AA poser på messen. 

TR kan godt selv genkende problemet, men det er i forbindelse med AA sponsorat af 

håndbold i FCK regi. Her er det svært at få medarbejdede motiveret til at tage kunder med, og 

både almindelig og VIP pladser står ofte tomme i forbindelse med håndbold. 
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Deruodver bruger AA fck i deres andre markedsførings tiltag. Bl.a. i et eksternt 

blad(Oplag:6000) som sendes til kunder, hvor der bruges nogle sider på omtale af FCK. 

Derudover inviteres medarbejdere ofte til kamp. 

Omkring aktivering siger TR: 

”Man skal jo kører hele ringen. Vi har et sponsorat, og så omtaler vi det hele tiden. Vi har 

FCK logo på alle vores biler” 

Helt samme koncept i AA er kopieret til deres Vejle afdeling, hvor AA er sponsor i Vejle 

Boldklub. Hertil siger TR: 

”Det kører slet ikke, vores koncept bygger på storkunde drift, og der er slet ikke noget at 

komme efter” 

Netværk: 

”Der var det til at starte med i FCK, men så dødede det.”  

Efter påtale fra bl.a. TR er det nu blevet til noget igen. Derudover mener TR ikke at et 

sponsorat giver noget rent b2b mæssigt hvis du ikke er ”Hyper aktiv” selv.  

Der er begyndt at blive arrangeret foredrag og f.eks. vinsmagning. TR beretter: 

”Jeg kan man de er begyndt at blive mere aktive for at samle sponsorerne” , og omkring 

grunden til dette siger TR: 

”Jeg er helt sikkert på det er sat igang, fordi det ikke er så let at skaffe sponsorere idag som 

tidligere” 

Derudover er der FCK messe hvert forår, hvor alle sponsorere har en stand. Her er der 

mulighed for at skabe gode relationer. 

Adspurgt omkring AA deltagelse i disse arrangementer siger TR: 

”Det er lidt op og ned” 

Netværksmøder starter de som koncept i FCK nu, men TR siger: 

”Det deltager jeg ikke i. Jeg ved lige præcis hvem jeg vil have fat i derinde fra. Som mindre 

virksomhed skal det dog nok være en god ide” 

 

Effektmålinger: 

AA gør det ikke selv. Men i en periode modtag AA folder fra FCK, hvor de kunne se en 

positiv effektmåling, men TR tror mest det var fordi det var en god periode.  
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Direkte adspurgt omkring, hvorvidt sponsoratets succes er afhængig af sportslig succes siger 

TR: 

”Ja det er det” 

Sponsoratet er kernen i AA’ markedsføring. Ligeledes bruges det også internt i form af det 

sprog der benyttes internt, såsom ”Vi spiller på samme hold”  

 

TR fortæller videre omkring de andre store sponsorer i FCK. ”Sponsoransvarlig fra 

Virksomhed X (Virksomhedens rigtig navn er kendt) er tæske stiv hver gang” 

Dette er både irriterende for de andre sponsorere og specielt for den respektive virksomhed. I 

forlængelse af dette siger TR: 

”Jeg tror det er en god ide at vælge en sponsoransvarlig som ikke går helt vildt op i fodbold” , 

”Dem der går så meget op i det, og også drikker, de kan ikke inviterer kunder med”  

 

Udenlandsrejser: 

”Det er der total styr på, der bliver virkelig nurset om en, og der får man virkelig snakket 

forretning”  

Der er også en klar strategi for disse ture, omkring strategien siger TR: 

”Jeg kigger lige listen igennem, og så ved jeg hvem vi skal gå efter”  og i forlængelse af dette 

”Når jeg ser på det, så har alle disse ture tjent sig selv ind”  

Bagsiden af medaljen er dog at der koster to arbejdsdage, og der hvor den ansvarlige ikke lige 

kan, der giver det ikke meget mening at sende nogle andre fra virksomheden. Dårlige 

oplevelser med virksomhedens repræsentanter er rigtig skidt for sponsoratet. Derudover giver 

det ikke mulighed for forretning, hvis en virksomhed sender to medarbejdere med, og alle de 

andre har deres ledelse med. 

I forlængelse af dette siger TR: 

”...Og nogle gange har man også bare hørt nok fra de samme personer”  

 

Genforhandling: 

Fokus: Har vi fået noget for pengene, og kører det hele som det skal.  

”Der er hele tiden noget at gøre derinde” 

Omkring håndtering af sponsorat. 
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Hvordan bruger man det internt? 

Hvilke typer mennesker vil man have med i VIP. Er det medicinal virksomheder, banker eller 

lign. 

 

Direkte adspurgt til, hvorvidt andre store sponsorer ligger en klar strategi for deres sponsorat 

siger TR: 

”Det er jeg helt sikker på de ikke gør” i for længelse siger TR ”Sponsorat er som en rigtig god 

steg, der skal alt det sjove til før det virker” 

 

Det tidsmæssige issue mener TR kan være en af grundene til at nogle virksomheder ikke får 

det fulde udbytte af deres sponsorat. 

Det er derfor virksomheden skal have et klart koncept, således det bliver delt ud på mange 

hænder. 
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Bilag 19 Interview med Virksomhed XX ved CEH. 

Sponsering I forhold til andre medier: 

Overvejelserne er ikke dybere, det kunne være noget andet som har en popularitet. Der ligger 

en overvejelse i den klub som vi har valgt at sponsorer som er FCN, da det er en klub som har 

en tilpas størrelse, som gør at vi som leverandør med begrænset resurser kan komme ind og 

være med til at gøre en forskel. Det har været med i vores overvejelser. 

Målsætningen for sponsorater: 

Og hvad vi forventer at få ud af det er selvfølgelig noget samhandel og noget netværk på 

tværs af de forskellige sponsorer. Det er egentlig det som er det vigtigste. 

Det kunne også godt have været i Fck eller Brøndby, men der har vi som firma ikke størrelsen 

og gearing til at ligge en investering i tilsvarende størrelse. Det er vores indtjening ikke stor 

nok til. 

Placering mere oplagt til Brøndby? 

Ja, der er ingen følelser i det her og det er der heller ikke med FCN. Så om det er BIF eller 

FCk er lige gyldigt og vi er på vej ind i noget sponsorering med OB med at varetage markedet 

på fyn. Ingen følelser, rent og skær business. 

Mest netværk, dog har vi en synlighed på station, det kan være bande reklame, men vi har 

også et sted hvor vi kan trække kunder med. Men den tilbagebetaling som FCN kan give er 

egentlig lille da FCN er en uinteressant klub og du kan jo ikke lave kunde arrangement til 

FCN- sønderjyske.(medmindre du har nogle kunder som er flyttet til fra sønderjylland som 

sys det er fantastisk at se dem). Det er kun de store kampe mod BIF, FCK OB og til dels AGF 

da de var oppe som kan buges til arrangementer. 

Ellers bruger vi det selvfølgelig til medarbejder pleje og deler de billetter ud som vi har til 

rådighed. Men ikke til de store kampe. 

Banderne gør at de andre sponsorer kan se os, da der er BTB markedet som vi bevæger os på.  

Netværksmøder: 

Dem bruger vi og vi er meget aktive på de turer som FCN arrangerer.  De har været ret gode 

til at samle deres sponsorere og give plads til at man på tværs lære hinanden at kende og kan 

tale forretninger. Det var også et af hovedformålene med vores sponsorat, men også at vi 

leverer til FCN, men det havde vi måske gjort alligevel, selvom vi ikke havde været 

sponsorer.  

Holdning til netværk? 

Det er godt, man skal selv gøre en indsats, da der ikke er noget som selv kommer til en. 

Hvor meget tager FCN initiativ til at aktivere? 
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Det gør de meget, de er meget bevidste om deres størrelse, har også erfaring med FCK OG 

BIF, men de er bare et helt andet sted og det er ingen kritik, end der hvor nogle af deres 

sponsorer er nogle kan ikke følge med. 

Der er FCN bedre til at varetage interesserne for de mindre sponsorer. 

Så det er vigtigt for virksomhederne at kende klubberne og gå ind i en klub hvor størrelse 

forholdene passer bedre. Man skal bringe noget realisme ind i det og vide, hvad man vil have 

ud af det. For skal man ind i de store klubber så skal man også tilsvarende være villig til at 

ligge flere penge. Det er en vigtig faktor, og du skal ikke hæfte for mere end kan magte og 

forvente al verden i gengæld. For det gør du ikke i de store klubber, der er FCN mere tilpas, 

så det har vi gode erfaringer med. Det handler også om hvad du skal kunne bruge af resurser, 

vi kan jo ikke slå os op på at være sponsorer i FCN i det daglige, det skaber intet handel i 

dagligdagen. 

Vi skildrer ikke med vi er sponsorer i FCN og selv vores branche er så flad og der rent lav 

praktisk kan være nogle som ser f.eks. BIF som en regligion, så har det ikke den store 

betydning. 

Vi er i deres blade og deres medier og på deres station og i deres netværk, vi bruger det slet 

ikke i vores egen markedsføring overhovedet. 

Vil helst ikke udtale mig om vores længde på kontrakten. 

Vi har selvfølgelig genforhandlinger når perioden går mod enden.  

Vi tager hul på 4 sæson. 

Finanskrisen: 

Nej, man skal passe på med at understøtte i det, for selvfølgelig har vi jo en forretning som er 

meget markedets påvirket, men det er jo lige nøjagtigt de perioder, hvis man har sagt ja til at 

være sponsor at de har behov for os og der man kan mærke udsvingene, men det er meget få 

sponsorater vi har og vi har dagligt efterspørgsler fra alle områder. Vi gør meget lidt i det, vi 

vil hellere bruge pengene på at markedsføre vores firma og det er heller ikke i den private 

sektor vi gør os i. Vi handler med fagfolk og vil hellers lave nogle kurser osv. De penge vi 

bruger i FCN skal vi helst have hjem i Netværket og de handler vi gør derigennem. 

Det er også overvejelserne i genforhandlingerne at få resultat. 

Vores sponsorat er defineret så kan ikke mærke forskel fra FCNs side. 

Vi er med på langsigt men med fokus på det hurtige afkast, da vi repræsenterer en virksomhed 

med lav indtjening, derfor er man meget bevidst på hvad man bruger penge på. 

Det er også Obs netværk der er vigtigt i indgåelsen der.  

Effekt måling: 
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Det er på gefylen, der kan være mange parametre, det være vi finder den rigtige leverandør, 

bank eller revisor og det er nogle ikke monetære afkast. 

Strategi med billetterne? 

Billetterne er til folk med kundekontakten og bruger de dem ikke er det først til mølle 

princippet. 

Lav tilskuerantal, men stort bagland der dog prioriterer sejlbåden højere end fodbold. 

Kontrakten er ikke afhængig af de sportslige resultater, men det er netværket, da dårlige 

periode, vil få det til at falde fra hinanden. 4-8 placering kommer an på hvad de andre 

sponsorer mener. Men der er en masse ting i omverdenen som man behandler som alt andet 

business og er opmærksom på at der kan ske ting hurtigt. 

F.eks. hvis der dømmes mod Allan K eller bare prøv at se FCK. 

Det er ikke en præstationskontrakt vi har. 

Nogle aktiviteter gælder for alle og andre er delt op. 

Det vigtigste for FCN er at se på hvordan de kombinerer og koordinerer sponsorerne bedst, så 

de finder det relevant og interessant.. Det ville være forfærdeligt hvis jeg brugte en søndag 

ved siden af en malermester. Ikke relevant. 

