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Mega events in emerging markets  

Measuring the success rate of the 2010 FIFA World Cup in South Africa 

 

In the summer of 2010, a new era commenced within the hosting of sporting mega events. For the first time 

in history, the most popular modern-day event of all, the FIFA World Cup, was to be held on African soil. 

The most developed country of the continent, the emerging market of South Africa, was as host country 

handed a unique opportunity to re-include Africa as a market of interest in the eyes of multinational 

corporations. Also as a tourist destination, South Africa desperately needed some renewed attention from 

beyond the borders of Africa. Due to numerous social problems such as poverty, uncontrollable crime rates, 

an HIV/AIDS epidemic, unforced racial division, social inequality, and hostility and xenophobia towards 

immigrants, South Africa was not the first choice for foreign investors and tourists deciding on their next 

destination. These negative aspects of South African society have spawned an almost irremediable global 

image riddled with stereotyping, afro-pessimism and a lack of belief in eventual recovery of the African 

market. This negative image arguably made the 2010 FIFA World Cup a do or die situation for the host 

nation.  

When South Africa was selected as host back in 2004, a band of sceptics were quick to proclaim a successful 

event in South Africa an impossibility due to the country’s lack of experience in the hosting of major events 

along with its overall status as an underdeveloped nation. Undoubtedly, the vast amount of disbelievers was 

a motivating factor for the hosts, and with the entire population of Africa rallying behind them to produce a 

memorable event, South Africa began a costly and demanding journey towards establishing the foundations 

of a well-staged event that would prove the sceptics wrong.  

This study is aimed at exploring the strategic challenges faced by the South African organizers in connection 

with the 2010 FIFA World Cup and conclusively tries to measure the success rate of the entire hosting 

process. In order to measure the level of success, it is imperative to determine the success criteria by 
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examining the potential of an event of this particular nature. This preliminary aspect of the study consists of 

an introduction to the constituent parts of the South African society, including the political, economic and 

societal circumstances leading up to the 2010 event. This section also contains a review of the determinants 

of the pre-existing state of the South African image. Following this introduction, the study takes a more 

analytical approach to the internal and external expectations and hopes of the South African role as host. 

Especially the domestic expectations can vary remarkable as the politicians, the urban residents, and the rural 

population may have very different opinions of what they consider a successful event.  

The FIFA World Cup being an enormous event of global proportions, all the elements and integral 

components of the hosting process could not be examined in this study due to character restrictions. As the 

living standards in South Africa is kept at a minimum partly due to the country’s weak image causing a lack 

of global interest in Africa, the concept of Nation Branding has been selected as the primary strategic focus 

of this study. Using Simon Anholt’s theory of competitive identity and his definitions of the channels of 

national reputation, the study takes an in-depth approach towards assessing the effects of the tourist 

attraction aspect of the South African Nation Branding campaign. 

The final section of the study contains a discussion of the available and relevant post event surveys and data 

of the 2010 FIFA World Cup. On the basis of the findings of these data and the established success criteria 

from the previous chapters, the overall success rate of the South Africa’s hosting of the Cup is evaluated.  

Since the event in South Africa is the first of several World Cups taking place in emerging markets, the 

conclusions of this study is also aimed at providing some useful advice and serving as a work of reference 

for future host nations. 
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1. Indledning, metode og struktur 

 

1.1 Indledning 

 

1.1.1 Forord 

 

Begrebet mega-events kan være et forholdsvist ukendt fænomen for mange danskere, og det kan blandt andet 

hænge sammen med, at vi aldrig har ansøgt om værtskabet for nogle af de største kulturelle events i verden, 

da Danmark simpelthen er for lille et land til at påtage sig rollen som værtsland for en event i 

størrelsesordenen ’mega’. København har dog størrelsen til at afholde internationale events af en hvis 

størrelse.  

I december 2009 oplevede københavnerne, hvordan en event med global bevågenhed kan få indflydelse på et 

hverdagen og samfundet. FN’s Internationale klimakonference, der fandt sted i Bella Centret i København, 

var i flere måneder det, som alle, både medierne, politikerne og de menige københavnere, snakkede om. 

Både kommunen og flere af byens virksomheder brugte mange ressourcer på at gøre klar til at invitere de 

mange udenlandske medier og turister indenfor og vise dem, hvilke værdier og egenskaber danskerne lægger 

vægt på både i erhvervslivet og på det personlige plan. Gæsterne kunne ligeledes få indblik i dansk teknologi 

og forskning, som på flere områder hører til blandt de førende i verden. Med andre ord var københavnerne 

med værtskabet for klimakonferencen præsenteret for en unik mulighed for at vise de ting frem, som de var 

stolte af – med stribevis af repræsentanter fra udenlandske markeder som publikum. Under normale 

omstændigheder ville det have været det været ekstremt omkostningskrævende for små og mellemstore 

virksomheder at profilere sig og skabe kontakter på den internationale scene. Selvom konferencen ud fra et 

politisk synspunkt havde et skuffende resultat, indebar den muligheder for økonomisk gevinst for en lang 
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række folk i det danske erhvervsliv, der på kort tid fik markedsført deres virksomheder og produkter og 

netværket med folk fra hele verden.  

Interessen for klimakonferencen var global, og medieopbuddet var som følge heraf enormt. I 12 dage var 

alverdens ledere samlet i København, og indholdet havde betydning for alle verdens lande og borgere. Det 

var dog ikke kun københavnske virksomheder, der kunne nyde godt af et vellykket værtskab. Hvis det 

lykkedes København at afholde en vellykket konference både politisk, logistisk og sikkerhedsmæssigt, og 

hvis den udenlandske presse fik et positivt indtryk af de københavnske borgere og den danske kultur, ville 

opmærksomheden omkring Danmark stige og skabe goodwill og økonomisk vækst på den lange bane, bl.a. 

inden for områder som eksport, investering og turisme. Selvom Danmark på daværende tidspunkt allerede 

var – og stadig er – et velhavende samfund med stor velfærd og et udmærket globalt omdømme, er en sådan 

event af global karakter et kæmpemæssigt udstillingsvindue, som selvsagt bør udnyttes til fulde, når 

muligheden opstår. 

Når man tænker på, hvor stor fokus der var omkring denne begivenhed i et lille og trygt samfund som det 

danske, og hvor mange muligheder den affødte, kan man næsten kun gisne om, hvor stor en indvirkning en 

event med endnu større global interesse kan have i et udviklingssamfund, som kæmper med store sociale 

problemer og et plettet globalt omdømme. Netop denne situation stod Sydafrika over for, da landet i 

sommeren 2010 var vært for verdensmesterskaberne i fodbold – FIFA World Cup. I månederne op til 

eventen kunne de fleste af os læse, se og høre i medierne om, hvor stor en betydning denne event havde for 

Sydafrika og sågar hele kontinentet. Nu er der så gået 1½ år siden eventen fandt sted, og hvis vi i dag spørger 

den gennemsnitlige dansker, om hvilke associationer han eller hun knytter til FIFA World Cup 2010, vil 

vedkommende måske kunne huske Vuvuzelaen eller nogle af de sportslige højdepunkter. Men hvis 

spørgsmålet målrettes på, hvorvidt eventen var en succes for de sydafrikanske værter, vil svaret givetvis 

variere eller udeblive. 

Netop spørgsmålet om, hvorvidt det sydafrikanske værtskab var en succes eller ej, udgør temaet for denne 

undersøgelse. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


3 
 

1.1.2 Fokusområde 

 

Sammen med det kinesiske værtskab for de Olympiske Sommerlege i 2008 var det sydafrikanske værtskab 

for FIFA World Cup (herefter kaldet FWC) i 2010 begyndelsen på vækstmarkedernes fremmarch i 

forbindelse med afholdelse af internationale sportsevents. De kommende år er det  Brasilien (FIFA World 

Cup 2014 og Sommer-OL 2016) og Ruslands (Vinter-OL 2014 og FIFA World Cup 2018) tur til at invitere 

hele verden inden for. Værtsvalget for disse arrangementer viser med al tydelighed, at de to store 

styrelsesorganer for hhv. de Olympiske Lege, IOC, og Verdensmesterskabet i fodbold, FIFA,  for tiden har 

tendens til at foretrække de såkaldte BRIKS-lande1 frem for de højtudviklede lande i Nordamerika og 

Vesteuropa, som historisk set har stået for langt størstedelen af disse sportsevents. Men hvad ligger til grund 

for IOC og FIFA’s nye værtsstrategi? Er der blot flere penge at hente ved denne markedsekspansion eller 

viser de blot social ansvarlighed? Et lige så vigtigt spørgsmål i den forbindelse er, hvad er motivation for 

BRIKS-landene i at påtage sig værtskabet for en mega-event? Netop dette spørgsmål er nødvendigt at 

besvare, før man kan fastslå succeskriterierne og dermed succesgraden af FIFA World Cup 2010. 

De sydafrikanske værter har om nogen en alt andet end udramatisk historie, som ikke ligefrem emmer af 

troværdighed og sikkerhed hos potentielle udenlandske investorer. En markant intern splittelse og uro præger 

stadigvæk landet, selvom det famøse apartheid-system er ophævet. I et land, hvis globale omdømme primært 

består af fattigdom, HIV, kriminalitet og racisme, er enhver udsigt til øget samhandel, udlandsinvestering 

(FDI) og turisme af enorm betydning. FIFA World Cup 2010 gav potentielle investorer og turister verden 

over en anledning til at fokusere på landet og dets kvaliteter som følge af den øgede mediedækning, der 

fulgte med værtskabet. Netop denne øgede fokus kunne derfor i Sydafrikas tilfælde fungere som en 

katalysator for vækst, samfundsudvikling og i det hele taget lysere udsigter for befolkningen. 

Der findes et politisk værktøj, der netop anvendes til at tiltrække investorer og turister til et land. Værktøjet 

Nation Branding er en markedsføringspraksis, som bruges til at styrke et lands globale image. Kodeordet i 

                                                             
1 Medlemmer: Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika 
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det moderne verdenssamfund er globalisering, og hvis man ønsker økonomisk vækst og samfundsudvikling, 

er man som selvstændig nation nødt til at være synlig på det globale marked og samtidig have et positivt 

omdømme (Dinnie, 2008, s. 98). Mange eksperter forudså, at Sydafrika ville blive en interessant spiller i 

globaliseringen, da Nelson Mandela demokratiserede landet i 1994 og bød hele verden velkommen til et nyt 

og åbent Sydafrika (Johnson 2010 kap. 1, Butler 2009 kap. 8). Det 21. århundrede blev endda spået til at stå i 

Afrikas tegn (Walker 2002), men denne spådom må allerede siges at have slået fejl, for mens økonomien og 

levestandarden i landene på de øvrige traditionelt fattigdomsprægede kontinenter, Asien og Sydamerika, er 

stødt stigende, kan en lang række afrikanske lande fremvise økonomiske tal, der er uændrede, siden de fik 

deres selvstændighed tilbage i 1960’erne (Johnson 2010 s. 12). Sydafrikas image lider i høj grad under, at 

landet sættes i bås med langt fattigere afrikanske nationer, da omverdenens tiltro til afrikanernes evner til at 

udvikle samfundet er yderst begrænsede som følge af denne manglende fremgang på kontinentet (uddybes i 

afsnit 3.2). Det store spørgsmål i denne sammenhæng er derfor – hvordan ændrer Sydafrika sit eksisterende 

negative image, så landet kan tiltrække positiv opmærksomhed og fortælle resten af verden, at der fortsat 

ligger investeringspotentiale i Afrika? I første omgang gik Sydafrika således med succes benhårdt efter 

muligheden for at afholde en event af global karakter, der kunne tvinge verdens øjne mod Sydafrika. 

Hvordan de så formåede at udnytte dette værtskab har kolossal betydning for landets globale image, og i 

sidste ende kan det have afgørende konsekvenser for hele kontinentets fremtid. 

 

1.1.3 Motivation for emnevalg 

 

Mega-events er et fænomen med stigende interesse, især inden for markedsføring. En mega-event kan 

betegnes som et produkt, der både kan medvirke til at løse store samfundsproblemer, styrke international 

samhandel, aktivere en identitetsfølelse hos befolkningen i værtslandet og samtidig skabe økonomisk vækst 

og investerings- og jobmuligheder (Rogerson 2009, s. 1). Med henblik på dette enorme potentiale er det en 

smule overraskende, at der findes begrænset dansksproget forskning på området. Måske skyldes det, at 
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Danmark aldrig kommer i spil som værtsland pga. sin geografiske størrelse. Men i rollen som turist eller 

investor kan danskere og danske virksomheder have stor interesse i at vide, hvilke muligheder der opstår i 

forbindelse med en mega-event. 

Nation Branding er ligeledes et fænomen, der vækker stigende interesse i det moderne erhvervsliv, og især 

blandt verdens regeringer, der i højere grad end tidligere forstår vigtigheden af at skabe og bevare et stærkt 

internationalt image. Først efter Muhammed-krisen er det virkelig gået op for danskerne, at Danmarks image 

kan få direkte konsekvenser for landets økonomi. Som følge heraf  søsatte den danske regering i 2007 en 

Nation Branding-strategi, der skulle sikre fortsat investering og turisme (Øby Andersen, 2008). Nation 

Branding har også vagt interesse i vækstlande, hvor større virksomheder søger markedsekspansion som følge 

af den økonomiske udvikling, men på grund af disse landes plettede globale image foretrækker potentielle 

udenlandske samarbejdspartner i mange tilfælde udviklede lande, da kendskabet til deres kvaliteter er større, 

og de afspejler derfor et langt mindre risikabelt valg. 

På baggrund af det øgede fokus på mega-events og Nation Branding har jeg valgt at anvende disse to 

fænomener på en virkelig case – nemlig Sydafrikas værtskab for FIFA World Cup 2010, som jeg belyser, 

analyserer og diskuterer fra en ikke-sportslig synsvinkel, men i stedet fra en socioøkonomisk vinkel. 

’Socioøkonomisk’ skal her forstås som samfundsøkonomiske ændringers indvirkning på sociale forhold. I 

forhold til denne undersøgelse handler det om, hvilken indvirkning mega-eventen FWC 2010 har haft på den 

sydafrikanske befolkning. Jeg har netop valgt casen om Sydafrika, fordi de store udviklingsøkonomier og 

nyindustrialiserede lande spiller en afgørende rolle i verdenssamfundet for tiden, hvor mange regeringer og 

internationale virksomheder bruger store ressourcer på at udvikle en globaliseringsstrategi, der kan hjælpe 

med at penetrere og positionere dem på det globale marked, herunder de markeder der indeholder de største 

vækstmuligheder.  

Sydafrika rummer i den forbindelse et kæmpe potentiale, da landet billedlig talt er hoveddøren til hele det 

afrikanske kontinent qua sin position som det mest udviklede marked på kontinentet. Herudover 

repræsenterer Sydafrika flere af de højaktuelle politiske og samfundsmæssige udfordringer, som debatteres i 
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hele verden – bl.a. kriminalitet, integration, social ulighed og HIV/AIDS, hvilket gør Sydafrikas aktuelle 

situation i det globaliserede verdenssamfund relevant i hele verden. 