De er gode til at arrangere ture og aktiviteter, som vi selv finansierer, som ud og se champions 

league. Det er ikke altid at du kan sælge en god ide på en time, men hvis du har et par dage til 

at tale den op, virke det bedre. Det er der godt udbytte ved. Udlandsturene er givtrige.  

Antallet af møder er meget forskellige 

Tid er vigtigt, men vi har en Key account manager som tager sig af daglig dagen deroppe, 

selve den samhandel vi har deroppe med restaurant og på station. 

Det er nødvendigt for klubben at have en leverandør som også er sponsor. Ikke os så en 

konkurrent. 

Min fornemmelse er at det er beslutningstager som sendes af sted på turene sys jeg og det er 

en balance som FCN skal sørge for er til stede. Allan K er med ved nogle ture og andre passer 

det med at vi flyver sammen med spillerne og det er normalt også andre klubber.  

Ejet af kunderne og derfor kan følelserne jo ikke afgøre beslutningerne. OB mener jeg har 

taget ved lære af FCK og Brøndby. FCK er et helt andet sted. FCN er der nærhed, du bliver 

modtaget og Allan K kan alle sponsorer, Morten W kommer og holder oplæg. Homogenitet 

og nærhed beskriver FCN godt. 

En sponsor videregiver måske rosende ord så der kommer en ny sponsor ind. 

Vi har udtømt vores samhandel muligheder, men så har Allan K en masse tiltag ved siden af. 
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De har fantastiske forhold, men problemet er bare deres beliggenhed, når vores gæster 

kommer fra f.eks. Ålborg, så vil de heller bo tættere på kbh. Men vi holder et salgsmøde 

deroppe hvor vi overnatter, men det er minimalt. Beliggenheden er et problem. 

De er ved at skabe et stærkt ry gennem deres 50 netværksklubber. 

Lyngby overvejelse: 

Alt kan være en overvejelse, det bliver det nød til at være. Vi skal hele tiden stå til regnskab 

for hvad vi bruger pengene til. 

Fokus på effektmåling ændret sig på de 4 år? Finaskrisen 

Det kan man godt sige. I og med at vi bliver ramt af den og vores kunder også gør, så skal vi 

være endnu mere sikre og bevidste omkring hvad vi bruger vores penge til. Hver gang vi 

giver en krone ud så ved vi til hvad. 

Bruger alle deres sponsorater? 

Vi bruger ikke til alle kampene, da vi er en københavner virksomhed. 

Der er stor forskel på hvor meget folk bruger det. Der er masser som er tilbageholdende og 

ikke tænker så dybt at benytte det lige effektivt. 

Ikke overvejet at ligge flere penge deroppe, da vi mener vi er på det niveau som vi for det 

meste ud af. 
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Bilag 20 Hypotese 1 

Tilfredshed/Succes * Placering i marketingmixet spg. 5? Crosstabulation  

 

Placering i marketingmixet 

Total 

Sponsering udgør en 

væsentlig del af vores 

marketingsbudget 

Sponsering 

udgør en 

væsentlig del 

af vores 

marketingsbud

get 

Sponsering er 

en mindre post 

i 

marketingsbud

gettet og er et 

Sponsering er en 

mindre del af 

vores 

marketingsbudget 

og vi 

Tilfredshed/Suc

ces 

1,00 Count 0 3 0 2 5 

% within 

Tilfredshed/Succe

s 

,0% 60,0% ,0% 40,0% 100,0% 

% within 

Placering i 

marketingmixet 

,0% 13,0% ,0% 25,0% 8,3% 

% of Total ,0% 5,0% ,0% 3,3% 8,3% 

2,00 Count 0 8 4 1 13 

% within 

Tilfredshed/Succe

s 

,0% 61,5% 30,8% 7,7% 100,0% 

% within 

Placering i 

marketingmixet 

,0% 34,8% 20,0% 12,5% 21,7% 

% of Total ,0% 13,3% 6,7% 1,7% 21,7% 

3,00 Count 9 12 16 5 42 

% within 

Tilfredshed/Succe

s 

21,4% 28,6% 38,1% 11,9% 100,0% 

% within 

Placering i 

marketingmixet 

100,0% 52,2% 80,0% 62,5% 70,0% 

% of Total 15,0% 20,0% 26,7% 8,3% 70,0% 

Total Count 9 23 20 8 60 

      

% within 

Tilfredshed/Succe

s 

15,0% 38,3% 33,3% 13,3% 100,0% 
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% within 

Placering i 

marketingmixet 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 15,0% 38,3% 33,3% 13,3% 100,0% 

 

 

 

  

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,359
a
 6 ,054 

Likelihood Ratio 15,422 6 ,017 

Linear-by-Linear Association ,665 1 ,415 

N of Valid Cases 60 
  

a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,67. 
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Bilag 21 Hypotese 2 

 

Klub placering * Hvilken af følgende af sponsorernes målsætninger, er klubben relativt bedst til at opfylde ? (Maks. 3 svar) 

- Eksponering Crosstabulation 

 

Hvilken af følgende af sponsorernes 

målsætninger, er klubben relativt bedst til at 

opfylde ? (Maks. 3 svar) - Eksponering 

Total ,00 1,00 

Klub placering 1,00 Count 1 3 4 

% within Klub placering 25,0% 75,0% 100,0% 

% within Hvilken af følgende af 

sponsorernes målsætninger, er 

klubben relativt bedst til at opfylde ? 

(Maks. 3 svar) - Eksponering 

50,0% 25,0% 28,6% 

% of Total 7,1% 21,4% 28,6% 

2,00 Count 1 9 10 

% within Klub placering 10,0% 90,0% 100,0% 

% within Hvilken af følgende af 

sponsorernes målsætninger, er 

klubben relativt bedst til at opfylde ? 

(Maks. 3 svar) - Eksponering 

50,0% 75,0% 71,4% 

% of Total 7,1% 64,3% 71,4% 

Total Count 2 12 14 

% within Klub placering 14,3% 85,7% 100,0% 

% within Hvilken af følgende af 

sponsorernes målsætninger, er 

klubben relativt bedst til at opfylde ? 

(Maks. 3 svar) - Eksponering 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 14,3% 85,7% 100,0% 
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11 Bilagsoversigt 

Klub placering * Hvilken af følgende af sponsorernes målsætninger, er klubben relativt bedst til at opfylde ? (Maks. 3 svar) 

- Relationer/hospitality Crosstabulation 

 

Hvilken af følgende af sponsorernes 

målsætninger, er klubben relativt bedst til at 

opfylde ? (Maks. 3 svar) - 

Relationer/hospitality 

Total ,00 1,00 

Klub placering 1,00 Count 0 4 4 

% within Klub placering ,0% 100,0% 100,0% 

% within Hvilken af følgende af 

sponsorernes målsætninger, er 

klubben relativt bedst til at opfylde ? 

(Maks. 3 svar) - 

Relationer/hospitality 

,0% 36,4% 28,6% 

% of Total ,0% 28,6% 28,6% 

2,00 Count 3 7 10 

% within Klub placering 30,0% 70,0% 100,0% 

% within Hvilken af følgende af 

sponsorernes målsætninger, er 

klubben relativt bedst til at opfylde ? 

(Maks. 3 svar) - 

Relationer/hospitality 

100,0% 63,6% 71,4% 

% of Total 21,4% 50,0% 71,4% 

Total Count 3 11 14 

% within Klub placering 21,4% 78,6% 100,0% 

% within Hvilken af følgende af 

sponsorernes målsætninger, er 

klubben relativt bedst til at opfylde ? 

(Maks. 3 svar) - 

Relationer/hospitality 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 21,4% 78,6% 100,0% 
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11 Bilagsoversigt 

Bilag 22 Hypotese 3 

Tilfredshed/Succes * Sponsors egen aktivering Crosstab 

 
Sponsors egen aktivering 

Total 1,00 2,00 3,00 

Tilfredshed/Succes 1,00 Count 0 0 5 5 

% within Tilfredshed/Succes ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

% within Sponsors egen aktivering ,0% ,0% 9,4% 8,3% 

% of Total ,0% ,0% 8,3% 8,3% 

2,00 Count 0 3 10 13 

% within Tilfredshed/Succes ,0% 23,1% 76,9% 100,0% 

% within Sponsors egen aktivering ,0% 50,0% 18,9% 21,7% 

% of Total ,0% 5,0% 16,7% 21,7% 

3,00 Count 1 3 38 42 

% within Tilfredshed/Succes 2,4% 7,1% 90,5% 100,0% 

% within Sponsors egen aktivering 100,0% 50,0% 71,7% 70,0% 

% of Total 1,7% 5,0% 63,3% 70,0% 

Total Count 1 6 53 60 

% within Tilfredshed/Succes 1,7% 10,0% 88,3% 100,0% 

% within Sponsors egen aktivering 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 1,7% 10,0% 88,3% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,785
a
 4 ,436 

Likelihood Ratio 4,008 4 ,405 

Linear-by-Linear Association ,001 1 ,972 

N of Valid Cases 60   

a. 7 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,08.  
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11 Bilagsoversigt 

Bilag 23 Hypotese 4 

 

Nedskæring * Optimering Crosstabulation 

 
Optimering 

Total 1,00 2,00 3,00 

Nedskæring 1,00 Count 14 7 9 30 

% within Nedskæring 46,7% 23,3% 30,0% 100,0% 

% within Optimering 73,7% 28,0% 50,0% 48,4% 

% of Total 22,6% 11,3% 14,5% 48,4% 

2,00 Count 1 11 5 17 

% within Nedskæring 5,9% 64,7% 29,4% 100,0% 

% within Optimering 5,3% 44,0% 27,8% 27,4% 

% of Total 1,6% 17,7% 8,1% 27,4% 

3,00 Count 4 7 4 15 

% within Nedskæring 26,7% 46,7% 26,7% 100,0% 

% within Optimering 21,1% 28,0% 22,2% 24,2% 

% of Total 6,5% 11,3% 6,5% 24,2% 

Total Count 19 25 18 62 

% within Nedskæring 30,6% 40,3% 29,0% 100,0% 

% within Optimering 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 30,6% 40,3% 29,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,835
a
 4 ,028 

Likelihood Ratio 12,194 4 ,016 

Linear-by-Linear Association ,903 1 ,342 

N of Valid Cases 62   

a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,35. 
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11 Bilagsoversigt 

Bilag 24 Hypotese 5 

 

Nedskæring * Effektmåling Crosstabulation 

 
Effektmåling 

Total 1,00 2,00 3,00 

Nedskæring 1,00 Count 10 11 7 28 

% within Nedskæring 35,7% 39,3% 25,0% 100,0% 

% within Effektmåling 71,4% 42,3% 35,0% 46,7% 

% of Total 16,7% 18,3% 11,7% 46,7% 

2,00 Count 3 7 7 17 

% within Nedskæring 17,6% 41,2% 41,2% 100,0% 

% within Effektmåling 21,4% 26,9% 35,0% 28,3% 

% of Total 5,0% 11,7% 11,7% 28,3% 

3,00 Count 1 8 6 15 

% within Nedskæring 6,7% 53,3% 40,0% 100,0% 

% within Effektmåling 7,1% 30,8% 30,0% 25,0% 

% of Total 1,7% 13,3% 10,0% 25,0% 

Total Count 14 26 20 60 

% within Nedskæring 23,3% 43,3% 33,3% 100,0% 

% within Effektmåling 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 23,3% 43,3% 33,3% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,428
a
 4 ,246 

Likelihood Ratio 5,901 4 ,207 

Linear-by-Linear Association 3,802 1 ,051 

N of Valid Cases 60 
  

a. 2 cells (22,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,50. 
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11 Bilagsoversigt 

Bilag 25 Hypotese 6 

 

Tilfredshed/Succes * Sponsoratets beløb Crosstabulation  

 
Sponsoratets beløb 

Total 1,00 2,00 3,00 

Tilfredshed/Succes 1,00 Count 0 3 2 5 

% within Tilfredshed/Succes  ,0% 60,0% 40,0% 100,0% 

% within Sponsoratets beløb ,0% 9,7% 16,7% 9,1% 

% of Total ,0% 5,5% 3,6% 9,1% 

2,00 Count 2 8 2 12 

% within Tilfredshed/Succes 16,7% 66,7% 16,7% 100,0% 

% within Sponsoratets beløb 16,7% 25,8% 16,7% 21,8% 

% of Total 3,6% 14,5% 3,6% 21,8% 

3,00 Count 10 20 8 38 

% within Tilfredshed/Succes 26,3% 52,6% 21,1% 100,0% 

% within Sponsoratets beløb 83,3% 64,5% 66,7% 69,1% 

% of Total 18,2% 36,4% 14,5% 69,1% 

Total Count 12 31 12 55 

% within Tilfredshed/Succes  21,8% 56,4% 21,8% 100,0% 

% within Sponsoratets beløb 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 21,8% 56,4% 21,8% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,835
a
 4 ,586 

Likelihood Ratio 3,768 4 ,438 

Linear-by-Linear Association 1,552 1 ,213 

N of Valid Cases 55   

a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,09.  
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Bilag 26 Hypotese 7 

Tilfredshed/Succes * Netværksdeltagelse og andre aktiviteter?  Crosstabulation  

 

Hvor ofte deltager virksomheden i netværksmøder og andre aktiviteter?  

Total 

Mere end en 

gang om ugen 

1-3 gange om 

måneden 

1 gang hver 

anden måned 

2 gange hvert 

halve år 

1 gang hvert 

halve år 

Sjældnere end 

hvert halve år 

Tilfredshed/Suc

ces 

1,00 Count 0 3 2 0 0 0 5 

% within 

Tilfredshed/Succes 

,0% 60,0% 40,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within Netværks 

deltagelse og andre 

aktiviteter 

,0% 14,3% 16,7% ,0% ,0% ,0% 8,3% 

% of Total ,0% 5,0% 3,3% ,0% ,0% ,0% 8,3% 

2,00 Count 0 5 5 1 0 2 13 

% within 

Tilfredshed/Succes 

,0% 38,5% 38,5% 7,7% ,0% 15,4% 100,0% 

% within Netværks 

deltagelse og andre 

aktiviteter 

,0% 23,8% 41,7% 11,1% ,0% 33,3% 21,7% 

% of Total ,0% 8,3% 8,3% 1,7% ,0% 3,3% 21,7% 

3,00 Count 3 13 5 8 9 4 42 

% within 

Tilfredshed/Succes 

7,1% 31,0% 11,9% 19,0% 21,4% 9,5% 100,0% 

% within Netværks 

deltagelse og andre 

aktiviteter 

100,0% 61,9% 41,7% 88,9% 100,0% 66,7% 70,0% 

% of Total 5,0% 21,7% 8,3% 13,3% 15,0% 6,7% 70,0% 

Total Count 3 21 12 9 9 6 60 

% within 

Tilfredshed/Succes 

5,0% 35,0% 20,0% 15,0% 15,0% 10,0% 100,0% 

% within Netværks 

deltagelse og andre 

aktiviteter  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 5,0% 35,0% 20,0% 15,0% 15,0% 10,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,426
a
 10 ,201 

Likelihood Ratio 17,485 10 ,064 

Linear-by-Linear Association 2,290 1 ,130 

N of Valid Cases 60 
  

a. 14 cells (77,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,25. 
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11 Bilagsoversigt 

Bilag 27 Hypotese 8 

Klubbens placering * Markedets udvikling gør at klubben skal være mere opsøgende og udadvendte for at erhverve nye sponsorer. 

Crosstabulation 

 

Markedets udvikling gør at klubben skal 

være mere opsøgende og udadvendte for at 

erhverve nye sponsorer. 

Total Enig Helt enig 

Klubbens 

placering 

Topklub: 1-4 Count 4 0 4 

% within Klubbens placering 100,0% ,0% 100,0% 

% within Markedets udvikling gør at 

klubben skal være mere opsøgende 

og udadvendte for at erhverve nye 

sponsorer. 

57,1% ,0% 28,6% 

% of Total 28,6% ,0% 28,6% 

Midterklub: 5-8 Count 2 5 7 

% within Klubbens placering 28,6% 71,4% 100,0% 

% within Markedets udvikling gør at 

klubben skal være mere opsøgende 

og udadvendte for at erhverve nye 

sponsorer. 

28,6% 71,4% 50,0% 

% of Total 14,3% 35,7% 50,0% 

Bundklub: 9-12 Count 1 2 3 

% within Klubbens plcering 33,3% 66,7% 100,0% 

% within Markedets udvikling gør at 

klubben skal være mere opsøgende 

og udadvendte for at erhverve nye 

sponsorer. 

14,3% 28,6% 21,4% 

% of Total 7,1% 14,3% 21,4% 

Total Count 7 7 14 

% within Klubbens placering 50,0% 50,0% 100,0% 

% within Markedets udvikling gør at 

klubben skal være mere opsøgende 

og udadvendte for at erhverve nye 

sponsorer. 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 50,0% 50,0% 100,0% 

 

 

Bilag 28 Hypotese 9 
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11 Bilagsoversigt 

Tilfredshed/Succes *Virksomheden har stærke bånd med klubben og sponsoreringen er en langsigtet strategi. Crosstabulation  

 

Virksomheden har stærke bånd med klubben og sponsoreringen er en langsigtet 

strategi. 

Total Uenig 

Hverken enig 

eller uenig Enig Helt enig Ved ikke 

Tilfredshed/Succes 1,00 Count 0 0 2 1 2 5 

% within Tilfredshed/Succes ,0% ,0% 40,0% 20,0% 40,0% 100,0% 

% within Virksomheden 

har stærke bånd med 

klubben og sponsoreringen 

er en langsigtet strategi. 

,0% ,0% 7,1% 12,5% 100,0% 8,3% 

% of Total ,0% ,0% 3,3% 1,7% 3,3% 8,3% 

2,00 Count 1 6 6 0 0 13 

% within Tilfredshed/Succes 7,7% 46,2% 46,2% ,0% ,0% 100,0% 

% within Virksomheden 

har stærke bånd med 

klubben og sponsoreringen 

er en langsigtet strategi. 

20,0% 35,3% 21,4% ,0% ,0% 21,7% 

% of Total 1,7% 10,0% 10,0% ,0% ,0% 21,7% 

3,00 Count 4 11 20 7 0 42 

% within Tilfredshed/Succes  9,5% 26,2% 47,6% 16,7% ,0% 100,0% 

% within Virksomheden 

har stærke bånd med 

klubben og sponsoreringen 

er en langsigtet strategi. 

80,0% 64,7% 71,4% 87,5% ,0% 70,0% 

% of Total 6,7% 18,3% 33,3% 11,7% ,0% 70,0% 

Total Count 5 17 28 8 2 60 

% within Tilfredshed/Succes 8,3% 28,3% 46,7% 13,3% 3,3% 100,0% 

% within De næste udsagn 

omhandler virksomhedens 

engagement i klubbens 

netværk. Virksomheden har 

stærke bånd med klubben 

og sponsoreringen er en 

langsigtet strategi. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 8,3% 28,3% 46,7% 13,3% 3,3% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 27,743
a
 8 ,001 

Likelihood Ratio 18,967 8 ,015 

Linear-by-Linear Association 2,975 1 ,085 

N of Valid Cases 60   

a. 11 cells (73,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,17. 
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11 Bilagsoversigt 

Bilag 29 Hypotese 10 

 

Tilfredshed/Succes * Aktør match Crosstabulation 

 
Aktør match 

Total 1,00 2,00 3,00 

Tilfredshed/Succes 1,00 Count 0 0 5 5 

% within Tilfredshed/Succes ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

% within Aktør match ,0% ,0% 10,9% 8,6% 

% of Total ,0% ,0% 8,6% 8,6% 

2,00 Count 1 0 12 13 

% within Tilfredshed/Succes 7,7% ,0% 92,3% 100,0% 

% within Aktør match 14,3% ,0% 26,1% 22,4% 

% of Total 1,7% ,0% 20,7% 22,4% 

3,00 Count 6 5 29 40 

% within Tilfredshed/Succes 15,0% 12,5% 72,5% 100,0% 

% within Aktør match 85,7% 100,0% 63,0% 69,0% 

% of Total 10,3% 8,6% 50,0% 69,0% 

Total Count 7 5 46 58 

% within Tilfredshed/Succes 12,1% 8,6% 79,3% 100,0% 

% within Aktør match 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 12,1% 8,6% 79,3% 100,0% 
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11 Bilagsoversigt 

Bilag 30 Hypotese 11 

 

Tilfredshed/Succes * Eksponering Crosstabulation 

 
Eksponering 

Total 1,00 2,00 3,00 

Tilfredshed/Succes  1,00 Count 0 0 5 5 

% within Tilfredshed/Succes ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

% within Eksponering ,0% ,0% 10,4% 8,3% 

% of Total ,0% ,0% 8,3% 8,3% 

2,00 Count 1 3 9 13 

% within Tilfredshed/Succes 7,7% 23,1% 69,2% 100,0% 

% within Eksponering 33,3% 33,3% 18,8% 21,7% 

% of Total 1,7% 5,0% 15,0% 21,7% 

3,00 Count 2 6 34 42 

% within Tilfredshed/Succes 4,8% 14,3% 81,0% 100,0% 

% within Eksponering 66,7% 66,7% 70,8% 70,0% 

% of Total 3,3% 10,0% 56,7% 70,0% 

Total Count 3 9 48 60 

% within Tilfredshed/Succes 5,0% 15,0% 80,0% 100,0% 

% within Eksponering 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 5,0% 15,0% 80,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,216
a
 4 ,696 

Likelihood Ratio 3,099 4 ,541 

Linear-by-Linear Association ,080 1 ,778 

N of Valid Cases 60 
  

a. 6 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25. 
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Bilag 31 Hypotese 12 

Tilfredshed/Succes * Antal år for sponsorat Crosstabulation  

 
Antal år for sponsorat 

Total 1,00 2,00 

Tilfredshed/Succes 

tilfredshed 

1,00 Count 5 0 5 

% within Tilfredshed/Succes 100,0% ,0% 100,0% 

% within Antal år for sponsorat 13,9% ,0% 8,3% 

% of Total 8,3% ,0% 8,3% 

2,00 Count 4 9 13 

% within Tilfredshed/Succes 30,8% 69,2% 100,0% 

% within Antal år for sponsorat 11,1% 37,5% 21,7% 

% of Total 6,7% 15,0% 21,7% 

3,00 Count 27 15 42 

% within Tilfredshed/Succes 64,3% 35,7% 100,0% 

% within Antal år for sponsorat 75,0% 62,5% 70,0% 

% of Total 45,0% 25,0% 70,0% 

Total Count 36 24 60 

% within Tilfredshed/Succes 60,0% 40,0% 100,0% 

% within Antal år for sponsorat 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 60,0% 40,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 