Jeg har tidligere forsket i Sydafrikas unikke kulturelle mangfoldighed (Hansen, 2009), hvor jeg har påvist 

behovet for interkulturelle kommunikationsstrategier, når man som europæisk virksomhed forsøger at 

penetrere det sydafrikanske marked. Derudover har jeg selv rejst i landet, hvorved jeg har opbygget et 

kendskab til landets samfundsmæssige situation, og med udgangspunkt i et brændende ønske om at se en 

forbedret levestandard i hele Afrika, har jeg valgt at forsøge at afdække deres samfundssituation og 

problemstillinger i henhold til FWC-værtskabet i 2010. En stor del af den danske/vestlige viden omkring 

afrikanske forhold er efter min mening for ensporet og præget af fordomme, og regionen portrætteres ofte 

som et marked med høje risici, der kan resultere i store økonomiske tab for udenlandske investorer. Mange 

internationale selskaber fokuserer på at skabe profit på kort sigt og vælger derfor ofte mindre risikable 

investeringsmarkeder og samarbejdspartnere som Kina og Østeuropa, og fravælger derfor Sydafrika, som i 

kraft af landets massive samfundsproblemer vurderes som et usikkert marked, der kræver en mere 

langtidsorienteret målsætning. 

På den baggrund er jeg interesseret i at undersøge, om den gængse opfattelse af Sydafrika som et risikabelt 

investeringsmarked afspejler virkeligheden, eller om landets omdømme blot ligger under for gamle 

fordomme om Afrika. Succesgraden af det sydafrikanske værtskab for FWC 2010 vil i høj grad kunne 

bidrage til denne debat. I den forbindelse proklamerede flere eksperter inden for sports event management 

inden FIFA World Cup 2010, at Sydafrika ikke besad den nødvendige erfaring og egenskaber som arrangør 

til at afholde et vellykket event, og at de enorme omkostninger, der var forbundet med værtskabet var en alt 

for stor gambling for et skrøbeligt samfund som det sydafrikanske (Briedenhann 2011, s. 7 ref. Matheson & 

Baade, 2004). 

Undersøgelsens formål derfor at redegøre for, om disse skeptikere fik ret, hvorfor Sydafrika valgte at påtage 

sig rollen som vært, og om værtskabet i sidste ende levede op til landets egne forventninger. Konklusionerne 

i denne undersøgelsen er tiltænkt at kunne fungere som benchmark for fremtidige mega-events i vækstlande. 
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1.1.4 Problemformulering 

 

Med udgangspunkt i succesgraden af Sydafrikas værtskab for FIFA World Cup 2010, hvad er så 

succeskriterierne for vækstmarkeder, der har påtaget sig værtskabet for en mega-event, og hvilke 

erfaringer fra casen om Sydafrika kan anvendes i forhold til fremtidige mega-events i vækstlande? 

 

Til at besvare dette spørgsmål forsøges følgende underspørgsmål ligeledes besvaret i undersøgelsen, som en 

del af den overordnede problemformulering: 

 

Hvad var motivation og målsætningen for de sydafrikanske værter ift. FIFA World Cup 2010? 

Hvordan forsøgte Sydafrika at indfri denne målsætning? 

Hvilke aftryk har FIFA World Cup 2010 efterladt i Sydafrika, var eventen en succes, og har Sydafrikas 

globale image ændret sig som følge af værtskabet? 

 

1.2 Metode 

 

1.2.1 Valg af sprog, teori og litteratur 

 

Mængden af dansksproget litteratur inden for mega-events er næsten ikke-eksisterende, og den eksisterende 

danske litteratur samt mediedækningen af den samfundsmæssige situation i Sydafrika er i min optik ofte for 

unuanceret, så derfor så jeg det som en oplagt mulighed, på baggrund af min tolke- og translatør-uddannelse, 
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at anvende emnerelevant engelsksproget teori og litteratur på området til at producere en dansksproget 

undersøgelse. 

Det primære teoretiske fokus i denne opgave er begreberne Mega-events og Nation Branding. Til at definere 

begreberne har jeg valgt to af de mest anerkendte forskere på områderne. Inden for forskningen omkring 

mega-events anvender jeg den britiske professor i sociologi Maurice Roche’s definition, mens 

markedsføringsspecialisten og ophavsmanden til begrebet Nation Branding Simon Anholts definition finder 

anvendelse. Størstedelen af den eksisterende litteratur omkring mega-event-teori, herunder Roche’s, 

omhandler de Olympiske Lege og i nogen grad Verdensudstillinger, mens FIFA World Cup på trods af sin 

stigende popularitet og det faktum, at flere eksperter peger på FIFA World Cup som den største 

enkeltstående kulturelle event på jorden (Economist 2006), har meget begrænset offentligt tilgængelig 

litteratur vedrørende eventens faktiske indvirkning. Med hensyn til Nation Branding-teori har indholdet af 

Simon Anholts årlige Nation Brand-indeks, Anholt GfK-Roper Nation Brands Index, som anvendes af 

regeringer i flere lande, kun været tilgængelig i begrænset omfang, da kun udvalgte undersøgelsesdata 

frigives for offentligheden. Så selvom jeg har anvendt Anholts teori om Nation Branding, har det været 

nødvendigt at inddrage et sekundært brand-indeks til at påvise, om Sydafrikas brandingstrategi havde effekt. 

En stor del af inspirationen til diskussionsspørgsmålene i denne undersøgelse stammer fra Pillay, Tomlinson 

og Bass’ (2009) værk ’Development and Dreams’, der omhandler de fleste aspekter af Sydafrikas 

forberedelser til FIFA World Cup 2010. Min introduktion til den sydafrikanske samfundssituation har 

primært afsæt i Butler (2009) og Johnson’s (2010) dybdegående og kritiske analyse af markedet. Vedrørende 

fænomenet mega-events har jeg med afsæt i Roche’s (2000) definition af begrebet, primært anvendt 

Matheson & Baade (2004) og Rogerson's (2009) teorier om mega-events’ indvirkning på befolkningen i 

udviklingssamfund. Til at analysere problemstillingerne omkring den sydafrikanske Nation Branding-strategi 

op til FWC 2010 har jeg, udover Anholts (2007) definition af brandpåvirkningsfaktorer, inddraget Yasuko 

Murai’s universitetsafhandling (2010), hvor han analyserer udviklingen af det sydafrikanske brand. 
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Da medierne spiller en stor rolle i, hvorvidt en event med global opmærksomhed kan udråbes som en succes, 

og da de samtidig påvirker landets ’Nation Brand’, har jeg anvendt citater fra flere sydafrikanske og 

udenlandske nyhedsmedier som kilder til nogle af de udsagn og fokusområder, der i tiden op til og efter 

FIFA World Cup 2010 påvirkede den generelle opfattelse af eventens betydning og målsætning. Flere af de 

anvendte mediekilder har forsøgt at vurdere succesgraden af eventen, men da FWC  2010 kun ligger 1½ år 

tilbage, er der meget få dybdegående analyser af slutrundens socioøkonomiske resultater, men de der har 

været tilgængelige, er inddraget og diskuteret i min undersøgelse. 

Dataindsamlingen i CBS-bibliotekets artikeldatabaser har fundet sted mellem maj og september 2011, mens 

de anvendte nyhedsartikler fra Internettet er indsamlet mellem maj og december 2011. 

 

1.2.2 Undersøgelsesmetode 

 

Jeg har valgt at anvende en induktiv undersøgelsesmetode, hvor jeg bruger casen om Sydafrikas værtskab for 

FIFA World Cup i 2010 til at finde elementer, der generelt er gældende for mega-events i vækstmarkeder. 

Undersøgelsesformen kan bedst beskrives som eksplorativ og problemidentificerende, da 

problemformuleringen ikke omfatter ét specifikt problem. Derfor søger jeg i undersøgelsen først at 

identificere eventuelle problemstillinger forbundet med Sydafrikas værtskab for derefter at analysere dem 

vha. relevante teorier. Til at forsøge at besvare problemformuleringen har jeg valgt at fokusere på Sydafrikas 

forudsætninger som værter og befolkningens forventninger hertil, for herigennem at fastslå værtsnationens 

succeskriterier. Jeg inddrager herunder to spørgeskemaundersøgelser foretaget af henholdsvis den britiske 

professor i turisme og kulturudvikling Jenny Briedenhann og de sydafrikanske professorer Bob & Majola til 

at vurdere den almindelige sydafrikaners tiltro til FIFA World Cup som et mirakelmiddel mod landets 

massive samfundsproblemer. Desuden inddrager jeg en sammenlignelig case i forbindelse med Sydafrikas 

Nation Branding-strategi, nemlig Tysklands værtskab for FWC i 2006. Selvom Tyskland ikke er et 

vækstmarked, var der en række relevante fællestræk mellem de to nationers situation i omkring FWC-
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værtskabet. Afslutningsvist diskuterer jeg ved inddragelse og analyse af post-event data, hvorvidt de 

identificerede forventninger og succeskriterier blev indfriet, og da Sydafrika er det første vækstmarked, der 

har stået i spidsen for FWC, vil jeg bruge denne undersøgelse som benchmark for en perspektivering til 

fremtidige events med lignende omstændigheder. 

Opgavens faglige metode kan betegnes som ’desk research’, hvor der er anvendt eksisterende materiale til at 

danne grundlag for en markeds-/casebeskrivelse og –analyse. Da det generelle kendskab til det sydafrikanske 

samfund efter min mening ofte kan være begrænset og præget af fordomme, har jeg valgt at præsentere en 

omfattende introduktion til samfundssituationen, inden jeg går i detaljer med indvirkningen af den 

pågældende event på Sydafrika og dets indbyggere. Som led i belysningen af Sydafrikas værtsrolle har jeg 

anvendt strategimetoden SWOT-analyse til at give et hurtigt overblik over landets interne styrke og 

svagheder i forhold til værtsrollen, samt de muligheder og trusler, som følger med rollen som arrangør af en 

mega-event. 

 

1.2.3 Anvendte teoretiske begreber 

 

Her følger en kort præsentation af tre af de begreber, der er gennemgående og centrale i forhold til 

undersøgelsen, og som indgår i problemformuleringen: 

Mega-events – En af de gennemgående teoretiske begreber, der finder anvendelse i denne undersøgelse er 

Mega-events. Der findes i dag kun tre tilbagevendende planlagte begivenheder, der af professor Maurice 

Roche, som hører til blandt de mest anerkendte forskere inden for mega-events, kan betegnes som ’mega’ – 

nemlig Verdensudstillingen, de Olympiske Sommerlege og FIFA World Cup (Roche 2000, s. 3). Denne 

klassificering er fastsat ud fra, hvor stort og hvor bredt et publikum en event henvender sig til. Begrebet 

uddybes i afsnit 2.1 Mega-events. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


11 
 

Nation Branding – Et andet begreb, som anvendes i denne undersøgelse, er Nation Branding. Denne praksis 

anvendes af regeringer verden over til at opbygge og modificere landets image for derved blandt andet at 

kunne tiltrække flere turister og investorer (Dinnie 2008, s. 17). Den moderne forbruger er med den stigende 

globalisering blevet mere bevidst om, hvor et produkt kommer fra, og kan sagtens udelukkende på baggrund 

af negative associationer ift. oprindelseslandet fravælge et produkt (Anholt, 2007, s. 9-12). Denne fokus på 

landes omdømme gælder også for internationale virksomheder, der søger nye markeder. Her kan det på 

samme måde være afgørende, hvilke associationer der knytter sig til de potentielle markeder, når 

virksomheden skal vælge en ny samarbejdspartner. Nation Branding spiller således en stor rolle i forhold til, 

hvor mange udlændinge der besøger og investerer i landet, og derved har det også indflydelse på 

bruttonationalprodukt og levestandarden. Begrebet uddybes i afsnit 2.2 Nation Branding. 

Vækstmarkeder – Der findes en lang række anerkendte indekser med hver sin definition af, hvad et 

vækstmarked er, og hvilke nationer der kan betegnes som et vækstmarked. Begrebet vækstmarkeder kan 

også let blive blandet sammen med lignende betegnelser som udviklingsmarkeder, udviklingsøkonomier, 

nyindustrialiserede lande eller BRIKS-lande. I denne undersøgelse har jeg valgt at anvende Standard & 

Poor’s klassificering, hvor fem europæiske lande, herunder Rusland, syv asiatiske lande, bl.a. Kina og 

Indien, fem latinamerikanske, inkl. Brasilien, samt tre afrikanske lande, herunder Sydafrika, lever op til deres 

definition af vækstmarkeder (S&P Indices 2010, s.2). Derudover er tre lande fra Mellemøsten, bl.a. Qatar, 

under evaluering som nye vækstmarkeder (Reuters, 2011) Begrebet uddybes i afsnit 2.3 Vækstmarkeder. 

 

1.2.4 Fremgangsmåde og struktur 

 

Afsnit 2 - Undersøgelsens centrale begreber 

Undersøgelsesstrukturen er udformet således, at læseren til at begynde med får præsenteret grundlæggende 

oplysninger om de anvendte begreber i undersøgelsen. Først defineres begrebet Mega-events, herunder de 

økonomiske muligheder, der eksisterer i forbindelse med mega-events af sportslig karakter. Det andet 
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centrale begreb i undersøgelsen, Nation Branding, introduceres og defineres også her sammen med en 

definition af, hvad der i denne undersøgelse forstås ved betegnelsen Vækstmarkeder. Dernæst bliver 

undersøgelsescasens centrale påvirkningsfaktor, mega-eventen FIFA World Cup, introduceret, hvor der gives 

en kortfattet historisk skildring af FWC’s udvikling fra fodboldevent til mega-event. 

 

Afsnit 3 - Sydafrika 2010 

Mens FIFA World Cup kan betegnes som undersøgelsens variabel, bliver undersøgelsens konstant, 

Sydafrika, præsenteret i dette afsnit. Her belyses den Sydafrikas markeds- og samfundssituation og 

dertilhørende problemstillinger, som har relevans for undersøgelsen. Dette afsnit er designet som et udsnit af 

en markedsanalyse, hvor de vigtigste markedsforhold identificeres, nemlig den politiske, økonomiske og 

samfundsmæssige situation på markedet. Med henblik på brugen af Nation Branding som en strategi til at 

forbedre det sydafrikanske image har jeg i dette afsnit også analyseret det eksisterende stereotype billede af 

Sydafrika og af afrikanere generelt, for at give et indblik i, hvor omfattende en opgave de sydafrikanske 

værter stod over for mht. tiltrækning af turister og investorer før, under og efter eventen. 

 

Afsnit 4 - Sydafrikas værtsrolle 

For at finde ud af om FWC 2010 var en succes, er det afgørende at gøre sig klart, hvad forventningerne til og 

forudsætningerne for Sydafrikas værtskab var. Derfor fremhæves landets styrker og svagheder som vært for 

FWC ved hjælp af en SWOT-analyse, der også afdækker de muligheder og trusler, der var forbundet med 

eventen, og som i høj grad var udset til at spille en afgørende rolle, hvad angår eventens endelige succesgrad. 