Value Df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,283
a
 2 ,016 

Likelihood Ratio 9,966 2 ,007 

Linear-by-Linear Association ,007 1 ,934 

N of Valid Cases 60   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,00.  
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11 Bilagsoversigt 

Bilag 32 Hypotese 13 

Alle sponsorer * Klubben oplever at sponsorerne er tilfredse med udbyttet af deres sponsorater Crosstabulation  

 

Klubben oplever at sponsorerne er tilfredse med udbyttet af 

deres sponsorater 

Total 

Hverken enig eller 

uenig Enig Helt enig 

Alle sponsorer 1,00 Count 0 1 0 1 

% within Alle sponsorer ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% within Klubben oplever at 

sponsorerne er tilfredse med 

udbyttet af deres sponsorater 

,0% 10,0% ,0% 7,1% 

% of Total ,0% 7,1% ,0% 7,1% 

2,00 Count 0 1 0 1 

% within Alle sponsorer ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% within Klubben oplever at 

sponsorerne er tilfredse med 

udbyttet af deres sponsorater 

,0% 10,0% ,0% 7,1% 

% of Total ,0% 7,1% ,0% 7,1% 

3,00 Count 1 8 3 12 

% within Alle sponsorer 8,3% 66,7% 25,0% 100,0% 

% within De følgende udsagn 

omhandler Klubben oplever at 

sponsorerne er tilfredse med 

udbyttet af deres sponsorater 

100,0% 80,0% 100,0% 85,7% 

% of Total 7,1% 57,1% 21,4% 85,7% 

Total Count 1 10 3 14 

% within Alle sponsorer 7,1% 71,4% 21,4% 100,0% 

% within Klubben oplever at 

sponsorerne er tilfredse med 

udbyttet af deres sponsorater 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 7,1% 71,4% 21,4% 100,0% 
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Bilag 33 Hypotese 14 

Klub placering * Klubben segmenterer sine produkter for at optimere sponsorernes overblik over mulighederne. 

Crosstabulation 

 

Klubben segmenterer sine produkter for at optimere 

sponsorernes overblik over mulighederne.  

Total Uenig 

Hverken 

enig eller 

uenig Enig Helt enig 

Klub placering 1,00 Count 0 0 2 2 4 

% within Klub placering ,0% ,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

% within. Klubben segmenterer 

sine produkter for at optimere 

sponsorernes overblik over 

mulighederne. 

,0% ,0% 25,0% 66,7% 28,6% 

% of Total ,0% ,0% 14,3% 14,3% 28,6% 

2,00 Count 1 2 6 1 10 

% within Klub placering 10,0% 20,0% 60,0% 10,0% 100,0% 

% within Klubben segmenterer 

sine produkter for at optimere 

sponsorernes overblik over 

mulighederne. 

100,0% 100,0% 75,0% 33,3% 71,4% 

% of Total 7,1% 14,3% 42,9% 7,1% 71,4% 

Total Count 1 2 8 3 14 

% within Klub placering 7,1% 14,3% 57,1% 21,4% 100,0% 

% within Klubben segmenterer 

sine produkter for at optimere 

sponsorernes overblik over 

mulighederne. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 7,1% 14,3% 57,1% 21,4% 100,0% 
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Bilag 34 Modelkonstruktion afsnit. 7.1 

Målsætning Stk. Procent Sig. 

        

Eksponering 42 23,46 0,151 

Image 27 15,08 0,522 

Relation 33 18,44 0,051 

Hospitality   -   

Netværk   -   

Intern motivation (ca) 38 17,51   

Salg 37 20,67 0,68 

Personlige interesser 21 11,73 0,246 

Oplevelser 19 10,61 0,758 

    I alt 217     

Aktivering  Stk. Procent Sig. 

        

Bandereklamer 26 14,44 0,874 

Kampsponsor 6 3,33 0,119 

Tøj sponsor 18 10,00 167 

Spillerprofil sponsor 0 - - 

Vip billetter 38 21,11 0,012 

Kamp billetter 10 5,56 0,973 

TV- eksponering 27 15,00 0,197 

Netværksværksmøder 24 13,33 0,594 

Rejser og andre aktiviteter 12 6,67 0,501 

Digital aktivering 0 - - 

TV reklame 6 3,33 0,040 

Stations events 13 7,22 0,524 

Andre medier 0 - - 

 I alt  180     

 

Placering i marketing Mix Stk. Procent Sig. 

        

Stor post, Centreret 11 16,92 0,054 

Stor post, en af flere 24 36,92 0,054 

Mindre post, enaf flere 22 33,85 0,054 

Mindre post, alene placeret 8 12,31 0,054 

        

 I alt 65     

 

 

 

   Netværksdeltagelse antal gange Stk.  Procent Sig. 
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1-4 måned 26 40,00 0,201 

1 hver anden måned 13 20,00 0,201 

2 hver halve år 9 13,85 0,201 

1 hver halve år 11 16,92 0,201 

Sjældnere 6 9,23 0,201 

        

  65     

 

Valg af Klub Stk. Procent Sig. 

        

Topklub 28 43,75 0,005 

Midterklub 22 34,375 0,005 

Bundklub 14 21,875 0,005 

        

  64     

Effektmåling Stk. Procent Sig. 

        

Sponsor efterspørger 21 32,31 0,003 

Sponsor gør det selv 29 44,62 0,002 

ikke svaret 15 23,08   

        

  65     

 

Erfaring Stk. Procent Sig. 

        

1-5 år 38 58,46 0,016 

5-10 år 17 26,15 0,016 

10 år plus 10 15,38 0,016 

        

  65     

Finanskrise Stk. Procent sig. 

        

Marketingsbudgettet 15 23,08 0,102 

Dokumentation 26 40,00 0,297 

Større indflydelse på kontrakt 23 35,38 0,000 

Mere kontakt fra klubberne 29 44,62 0,155 

Mere dialog omkring optimering 18 27,69 0,674 

        

 

Sponsoratets beløb i kr. Stk. Procent Sig. 

        

0 til 99.999 12 18,46 0,068 
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100.000 til 499.999 33 50,77 0,068 

500.000 plus 15 23,08 0,068 

ikke svaret 5 7,69 0,068 

        

  65     

Netværk2 Stk.  Procent Sig. 

        

Sponsor engagerer sig og deltager 39 60 0,659 

Bruger Relationer fra netværket 49 75,38 0,769 

Engagerer beslutningstagere 40 61,54 0,332 

Foretrækker segmenteret møder 15 23,08 0,363 

Foretrækker differentiere v. branche 8 12,31 0,863 

langsigtet strategi 41 63,08 0,001 

klubben sørger for deltagelse 43 66,15 0,255 

        

 

Matchet mellem aktører Stk. Procent Sig. 

        

Størrelse og placering af klub 51 78,46 0,759 

Klubben værdsætter og fokus 61 93,85 0,563 

Optimal værdi for ressourcer 51 78,46 0,787 

Lokale interessenter 51 78,46 0,572 

Lokale tilhørsfohold 54 83,08 0,794 

        

Succes Stk. Procent   

        

Oplever Succes 42 64,62   

        

resterende 23 35,38   

        

  65     

 

 

 

Bilag 35 Top 3 målsætninger sponsorerne 

 

Bundklubs sponsorer 
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Frekvens og procent over målsætningerne og valg af klub for sponsorerne. 

K
lu

b
 

  Eksponering Salg Relationer/hospitality/netværk 

  stk. i alt % stk. 

i 

alt % stk. i alt % 

Topklub(1-4) 17 28 60,71 16 28 57,14 16 28 57,14 

Midterklub(5-8) 12 22 54,55 11 22 50,00 14 22 63,64 

Bundklub(9-12) 12 14 85,71 9 14 64,29 3 14 21,43 

  i alt 41 64  64,06 36 64  56,25 33 64  51,56 

 

Image Personlige interesser Oplevelser Andet I alt 

stk. 

i 

alt % stk. i alt % stk. 

i 

alt % stk. 

i 

alt % stk. i alt % 

10 28 35,71 7 28 25,00 9 28 32,14 1 28 3,57 76 84 90,48 

7 22 31,82 10 22 45,45 6 22 27,27 2 22 9,09 62 66 93,94 

9 14 64,29 4 14 28,57 4 14 28,57 0 14 0,00 41 42 97,62 

26 64  40,63 21 64  32,81 19 64  29,69 3 64  4,69 179 192 93,23 
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Bilag 36 Top 3 målsætninger som klubberne håndterer bedst. 
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Topklub 

 

Frekvens og procent over målsætningerne og klubbernes placering.  

K
lu

b
 

  Eksponering Salg Relationer/hospitality/netværk 

  stk. i alt % stk. i alt % stk. i alt % 

Topklub(1-4) 3 4 75,00 2 4 50,00 4 4 100,00 

Midterklub(5-8) 7 7 100,00 5 7 71,43 4 7 57,14 

Bundklub(9-12) 2 3 66,67 0 3 0,00 3 3 100,00 

  i alt 12 14  85,71 7 14  50,00 11 14  78,57 

 

Intern motivation I alt 

stk. i alt % stk. i alt % 

0 4 0,00 16 12 133,33 

0 7 0,00 27 21 128,57 

2 3 66,67 10 9 111,11 

2 14  14,29 53 42 126,19 
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Image Personlige interesser Oplevelser Andet 

stk. i alt % stk. i alt % stk. i alt % stk. i alt % 

0 4 100,00 0 4 0,00 2 4 50,00 1 4 25,00 

0 7 100,00 1 7 0,00 3 7 42,86 1 7 14,29 

0 3 100,00 1 3 33,33 1 3 33,33 0 3 0,00 

14 14  100,00 2 14  14,29 6 14  42,86 2 14  14,29 
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Bilag 37 Figure over målsætninger (Sponsortrends 2009) 

 

1. 

 

2. 
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Bilag38 Målsætningsoversigt fra undersøgelse 

 

Målsætning 

% 

** Antal   %*** 

    Eksponering 62,2 28   22,22 

    Salg 57,8 26   20,63 

    Relationer/Hospitality 53,3 24 1* 19,05 

    Image 42,2 19   15,08 

    Personlige interesser 31,1 14   11,11 

    Oplevelser 28,9 13   10,32 

    Andet 4,4 2 -1* 1,59 

    

  

126 

      

         * tæller for besvarelsen netværk i undersøgelsen under andet. 

   ** Procentsats fra spg.8 i vores spørgeskema til sponsorerne, hvor respondenterne skal vælge 

max 3 målsætninger 

*** Procent i forhold til antallet af valgte målsætninger, eks. eksponering (28/126) = 22,22 

procent 
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Bilag 39 Frekvenstabeller fra undersøgelse 

Placering i Marketingmixet 

Hvilket af følgende udsagn stemmer bedst overens med virksomhedens brug af sponsering i deres markedsføring? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sponsering udgør en væsentlig del af 

vores marketingsbudget 

6 13,3 13,3 13,3 

Sponsering udgør en væsentlig del af 

vores marketingsbudget 

16 35,6 35,6 48,9 

Sponsering er en mindre post i 

marketingsbudgettet og er et 

18 40,0 40,0 88,9 

Sponsering er en mindre del af vores 

marketingsbudget og vi 

5 11,1 11,1 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

Top- midter- bundklub sponsor 

Da vi i spørgeskemaet giver anonymitet, beder vi jer svare på, hvilket karakteristika som den klub i sponsorer har  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Topklub: 1-4 21 46,7 47,7 47,7 

Midterklub: 5-8 15 33,3 34,1 81,8 

Bundklub: 9-12 8 17,8 18,2 100,0 

Total 44 97,8 100,0  

Missing 0 1 2,2   

Total 45 100,0   

Erfaring med sponsering i klub 

Hvor mange år har virksomheden været sponsor i den respektive klub? 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1-2 år 12 26,7 26,7 26,7 

3-5 år 13 28,9 28,9 55,6 

6-10 år 13 28,9 28,9 84,4 

10-15 år 2 4,4 4,4 88,9 

15+ år 5 11,1 11,1 100,0 

Total 45 100,0 100,0  
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Sponsoratet årlige ca. beløb  

Sponsoratets årlige beløb? (Afkryds i det rigtige interval eller notér beløb) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0-49.999 kr. 4 8,9 9,5 9,5 

50.000-99.999 kr. 4 8,9 9,5 19,0 

100.000-199.999 kr. 11 24,4 26,2 45,2 

200.000-499.999 kr. 13 28,9 31,0 76,2 

500.000-999.999 kr. 3 6,7 7,1 83,3 

1mill kr. + 7 15,6 16,7 100,0 

Total 42 93,3 100,0  

Missing 0 3 6,7   

Total 45 100,0   

Formålet med at indgå sponsorater 

Virksomheden har stærke bånd med klubben og sponsoreringen er en langsigtet strategi. 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Uenig 5 7,7 7,7 7,7 

Hverken enig eller uenig 17 26,2 26,2 33,8 

Enig 30 46,2 46,2 80,0 

Helt enig 11 16,9 16,9 96,9 

Ved ikke 2 3,1 3,1 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

ELM/ELAM 

Følgende udsagn omhandler virksomhedens vurdering af sponsoratet. Virksomheden måler på det økonomiske 

udbytte af samhandel i netværket.  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ,00 2 3,1 3,1 3,1 

Helt uenig 2 3,1 3,1 6,2 

Uenig 20 30,8 30,8 36,9 

Hverken enig eller uenig 13 20,0 20,0 56,9 

Enig 23 35,4 35,4 92,3 

Helt enig 5 7,7 7,7 100,0 

Total 65 100,0 100,0  
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FCB  

Hvilke af følgende udsagn stemmer bedst overens med virksomhedens proces når et sponsorat skal indgås?  - Virksomheden vælger et område, 

hvor der internt i ledelsen er interesse. * Sponsoratets årlige beløb? (Afkryds i det rigtige interval eller notér beløb) Crosstabulation  

 

Sponsoratets årlige beløb? (Afkryds i det rigtige interval eller 

notér beløb) 

Total ,00 

0-

49.999 

kr. 

50.000-

99.999 

kr. 

100.000-

199.999 

kr. 

200.000-

499.999 

kr. 

500.000-

999.999 

kr. 

1mill 

kr. + 

Hvilke af følgende udsagn stemmer 

bedst overens med virksomhedens 

proces når et sponsorat skal indgås?  - 

Virksomheden vælger et område, hvor 

der internt i ledelsen er interesse. 

,00 Count 5 7 5 11 14 2 9 53 

% within 

Hvilke af 

følgende 

udsagn 

stemmer bedst 

... 

9,4% 13,2% 9,4% 20,8% 26,4% 3,8% 17,0% 100,0% 

1,00 Count 0 0 0 4 4 2 2 12 

% within 

Hvilke af 

følgende 

udsagn 

stemmer bedst 

... 

,0% ,0% ,0% 33,3% 33,3% 16,7% 16,7% 100,0% 

Total Count 5 7 5 15 18 4 11 65 

       16,9% 100,0% 

Match mellem aktører 

Klubbens størrelse og placering er vigtig for virksomhedens engagement og placering af sponsorat.  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 3,1 3,1 3,1 

Helt uenig 3 4,6 4,6 7,7 

Uenig 4 6,2 6,2 13,8 

Hverken enig eller uenig 5 7,7 7,7 21,5 

Enig 27 41,5 41,5 63,1 

Helt enig 24 36,9 36,9 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 

Det er vigtigt for virksomheden at klubben værdsætter og fokuserer på virksomheden og dens sponsorat  
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 3,1 3,1 3,1 

Hverken enig eller uenig 2 3,1 3,1 6,2 

Enig 19 29,2 29,2 35,4 

Helt enig 42 64,6 64,6 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 

Det er vigtigt for virksomheden at sponsere en klub, hvor de får den optimale værdi ud af de ressourcer som den 

kan investerer, set i forhold til alternative klubber.  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 3 4,6 4,6 4,6 

Uenig 2 3,1 3,1 7,7 

Hverken enig eller uenig 8 12,3 12,3 20,0 

Enig 23 35,4 35,4 55,4 

Helt enig 28 43,1 43,1 98,5 

Ved ikke 1 1,5 1,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 

For virksomheden er lokale interessenter vigtige i deres valg af placering af sponsorat.  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 3,1 3,1 3,1 

Uenig 7 10,8 10,8 13,8 

Hverken enig eller uenig 4 6,2 6,2 20,0 

Enig 11 16,9 16,9 36,9 

Helt enig 40 61,5 61,5 98,5 

Ved ikke 1 1,5 1,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

For virksomheden er et lokalt tilhørsforhold vigtigt i deres valg af placering af sponsorat.  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid Uenig 4 6,2 6,2 6,2 

Hverken enig eller uenig 6 9,2 9,2 15,4 

Enig 13 20,0 20,0 35,4 

Helt enig 41 63,1 63,1 98,5 

Ved ikke 1 1,5 1,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Deltagelse i netværksmøder 

Hvor ofte deltager virksomheden i netværksmøder og andre aktiviteter?  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Mere end en gang om ugen 3 4,6 4,6 4,6 

1-3 gange om måneden 23 35,4 35,4 40,0 

1 gang hver anden måned 13 20,0 20,0 60,0 

2 gange hvert halve år 9 13,8 13,8 73,8 

1 gang hvert halve år 11 16,9 16,9 90,8 

Sjældnere end hvert halve år 6 9,2 9,2 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 

Engagement i i klubbernes netværk 

Virksomheden engagerer sig i klubbens netværk og deltager i de aktiviteter som klubben arrangerer 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Uenig 8 12,3 12,3 12,3 

Hverken enig eller uenig 18 27,7 27,7 40,0 

Enig 17 26,2 26,2 66,2 

Helt enig 22 33,8 33,8 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 

 

 

 

Virksomheden gør brug af de relationer, som man har opbygget gennem klubbens netværk  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 2 3,1 3,1 3,1 
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Uenig 1 1,5 1,5 4,6 

Hverken enig eller uenig 11 16,9 16,9 21,5 

Enig 25 38,5 38,5 60,0 

Helt enig 24 36,9 36,9 96,9 

Ved ikke 2 3,1 3,1 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 

Virksomheden engagerer sine beslutningstagere i netværksmøder, rejser og lign. aktiviteter som klubben 

arrangerer. 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Helt uenig 1 1,5 1,5 1,5 

Uenig 6 9,2 9,2 10,8 

Hverken enig eller uenig 20 30,8 30,8 41,5 

Enig 20 30,8 30,8 72,3 

Helt enig 18 27,7 27,7 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 

 

Virksomheden foretrækker når netværksmøderne er mere segmenteret efter størrelse på sponsorat.  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Helt uenig 6 9,2 9,2 9,2 

Uenig 13 20,0 20,0 29,2 

Hverken enig eller uenig 26 40,0 40,0 69,2 

Enig 12 18,5 18,5 87,7 

Helt enig 3 4,6 4,6 92,3 

Ved ikke 5 7,7 7,7 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 

 

Virksomheden foretrækker, hvis netværksmøderne differentiere på brancherne, så der kun er en eller få fra samme 

branche. 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Helt uenig 4 6,2 6,2 6,2 

Uenig 23 35,4 35,4 41,5 

Hverken enig eller uenig 27 41,5 41,5 83,1 
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Enig 3 4,6 4,6 87,7 

Helt enig 5 7,7 7,7 95,4 

Ved ikke 3 4,6 4,6 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

 

Klubben sørger for at virksomheden deltager i de forskellige aktiviteter.  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Uenig 3 4,6 4,6 4,6 

Hverken enig eller uenig 17 26,2 26,2 30,8 

Enig 30 46,2 46,2 76,9 

Helt enig 13 20,0 20,0 96,9 

Ved ikke 2 3,1 3,1 100,0 

Total 65 100,0 100,0  
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Krydstabel mellem Klubbens placering og fokus på sponsorer 

 

Klubbens placering * Klubben har stor fokus på alle sine sponsorer Crosstabulation 

 

Klubben har stor fokus på alle sine sponsorer 

Total Uenig 

Hverken enig 

eller uenig Enig Helt enig 

Klubbens placering Topklub: 1-4 Count 0 0 1 3 4 

% within Klubbens 

placering 

,0% ,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

% within Klubben har stor 

fokus på alle sine sponsorer 

,0% ,0% 12,5% 75,0% 28,6% 

% of Total ,0% ,0% 7,1% 21,4% 28,6% 

Midterklub: 5-8 Count 1 1 4 1 7 

% within Klubbens 

placering 

14,3% 14,3% 57,1% 14,3% 100,0% 

% within Klubben har stor 

fokus på alle sine sponsorer 

100,0% 100,0% 50,0% 25,0% 50,0% 

% of Total 7,1% 7,1% 28,6% 7,1% 50,0% 

Bundklub: 9-12 Count 0 0 3 0 3 

% within Klubbens 

placering 

,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% within Klubben har stor 

fokus på alle sine sponsorer 

,0% ,0% 37,5% ,0% 21,4% 

% of Total ,0% ,0% 21,4% ,0% 21,4% 

Total Count 1 1 8 4 14 

% within Klubbens 

placering 

7,1% 7,1% 57,1% 28,6% 100,0% 

% within Følgende udsagn 

Klubben har stor fokus på 

alle sine sponsorer 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 7,1% 7,1% 57,1% 28,6% 100,0% 
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Bilag 40 Reliabilitetstest 

Klubberne 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

,976 ,973 52 

Case Processing Summary 

 
N % 

Cases Valid 15 60,0 

Excludeda 10 40,0 

Total 25 100,0 

 

Case Processing Summary 

 
N % 

Cases Valid 14 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 14 100,0 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 65 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 65 100,0 

 

 

Virksomheder 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items N of Items 

,650 ,664 52 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items N of Items 

,872 ,841 78 
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Bilag 41 Portefølje over muligheder 

 

Eksempel på en portefølje over mulighederne i de forskellige sponseringstyper 
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Bilag 42 Spørgeskema Sponsorer 

1 af 20. Da vi i spørgeskemaet giver anonymitet, beder vi jer svare på, hvilket karakteristiska som den klub i sponsorer har  

  Kun ét svar 

 

Topklub: 1-4 
 

 

Midterklub: 5-8 
 

 

Bundklub: 9-12 
 

 

2 af 20. Hvor mange år har virksomheden været sponsor i den respektive klub?  

 

  Kun ét svar 

 

1-2 år 
 

 

3-5 år 
 

 

6-10 år 
 

 

10-15 år 
 

 

15+ år 
 

 

3 af 20. Sponsoratets årlige beløb? (Afkryds i det rigtige interval eller notér beløb)  

 

  Kun ét svar 

 

0-49.999 kr. 
 

 

50.000-99.999 kr. 
 

 

100.000-199.999 kr. 
 

 

200.000-499.999 kr. 
 