Forventningerne til Sydafrika både internt og eksternt diskuteres også i dette afsnit samt forventningerne til 

både de direkte økonomiske indtægter og de langsigtede indtægter. Til dette formål inddrages to 

spørgeskemaundersøgelser fra før FWC for at klarlægge de sydafrikanske borgeres forventninger op til 

eventen. 
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Afsnit 5 - Nation Branding-strategi 

I dette afsnit bliver de kanaler, der kan påvirke et Nation Brand, præsenteret ud fra Simon Anholts teorier på 

området. De vigtigste kanaler for besvarelse af undersøgelsens problemstilling identificeres, og dernæst 

bliver der gået i dybden med omstændighederne omkring den sydafrikanske Nation Branding-strategi. Det 

sydafrikanske Nation Brand fra før FWC bliver sammenlignet med bl.a. det danske ved hjælp af Anholts 

Nation Brand-indeks, og til at påvise, at brandingstrategier rent faktisk kan have en positiv indvirkning, 

fremhæves det tyske værtskab for FWC 2006, som de sydafrikanske værter i høj grad har brugt som 

forbillede og målestok. Selvom den egentlige Nation Branding-strategi selvfølgelig foregik bag lukkede døre 

hos de sydafrikanske politikere og markedsføringseksperter, forsøger jeg at argumentere for de mest 

sandsynlige strategiske dispositioner ifm. den sydafrikanske brandingkampagne op til FWC. Den mest 

oplagte måde at vurdere om en brandingstrategi har været en succes på, er umiddelbart ved at måle 

turisttilstrømningen under eventen. Derfor indeholder dette afsnit en diskussion af nogle af de aspekter, der  

kunne få indvirkning på og regulere antallet af turister under FIFA World Cup 2010. Og som et led i de 

strategiske overvejelser angående den sydafrikanske Nation Branding-kampagne diskuteres der ligeledes, 

hvilke turisttyper værterne helst skulle tiltrække for at opnå tilfredsstillende turismeindtægter. 

 

Afsnit 6 - Diskussion af FWC’s indvirkning på Sydafrika 

Dette afsnit er et diskussionsafsnit af post-event data i forbindelse med FWC 2010. Jeg samler her op på de 

aspekter, der har været behandlet i de foregående afsnit, og som har været med til at påvirke de 

sydafrikanske succeskriterier. Først og fremmest analyseres de direkte økonomiske indtægter fra eventen, og 

det diskuteres, hvorvidt de levede op til forventningerne mht. turisme, jobskabelse og investering. Da 

eventen kun ligger 1½ år tilbage, foreligger der endnu ikke mange målinger af langtidseffekterne, men nogle 

af de første indikationer på FWC’s indvirkning på Sydafrikas image bliver også diskuteret her, mens 

eventens overordnede succesgrad vil blive analyseret. 
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1.2.5 Metodiske overvejelser 

 

Hvis jeg havde haft bredere rammer til udarbejdelse af undersøgelsen kunne det have været interessant at 

fremstille en mere dybdegående undersøgelse, hvor den sydafrikanske case sammenlignes med lignende 

cases som for eksempel FIFA World Cup 2002 i Japan/Sydkorea, OL i Beijing i 2008 eller den kommende 

slutrunde i Brasilien i 2014. Min undersøgelsen kunne desuden muligvis havde draget fordel af primærdata 

fra en spørgeskema- eller interviewundersøgelse blandt sydafrikanere vedrørende deres vurdering af 

succesgraden af FWC 2010, men på grund af den fysiske distance mellem Danmark og Sydafrika vurderede 

jeg det som alt for ressourcekrævende at foretage en sådan undersøgelse. Desuden er udformningen af de 

spørgeskemaundersøgelser, jeg nu en gang har inddraget i denne undersøgelse, overordnet set 

tilfredsstillende i forhold til de spørgsmål, jeg ønskede besvaret. Til en hvis grad kunne det også have været 

relevant at foretage en spørgeundersøgelse blandt danskere i forhold til, om deres kendskab til og syn på 

Sydafrika havde ændret sig efter FWC. Men da jeg ikke har foretaget en tilsvarende undersøgelse fra før 

FWC 2010, havde det ikke været muligt at konkludere på undersøgelsen, og desuden ville en sådan 

undersøgelse kun i et meget lille omfang bidrage til besvarelsen af undersøgelsens 

hovedproblemformulering. For at få det fulde overblik over, hvordan Nation Branding i forbindelse med 

mega-events fungerer i praksis, kunne det også have været fordelagtigt at nærstudere elementerne i de 

enkelte sydafrikanske brandingkampagner op til FWC 2010, hvad strategien var bag udformningen af 

kampagnerne, og hvilken indvirkning de havde på befolkningen og de tilrejsende, men pga. kravene til 

undersøgelsesrammerne har jeg afgrænset mig herfra. 
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2. Undersøgelsens centrale begreber 

 

2.1 Mega-events 

 

Begrebet mega-event defineres af Maurice Roche (2000) som et planlagt kulturelt arrangement af begrænset 

varighed med global interesse, både hvad angår besøgende, mediedækning og betydning. Ifølge Roche kan 

kun tre forskellige tilbagevendende arrangementer betegnes som mega-events; Verdensudstillinger, de 

Olympiske Sommerlege og FIFA World Cup. Således inddeles de forskellige eventtyper: 

Tabel 1 

Type Målgruppe Medieinteresse Hyppighed Eksempel 

     

Mega-event Global Global 4-års cyklus* FIFA World Cup 

Special event** International International 1-4 år Det Europæiske 

Melodi Grand Prix 

Hallmark event National National Årligt Roskilde Festival 

Community 

event 

Lokal Lokal Mindst 1 gang 

om året 

Døllefjelde 

Musse Marked 

Udarbejdet med afsæt i tabel 3 i Roche, 2000, s. 4 

* gælder kun for OL og FWC. Verdensudstillingen har ikke en fast cyklus, men afholdes ca. hvert 2-3. år. 

** eventens målgruppe kan f.eks. være afgrænset til én verdensdel, eksempelvis Stanley Cup i Nordamerika 

eller Asian Games i Asien. 

Verdensudstillingen havde allerede flere millioner besøgende ved den første udstilling i London i 1851, mens 

det kan diskuteres, hvornår de Olympiske Lege nåede op i mega-event-klassen. I 1912 havde Legene for 

første gang deltagelse fra alle kontinenterne, og begivenheden bevægede sig derfor fra at være international 

til at have global interesse. FIFA World Cup er det nyeste medlem af mega-event-familien. Startende i 1930 

med 13 deltagende nationer og 400.000 tilskuere voksede eventen til 1,6 millioner i 1966. I 1994 blev 
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eventen for første gang afholdt i et land, hvor fodbold ikke er nationalsporten, nemlig USA, men alligevel 

slog denne slutrunde tilskuerrekorden med imponerende 3,6 millioner tilskuere fordelt over 52 

fodboldkampe, hvilket svarer til knap 70.000 pr. kamp (FIFA, 2007, s. 6). Det er dog primært udviklingen 

inden for medieteknologi og massekommunikation i slutningen af det 20. århundrede, der har gjort disse tre 

eventtyper ”mega” (Roche, 2000, s. 159-163). Siden man første gang kunne følge disse events direkte i 

fjernsynet, er seertallene og tv-indtægterne steget markant. Men i dag, hvor hovedparten af verdens 

fodboldelskere har adgang til et fjernsyn, der dækker eventen direkte, er seertallet stagneret. De tre seneste 

FIFA World Cups har alle hver især produceret et kumulativt globalt seertal i omegnen af 26 milliarder, 

hvilket gør denne event til den absolut største seermagnet i verden (FIFA, 2010, s. 12). 

Men hvad er det egentlig, der gør mega-events så populære blandt mennesker fra hele verden? Ifølge Roche 

er der fire hovedgrunde til den stigende interesse i mega-events både for arrangører og besøgende (Roche, 

2000, s. 5-8): 

1. Det personlige plan: Mennesker har tendens til at opdele deres liv i perioder ud fra særlige 

begivenheder, som har påvirket dem, f.eks. krige. Det samme er tilfældet med kulturelle 

begivenheder, herunder mega-events, der for mange mennesker er med til at definere en kulturel 

periode i deres liv. 

2. Det nationalhistoriske plan: Et værtskab for en mega-event er en stor del af et lands historie. Det er 

en begivenhed, hvor landet kan fremvise sit samfund, sine traditioner og historie på den globale 

scene, og som er med til at forme landets globale image. 

3. Det kulturhistoriske plan: Værtslandet kan, især ved verdensudstillinger, fremvise deres bedrifter 

som nation inden for f.eks. teknologi, videnskab, kunst og arkitektur. Verdensudstillingerne har 

spillet en stor rolle i udviklingen af vores forbrugskultur på samme måde som de Olympiske Lege og 

FIFA World Cup har været med til at udvikle den globale sportskultur. Ligeledes er de utallige 

bygningsværker, der er konstrueret i forbindelse med mega-events, efterfølgende blevet populære 

turistmål, og herved har mega-events været en aktør i den globale turismeudvikling og tilmed været 

med til at fremskynde globaliseringen. 
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4. Det overordnede sociologiske plan: De tre ovennævnte grunde har været med til at skabe kulturel 

globalisering i de lande, der enten har haft værtsrollen eller som blot har deltaget i mega-events. 

Desuden giver en mega-event mennesket mulighed for at deltage i en ekstraordinær begivenhed, 

hvor den trivielle hverdag erstattes med glæde, fest og unikke og dramatiske oplevelser. 

 

2.1.1 Sportsevents 

 

Mega-events kan som nævnt være af både sportslig og ikke-sportslig karakter. Eftersom denne undersøgelse 

omhandler en event, hvor underholdningselementet er sport, er det vigtigt at differentiere, hvad der trækker 

mennesker ved sportsevents. 

Sportsevents er et ældgammelt fænomen, der kan dateres flere tusinde år tilbage til det antikke Grækenland. 

Her blev den menneskelige trang til at konkurrere og præstere, udlevet til offentligt skue. Som årene er gået 

er mange sportsgrene steget i popularitet, og det er blevet muligt at leve et liv som professional sportsudøver. 

Disse sportsudøvere er idoler for folk i alle aldre og fra alle samfundslag, og deres udfoldelser har udviklet 

sig til en central del af et lands kulturelle identitet. Sportsbegivenheder er med til samle folk, og 

spændingsniveauet og dramatikken får ofte stærke følelser frem i folk. Den store interesse for sportsevents 

gælder ikke kun tilskuerne og tv-seerne, en sportsevent kan også fungere som en platform for investorer, der 

ønsker at skabe profit på forsamlingen af potentielle kunder, som følger begivenheden via tv-skærmen og 

eller direkte på stadion. Nogle af de allerstørste virksomheder i verden er villige til at betale store beløb for at 

få vist en reklame i forbindelse med en sportsevent, og jo større eventen er, jo højere er prisen og effekten 

ved reklameannoncer. I multikulturelle samfund kan sportsevents også være med til at styrke den sociale 

integration, hvis den pågældende sportsgren har interesse hos mere end én befolkningsgruppe. 

Sammenholdet i lokalsamfundene styrkes og tiltroen til egne evner forøges som følge af et spændende og 

vellykket arrangement, hvilket ifølge en amerikansk undersøgelse foretaget af  Swart et al. (2011, s.5). på 
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længere sigt ofte medfører forbedret kommunikation på arbejdspladsen, bedre kompetenceudvikling, større 

beskæftigelse samt forbedret sundhed og miljø. 

Sportsevents af international størrelse kan også påvirke værtsbyens eller –landets image udadtil. Eksempelvis 

oplevede primært københavnerne og nordsjællænderne en enorm interesse i Danmark under VM i 

landevejscykling, der fandt sted i København og Rudersdal i september 2011. Denne event blev 

efterfølgende udråbt som en succes, da det danske værtskab blev rost til skyerne af de udenlandske 

besøgende og arrangørerne samtidig indfriede alle deres mål (Visit Denmark, 2011). Denne succes har skabt 

goodwill for Danmark, som kan føre til en række økonomiske gevinster på længere sigt i form af øget 

samhandel, øget eksport og mere investering i Danmark. 

 

2.1.2 Mega-events’ indvirkning på værtsnationen 

 

Da en mega-event tiltrækker et stort antal besøgende samt massiv mediedækning, kan arrangementer af 

denne type hurtigt blive en indbringende fornøjelse. Men som årene er gået, er disse events blevet mere og 

mere storslåede i deres udformning, og de har nærmest udviklet sig til en konkurrence mellem værtslandene i 

at overgå hinanden, og dermed har omkostningerne forbundet med værtskabet udviklet sig til astronomiske 

beløb. Denne udvikling har medført, at værtskabets succesgrad har store direkte økonomiske konsekvenser. 

Et mislykket værtskab kan blive en dyr fornøjelse pga. store investeringer i bl.a. infrastruktur, sikkerhed og 

markedsføring. Men et succesfuldt værtskab kan også generere økonomisk vækst på både kort og lang sigt. 

Først og fremmest tiltrækker værtslandet, eller værtsbyen, med sin pludselige globale eksponering op til 

eventen, en række udenlandske investorer, som øjner muligheden for at få global opmærksom, når hele 

verden retter blikket mod værtsnationen under eventen. De direkte udenlandske investeringer, FDI, er et 

særdeles godt bekendtskab for modtagermarkedet, da FDI udover en økonomisk indsprøjtning også bidrager 

med ny teknologi, nye produkter, processer og ledelsesegenskaber, hvilket er med til at øge effektiviteten og 

skabe arbejdspladser og derved skabe økonomisk vækst (Economy Watch, 2010). Således kan mega-events 
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være med til at skabe konkurrencefordele for værtslandet på det globale marked, hvor det handler om at 

differentiere sig, hvis man vil udvikle sig hurtigere end konkurrenterne. En mega-event skaber også grobund 

for øget turisme. Flere af verdens udviklingslande har turistsektoren som deres centrale bidragsyder til 

bruttonationalproduktet, som har afgørende betydning for  levestandarden, så ved at investere i 

markedsføring af værtslandets seværdigheder og kultur, kan en mega-event ikke blot øge antallet af turister 

under eventen, men også på længere sigt. 

Ifølge undersøgelser foretaget af Cornelissen et al. (2011, s. 6) er der syv forskellige parametre, der kan 

påvirke en mega-event’s samlede indvirkning på værtsnationen og eventens succesgrad. 

 Miljø: f.eks. forurening, energiforbrug, miljøbevidsthed. 

 Økonomi: f.eks. turisme, FDI, beskæftigelse, konkurrencedygtighed. 

 Infrastruktur: f.eks. stadionkonstruktion, opgradering af transport- og vejnet, sundhed. 

 Sport: f.eks. større opmærksomhed, deltagelse og udvikling. 

 Social: f.eks. national stolthed, større selvagtelse i lokalsamfundet, kompetenceudvikling. 

 Image/brand: f.eks. destinationsprofilering, bedre turistbrand, mediedækning. 

 Politisk: f.eks. Nation-building, udenrigspolitiske ændringer, reduceret kriminalitet. 