 

500.000-999.999 kr. 
 

 

1mill kr. + 
 

 

4 af 20. Hvilke af følgende udsagn stemmer bedst overens med virksomhedens proces når et sponsorat skal indgås?  

 

  Gerne flere svar 

 

Virksomheden rådfører sig med eksterne konsulenter for at opnå den optimale løsning. 
 

 

Virksomheden debatterer alternativerne og finder internt selv frem til den optimale løsning.  
 

 

Virksomheden vælger et område, hvor der internt i ledelsen er interesse. 
 

 

Virksomheden indhenter tilbud fra forskellige alternativer for at høre, hvad de kan tilbyde.  
 

 

Mulige klubber tager kontakt til virksomheden omkring et potentielt sponsorat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 af 20. Hvilket af følgende udsagn stemmer bedst overens med virksomhedens brug af sponsering i deres markedsføring? 

 

  Kun ét svar 

 

Sponsering udgør en væsentlig del af vores marketingsbudget og er et centralt element i vores markedsføring.  
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Sponsering udgør en væsentlig del af vores marketingsbudget og er et af flere relevante parametre i vores markedsføring. 
 

 

Sponsering er en mindre post i marketingsbudgettet og er et af flere relevante parametre i vores markedsføring.  
 

 

Sponsering er en mindre del af vores marketingsbudget og vi aktiverer det ikke gennem andre medier i vores markedsføring. 
 

 

Andet:   
 

 

6 af 20. Følgende udsagn omhandler matchet mellem klub og virksomhed.  

 

  Kun ét svar i hver linje 

  Helt 

uenig Uenig 

Hverken 

enig eller 

uenig Enig Helt enig Ved ikke 
 

 

Klubbens størrelse og placering er vigtig for virksomhedens 

engagement og placering af sponsorat.       

 

Det er vigtigt for virksomheden at klubben værdsætter og fokuserer 

på virksomheden og dens sponsorat       

 

Det er vigtigt for virksomheden at sponsere en klub, hvor de får den 

optimale værdi ud af de ressourcer som den kan investerer, set i 

forhold til alternative klubber. 
      

 

For virksomheden er lokale interessenter vigtige i deres valg af 

placering af sponsorat.       

 

For virksomheden er et lokalt tilhørsforhold vigtigt i deres valg af 

placering af sponsorat.       

 

Andre relevante overvejelser: 

 

 

7 af 20. Hvor godt passer følgende udsagn på virksomhedens målsætninger ved at indgå et sponsorat? 

 

  Kun ét svar i hver linje 

  

Helt uenig Uenig 

Hverken 

enig eller 

uenig Enig Helt enig Ved ikke 
 

 

Virksomheden benytter sponsoratet for at opnå en større 

eksponering og derigennem en højere kendskabsgrad hos 

modtageren 
      

 

Virksomheden benytter sponsoratet for at opnå salg og 

derigennem et bedre ROI       

 

Virksomheden benytter sponsoratet til hospitality, for at 

danne eller udbygge en relation med deres 

samarbejdspartnere 
      

 

Virksomheden benytter sponsoratet for at forbedre deres 

positionering hos modtageren gennem et bedre image       

 

Virksomheden benytter sponsoratet til at øge den interne 

motivation hos medarbejderne og øge deres tilfredshed og 

positive opfattelse af virksomheden 
      

 

Virksomheden benytter sponsoratet for at blive en del af 

klubbernes netværk og de fordele som der tilbydes       

 

Virksomheden benytter sponsoratet ud fra topledelsens 

interesser.       

 

Sponsering er et medie der involverer et passioneret 
publikum og det er derfor vigtigt for virksomheden at blive 

associeret med klubben og dens brand 
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8 af 20. Virksomhedens målsætninger ved sponsoratet: Vælg de vigtigste, max 3. 

 

  Gerne flere svar 

 

Eksponering 
 

 

Salg 
 

 

Relationer/Hospitality 
 

 

Image 
 

 

Personlige interesser 
 

 

Oplevelser 
 

 

Andet:   
 

 

9 af 20. Hvor ofte deltager virksomheden i netværksmøder og andre aktiviteter?  

 

  Kun ét svar 

 

Mere end en gang om ugen 
 

 

1-3 gange om måneden 
 

 

1 gang hver anden måned 
 

 

2 gange hvert halve år 
 

 

1 gang hvert halve år 
 

 

Sjældnere end hvert halve år 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 af 20. De næste udsagn omhandler virksomhedens engagement i klubbens netværk. 

 

  Kun ét svar i hver linje 

  

Helt uenig Uenig 

Hverken 

enig eller 

uenig Enig Helt enig Ved ikke 
 

 

Virksomheden engagerer sig i klubbens netværk og 

deltager i de aktiviteter som klubben arrangerer       

 

Virksomheden gør brug af de relationer, som man har 

opbygget gennem klubbens netværk       

 

Virksomheden engagerer sine beslutningstagere i 

netværksmøder, rejser og lign. aktiviteter som klubben 

arrangerer. 
      

 

Virksomheden foretrækker når netværksmøderne er 

mere segmenteret efter størrelse på sponsorat.       

 

Virksomheden foretrækker, hvis netværksmøderne 
differentiere på brancherne, så der kun er en eller få 

fra samme branche. 
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Virksomheden har stærke bånd med klubben og 

sponsoreringen er en langsigtet strategi.        

 

Klubben sørger for at virksomheden deltager i de 

forskellige aktiviteter.       

 

 

11 af 20. Følgende udsagn omhandler aktivering af virksomhedens sponsorat.  

 

  Kun ét svar i hver linje 

  

Helt uenig Uenig 

Hverken 

enig eller 

uenig Enig Helt enig Ved ikke 
 

 

Klubben tager sig af aktiveringen af vores sponsorater 

og sørger for vi får den optimale udbytte og værdi ud 

af det. 
      

 

Klubben kommer ofte med ideer og forslag til, 

hvordan vi skal aktivere vores sponsorater.       

 

Virksomheden aktiverer selv vores sponsorater for at 

opnå den optimale værdi.       

 

Virksomhederne kommer med forslag til klubberne 

omkring hvordan sponsoraterne skal aktiveres       

 

Virksomheden tænker i nye alternative 

aktiveringsmuligheder for at øge effekten af 

aktiveringen. 
      

 

Virksomheden bruger sine VIP- og kamp billetter 

strategisk        

 

Virksomheden aktiverer sit sponsorat i andet af dens 

markedsføring, udover det som klubben tilbyder.        

 

 

 

 

 

12 af 20. Finanskrisen har haft stor indflydelse på mange brancher og de næste udsagn omhandler, hvordan I som virksomhed 

mener, at finanskrisen har påvirket jeres tilgang til sponsering?  

 

  Kun ét svar i hver linje 

  

Helt uenig Uenig 

Hverken 

enig eller 

uenig Enig Helt enig Ved ikke 
 

 

Virksomheden har skåret ned på sit markedsføringsbudget 

og det er gået eller vil gå ud over sponsoratet       

 

Virksomheden har ændret sine forventninger til sine 

sponsorater og ønsker mere konkret målinger af effekten 

og værdien af sponsoratet 
      

 

Finanskrisen har betydet, at vi som virksomhed har større 

indflydelse på de kontraktmæssige forhold omkring 

sponsoraterne  
      

 

Finanskrisen har betydet, at vi oplever en større kontakt 

fra klubber der ønsker at blive sponseret.        

 

Finanskrisen har betydet at virksomheden har opsøgt mere 

dialog med klubben omkring optimering af sponsoratet       

 

 

13 af 20. Følgende udsagn omhandler betydningen af klubbens sportslige præstationer.  

 

  Kun ét svar i hver linje 

  
Helt uenig Uenig 

Hverken enig 
eller uenig Enig Helt enig Ved ikke 
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Virksomhedens engagement som sponsor i 

klubben er betinget af den sportslige succes.        

 

Virksomhedens værdi af sponsoratet påvirkes 

af klubbens sportslige succes.       

 

 

14 af 20. Hvordan stemmer følgende udsagn overens med virksomhedens sponsorat?  

 

  Kun ét svar i hver linje 

  
Helt uenig Uenig 

Hverken enig 

eller uenig Enig Helt enig Ved ikke 
 

 

Virksomheden efterspørger effektmåling af 

sponsoratet hos klubben.       

 

Virksomheden står selv for effektmåling af 

sponsoratet, gennem interne afdelinger eller 

tredje part 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 af 20. Følgende udsagn beskriver fokus fra virksomheden i genforhandlingssituationen.  

 

  Kun ét svar i hver linje 

  

Helt uenig Uenig 

Hverken 

enig eller 

uenig Enig Helt enig Ved ikke 
 

 

Virksomheden fokuserer på det økonomiske afkast som 

den har oplevet i perioden.       

 

Virksomheden fokuserer på værdien af den eksponering 

som den har oplevet i perioden.       

 

Virksomheden fokuserer på et langsigtet forhold, hvor 

begge parter har været loyale.       

 

Finanskrisen har gjort at virksomheden kan få mere 

favorable vilkår i en fremtidig aftale.       

 

Virksomheden har fokus på muligheden for at kunne 

ændre elementer fra tidligere aftale, som kan optimere 

deres udbytte af aktiveringen. 
      

 

Virksomheden tager initiativ og kontakt til klubben når 

en kontrakt nærmer sig udløb.       

 

 

16 af 20. Følgende udsagn omhandler virksomhedens vurdering af sponsoratet.  

 

  Kun ét svar i hver linje 

  Helt 

uenig Uenig 

Hverken 

enig eller 

uenig Enig Helt enig Ved ikke 
 

 

Virksomheden måler på det økonomiske udbytte af samhandel i 

netværket.       

 

Virksomheden måler på mavefornemmelse og inkluderer både monetære 

værdier af samhandel i netværket men også de ikke monetære værdier 

som man har opnået gennem netværket. 
      

 

Virksomheden efterspørger generelt flere målinger og tydeligere effekt 

for at kunne påvise virkningen af investeringen overfor topledelsen og- 

eller aktionærer. 
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Effektmålinger giver et godt overblik over virksomhedens afkast i forhold 

til sponsoratet.       

 

Virksomheden benytter målinger til at sætte fremtidige mål for 

sponsoratet.       

 

Virksomheden opnår et tilfredsstillende udbytte af dens sponsorat 
      

 

Virksomhedens egen aktivering er afgørende for sponsoratets succes 
      

 

Virksomhedens aktivering via klubberne er afgørende for sponsoratets 

succes       

 

Andre relevante vurderinger: 

 

  
 

 

17 af 20. Hvilke af følgende aktiveringsmuligheder giver virksomhedens størst værdi af sponsoratet. (Maks 3 svar)  

 

  Gerne flere svar 

 

Bandereklamer 
 

 

Kampsponsor 
 

 

Tøj sponsor 
 

 

Spillerprofil sponsor 
 

 

VIP billetter 
 

 

Kamp billetter 
 

 

TV eksponering  
 

 

Netværksmøder  
 

 

Arrangerede rejser og aktiviteter fra klubben 
 

 

Digital aktivering (Sociale medier, banner reklamer osv.) 
 

 

TV reklame  
 

 

Station events 
 

 

Andre medier (Fagblade, magasiner, radio osv) 
 

 

Andre former for aktivering:   
 

 

18 af 20. Hvad opnår virksomheden af ikke-forventet effekt ved sponsoratet? 

 

  Gerne flere linjer 

 

19 af 20. Hvilke ønskede målsætninger har sponsoratet ikke opfyldt?  

 

  Gerne flere linjer 

 

20 af 20. Tusinde tak for jeres tid og hjælp i forbindelse med vores afhandling. Ønsker i tilbagemelding på opgaven og dens 

resultater, er i velkommen til at kontakte os. Med venlige hilsner Thomas og Mads  
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Bilag 43 Spørgeskema Klubberne 

 

1 af 12. Da vi i spørgeskemaet giver anonymitet beder vi jer svare på hvilket karakteristika som klubben har.   

  Kun ét svar 

 

Topklub: 1-4 
 

 

Midterklub: 5-8 
 

 

Bundklub: 9-12 
 

 

2 af 12. Følgende udsagn omhandler klubbens overordnede relation til sine sponsorer. Udsagnene vurderes i intervallet fra helt 

uenig til helt enig 

 

  Kun ét svar i hver linje 

  

Helt uenig Uenig 

Hverken 

enig eller 

uenig Enig Helt enig Ved ikke 
 

 

Klubben har stor fokus på alle sine sponsorer 
      

 

Klubben har et relativt fokus på alle sine sponsorer med 

et større fokus på sine største sponsorer       

 

Klubben fokuserer sine ressourcer på sine største 

sponsorer, hvilket gør at de mindre kan lide en smule 

under manglende ressourcer.  
      

 

Klubben har fokus på at bevare lokale interessenter, da 

de er vigtige for klubbens grundlæggende værdier.        

 

Klubben oplever stor lokal opbakning 
      

 

Klubben har fokus på at bibeholde de små lokale 

sponsorater       

 

3 af 12. Hvilken af følgende af sponsorernes målsætninger, er klubben relativt bedst til at opfylde ? (Maks. 3 svar)   

  Gerne flere svar 

 

Eksponering 
 

 

Salg 
 

 

Relationer/hospitality 
 

 

Image 
 

 

Intern motivation (Sponsorernes medarbejdere) 
 

 

Personlige interesser 
 

 

Oplevelser 
 

 

Andet:   
 

 

 

 

 

 

 

 

4 af 12. De følgende udsagn omhandler det produkt som klubben udbyder.  

 

  Kun ét svar i hver linje 

  

Helt uenig Uenig 

Hverken 

enig eller 
uenig Enig Helt enig Ved ikke 
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Klubbens produkt afhænger i høj grad af 

faciliteterne       

 

Klubben har fokus på at udvide faciliteterne for at 

forbedre deres produkter       

 

Klubben har stor fokus på at udvide porteføljen til 

relaterede brancher for at forbedre deres produkt.       

 

Klubben fokuserer meget på at segmentere 

sponsorerne, hvilket giver sponsorerne forskellige 

vilkår og fokus. 
      

 

Klubben segmenterer sine produkter for at 

optimere sponsorernes overblik over 

mulighederne. 
      

 

Klubbens produkt afhænger af deltagelse i Europa 

eller lign. sportslig succes.       

 

 

5 af 12. De følgende udsagn ser på klubbernes aktivering af sponsorater. 

 

  Kun ét svar i hver linje 

  

Helt uenig Uenig 

Hverken 

enig eller 

uenig Enig Helt enig Ved ikke 
 

 

Klubben tager initiativ og varetager størstedelen af deres 

sponsorers aktivering.       

 

Sponsorerne er gode til komme med ideer til, hvordan 

klubben skal aktivere dem.       

 

Sponsorerne står selv for at aktivere deres sponsorater. 
      

 

Klubbens initiativtagen afhænger af sponsorernes 

størrelse.       

 

Aktiveringen af sponsorater sker i samarbejde med 

sponsorerne, hvor der udarbejdes en handlingsplan for at 

optimere værdien af sponsoratet. 
      

 

Klubben gør meget for, at sponsorerne kan opnå en 

synergieffekt gennem association med klubbens brand.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 af 12. Hvor ofte arrangerer klubben netværksmøder og andre aktiviteter?  

 

  Kun ét svar i hver linje 

  
Helt uenig Uenig 

Hverken enig 

eller uenig Enig Helt enig Ved ikke 
 

 

Mere end en gang 

om ugen       

 

1-3 gange om 

måneden       

 

1 gang hver anden 

måned       

 

2 gange hvert halve 

år       

 

1 gang hvert halve år 
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Sjældnere end hvert 

halve år       

 

 

7 af 12. De næste udsagn omhandler sponsorernes engagement i klubbens netværk  

 

  Kun ét svar i hver linje 

  

Helt uenig Uenig 

Hverken 

enig eller 

uenig Enig Helt enig Ved ikke 
 

 

Klubben sørger for at sponsorerne engagerer sig i klubbens 

netværk og deltager i de aktiviteter som klubben arrangerer.        

 

Klubben sørger for sponsorernes deltagelse i de forskellige 

aktiviteter bliver optimeret ved at sørge for relevante 

bordplaner og lign.  
      

 

Klubben sørger for, at sponsorerne engagerer deres 

beslutningstagere i netværksmøder, rejser og lign. aktiviteter 

som klubben arrangerer for at optimere outputtet.  
      

 

Klubben laver forskellige arrangementer baseret på 

størrelsen af sponsoratet.        

 

Klubben laver forskellige arrangementer som kun inkluderer 

en eller få fra samme branche.       

 

Klubben har stærke relationer til deres sponsorer og har 

flere, der ser sponsering som en langsigtet strategi.        

 

 

8 af 12. De følgende udsagn omhandler betydningen af klubbens sportslige succes i forhold til sponsorerne.  

 

  Kun ét svar i hver linje 

  
Helt uenig Uenig 

Hverken enig 

eller uenig Enig Helt enig Ved ikke 
 

 

Klubbens sportslige succes er 

vigtig for sponsorerne.       

 

Klubbens sportslige succes er 

vigtig for klubbens produkt.       

 

 

9 af 12. De følgende udsagn omhandler finanskrisens indflydelse. 

 

  Kun ét svar i hver linje 

  

Helt uenig Uenig 

Hverken 

enig eller 

uenig Enig Helt enig Ved ikke 
 

 

I forbindelse med finanskrisen oplever klubben et 

faldende engagement fra sponsorerne.       

 

Markedets udvikling gør at klubben skal være 

mere opsøgende og udadvendte for at erhverve nye 

sponsorer. 
      

 

Klubbens sponsorstrategi gør, at den ikke har 

oplevet et nævneværdigt frafald blandt sponsorer.        

 

Klubben oplever at sponsorer falder fra eller 

ønsker at sænke deres sponsorater.       

 

 

10 af 12. De følgende udsagn omhandler genforhanling/kontrakt situationen.  

 

  Kun ét svar i hver linje 

  

Helt uenig Uenig 

Hverken 

enig eller 

uenig Enig Helt enig Ved ikke 
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Klubben oplever at sponsorerne forventer bedre betingelser og 

forudsætninger, uden eller med lille regulering af sponsoratet, i 

genforhandlingssituationer. 
      

 

Klubberne oplever at sponsorerne øger deres engagement i 

klubben ved genforhandling af kontrakt.       

 

Sponsorerne tager initiativet når en genforhandling nærmer sig.  
      

 

 

11 af 12. De følgende udsagn omhandler klubbens vurdering af deres produkt  

 

  Kun ét svar i hver linje 

  
Helt uenig Uenig 

Hverken enig 

eller uenig Enig Helt enig Ved ikke 
 

 

Klubbens aktivering er afgørende for 

sponsoraternes succes       

 

Virksomhedens egen aktivering er 

afgørende for sponsoratets succes.       

 

Klubben oplever at sponsorerne er tilfredse 

med udbyttet af deres sponsorater       

 

Klubben oplever at sponsorerne har 

langsigtet fokus med deres sponsorater       

 

Klubben er aktiv i forbindelse med 

fastholdelse af mindre tilfredse sponsorer       

 

Andre relevante vurderinger: 

 

 

12 af 12. Tusinde tak for jeres tid og hjælp med vores afhandling. Ønskes der tilbagemelding på 

opgaven og dens resultater, er i velkommen til at kontakte os. Med venlige hilsner Thomas og 

Mads 
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Bilag 44 Uddybning af guideline  

 

De indledende overvejelser for virksomheden består af, at diskuterer virksomhedens behov og 

ressourcer. Sponsering kræver flere ressourcer end en TV reklame, da sponsering skal 

aktiveres og bruges aktivt i virksomheden, hvilket betyder at det er afgørende for 

virksomheden at undersøge hvorvidt sponsering er det rette medie for denne. 

Sponseringens åbenlyse styrke er, at kunne håndtere flere målsætninger på samme tid, samt at 

være tilstede i et ”rum” hvor  de involverede har paraderne nede og hvor både forbrugere og 

potentiale netværkspartnere i høj grad er involveret. På svaghedens side står et krav om 

aktivering, hvilket i denne sammehæng skal forstås som ressourcekrævende. Hvis en 

virksomhed ønsker det fulde ubytte af et sponsorat er aktivering nødvendigt, og aktivering 

kræver ressourcer, både tidsmæssigt og økonomisk. Sponsering er bedst til korte præcise 

budskaber, hvilket udelukker virksomheder som ønsker storytelling og lange budskaber. 

Dermed ikke sagt at branding og historier ikke kan bygges i sponsorater, men det kræver 

aktivering, og ikke et sponsorat som står alene. 

I forbindelse med ressouce diskussionen er det essentielt, at virksomheder beslutter, hvilken 

placering sponsoratet skal have i virksomhedens markedsføring. I vores undersøgelse var 

samtlige adspurgte tilfredse med deres sponsorat, hvis de havde fuld fokus på sponsoratet og 

dette udgjorde en væsentlig dele af virksomhedens marketingmix. Det er muligt, at have et 

succesfuldt sponsorat ved et mindre fokus, men det centralt for virksomheden at have en klar 

strategi for ressoucebruget i forbindelse med sponsorat og derved kunne vælge det rette fokus. 

Der er desuden vigtigt, at virksomheden har en langsigtet strategi for sponsorat, vores 

undersøgelse viser, at virksomheder som har været sponsorer længe er mere tilfredse end de 

resterende, det samme gør sig gældende med de virksomheder som har en langsigtet strategi 

for sponsoratet. 

Efter valget af sponsering, mener vi det er afgørende at virksomheden fastlægger deres 

målsætninger med sponsoratet. Målsætninger skal fastlæggelse før noget andet, da det er disse 

som er grundlaget for sponsoratet og dermed kræver fastlæggelse før beløb og valg afklub. 

Et sponsorat kan opfylde en række målsætninger, hvilke vi har beskrevet i opgaven og i afsnit 

7.2.1 nedenfor. Valger af målsætning(er) er vigtigt for virksomheden, da den efterfølgende 

proces i sponsoratet afhænger af målsætningsvalget. Målsætninger som eksponering og image 

opfyldes oftes bedst igennem bande/trøje/kamp etc. reklamer, herved bliver virksomheden set 

af den ønskede målgruppe.  

Målsætningerne netværk, hospitality, oplevelser og relationer opfyldes på stadion og oftets på 
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kampdagen. Virksomheder som har disse målsætninger er afhængig er de ansattes ressourcer. 

Ønskes det optimale udbytte af disse målsætninger kræves det, at virksomheden har en klar 

strategi for brugen af VIP billetter og/eller andre rettigheder til de respektive arrangementer. 