Flere forskere inden for feltet mega-events, heriblandt Roche (2000, s. 6), argumenterer for, at en af de 

potentielt største gevinster ved et værtskab er muligheden for at forbedre landets globale image, hvilket kan 

sikre øget investering i landet og stigende international samhandel på en baggrund, der ikke er direkte 

motiveret af selve eventen. Derfor fokuserer denne undersøgelse primært på parameteret Image/brand, som 

også er forbundet med parameteret Økonomi, særligt mht. turisme og konkurrencedygtighed. De øvrige 

parametre vil kun i begrænset omfang, og nogle slet ikke, blive inddraget i denne undersøgelse, da deres 

betydning vurderes til at være mindre væsentlig i forhold til besvarelse af undersøgelsens 

problemformulering. Gevinsten ved brandingkampagner og imageændringer er dog vanskelig at måle og har 

derfor før i tiden været ignoreret. Men i et i højere grad mere globaliseret verdenssamfund, kan et forbedret 

image være lig med større konkurrencefordele (Anholt, 2007, s. 1), og derfor er der sket en ændring i 
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opfattelsen af potentialet ved et vellykket mega-event, så der i dag er lige så stort fokus på disse 

uhåndgribelige og mere langsigtede gevinster som de direkte indtægter ifm. værtskabet (Hilgers et al., 2009, 

s.2 og Swart et al., 2011, s. 6). 

 

2.2 Nation Branding 

 

Netop i forbindelse med et ønske om langsigtede gevinster er det centralt for arrangørerne af en mega-event, 

værtslandets regering, at være opmærksom på virkningerne ved det politiske værktøj Nation Branding. Ifølge 

ophavsmanden til begrebet, Simon Anholt, er Nation Branding en praksis, der anvendes til at styrke et lands 

globale omdømme, og herigennem bl.a. skabe øget eksport, turisme og FDI (Dinnie, 2008, s. 98). Branding 

forbindes ofte med virksomheder, der ønsker at differentiere sine produkter i forhold til konkurrenternes ved 

at designe, planlægge og kommunikere produktets eller virksomhedens navn eller identitet og herved skabe 

et positivt omdømme (Anholt, 2007, s. 4). Men i den moderne globaliserede verden er spillepladen blevet 

verdensomspændende, og både forbrugere og investorer lægger nu i høj grad vægt på oprindelseslandets 

karakteristika og evner, når de skal købe en vare eller indgå i et virksomhedssamarbejde (Anholt, 2007, s. 9-

12). Som Anholt  beskriver det (2007, s. 9), er der i dag lige så meget indlejret identitet i et produkts ”Made 

in …”-mærkat som i dets ”Made by …”-mærkat. Der er flere grunde til, at der de senere år er kommet større 

fokus på konkurrencedygtig identitet, men det er især vigtigt at fremhæve de internationale mediers 

indvirkning på forbrugerne.  

På samme måde som virksomheder, der anvender børnearbejde, produkter, der indeholder giftstoffer, eller 

madvarer, der er usunde, bliver et land, hvor ledelsen f.eks. udviser uetisk eller autoritær adfærd, straks sat i 

negativt lys i pressen (Anholt, 2007, s. 19). Og på ingen tid når disse oplysninger ud til forbrugerne, hvor de 

lynhurtigt får indvirkning på landets globale image. Desuden har den voksende middelklasse og de faldende 

rejseomkostninger også gjort det attraktivt for en lang række lande at brande sig som turistdestinationer, som 

ifølge Anholt kræver en tydelig og bæredygtig brandingstrategi, hvis det skal lykkes at differentiere sig fra 
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konkurrenterne. Anholt nævner i den forbindelse også den intensive konkurrence for bl.a. 

udlandsinvestering, teknologioverførsel og eksportmarkeder blandt udviklingslande, hvor det er den mest 

tydelige, troværdige og mest bæredygtige strategi, der skaber den mest konkurrencedygtige identitet (Anholt, 

2007, s. 20). 

På samme måde som et produkt skal udstråle kvalitet og troværdighed og være pengene værd, er disse 

egenskaber også vigtige, når man skal brande et land, hvor det her er den nationale identitet, der skaber 

produktets – landets – image. Nation Branding kan dog på flere områder betragtes som en noget mere 

fintfølende størrelse end Product Branding, da man som sælger repræsenterer alle landets indbyggere og ikke 

kun en administrerende direktør og et virksomhedsnavn. En virksomhed med negative værdier knyttet til sit 

navn kan til hver en tid lade sig gå konkurs, opkøbe, skifte navn eller blot afvikle det produkt, der har skabt 

negative konnotationer i forbrugernes opfattelse af virksomheden. Dette kan ikke lade sig gøre for et land, 

der f.eks. har en fortid med raceundertrykkelse eller massive samfundsproblemer, som f.eks. Sydafrika. Her 

er man nødt til at acceptere, at der eksisterer fordomme, som kan være stort set umulige at negligere. Et svagt 

Nation Brand medfører ikke blot manglende investering i landet, men det følger også de indbyggere og 

nationale virksomheder, der søger lykken i udlandet. Uanset hvilket land du repræsenter, går dit lands Nation 

Brand dig i forkøbet og giver den udenlandske modtager et foruddefineret indtryk af din virksomheds eller 

dine personlige kompetencer, kvalitetsniveau og integritet udelukkende på baggrund af din nationalitet 

(Anholt, 2009a). Hvis man repræsenterer et land med et stærkt Nation Brand, åbner brandet døre og skaber 

tillid og respekt, allerede inden der er foregået nogen form for kommunikation. Derimod skal repræsentanter 

fra et land med et svagt Nation Brand, ifølge Anholt (2009a), ofte bruge store ressourcer på at overbevise 

modtageren om, at de nationale stereotyper ikke gælder for netop denne person eller virksomhed, før de 

bliver betragtet på lige fod med de øvrige kandidater. Dermed står det klart, at Nation Branding i 

udviklingslande kan have en større effekt end i højtudviklede lande. 

Det er dog ikke alle udviklingslande, der har råd til at investere i storstilede brandingkampagner. Kun i de 

befolkningsrige vækstmarkeder, også kaldet BRIKS-landene, har man kapacitet til et investere stort i Nation 

Branding-kampagner. Det er dog særdeles omkostningskrævende at gøre et brand synligt på den 
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internationale scene, og netop derfor har BRIKS-landene øjnet muligheden for at anvende mega-events som 

markedsføringsplatform. 

 

2.3 Vækstmarkeder 

 

Da de store økonomier i Europa og Nordamerika er stagneret de seneste år, peger den økonomiske udvikling 

i BRIKS-landene på, at det er her, især i Kina og Indien, at fremtidens økonomiske magtcentrum kommer til 

at befinde sig. Og for store internationale virksomheder verden over gælder det derfor om at positionere sig 

på disse markeder for at kunne konkurrere på fremtidens verdensmarked. Omvendt handler det også om for 

vækstmarkederne at bibeholde tilstrømningen af udenlandske investorer for at kunne opretholde den store 

økonomiske vækst. Deres status som vækstlande eller BRIKS-lande spiller en stor rolle for deres Nation 

Brands. Mange investorer er faktisk villige til at se igennem fingre med eksisterende sociale problemer i et 

investeringsmarked, hvis investeringen medfører øget omsætning; eksempelvis i Kina, hvor mange 

internationale virksomheder forsøger at positionere sig på trods af det kinesiske militærs omfattende brud på 

menneskerettighederne.  

Selvom en status som vækstland i sig selv tiltrækker investorer, kan en større global synlighed være med til 

at fremskynde vækstprocessen, og her kan Nation Branding i forbindelse med afholdelse af mega-events 

spille en stor rolle. 

Gennem de seneste par år er der sket en interessant drejning inden for afholdelsen af mega-events. Det er nu 

ikke længere kun i rige, vesteuropæiske og nordamerikanske lande og byer, at de allerstørste globale 

kulturelle begivenheder finder sted. Der er for tiden en tendens til, at de førende udviklingsøkonomier, 

BRIKS, tildeles muligheden for at booste deres socioøkonomiske udvikling via afholdelse af mega-events 

(Tomlinson et al., 2011, s. 3). Kina påtog sig i 2008 værtskabet for OL (Beijing) og Verdensudstillingen i 

2010 (Shanghai). Sydafrika havde således værtskabet ved FIFA World Cup i 2010, mens Brasilien skal stå 
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for FWC i 2014 og OL i 2016 (Rio de Janeiro). Ruslands første mega-event siden Sovjetunionens opløsning 

finder sted i 2018, hvor de indtager værtsrollen for FWC. Selvom det foregår på en lidt mindre platform, kan 

hertil også nævnes de Olympiske Vinterlege i Sochi, Rusland i 2014 og Commonwealth Games i New Delhi, 

Indien, som fandt sted i 2010. 

 

2.4 FIFA World Cup 

 

Den mega-event med de potentielt største økonomiske gevinster bedømt på antallet af besøgende og tv-seere 

er for tiden FIFA World Cup. Selvom værtskabet for denne event officielt tildeles til et eller flere lande, er 

den egentlige arrangør, som navnet antyder, det internationale fodboldforbund, FIFA, som blev etableret i 

Paris i 1904 med det primære formål at hjælpe arrangørerne af de Olympiske Lege, IOC, med at styre 

fodbolddelen af Legene. Fodbolden spredte sig fra England i starten af det 20. århundrede og opnåede enorm 

popularitet i store dele af verden. Ved OL-slutrunderne i 1924 og 1928 var OL-fodboldturneringen reelt et 

verdensmesterskab, da der var deltagelse fra lande både i og uden for Europa, og flere af kampene tiltrak op 

mod 40.000 tilskuere og var dermed en af de største tilskuermagneter ved OL. Filosofien bag de Olympiske 

Lege var baseret på udøvere med amatørstatus, og da fodbold var ved at blive professionaliseret i Europa 

med stor succes, valgte FIFA efter OL i 1928 at ophæve samarbejdet med IOC og stable deres egen turnering 

på benene. To år senere blev det første officielle verdensmesterskab så afholdt i Uruguay, hvor imponerende 

93.000 tilskuere overværede finalen – en ny event med global interesse var hermed skabt. 

FWC er efterfølgende blevet afholdt hvert fjerde år med undtagelse af krigsårene 1942 og 1946. FIFA er 

løbende blevet udvidet fra 7 medlemmer i 1904 til i dag at omfatte 208 medlemslande. Turneringsformatet er 

også udvidet løbende, så slutrunden i dag består af 32 deltagende nationer og 64 fodboldkampe og varer 

cirka en måned. Fra 1930 til 1998 fandt slutrunderne sted i enten Central- og Sydamerika eller Vesteuropa, 

hvor fodboldkulturen var størst. I slutningen af det 20. århundrede var fodboldens popularitet for alvor blevet 

global, da flere asiatiske og afrikanske fodboldspillere blev solgt til europæiske klubber, hvilket sikrede store 
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tv-aftaler med folkerige udviklingslande. I 2002 var det for alvor evident, at globaliseringen havde ramt 

fodboldverdenen, da Sydkorea og Japan var værter for den 17. udgave af FIFA World Cup. Slutrunden blev 

en stor tilskuer- og tv-succes, hvorimod værtslandene oplevede blandet intern succes, da de på trods af en 

blåstempling af  ”et vellykket arrangement” bl.a. måtte acceptere et økonomisk underskud og rygter om 

matchfixing2 (Matheson & Baade, 2004, s. 3-9). Det økonomiske underskud skyldtes til dels de massive 

sikkerhedsforanstaltninger, der som følge af 9/11-katastrofen i New York i 2001 var påkrævet af FIFA 

(Matheson & Baade, 2003, s. 3). Men også japanernes massive investeringer i ti spritnye, hypermoderne 

stadioner, der skulle demonstrere Japans økonomiske og teknologiske status for omverdenen og samtidig 

styrke den nationale stolthed hos de japanske indbyggere, resulterede i et økonomisk underskud. Hvor 

Sydkorea var i stand til bibeholde økonomiske indtægter fra sportsaktiviteter på alle deres ti FWC-stadioner 

efter slutrunden, gav de japanske stadioninvesteringer ikke det store afkast, da man her kun var i stand til at 

skabe fortjeneste efter eventen på to af de ti stadioner (Matheson & Baade, 2004). 

FIFA tjente dog godt på slutrunden i 2002 takket være et enormt antal tv-seere, så de havde derfor stor 

interesse i at ekspandere eventen yderligere. FIFA’s succesfulde ekspansionsstrategi gjorde Sydafrika til 

favorit til at få tildelt værtskabet for slutrunden allerede i 2006, men efter megen polemik omkring den 

afgørende afstemning om værtskabet tabte Sydafrika til Tyskland med en enkelt stemme (BBC Sport, 2000). 

Som et plaster på såret indførte FIFA et rotationsprincip mellem kontinenterne, som betød, at slutrunden i 

2010 skulle afholdes på det afrikanske kontinent, og dermed var Sydafrika 

storfavorit til at løbe med værtskabet. Afstemningen viste sig dog at være tættere 

end ventet, men den 15. maj 2004 kunne den folkekære, tidligere præsident, 

Nelson Mandela, løfte FWC-trofæet som tegn på at værtskabet var deres (GCIS, 

2010). 

FIFA fik efter valget af Sydafrika som værtsland øjnene op for den massive interesse for eventen, der opstod, 

ikke bare i Sydafrika, men i hele Afrika. Dette kan havde haft stor indvirkning på FIFA’s tilsyneladende nye 

                                                             
2 Det sydkoreanske landshold var under mistanke for at have betalt dommere til at dømme til deres fordel i flere af 
deres kampe. 
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initiativ om at prioritere udviklingsøkonomier højere end de traditionelle fodboldelskende i-lande i Vesten 

med hensyn til valg af værtsland. Dette syntes i hvert fald at være deres strategi, da de i slutningen af 2010 

skulle udpege værtsnationer for slutrunderne i 2018 og 2022, hvor Rusland først fik tildelt slutrunden i 2018 

foran tre højtrespekterede vesteuropæiske fodboldlande. Det russiske værtskab blev dog overskygget af den 

efterfølgende afstemning om værtskabet for slutrunden i 2022, der resulterede i, at den lille arabiske oliestat 

Qatar snuppede værtskabet for næsen af bl.a. USA (BBC Sport, 2010). Med 1,7 millioner indbyggere og en 

størrelse blot svarende til Fyn og Sjælland tilsammen, skabte udnævnelsen et ramaskrig i fodboldverdenen 

(Independent, 2010). Hertil kommer en totalt ukendt fodboldkultur, gennemsnitstemperaturer på 45 grader i 

den periode, hvor slutrunden skal finde sted, samt meget strenge love omkring påklædning, kvinders 

rettigheder og alkohol, som uden tvivl vil afskrække mange fodboldfans fra at tage turen til Qatar. 

Udsigterne for disse fremtidige events vil blive diskuteret i slutningen af denne rapport på baggrund af 

undersøgelsens konklusioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


26 
 

3. Sydafrika 2010 

 

3.1 Det sydafrikanske samfund 

 

Sydafrika er en republik, der som navnet antyder, udgør den sydligste del af Afrika. Både indbygger- og 

arealmæssigt er landet det 25. største i verden. Hvis vi sætter det i europæisk målestok, svarer det cirka til 3,5 

gange Tysklands størrelse, mens Sydafrika med sine 50 mio. indbyggere har ca. 9 gange flere borgere end 

Danmark. Som et demokratisk samfund er Sydafrika et forholdsvist ungt land. Det var først i 1994, at det 

sydafrikanske nationalistparti måtte afgive magten efter næsten et halvt århundrede med voldsom 

undertrykkelse af den ikke-hvide befolkning. Det famøse apartheid-system omfattede bl.a. raceopdeling i fire 

grupper; hvide, sorte, farvede og indiske, hvor især de sortes rettigheder var betragteligt indskrænket, f.eks. 

blev de i 1970, få år efter landet erklærede sin selvstændighed, frataget deres statsborgerskab (Butler, 2009, 

s. 14-23).  

Inden nationalistpartiet kom til magten havde regionen i mange år været kampplads for de hollandske og 

engelske kolonimagter, og det var først i 1910, at englænderne samlede de sydafrikanske kolonier i en 

sydafrikansk union under den britiske trone, men også her blev de etniske afrikanere undertrykt af det hvide 

mindretal i henhold til Natives' Land Act of 1913, der sikrede, at 87 % af landet kun var forbeholdt hvide 

sydafrikanere. Selvom nationen i dag officielt er samlet under et demokratisk styre, er indbyggerne stadig så 

påvirkede af den opdelte fortid, at der stadig eksisterer en massiv intern splittelse. Landets rodløse historie 

ses i dag i form af et samfund, der bl.a. omfatter 11 forskellige officielle sprog, tre hovedstæder og et utal af 

forskellige etniske grupper, kulturer og trossamfund. Da Nelson Mandela i 1994 kom til magten med sit 

socialdemokratiske parti ANC (African National Congress) og endegyldigt afskaffede apartheidsystemet, 

lagde han stor vægt på, at sydafrikanerne skulle samles som ét folk, se fremad og ikke bære nag til de hvide 

undertrykkere. Denne livsanskuelse inspirerede bl.a. den fremtrædende ærkebiskop og nobelprismodtager 

Desmond Tutu til at opfinde udtrykket ’Rainbow Nation’ til at beskrive af det nye, forende Sydafrika. Dette 
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udtryk var tiltænkt at fungere som et modstykke til landets sort-hvide fortid, hvormed eksistensen af landets 

mange forskellige subkulturer skulle være kernen i den fælles identitetsopfattelse –  mangfoldigheden skulle 

altså være nationens varemærke (Butler, 2009, s. 33). Se en mere detaljeret analyse af betydningen af Tutu’s 

prædikat som en del af den sydafrikanske Nation Branding-strategi i afsnittet ’5.2.5 Rainbow Nation’. 

 

3.1.1 Politisk situation 

 

Siden 1994 har sydafrikansk politik været domineret af Mandelas venstrefløjsparti ANC, der ved de seneste 

fire valg har modtaget mellem 11 og 12 millioner stemmer, hvilket resulterede i 66 % af sæderne i 

nationalforsamlingen efter valget i 2009, hvorimod det næststørste parti, den Demokratiske Alliance, kun 

opnåede lige under 17 % af sæderne (Economist Intelligence Unit, 2010).  Ifølge Ibrahim Index of African 

Governance, som er et indeks, der bedømmer og sammenligner regeringer i de 54 afrikanske lande, scorede 

Sydafrika i 2010 en samlet 5. plads (Mo Ibrahim Foundation, 2010, s. 7), kun overgået af de tre populære 

turistøgrupper, Mauritius, Seychellerne og Kap Verde, samt nabolandet mod nord, Botswana, som siden sin 

selvstændighed i 1966 bl.a. har haft frie valg, en stærk retsstat, minimal korruption samt en bæredygtig 

økonomi. Sydafrika opnåede bl.a. en høj placering i kategorierne Korruptionsbekæmpelse, Politisk frihed, 

Offentlig drift, Menneskerettigheder og Uddannelse. I kategorierne Infrastruktur og Sundhed og velfærd var 

Sydafrika et stykke efter de stærkeste i Afrika, mens landet lå blandt de allerdårligste i kategorien Personlig 

sikkerhed (Mo Ibrahim Foundation, 2010). 

 

3.1.2 Økonomisk situation 

 

Sydafrika er den største økonomi i Afrika og samtidig en af de hurtigst voksende. Bruttonationalproduktet 

har været konstant stigende med 3-5 % om året siden 2000. En af grundende hertil skyldes, at den tidligere 
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sydafrikanske finansminister, Trevor Manuel, i 2000 pointerede, at den tårnhøje inflation, der havde hersket i 

landet de foregående 20 år, skulle kontrolleres. Den derpå følgende fremsatte strategi om at sænke 

inflationen til mellem 3 og 6 % om året bar frugt, og som følge heraf kunne den sydafrikanske centralbank 

sænke renten de følgende år, hvilket resulterede i en markant stigning i privatforbruget (van der Merwe, 

2004).  

Selvom arbejdsløsheden har været faldende de sidste ti år, er den i dag på knap 25 % (CIA World Factbook, 

2011). En af grundene til den ringe jobskabelse i Sydafrika er, at udlandsinvesteringen (FDI) har været og er 

meget lille set i forhold til landets størrelse, og også i forhold til de andre store udviklingsøkonomier, og det 

selvom potentialet er stort (Dupasquier & Osakwe, 2005, s. 12). Også på områder som uddannelse, 

teknologianvendelse og innovation er Sydafrika bagud i forhold til de andre BRIKS-lande (BuaNews, 14. 

dec, 2010). Arbejdsstyrken er ligeledes faldende i landet (med ca. 3 % - pga. udvandring til USA og Europa), 

hvorimod sammenlignelige vækstmarkeder har en markant større og tiltagende arbejdsstyrke, hvilket 

tiltrækker et større antal udenlandske investorer. En af de store bidragsydere til det sydafrikanske 

bruttonationalprodukt er turistsektoren, som i 2009 tegnede sig for  8,7 % (Fourie & Spronk, 2011, s. 2). 

 

3.1.3 Samfundsproblemer i Sydafrika 

 

Den store arbejdsløshed i Sydafrika har bevirket, at kriminaliteten og uligheden er blevet et enormt problem. 

Ifølge FN’s kriminalitetsundersøgelse ’United Nations Survey on Crime Trends and the Operations of 

Criminal Justice Systems’ havde Sydafrika i 2002 klart den højeste rate i verden af antal mord begået med 

skydevåben pr. indbygger,  antal uagtsomme manddrab pr. indbygger, antal overfald pr. indbygger samt antal 

voldtægter pr. indbygger. Antallet af mord, mordforsøg og overfald er dog faldet siden da, mens antallet af 

voldtægter stadig ligger på knap 70.000 tilfælde om året (Crime Information Management, 2010). Disse tal 

har i høj grad været med til at få turister og udenlandske investorer til at vælge Sydafrika fra. Desuden 

indtager Sydafrika en bundplacering på verdensplan, når man snakker økonomisk lighed i samfundet (Bhorat 
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et al., 2009). Dette skyldes i høj grad raceopdelingen under apartheid, hvor de hvide var de rigeste og havde 

flest rettigheder. Herefter fulgte de indiske sydafrikanere med markant færre rettigheder, dernæst de farvede 

og til sidst de sorte sydafrikanere, der som nævnt sågar fik frataget statsborgerskabet. De tre ikke-hvide 

grupperinger havde også begrænset adgang til uddannelse, og den sorte befolkningsgruppe havde ekstra 

svært ved at uddanne sig, da undervisningen i de segregerede skoler foregik på Afrikaans eller Engelsk, som 

var sprog, de hvide kolonimagter havde indført i landet. Denne befolkningsopdeling er stadig synlig i dag 

med henblik på niveauet for uddannelse, indkomst og levestandard, og selvom regeringen har indført positiv 

særbehandling, kaldet Black Economic Empowerment (BEE), er der stadig en betragtelig del af de sorte 

sydafrikanere, der lever i fattigdom og arbejdsløshed. BEE-programmet har faktisk haft en direkte negativ 

indvirkning, da mange hvide sydafrikanere føler sig presset til at forlade landet, hvilket efterlader en mangel 

på faguddannet arbejdskraft. Dette fænomen, som populært kaldes ’Brain Drain’, har siden 1994 resulteret i, 

at op mod 1,6 millioner faglærte og veluddannede arbejdere har forladt Sydafrika (Bhorat et al., 2002). 

Sydafrika kæmper sideløbende med et andet massivt samfundsproblem – et problem som de reelt altid har 

kæmpet med – nemlig xenofobi eller fremmedfjendskhed. Den enorme mængde af subkulturer, herunder 

grupperinger på baggrund af sprog, etnicitet og religion, der hersker i landet, har sammen med den store 

tilstrømning af indvandrere skabt stærke spændinger mellem de forskellige etniske grupper i de lavere 

samfundslag (Valji, 2003). Regeringens åbne grænsepolitik har affødt store frustrationer blandt fattige 

sydafrikanere, som skal kæmpe med de mange immigranter om arbejde. Det er især folk fra ekstremt fattige 

lande som Zimbabwe, Somalia og Malawi, der søger lykken i Sydafrika og giver anledning til 

integrationsproblemer. Så længe uddannede hvide sydafrikanere forlader landet som følge af den positive 

særbehandling og bliver erstattet af uuddannede immigranter, er der ringe udsigter til, at problemerne med 

arbejdsløshed og økonomisk ulighed bliver løst inden for den nærmeste fremtid. 

Som om ekstrem høj kriminalitet, fattigdom og stigende arbejdsløshed ikke er slemt nok, har Sydafrikas 

endnu et enormt samfundsproblem at slås med. Et af landets mest markante negative kendetegn er det høje 

antal af HIV/AIDS-tilfælde blandt landets indbyggere. I 2008 var hele 10,9 % eller 5,5 millioner 

sydafrikanere smittet med HIV/AIDS (Setswe, 2009, s.4). Værst ser det ud for kvinder mellem 20 og 40 år, 
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hvor ca. 30 % er smittet. De højeste tal findes blandt etniske afrikanere i de mest befolkede områder i den 

østlige del af landet, hovedsageligt i storbyerne Johannesburg, Pretoria og Durban. Den sydafrikanske 

præsident fra 1999 til 2008, Thabo Mbeki, anses af mange for at have en afgørende del af skylden for det 

konstante høje antal af AIDS-tilfælde. Igennem sin 9-årige regeringsperiode var Mbeki af den overbevisning, 

at der ikke var nogen sammenhæng mellem HIV og AIDS, og at HIV blot var en harmløs virus. Som følge 

heraf blev HIV-smittede sydafrikanere ikke opfordret til at modtage behandling for sygdommen, og 

sundhedssektoren fik stort set ingen midler til at forebygge den (Chigwedere et al. 2008). Ifølge en 

undersøgelse foretaget af Pride Chigwedere et al. fra Harvard School of Public Health (2008) har Mbeki's 

manglende indsats resulteret i mere end 340.000 AIDS-tilfælde og 200.000 nye HIV-tilfælde, heriblandt 

35.000 hos spædbørn. Disse mange smittetilfælde har store økonomiske konsekvenser for landets 

virksomheder som for eksempel arbejdsforsømmelse, forringet produktivitet og høje udgifter til 

sundhedsvæsenet. 

Sydafrikas store samfundsproblemer har bidraget til et overvejende negativt billede af landets indbyggere og 

deres erhvervsmæssige evner. Og da Sydafrikas fremtidige økonomiske succes til dels ligger i hænderne på 

udenlandske investorer, der kan være med til at løfte levestandarden og eliminere den høje arbejdsløshed, 

som synes at være roden til alle samfundsproblemerne, er det vigtigt, at de får ændret deres eksisterende 

globale image. 

 

3.2 Sydafrikas Image 

 

3.2.1 Afro-pessimisme 

 

Afro-pessimisme er et begreb, der i stor udstrækning er med til at definere den generelle opfattelse af 

afrikanere hos folk uden for Afrikas grænser. Begrebet opstod i 1960’erne, hvor den politiske magt i de fleste 
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afrikanske lande syd for Sahara var gennemsyret af korruption og/eller militærdiktatur. Udsigterne for, at 

disse lande ville få indført demokrati og herefter få bugt med massive samfundsproblemer som kriminalitet, 

racediskrimination og HIV/AIDS begyndte at fremstå som urealistiske. I den vestlige verden var der ingen 

tiltro til økonomisk udvikling, velfærd og social lighed på det afrikanske kontinent. Ligesom den 

økonomiske situation i de fleste afrikanske lande, har denne holdning ikke ændret sig radikalt fra dengang og 

til i dag (Moloantoa, 2010). 

Mange af de afrikanske lande har ved egen kraft oplevet en næsten ikke-eksisterende økonomisk, erhvervs- 

og samfundsmæssig udvikling siden 1960’erne, hvor de fleste kolonistater opnåede selvstændighed (Kenny, 

2011). Men via støtte fra det internationale samfund er livskvaliteten dog forbedret i store dele af Afrika. 

Uddannelsessystemet har fået et løft, så flere afrikanske børn i dag går i skole, og dermed er antallet af 

analfabeter faldet. Sundhedssystemet er forbedret med vacciner og bedre viden om sygdomsbekæmpelse, og 

dermed er spædbørnsdødeligheden faldet og den gennemsnitlige levealder er steget. Også infrastrukturen er 

forbedret gennem de seneste årtier med et større vejnet, offentlig transport, vandpumper, tv-apparater og 

mobiltelefoner. Men på trods af den øgede livskvalitet lever mange afrikanere stadig i ekstrem fattigdom, og 

en af hovedgrundene til, at Afrika ikke for alvor kan få bugt med deres socioøkonomiske problemer, er fordi, 

at antallet af udenlandske investorer er alt for lille. Og en af grundene hertil er netop, at vejen til 

forretningsmæssig succes på det afrikanske marked vurderes som alt for risikabel. Denne berøringsangst vil 

fortsætte, så længe afro-pessimismen danner grundlag for omverdens gængse opfattelse af Afrika og den 

afrikanske befolkning. 

 

3.2.2 Den stereotype opfattelse af sydafrikanere 

 

Sydafrika kæmper en hård kamp for at ændre dette negative image. Som et af de få afrikanske lande, har de 

oplevet stærk økonomisk vækst, og på den baggrund burde tesen om afro-pessimisme ikke være gældende 

her. Men blandt andet på grund af manglende viden om udviklingen i Sydafrika set i forhold til resten af 
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Afrika er tilstrømningen af udenlandske investorer i Sydafrika stadig minimal. Det virker som om, at 

Sydafrika har haft svært ved at differentiere sig globalt fra andre afrikanske lande. Selv danskere, som stolt 

kalder sig et af de mest oplyste folkefærd i verden, har tendens til at generalisere. Når medierne beretter om 

diktatur i Zimbabwe og Congo, pirateri i Somalia eller voodoo-praktisering i Nigeria har vi tendens til at 

skære det hele over en kam, fordi vi ikke i tilstrækkelig grad kan skelne mellem de forskellige afrikanske 

nationer (McGregor, 2003 og Jensen, 2011). Danske udenlandskorrespondenter i Afrika er i god tro, når de 

beretter om hungersnød, epidemier og undertrykkelse, for så kan vi samle penge ind og øge ulandshjælpen, 

men i stedet resulterer denne portrættering af det afrikanske samfund i, at Afrika aldrig slipper af med den 

massive stereotypering og afro-pessimisme (Rothmyer, 2011). I stedet bør man fokusere på de fremskridt, 

som rent faktisk har fundet sted i Afrika, og fremvise det enorme investerings- og udviklingspotentiale, der 

ligger her. 