En virksomhed som ikke inviterer de rigtige gæster eller er aktive blandt de andre sponsorer 

vil ikke opleve fuld udnyttelse af sponsoratets muligheder. Intern motivation er i forlængelse 

af overstående. Internt i virksomheden er det vigtigt med en klar strategi for udlevering af 

fribilletter og ligeledes en intern aktivering af sponsoratet i form af konkurrencer og lignende. 

Det kan således være af afgørende betydning for medarbejder tilfredsheden, at det f.eks. ikke 

er de samme der får billetter til hvert arrangement, således vil virksomheden afskærer nogle 

og ligeledes gøre nogle forvente, som vil blive utilfredse hvis de på et tidspunkt ikke får billet. 

Derfor er en klar strategi afgørende. 

I forbindelse med målsætningsvalget mener vi aktivering høre til. Målsætningerne opfyldes 

ikke, hvis virksomheden ikke foretager aktivering. Vi mener aktivering kan antage mange 

former, og nødvendigvis ikke behøver påløbe 1-2 gange sponsoratets økonomiske størrelse. 

Aktivering afhænger af målsætningerne. En virksomheder som udelukkende ønsker pleje af 

nuværende og kommende relationer i form af hospitality, skal blot inviterer disse personer på 

en stratetisk måde og herefter møde op, det kræver ikke 1-2 gange et sponsorats beløb.  

Klubberne har ofte lang erfaring med sponsering, og det kan i mange tilfælde være nyttigt at 

diskuterer forskellige aktiveringsforslag med dem. 

Fastlæggelse af investeringsbeløbet hænger uløseligt sammen med målsætninger og 

aktivering af disse. Virksomheder skal beslutte hvilket beløb de vil afsætte til opfyldes af de 

valgte målsætninger og i sammenhæng med det estimerede beløb til aktivering fastlægge det 

samlede beløb til sponsoratet.  

I direkte forlængelse af de overstående beslutninger skal valget af klub træffes. Valget af klub 

mener vi er centralt for det fulde udbytte af et sponsorat. I opgaven har vi inddelt klubberne i 

top, midt –og bundklub kategori, hvilke vi finder som værende en vigtig faktor for 

virksomheden. Topklubber er iflg. vores undersøgelse bedst til opfyldelse af hospility som 

målsætninger, mens mange af de adspurgte har eksponering som målsætning og samtidig har 

valgt at sponserer en bundklub. I sammenhæng med målsætning opfyldelse er det af 

afgørende betydning at virksomheden overvejer sponsoratets beløb i forhold til klubvalget. I 

løbet af vores undersøgelse har vi observeret, at der forelægger stor forskel på hvad en 

virksomhed får for 200.000 i de beskrevet klubkategorier, således er valget af klub afgørende. 
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I forbindelse med sponsoratets indgåelse og på vej ind i fase 2 er det vigtigt at virksomheden 

får afstemt dens forventningerer til aftalen med klubben. En afstemning vil give begge parter 

mulighed for det bedste udbytte, og for virksomheden vil det betyde, at klubben havde 

kendskab til ønsker/behov og dermed bedre kunne opfylde disse. I vores undersøgelse har vi 

været i kontakt med klubber, som ville ønske at virksomhederne var bedre til at give udtryk 

for deres ønsker/behov, således klubben på bedst muligvis kunne opfylde dem. 

Det afgørende parameter i fase 2 er utvivlsomt aktivering. Sponsoratet holdes i live og 

optimeres undervejs i form af forskellige aktiveringstiltag. Aktiveringen skal naturligvis 

afspejles i de målsætninger virksomheden valgte i fase 1. I løbet af opgaven har vi belyst, 

signifikant beregnet og kommenteret de forskellige aktiveringsmuligheder i forhold til 

tilfredshed, så det er i disse afsnit muligt for virksomheden at finde inspiration til 

aktiveringsmuligheder. Beregningerne kan dog ikke bruges til en generalisering grundet det 

lave antal respondenter (65 stk), så vi anbefaler at aktiveringen sker i dialog med klubben 

eller/og et eksternt ekspertfirma. 

I hele sponsoratets løbetid er det vigtigt,at virksomheden er aktiv i forbindelse med justering 

af sponsoratet. Virksomheden kan opleve nye behov, klubberne have fået nye muligheder 

eller en situation som finanskrisen kan indtræffe. Et optimalt sponsorat kræver, som tidligere 

nævnt, mange ressoucer, en del af disse skal bruges i den løbende dialog med klubben, 

således virksomheden for mest for det investerede beløb i hele perioden. 

I fase 3 er sponsoratet ved at udløbe, og hermed er det tid til efterrationalisering for 

sponsoren.  

Vi mener det er vigtigt, at have fokus på to aspekter, nemlig det økonomiske og ligeledes de 

nuværende og muligt kommende relationer.  

Et sponsorat er for langt hovedparten af sponsorer idag indgået med afkast for øjet. Hvis 

virksomheden ikke benytter effektmåling til, at isolerer det salg som sponsoratet har givet, så 

er det i det mindste vigtigt at analysere på salgstallene i perioder før og efter sponsoratets 

indgåelse. 

Økonomiske overvejelser kan både være det direkte salg, samhandel i netværket og værdi 

som en øget kendskabsgrad giver samt en lang række andre direkte eller inddirekte afkast som 

sponsoratet giver. 

Virksomhedens nuværende og mulige kommende relationer skal også vurderes ved en 

evaluering. Relationer kan betyde forsatte og nye indtægter for virksomheder, og er derfor 

vigtige at have med i overvejelserne inden en genforhandling. 
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Genforhandlingen er sponsorens mulighed for at forbedre sponsoratets indhold. En loyal 

sponsor kan ofte forhandle sig frem til en bedre aftale, og dermed give virksomheden mere 

”value for money” i forbindelse med sponsoratet. Det er vigtigt at sponsoren har fokus på, at 

genforhandlingen er deres mulighed for underskrive en ny forbedret kontrakt. 
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Bilag 45 Krydstabel Medieplacering og Målsætning 

 

  Målsætning 

M
ed

ie
m

ix
 

  Eksponering Salg Relationer/hospitality/netværk 

Sponsering  stk. 
i 

alt % stk. 
i 

alt % stk. i alt % 

Central del, stor post 7 11 63,64 5 11 45,45 6 11 54,55 

Stor post, del af marketing mix 18 24 75,00 12 24 50,00 11 24 45,83 

Mindre post, del af marketing mix 15 22 68,18 16 22 72,73 11 22 50,00 

Mindre post, ikke brugt i andet 2 8 25,00 4 8 50,00 5 8 62,50 

 

i alt 42 65   37 65   33 65   

 

Målsætning 

Image Personlige interesser Oplevelser Andet I alt 

stk. i alt % stk. i alt % stk. i alt % stk. i alt % stk. i alt % 

7 11 63,64 4 11 36,36 4 11 36,36 0 11 0,00 33 33 100,00 

14 24 58,33 6 24 25,00 7 24 29,17 0 24 0,00 68 72 94,44 

4 22 18,18 6 22 27,27 5 22 22,73 3 22 13,64 60 66 90,91 

2 8 25,00 5 8 62,50 3 8 37,50 0 8 0,00 21 24 87,50 

27 65   21 65   19 65   3 65   182 195 93,33 
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Stor post, del af marketingmix 

 

 

Mindre post, del af marketingmix 

 

Mindre post, ikke brugt i anden markedsføring 
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Bilag 46 Krydstabel Medieplacering og Aktivering 
M

ed
ie

m
ix

 p
la

ce
ri

n
g
 

  Bandereklamer Kampsponsor 

Sponsering stk. i alt % stk. i alt % 

Central del, stor post 1 11 9,09 0 11 0,00 

Stor post, del af marketing mix 8 24 33,33 1 24 4,17 

Mindre post, del af marketing mix 14 22 63,64 5 22 22,73 

Mindre post, ikke brugt i andet 3 8 37,50 0 8 0,00 

i alt 26 65 40,00 6 65 9,23 

  Netværksmøder Rejser og lign. aktiviteter 

Sponsering stk. i alt  %  stk. i alt  %  

Central del, stor post 3 11 27,27 2 11 18,18 

Stor post, del af marketing mix 6 24 25,00 3 24 12,50 

Mindre post, del af marketing mix 11 22 50,00 2 22 9,09 

Mindre post, ikke brugt i andet 4 8 50,00 5 8 62,50 

i alt 24 65 36,92 12 65 18,46 

 

Tøj sponsor Spillerprofil sponsor VIP billetter 

stk. i alt % stk. i alt % stk. i alt % 

4 11 36,36 0 11 0,00 9 11 81,82 

7 24 29,17 0 24 0,00 9 24 37,50 

5 22 22,73 0 22 0,00 16 22 72,73 

2 8 25,00 0 8 0,00 4 8 50,00 

18 65 27,69 0 65 0 38 65 58,46 

Digital aktivering Tv reklame Station events 

stk. i alt  %  stk. i alt  %  stk. i alt  %  

0 11 0 0 11 0,00 4 11 36,36 

0 24 0 6 24 25,00 9 24 37,50 

0 22 0 0 22 0,00 0 22 0,00 

0 8 0 0 8 0,00 0 8 0,00 

0 65 0 6 65 9,23 13 65 20,00 

 

Kamp billetter TV-eksponering 

stk. i alt % stk. i alt % 

0 11 0,00 2 11 18,18 

6 24 25,00 15 24 62,50 

3 22 13,64 7 22 31,82 

1 8 12,50 3 8 37,50 

10 65 15,38 27 65 41,54 
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Andre former I alt 

stk. i alt  %  stk. i alt % 

2 11 18,18 27 33 81,8 

2 24 8,33 72 72 100,0 

1 22 4,55 64 66 97,0 

0 8 0,00 22 24 91,7 

5 65 7,69 185 195 94,9 
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Mindre post, del af marketingmix 
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Bilag 47 Aktivering og (enig/helt enig) Succes 
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Bilag 48 Aktivering af sponsorat 

Adspurgte: Klub 

 

De følgende udsagn ser på klubbernes aktivering af sponsorater.  Sponsorerne står selv for at aktivere deres sponsorater.  

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Uenig 5 35,7 35,7 35,7 

Hverken enig eller uenig 4 28,6 28,6 64,3 

Enig 4 28,6 28,6 92,9 

Helt enig 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Adspurgte: Sponsorer 

Følgende udsagn omhandler aktivering af virksomhedens sponsorat. Klubben tager sig af aktiveringen af vores 

sponsorater og sørger for vi får den optimale udbytte og værdi ud af det. 

 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Helt uenig 4 6,2 6,2 6,2 

Uenig 15 23,1 23,1 29,2 

Hverken enig eller uenig 23 35,4 35,4 64,6 

Enig 16 24,6 24,6 89,2 

Helt enig 5 7,7 7,7 96,9 

Ved ikke 2 3,1 3,1 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

De følgende udsagn ser på klubbernes aktivering af sponsorater.  Klubben tager initiativ og varetager størstedelen af 

deres sponsorers aktivering. 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Uenig 1 7,1 7,1 7,1 

Hverken enig eller uenig 5 35,7 35,7 42,9 

Enig 8 57,1 57,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Følgende udsagn omhandler aktivering af virksomhedens sponsorat. Virksomheden aktiverer selv vores sponsorater for 

at opnå den optimale værdi. 



 

229 

 

11 Bilagsoversigt 

 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Uenig 6 9,2 9,2 9,2 

Hverken enig eller uenig 18 27,7 27,7 36,9 

Enig 26 40,0 40,0 76,9 

Helt enig 15 23,1 23,1 100,0 

Total 65 100,0 100,0  
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