Ude i verden er kendskabet til befolkningerne i de afrikanske lande syd for Sahara endnu mere begrænset 

end det er tilfældet i Danmark. På folkeskoleniveau og i ungdomsuddannelserne karakteriseres det afrikanske 

folk som meget primitive, f.eks. visualiseres de ofte som buskmænd, pygmæer, kannibaler eller Masaier, der 

lever i og af junglen (Osunde et al., 1996, s. 2). Disse snæversynede fordomme kan i høj grad påvirke 

beslutningstagere i internationale virksomheder i deres søgen efter nye potentielle markeder. For bare 15 år 

siden viste en undersøgelse, der var udformet som et spørgeskema om forholdene i det centrale og sydlige 

Afrika med 100 amerikanske samfundsfagsundervisere som respondenter, at en stor del af dem betragtede 

Afrika som ét land med én fælles kultur (Osunde et al., 1996). Herudover var 92 % af dem af den 

overbevisning, at lerhytter var den foretrukne boligtype. Lerhytter er ganske vist almindeligt forekomne i 

mange afrikanske landsbyer, men faktisk er boligsektoren et af de områder, hvor der investeres stort i 

storbyerne, især i Sydafrika, og selve konstruktionerne er fuldt ud på højde med amerikanske og europæiske 

standarder. Andre af spørgeundersøgelsens resultater, der demonstrerede manglende indsigt, var bl.a., at 

flertallet af respondenterne var enige om, at vilde dyr færdes frit i Afrika og at især tigre findes i store antal i 

den afrikanske jungle. Beskrivelsen af den menige afrikaner som en primitiv person, der lever i pagt med 
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junglens dyr, giver anledning til at tro, at amerikanernes kendskab til afrikanske forhold er baseret på  

historien om Tarzan (Osunde et al., 1996, s. 4). 

De moderne medier er dog i dag med til at give et mere indsigtsfuldt billede af Afrika, skønt deres fokus ikke 

er på solskinshistorierne fra ”det mørke kontinent”. Billederne af Tarzan er nu udskiftet med hungersnød, 

korruption, AIDS, undertrykkelse og måske mest af alt – hjælpeløshed (Glantz, 2005 og Anholt, 2007, s. 

121-122). Det billede, som mange verdensborgere har af Sydafrika, er som følge af de eksisterende 

fordomme udpræget negativt, men der er dog en enkelt person, som i mere end én henseende har skabt håb 

for Sydafrika. Den tidligere præsident Nelson Mandela er verdenskendt for at befri de sorte sydafrikanere fra 

undertrykkelse under apartheid-regimet. Han tilbragte endda 24 år i fængsel i sin kamp for ligestilling, 

hvorefter han udviste sine store diplomatiske evner, som han er verdensberømt for, ved at tilgive de personer 

der havde undertrykt ham, hans familie og hele den sorte del af befolkningen, og på den baggrund har han 

opnået nærmest messiaslignende status ikke blot i Sydafrika, men hos minoriteter verden over. Mandela-

effekten var især stor hos det sorte mindretal i USA, og både samhandelen og turismen steg stødt under 

Mandelas præsidentperiode fra 1994 til 1999, hvor også båndet mellem Mandela og daværende amerikanske 

præsident Bill Clinton var meget stærkt. Men i starten af det nye årtusinde forsvandt historien om Mandela 

og det revolutionerede Afrika langsomt ud i glemslen (Johnson, 2010, kap. 1). Væk var Mandela og Clinton 

og det samme var opmærksomheden på Afrika. På dagsordenen stod i stedet udvidelsen af EU, Kinas 

økonomiske vækst og med George W. Bush som ny leder for den vestlige verden kom også militære aktioner 

mod diktaturstater i Mellemøsten samt frygten for terrorangreb. 

Det var nærmest symbolsk for det glemte Afrika, da Bush i Göteborg d. 14. juni 2001, forud for en rundrejse 

i Afrika, demonstrerede sin manglende indsigt omkring grundlæggende fakta om Afrika, ved at sige "Africa 

is a nation that suffers from incredible disease" (ABC News, 2001), hvor Afrika benævnes som én nation. 

Her viste han med stor tydelighed, at amerikanernes stereotype opfattelse af og manglende viden om 

afrikanske forhold stadig eksisterer i bedste velgående. Bush var muligvis ikke kendt som den mest oplyste 

mand i den vestlige verden, sit magtfulde embede til trods, men denne begrænsede viden om Afrika er uden 

tvivl et verdensomspændende fænomen, som er til stor ulempe for et land som Sydafrika, hvis samfund set i 
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forhold til samfundsudvikling og potentiale, ligger langt væk fra den opfattelse, som mange ikke-afrikanere 

har af landet. Selvom Sydafrika er en repræsentant for hele det afrikanske kontinent, er landet nødt til at 

differentiere sig fra de fattigere lande mod nord for at kunne tiltrække udenlandske investorer og ændre den 

globale opfattelse af sydafrikanere (Anholt, 2007, s.122). Som den førende turistmagnet i Afrika har 

Sydafrika også stor interesse i at korrigere det eksisterende billede af afrikanere og livet i Afrika for bedre at 

kunne tiltrække de turister, der er af den opfattelse, at et besøg i Afrika involverer store risici (Lepp & 

Gibson, 2011, s. 2-3). Med FIFA World Cup 2010 fik Sydafrika tildelt en enestående mulighed for at vise de 

positive sider af Afrika, og selvom daværende præsident Mbeki fremhævede værtskabet som et fælles 

afrikansk foretagende (SADC Today, 2004), havde de også mulighed for at differentiere sig fra resten af 

landene på kontinentet og aflive nogle af fordommene omkring det sydafrikanske samfund. 
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4. Forventningerne til det sydafrikanske værtskab 

 

Inden man er i stand til at vurdere, hvordan de sydafrikanske værter kunne brande landet via FIFA World 

Cup 2010 for dermed at korrigere deres eksisterende negative image, er det nødvendigt at danne sig et 

overblik over, hvilke udnyttelsesmuligheder der var forbundet med Sydafrikas værtskab. Arrangørernes 

Nation Branding-strategi skulle bidrage til at sikre et vellykket værtskab, men hvad var deres, og ikke mindst 

befolkningens, succeskriterier? 

 

4.1 SWOT-analyse af værtskabspotentialet 

 

Analyseværktøjet SWOT anvendes oftest på virksomhedsniveau i forbindelse med markedsanalyser. Men 

denne analysemetode kan også bruges som et led i den strategiske planlægning af større projekter, hvor 

arrangørerne har brug for at analysere deres egen situation til hjælp til at kunne fastsætte realistiske 

succeskriterier. Værktøjets to interne faktorer, styrker (S) og svagheder (W), bruges til at veje 

virksomhedens, eller i dette tilfælde værtslandets ressourcer, omdømme og sociale situation. De to eksterne 

faktorer, Muligheder (O), f.eks. bruges til at beskrive, hvordan værtslandet kan udnytte projektet til at skabe 

økonomisk vækst og samfundsudvikling, og Trusler (T), bruges til at beskrive eventuelle faldgruber, der kan 

hæmme chancerne for et succesfuldt projekt. 

 

Styrker 

 

En af Sydafrikas største forcer i henhold til værtskabet var selve opbakningen til projektet, både i selve 

Sydafrika, men også i hele Afrika. Motivationen til at vise omverden, at Afrika kunne præstere som vært på 
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den globale scene, var enorm. Kendskabet til og glæden ved fodbold var til stede hos stort set alle 

sydafrikanere, så der skulle ikke bruges mange ressourcer på at gøre befolkningen opmærksom på den 

forestående begivenhed, som det f.eks. var tilfældet da USA havde værtskabet i 1994, hvor fodbold ikke 

hører til blandt de mest populære sportsgrene. I forhold til tidligere værtsnationer for mega-events stod 

Sydafrika i en situation, hvor den stereotype opfattelse af befolkningens arbejdsmoral og kompetencer 

gjorde, at man mange steder i verden havde forholdsvist lave forventninger til Sydafrika som FWC-vært. 

Dette faktum kan givetvis have fjerne lidt af presset på Sydafrika, og det gjorde samtidig viljen til afholde et 

vellykket arrangement endnu større. Sydafrikas vellykkede værtskab for VM i Rugby i 1995 var en 

skelsættende begivenhed i landets kamp for at positionere sig som et vækstmarked med et stort potentiale 

(Rogerson, 2009, s. 3). Selvom denne event havde betydelig mindre global interesse end FIFA World Cup, 

var den en uovertruffen intern succes for sydafrikanerne. Den gav befolkningen tro på egne evner, skabte 

sammenhold samt ambitioner om at afholde endnu større arrangementer. Et andet sydafrikansk styrkepunkt 

op til FIFA World Cup 2010 var landets status som Afrikas førende turistdestination med en overflod af 

naturlige oplevelsesmuligheder, såsom prægtige bjerglandskaber, smukke badestrande og et af verdens 

rigeste dyreliv. Den stærke turistsektor var et stort trækplaster for Sydafrika med henblik på at generere 

indtægter på den korte bane. 

 

Svagheder 

Den største svaghed for Sydafrika som værtsland lå i deres dårlige globale omdømme som følge af deres 

graverende sociale problemer - HIV/AIDS, fattigdom, arbejdsløshed, racisme og kriminalitet. Trods landets 

status som en populær rejsedestination ville dette omdømme uden tvivl afholde en lang række turister fra 

hele verden fra at rejse til Sydafrika under FWC. Der skulle derfor øjensynligt investeres store summer i 

markedsføring for at tiltrække de fodboldfans, som frygtede, at sikkerhedsniveauet ikke kunne leve op til 

standarderne i f.eks. vesteuropæiske lande.  
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Landets selvudnævnte prædikat som en ’Rainbow Nation’ lagde mest af alt fokus på den eksisterende 

multikulturalisme i landet, hvilket mange steder i verden henførte tankerne på etnisk opdeling, racisme og 

apartheid (Murai, 2010, s. 24. Desuden havde landet aldrig afholdt en begivenhed i denne størrelsesorden, så 

manglende viden og ekspertise blev også betegnet som en svaghed. 

 

Muligheder 

Med et produkt som FIFA World Cup fik Sydafrika tildelt en unik chance for at booste landets økonomiske 

og sociale udvikling på rekordtid. Økonomisk set kunne denne event medføre øget turisme til værtsbyerne 

under begivenheden og samtidig bruges til at markedsføre landet og lokale produkter vha. mund-til-mund-

princippet samt den massive mediedækning, herunder via de ca. 17.000 journalister (Dwinger, 2010). 

Derudover tvang denne event sydafrikanerne til at forbedre infrastrukturen i værtsbyerne markant, så den 

levede op til FIFA’s høje standarder for bl.a. rejsetid fra hoteller i midtbyen til stadion, vand- og el-

forsyning, sundhedsvæsenet og vigtigst af alt – sikkerheden – i både lufthavnene, værtsbyerne og på stadion 

(Pillay et al., 2009, s. 34). Denne forbedring af infrastrukturen skulle skabe mange jobs før og under 

slutrunden og dermed få en hel del sydafrikanere midlertidigt ud af arbejdsløshed. Desuden ville den nye 

infrastruktur stadig bestå efter FWC og bidrage til en effektivisering af det sydafrikanske erhvervsliv.  

Trods de direkte økonomiske gevinster var det dog forhåbningerne om langsigtede resultater, der af 

arrangørerne blev betragtet som de mest værdifulde. Sydafrika kunne bruge arrangementet til at ændre den 

gængse opfattelse af afrikanere og herved tiltrække udenlandske investorer og øge samhandelen med 

industrialiserede lande. Når man har hele verdens opmærksomhed, har man en unik konkurrencefordel i 

forhold til konkurrerende markeder, og det handler derfor om et smede mens jernet er varmt ved at foretage 

investeringer og indgå aftaler med udenlandske samarbejdspartnere, som kan bestå, når eventen er slut. 

Turismen skulle også gerne forbedres på lang sigt, hvor bl.a. den forbedrede infrastruktur og den enorme 

profilering af Sydafrikas udbud af rejseoplevelser, som ville blive skabt under slutrunden, skulle være med til 

at effektivisere sektoren og tiltrække et større antal udenlandske turister både under og efter eventen. Hos 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


38 
 

tidligere værtsbyer for mega-events har det også vist sig, at de nykonstruerede stadioner er blevet en 

turistattraktion og et varemærke for værtsbyen efter eventen, f.eks. det Olympiske stadion i Beijing – Bird’s 

Nest, der dagligt tiltrækker mellem 20 og 30.0000 turister, selv når der ikke er planlagt nogen 

sportsaktiviteter (Xu & Chisholm, 2009). 

 

Trusler 

En af de største trusler for det sydafrikanske værtskab var risikoen for, at der skulle opstå uforudsete 

hændelser af negativ karakter i forbindelse med eventen. Hvis mediernes fokus blev rettet mod sager uden 

for fodboldbanen, f.eks. tyveri eller vold mod turister, mangelfuld infrastruktur eller overtrædelse af 

menneskerettighederne, ville omverdenen miste tilliden til Afrika som arrangør af globale begivenheder, og 

den stereotype opfattelse af Afrikas evner ville bestå. Herudover var der store bekymringer for, at man 

ligesom det var tilfældet i Japan efter FWC 2002, ikke ville være i stand til at gøre fuldt brug af flere af 

stadionerne efter slutrunden (Pillay et al., 2009, s. 64). Netop stadionerne var sammen med den massive 

opgradering af infrastrukturen store udgiftsposter, der kunne medføre prisinflation og skattestigninger. 

Desuden havde store dele af lokalbefolkningen ikke råd til at købe billetter til kampene, og hvis de primære 

gæster til denne fodboldfest ikke havde mulighed for at deltage, ville det sandsynligvis udløse en massiv 

debat om, hvem der reelt er målgruppen for denne type event. En anden trussel ved Sydafrikas værtskab var, 

at alle de samfundsmæssige og økonomiske gevinster, der ville blive skabt i forbindelse med FIFA World 

Cup 2010, tilfaldt værtsbyerne, og ikke landets udkantsområder, der ville forblive fattige. Det var vigtigt for 

arrangementets succesgrad, at det ikke kun var storbyerne, men hele landet der agerede værter for de 

tilrejsende fodboldfans under slutrunden, og derfor skulle alle sydafrikanere også være med til at høste 

frugterne ved et succesfuldt værtskab. Det hører faktisk til sjældenhederne, at et FWC-år genererer 

økonomisk vækst hos værtslandet, og derfor argumenterede flere forskere på området (bl.a. Matheson & 

Baade, 2004) for, at de direkte omkostninger ved afholdelse af mega-events var for store for udviklingslande, 

og at et værtskab i for eksempel Sydafrika derfor ville være alt for risikabelt (Briedenhann, 2011, s. 7). 
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4.2 Skepsis omkring Sydafrika som værtsland 

 

Et verdensmesterskab i fodbold placeret på det afrikanske kontinent skabte naturligvis et hav af skeptikere 

fra ”traditionelle” fodboldnationer i bl.a. Vesteuropa. Hovedargumenterne fra de internationale skeptikere 

omhandlede især Sydafrikas manglende evne til at kontrollere landets skyhøje kriminalitetsrate, og at man 

derfor ikke kunne sørge for sikkerhed for de mange fodboldturister (afrol News, 2008). Netop sikkerheden er 

et område, hvor man absolut ikke skal spare, da en international begivenhed af denne størrelse er et oplagt 

terrormål, og massakren under OL i München i 1972, hvor 11 israelske atleter og trænere blev dræbt af en 

palæstinensisk paramilitær gruppe delvis på grund af mangelfulde sikkerhedsforanstaltninger, står stadig som 

et skrækeksempel på, hvor galt det kan gå. Eftersom slutrunden i Sydafrika havde deltagelse af flere 

krigsførende nationer, var det absolut nødvendigt at forholde sig til potentielle terrortrusler. 

Den særdeles mangelfulde infrastruktur i landet gav ligeledes anledning til skepsis, hvor især det 

underudviklede offentlige transportsystem, bl.a. fra hotellerne i værtsbyerne til stadion, var spået til at 

forårsage lange ventetider og efterfølgende kødannelse og tumult foran stadion, og frygten for at 

infrastrukturen ikke ville stå færdig til eventen, nåede sågar at brede sig til den ellers optimistiske 

lokalbefolkning (Essa, 2009). Med 100 dage til startskuddet for slutrunden forsøgte den sydafrikanske 

præsident Jacob Zuma dog at mane skepsisen til jorden netop med hensyn til infrastrukturen, da han på et 

statsbesøg i Storbritannien fortalte den internationale presse om arrangørernes omfattende investeringer i 

bl.a. vejnettet, energi, telekommunikation og transport (BuaNews, 3. mar, 2010). Frygten for, at 

sydafrikanerne ikke ville nå at blive klar til tiden, skabte spekulationer om, at FIFA havde en Plan B klar i 

tilfælde af, at sydafrikanerne ikke nåede diverse deadlines eller kunne garantere deltagernes og turisternes 

sikkerhed (Johansson, 2008). 
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4.3 Værtskabserfaring 

 

Efter apartheid blev ophævet i 1994, har den sydafrikanske regering haft fokus på at vise landets potentiale 

frem for omverdenen, og noget et det som sydafrikanere med stolthed har vist frem, er deres store passion for 

sport. Netop derfor har de gået meget målrettet efter at få store internationale sportsbegivenheder til landet. 

Det lykkedes da også at få tildelt værtsrollen for VM i Rugby i 1995 og African Cup of Nations i 1996, 

hvoraf førstenævnte dog kun skabte opmærksomhed i lande, hvor rugby er populært, hvilket primært er på de 

britiske øer og de tidligere britiske kolonier i Oceanien. African Cup of Nations er det afrikanske mesterskab 

i fodbold, som har enorm popularitet, men interessen er dog afgrænset til det afrikanske kontinent. Disse 

værtskaber var succesfulde, men de resulterede alligevel ikke i, at der blev skabt global opmærksomhed 

omkring Sydafrika – til gengæld steg landets værtsambitioner. FIFA havde på daværende tidspunkt allerede 

valgt værtslande for slutrunderne i 1998 og 2002, så derfor satsede Sydafrika i stedet benhårdt på de 

Olympiske Lege. I 1997 nåede Cape Town blandt de sidste fem kandidater i IOC-afstemningen om, hvem 

der skulle tildeles værtskabet for OL i 2004. Byen fik dog færre stemmer end de tidligere OL-byer Rom og 

Athen, hvoraf sidstnævnte vandt afstemningen. Men meget af den skepsis der florerede  omkring Cape Town 

som OL-vært, var identisk med problemstillingerne vedrørende det sydafrikanske værtskab for FIFA World 

Cup 2010. Den høje kriminalitetsrate og den utilstrækkelige infrastruktur skabte tvivl om, hvorvidt byen var i 

stand til at arrangere en event i denne størrelsesorden (Olympics Assessment, 1997). 

 

4.4 Sydafrikas egne forventninger og drømme 

 

Sydafrikas motivation for at afholde verdensmesterskabet i fodbold stammede udadtil fra et ønske om at 

booste den økonomiske udvikling og mindske arbejdsløsheden i landet. Men allerede i planlægningsfasen 

viste tidlige cost/benefit-analyser, at eventen på ingen måde ville blive en lukrativ fornøjelse – på den korte 

bane (Tomlinson et al., 2011, s. 3). Den sydafrikanske regerings vigtigste drivkraft var derfor ifølge 
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Tomlinson et al. (2011) at vise verden, at de, og hele det afrikanske kontinent, var i stand til at varetage store, 

komplekse projekter med global interesse. Dette skulle bidrage til en forbedring af omverdenens overvejende 

negative billede af Afrika og den afrikanske befolkning. Denne event havde ligeledes til formål at styrke den 

sydafrikanske og til dels hele den afrikanske befolknings selvopfattelse. Sammen – og ikke splittet – ville de 

være i stand til at fuldføre et gigantisk projekt, der stillede store krav til bl.a. konstruktion, faciliteter, 

infrastruktur og sikkerhed. Den sydafrikanske forfatter Ivan Vladislavic forklarede med følgende citat, 

hvorledes begivenheden forventedes at spille en vigtig rolle i sydafrikanernes selvopfattelse: 

 

”Events that draw people together are important. They don’t solve the social issues, but they have an 

important symbolic value. People want to feel that they belong, they need reasons to feel part of something 

larger than themselves, some positive reason to get together . . . It’s clear that when the soccer is over, we’ll 

still be sitting with the social problems we had before the event. But I hope some of the positive energy will 

be carried over into the future. I hope the idea that when we South Africans apply ourselves we can make 

things happen carries over into how we approach things like the delivery of social services.” (Tomlinson et 

al., 2011, s. 4-5) 

 

For de fleste sydafrikanere var forhåbningerne og drømmene for slutrunden dog knap så afmålte. På samme 

måde som de fleste danskere kan huske, hvor de befandt sig, da nyheden om angrebene på World Trade 

Center fandt sted i 2001, husker de mange sydafrikanere det øjeblik tilbage i 2004, hvor Sydafrika officielt 

blev tildelt værtskabet for FIFA World Cup 2010 (Pillay et al., 2009, s. 225). På et øjeblik var 

fremtidsudsigterne for den almindelige sydafrikaner ændret radikalt, og de begyndte at drømme om 

beskæftigelse, investeringer, økonomisk vækst, social lighed og forbedret levestandard. 

Forhåbningerne forud for FWC-slutrunden var skyhøje. De sydafrikanske politikere gjorde da også alt, hvad 

de kunne for at få befolkningen til at forstå, at tildelingen af værtskabet og et efterfølgende succesfuldt 

værtskab ville resultere i vidstrakte økonomiske og sociale fremskridt, selvom de allerede inden 

klargøringsfasen blev påbegyndt, var klar over, at de direkte økonomiske indtægter ville være af begrænset 
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omfang. Den sydafrikanske professor i antropologi Detlev Krige spåede sågar i 2006, at slutrunden var en 

guldgrube, der ville medføre, at det fattigdomsprægede land ville se en ende på arbejdsløshed og ulighed 

allerede i løbet af 2010 som følge af værtskabet (Rogerson, 2009, s. 3). Retorik som denne skabte eufori 

blandt sydafrikanerne, men den dannede samtidig et urealistisk billede af eventens økonomiske og sociale 

indvirkning. Selvom udenlandske eksperter ifølge Rogerson (2009, s. 3) var hurtige til at råde arrangørerne 

til at skrue en anelse ned for forventningerne, kan det tænkes, at denne fantasiretorik har været en bevidst 

taktik for arrangørernes side med det formål at samle denne opdelte nation i et forsøg på at sikre, at alle 

sydafrikanere ville yde deres ypperste for at skabe fundamentet for et vellykket værtskab. 

Politikerne havde også klare forhåbninger om, at slutrunden skulle være med til at gavne de 

befolkningsgrupper, der havde lidt allermest under apartheid-regiment. Som led heri besluttede arrangørerne, 

at 10.000 ud af de 55.000 indkvarteringer der skulle udbydes til tilrejsende fodboldfans, skulle tildeles til 

mindre virksomheder i turistbranchen, såsom bed & breakfasts, pensionater og lodges, hvor man ved alle 

tidligere FWC-slutrunder, kun havde udbudt hotelværelser. Ifølge Tourism Enterprise Partnership, som er et 

program, der har til formål at undersøge, hvordan man skaber vækst hos små og mellemstore selskaber og 

hermed mindske den socialøkonomiske ulighed i Sydafrika, konkluderede deres rapport for 2009, at små og 

mellemstore virksomheder udgjorde ca. 90 % af den sydafrikanske turistsektor, hvoraf langt størstedelen var 

familieforetagender tilhørende den sorte middelklasse (Rogerson, 2009, s. 4-5). Ved hjælp af dette nye 

initiativ omkring indkvarteringen ville disse mindre virksomheder således få andel i de indtægter, som ellers 

ville være forbeholdt store hotelkæder, der primært drives af velhavende  hvide sydafrikanere eller 

udenlandske forretningsmænd. 

 

4.4.1 Sydafrikas økonomiske forhåbninger 

 

Den største indtægtskilde ved en FWC-slutrunde stammer fra tv- og markedsføringsrettigheder, som 

udelukkende tilhører FIFA. FIFA skal så til gengæld betale de deltagende lande kompensation for udgifter 
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forbundet med rejser og forberedelse samt præmiebeløb for deltagerlandenes endelige placering i 

turneringen. I forbindelse med FIFA World Cup i Tyskland i 2006 løb FIFA’s udgifter samlet set op på ca. 

$811,5 millioner, mens tv- og markedsføringsrettigheder indbragte FIFA omkring $2,19 milliarder (Pillay et 

al., 2009, s. 56). Værtslandet får derimod deres bid af kagen i form af direkte indtægter fra diverse aktiviteter 

under eventen, som f.eks. fra forbrug hos turister, de deltagende hold og medierne. Herudover kommer så 

billetsalget, som delvist var årsagsgivende til den tyske organisationskomites overskud på $237,5 millioner i 

2006, da stort set alle stadioner kunne melde om udsolgt til alle slutrundekampene. 

Her ses budgettet for organisationskomitéen før FWC 2006 for at give et indblik i pengefordelen under FIFA 

World Cup (beløb i millioner US dollar). 

Tabel 2 

Indtægter  Udgifter  

    

Tilskud fra FIFA 260,5 Organisation 153,3 

Billetsalg (minimum) 306,6 Teknisk infrastruktur 122,2 

Markedsføring 92,2 Medier og image 76,1 

  Transport og logistik 38,0 

  Sikkerhed 38,0 

  Frivillige 31,1 

  Øvrige 200,6 

    

I alt 659,3 I alt 659,3 

Kilde: Pillay et al., 2009, s. 56 

Hertil kom investering i stadionudvikling, som i 2006 var 100 % finansieret af det offentlige ($2,2 mia. 

fordelt på 12 stadioner), hvorimod mere end 60 % af stadionopbygningen og -opgraderingen i Sydafrika blev 

finansieret af de pågældende fodboldklubber, der ejede stadionerne, samt private investorer ($1,35 mia. 

fordelt på 10 stadioner) (Pillay et al., 2009, s. 57-58). 

Billetsalget op til slutrunden i 2010 gik langsommere end forventet, og udsigten til mangel på udsolgte 

stadioner gav anledning til bekymring hos de sydafrikanske værter og især FIFA, som ikke var interesseret i 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


44 
 

at tv-seere verden over skulle være vidne til tomme sæder ved deres flagskibsevent. De fleste lokale 

fodboldfans havde dog på ingen måde råd til billetter, der kostede ca. 700 kr. pr. stk. for de billigste pladser 

og i gennemsnit 1500 kr. Til sammenligning koster det ca. 15 kr. at se kampene i den bedste sydafrikanske 

fodboldrække, og med en arbejdsløshed på ca. 25 % og en gennemsnitlig månedsløn på ca. 1400 kr. var disse 

billetpriser urealistisk høje (Pillay et al., 2009, s. 57). I samarbejde med FIFA forsøgte 

organisationskomitéen at opdele billetterne i kategorier, hvor den billigste kategori indeholdt 15 % af 

billetterne og var forbeholdt sydafrikanere til en pris på ca. 110 kr. for de indledende kampe og op til 800 kr. 

for finalen. Herudover blev 120.000 gratis billetter uddelt til lokale sydafrikanere, hvoraf de 54.000 var 

reserveret til de bygningsarbejdere, der deltog i opbygningen af stadionerne (Channelnewsasia.com, 2010). 

En stor del af fortjenesten i forbindelse med FIFA World Cup skulle stamme fra den øgede turisme, hvor de 

sydafrikanske arrangører forventede ca. 475.000 internationale besøgende (uden for Afrika) i løbet af 

turneringen (Pillay et al., 2009, s. 140), men som følge af den globale finanskrise blev dette tal dog 

nedjusteret til 373.000 i begyndelsen af 2010 (Dwinger, 2010). Ud fra dette tal forventede man, at 

turistsektoren ville opnå indtægter på ca. DKK 10. mia. Desuden havde man kalkuleret med, at 3,5 millioner 

tilskuere ville overvære kampene, hvilket var mere end de tyske værter tiltrak fire år forinden (3,36 mio.) 

(FIFA, 2007, s. 6). Alt i alt forventede arrangørerne en stigning i bruttonationalprodukt på 0,54 % som 

direkte resultat af denne event (Dwinger, 2010).  

For et land præget af høj arbejdsløshed var det også en kærkommen konsekvens, at slutrunden ifølge 

Dwinger og FIFA’s organisationskomité3 ville skabe 145.000 direkte og mellem 245.000 og 450.000 

indirekte jobs, heraf 80.000 i turistsektoren. Komitéen udlagde ligeledes, at slutrunden ville være en stor 

bidragsyder i Sydafrikas kamp for at komme hurtigst muligt gennem den globale finanskrise. Selvom FWC-

slutrunden genererede mange arbejdspladser inden for bygge-, transport- og turistindustrien, skabte den også 

problemer for mange ikke-registrerede sydafrikanske virksomheder, da FIFA i henhold til deres egne 

vedtægter havde kontrol over al handel inden for en radius af 7 km fra de ti FWC-stadioner, og her var 

virksomheder, som ikke betalte skat, ikke velkommen (Pillay et al. 2009, s. 234 og Briedenhann, 2011, s. 8). 

                                                             
3 Ikke at forveksle med den sydafrikanske organisationskomité 
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Ikke-registrerede virksomheder er en stor bidragsyder til beskæftigelsen i Afrika, og i Sydafrika alene 

arbejder 2,8 millioner mennesker i denne form for virksomhed (Briedenhann, 2011 s. 8) – primært sorte, så 

missionen om at alle sydafrikanere skulle have økonomisk glæde af værtskabet holdt i denne henseende ikke 

stik, da en lang række af disse virksomheder, som fortrinsvist var gadesælgere, var nødt til at flytte deres 

forretning væk fra bymidten under slutrunden. 

 

4.4.2 Befolkningens forventninger 

 

En interviewundersøgelse fra 2009 foretaget af den britiske professor Jenny Briedenhann vedrørende 

forventningerne hos indbyggerne i værtsbyerne havde til formål at identificere eventens socioøkonomiske 

effekt  hos de forskellige etniske grupperinger i Sydafrika. 

Kilde: Briedenhann, 2011, s. 13. 

Undersøgelsen havde 668 respondenter fra otte af værtsbyerne, som var ligeligt fordelt på køn, og 

aldersmæssigt svarede respondentgruppen nogenlunde til aldersfordelen i landet. Uden at gå i detaljer med 
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resultaterne af spørgeundersøgelsen, er det i Tabel 3 værd at bemærke, at de sorte (African) sydafrikanere 

var mindre optimistiske end de øvrige etniciteter på de fleste områder, især når man tænker på, at det primært 

var netop de sorte, som skulle have størst udbytte af værtskabet i form af f.eks. jobskabelse og forbedrede 

forretningsmuligheder for små og mellemstore virksomheder (Bob & Majola, 2011, s. 1). Spørgsmål 

angående slutrundens indvirkning på den overordnede samfundsøkonomi viste derimod noget mindre 

bekymring hos de sorte afrikanere, hvor mindre end halvdelen frygtede, at landet ville være dybt forgældet 

efter FWC 2010, hvilket langt størstedelen af de hvide respondenter var enige om, var uundgåeligt (se bilag 

1). De hvide respondenter var også enige om, at investeringerne i stadionudbygning ville have været bedre 

givet ud til boliger, sundhed og uddannelse i de fattigste områder, samtidig med at de var nervøse for 

bæredygtigheden for de nybyggede stadioner. Grunden til disse markante forskelle i forventningerne mellem 

sorte og hvide sydafrikanere skal ifølge Briedenhann (2011, s. 19) findes i de sorte sydafrikaneres såkaldte 

”sociopolitiske kærlighed til fodbold”, som indebærer en overbevisning om, at vejen til et vellykket event 

starter med støtte fra lokalsamfundet. Denne filosofi var med til at sikre en enorm opbakning til FIFA World 

Cup 2010 blandt den sorte befolkning i værtsbyerne. 

 

4.4.3 Landbefolkningens vurdering af FWC 

 

Som tidligere nævnt havde arrangørerne ambitioner om at sørge for, at ikke blot indbyggerne i de ni 

værtsbyer, men hele Sydafrika følte sig som en del af eventen. En undersøgelse foretaget af Urmilla Bob og 

Mbali Majola (2009) omhandlede slutrundens indvirkning på de sydafrikanere, der boede i landsbyer langt 

væk fra værtsbyerne. De udarbejdede blandt andet en spørgeskemaundersøgelse i landsbyen Makhowe, som 

ligger ca. 200 km fra millionbyen Durban, der var vært ved syv af kampene under FWC 2010, og hvor der 

alene var investeret over DKK 1,2 milliarder på konstruktion af et nyt fodboldstadion (Pillay et al., 2009, s. 

47). Mens alle respondenterne var klar over, at slutrunden fandt sted i Sydafrika, var kun 54 % af dem klar 

over, at Durban var en af værtsbyerne, og kun 34 % kunne identificere navnet på det nybyggede stadion 
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(Bob og Majola, 2011, s. 8). På trods af, at disse tal kunne pege på manglende interesse i Sydafrikas 

værtskab, svarede hele 79 %, at de havde ambitioner om at overvære kampene i tv. Mange af respondenterne 

tilkendegav endda stor interesse for at overvære kampene på stadion eller i de opstillede fanparker (officielt 

kaldet Public Viewing Areas). 90 % af respondenterne svarede ligeledes, at FIFA World Cup 2010 ville 

skabe national stolthed og styrke nationens fælles identitetsfølelse uanset farve og social klasse. De fleste af 

respondenterne havde også forventninger om, at slutrunden ville påvirke dem direkte i form af 

turismeindtægter og jobskabelse bl.a. i vildtreservaterne. Denne undersøgelse viste således, at de fleste 

sydafrikanere i provinsen var klar over de potentielle økonomiske gevinster ved værtskabet, om end de, 

ligesom en stor del af bybefolkningen, var mere i tvivl om, hvorvidt de nybyggede faciliteter, stadioner og 

infrastruktur ville blive vedligeholdt efter slutrunden – se bilag 1. 

 

4.4.4 Langsigtede forhåbninger 

 

De sydafrikanske værter havde stor tiltro til, at især turistsektoren ville opleve et boom, der kunne bibeholdes 

efter FIFA World Cup 2010. Først og fremmest regnede de med, at en del af de besøgende under slutrunden 

ville forlænge deres ophold i Sydafrika og besøge ikke-sportsrelaterede seværdigheder i andre dele af landet, 

og herigennem bidrage til, at eventens aftryk på turistsektoren nåede ud til hele landet. Herudover havde man 

også tiltro til, at den såkaldte ”flow-on-effekt”, hvor udenlandske tv-seere får lyst til at besøge landet som 

følge af positive indtryk fra mediernes portrættering af værtslandet, ville opretholde den øgede turistmængde 

fremover. Erfaringer fra tidligere mega-events viser, at det er indtægter fra øget turisme og nye 

forretningsmuligheder efter eventen, der skal sørge for, at de enorme omkostninger forbundet med 

arrangementet tjenes ind (Briedenhann, 2011, s. 6). 

Der var ligeledes langsigtede forhåbninger for to af de største samfundsproblemer i Sydafrika, nemlig 

fattigdom og arbejdsløshed, hvor et succesfuldt værtskab skulle bidrage til, at regeringen kunne indfri deres 
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ambitiøse målsætning om, at både antallet af fattige og arbejdsløse skulle være halveret i løbet af 2014 

(Briedenhann, 2011, s. 13-14). 

Den norske professor, Olav Spilling, som bl.a. har forsket i den langsigtede indvirkning af de 

Vinterolympiske Lege i Lillehammer i 1994 (Masterman, 2009, s. 84), inddeler de væsentligste langsigtede 

mål i fire kategorier: Større international opmærksomhed, Større økonomisk aktivitet (herunder øget 

turisme), Forbedrede faciliteter og infrastruktur samt Forbedrede sociale og kulturelle muligheder. Denne 

kategorisering passer godt til de sydafrikanske værters egne forhåbninger for slutrundens langsigtede 

resultater. 

 

4.5 Delkonklusion - succeskriterier 

 

Ud fra de omtalte forudsætninger og forventninger, kan det fastlås, at det sydafrikanske værtskab indeholdt 

en lang række muligheder for at løfte samfundet, men også risici for, at det ikke ville leve op til 

forventningerne. Det, der talte imod en succes i Sydafrika, var den generelt manglende tiltro til evnerne som 

vært, og det gjaldt både udlandet og dele af lokalbefolkningen. Selvom politikkerne anvendte en retorik, der 

skulle skærme sydafrikanerne for de potentielt negative aspekter af slutrunden, var der stadig en stor del af 

befolkningen, der ikke troede på en økonomisk succes, hverken mht. direkte indtægter eller langsigtede. 

Desuden stod de udenlandske turister ikke ligefrem i kø for at booke en rejse til Sydafrika, da frygten for 

sikkerhedsproblemer og kriminalitet var stor bl.a. grundet den manglende værtskabserfaring. 

Men trods denne skepsis vejede værtskabets muligheder øjensynligt tungere end faldgruberne. En forbedret 

infrastruktur havde eksempelvis ingen negative bivirkninger, mens det udpræget negative sydafrikanske 

image stort set kun kunne forbedres.  

Mens det store opbud af internationale medier og antallet af turister skulle bidrage til at opfylde 

arrangørernes målsætning, som primært var de langsigtede indtægter, herunder imageændringer og flow-on-
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effekt af turister, var befolkningen mere interesseret i de direkte indtægter fra større jobskabelse og 

turismeindtægter både i byerne og på landet. Befolkningens succeskriterier bl.a. mht. jobskabelse for ikke-

registrerede virksomheder og løfterne om at inddrage landbefolkningen i værtsrollen, blev delvist overset, 

mens der i højere grad blev fokuseret på de langsigtede succeskriterier. Dette viste sig bl.a. i form af forsøget 

på at løse den problematiske billetsalgskrise og derved undgå halvfyldte stadioner, så alverdens tv-seere ville 

få indtryk af, at de sydafrikanske værter havde arrangeret et fejlfrit event og således genfinde tiltroen til 

Afrikas evner. Det var så at sige vigtigere for arrangørerne, at vise omverdenen, at de kunne skabe et 

vellykket arrangement, end at lokalbefolkningen oplevede direkte økonomiske gevinster. Med stor 

turismetilstrømning og imageændringer som de primære succeskriterier var det nødvendigt for arrangørerne 

at designe en strategi for, hvordan målene kunne indfries. 
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5. Nation Branding-strategi 

 

5.1 Konkurrencedygtig identitet 

 

Ifølge ”brandingguruen” Simon Anholts teori omkring konkurrencedygtig identitet er der seks ”naturlige” 

kanaler, der er med til at skabe og ændre et Nation Brand. 

 Turisme: Turismepromovering og turisternes indtryk ved besøg i landet er det potentielt mest 

indbringende og dermed vigtigste aspekt i en Nation Branding-strategi. 

 Eksport: Et stærkt eksportbrand kan i høj grad også være med til at opbygge et stærkt Nation Brand. 

Tag f.eks. Mercedes (Tyskland) og Sony (Japan), der er i kraft af effektive Product Branding-

kampagner, har været med til at styrke det nationale image. 

 Regering: Politiske beslutninger, der bliver nævnt i internationale medier, især vedrørende 

menneskerettigheder, kan påvirke brandet i positiv eller negativ retning. 

 Investering og immigration: Den måde, hvormed et land forsøger at tiltrække udlandsinvestering 

eller udenlandsk arbejdskraft, påvirker også Nation Brandet. 

 Kultur: Sportsaktiviteter, kunstnere, kunstværker og landets kulturelle værdier kan også spille en 

central rolle i et lands identitetsimage. 

 Befolkningen: Den adfærd, som landets indbyggere udviser 

over for andre nationaliteter både i deres eget land og som 

turist, er med til at forme det image, der bl.a. er med til at skabe 

fordomme og stereotypering omkring alle landets indbyggere 

og dermed for hele nationen. 

Hvis man ønsker at styre sit Nation Brand og gøre det så konkurrencedygtigt som muligt, er det essentielt, at 

man er bevidst om disse seks kanaler, der alle påvirker landets internationale relationer. De seks kanaler for 
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Nation Branding-strategi er ifølge Anholt de eneste metoder til aktivt at styre landets destinationsimage væk 

fra eksisterende fordomme og stereotypering (Anholt, 2007, s. 26-27). 

 

5.1.1 Nation Brand-indeks 

 

Som regeringskonsulent i flere lande hjælper Simon Anholt med at etablere politiske initiativer, der styrker 

samhandel, turisme og kulturelle relationer mellem de pågældende lande og omverdenen. Dette gøres ved at 

analysere at lands image og omdømme og herefter udnytte dets forcer og aflive eventuelle myter eller 

nedtone negative kendetegn (Anholt, 2009b). Sammen med analyseinstituttet GfK Roper Public Affairs & 

Media har Simon Anholt etableret et indeks, der har til formål at sammenligne andre landes opfattelse af de 

forskellige sektorer, organer og kulturelle karakteristika, der til sammen udgør et lands nationale image. P.t. 

indbefatter indekset 50 lande, hvori Danmark blev inkluderet efter Muhammed-krisen i 2006. 

Undersøgelsesmetoden involverer et panel på ca. 30.000 personer fra 25 forskellige lande, der beskriver 

deres opfattelse af de 50 undersøgelseslande ud fra Anholts seks brandingkanaler. I 2010 var det USA, 

Tyskland og Frankrig, der toppede listen, mens Sydafrika, som sammen med Nigeria er de eneste afrikanske 

repræsentanter syd for Sahara, var at finde i den nedre halvdel af indekset. Sydafrikas rangering har været 

mere eller mindre konstant frem til 2008, hvor det seneste fuldt offentliggjorte indeks blev frigivet. Her var 

de placeret som nr. 37 (Nation-Branding, 2008) 

Simon Anholt og GfK Roper er dog ikke de eneste, der kategoriser og sammenligner Nation Brands. 

Konsulentvirksomheden FutureBrand udarbejder i samarbejde med BBC World News en årlig undersøgelse 

over Country Brands i 110 forskellige lande verden over. FutureBrands fem analyseparametre er: 

 Værdisystem, herunder politisk frihed, ytringsfrihed og miljøbevidsthed. 

 Livskvalitet, herunder uddannelse, sundhed og sikkerhed. 

 Turisme, herunder seværdigheder, madkultur og valuta for pengene. 

 Kultur, herunder natur, historie og kunst. 
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 God forretning, herunder investeringsklima, teknologianvendelse og faglært arbejdskraft. 

Undersøgelsesmetoden bestod i 2010 af spørgeskemaer hos 3.400 erhvervs- og fritidsrejsende samt 

dybdegående fokusgruppeinterviews i 14 storbyer verden over. Respondenterne blev her adspurgt om deres 

forudgående kendskab og forhold til landet i henhold til de fem parametre, hvorefter landene blev 

sammenlignet i et Country Brand-indeks. I indekset fra 2010 indtog Sydafrika en 31. plads foran mere 

udviklede lande som Belgien, Brasilien og Sydkorea. Danmark indtog en 19. plads på den samme liste, der 

domineres af engelsktalende lande med Canada, Australien og New Zealand i spidsen (Futurebrand, 2010). 

Selvom de to indekser har forskellige analysemetoder og dermed forskellige resultater, indikerer de begge, at 

det sydafrikanske samfund på nogle områder er milevidt fra de højtudviklede lande, især inden for 

områderne Livskvalitet og God forretning. 

 

5.1.2 Succesen i Tyskland 

 

Det kan måske virke som en særdeles omkostningskrævende og nærmest umulig opgave for et land som 

Sydafrika, hvor samfundsproblemerne er mange og løsningsforslagene til at komme dem til livs er få, at 

forbedre sit image og dermed rykke op på brandindekserne, selv med en mega-event til at kickstarte 

udviklingsprocessen.  

Da Tyskland i 2000 blev tildelt værtskabet for FIFA World Cup 2006, havde landet ligesom Sydafrika et 

særdeles plettet globalt image og ligeledes økonomiske og sociale problemer. Selvom Tyskland ikke er en 

udviklingsøkonomi, men et rigt samfund med en høj levestandard, gav værtskabet en enestående mulighed 

for at løfte hele det tyske samfund. Uden for Europas grænser var tyskernes image stadig forbundet med 

deres særdeles blakkede historie, hvor 2. verdenskrig, Hitler, jødeforfølgelsen og Berlin-muren udgjorde det 

primære kendskab til landet. Dette stereotype billede var især en klods om benet for den tyske turistsektor. I 

erhvervslivet var tyskerne dog kendetegnet som både effektive og handlekraftige mennesker, men de blev 

også betegnet som kolde og kyniske (Hilgers et al., 2009, s. 3). Den tyske økonomi hørte til blandt de største 
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i verden og væksten var stabil, men i 2005 nåede arbejdsløsheden nye højder, da mere end 12 % af 

arbejdsstyrken, eller over 5 millioner indbyggere, stod uden job (Schwarz, 2005). Situation var ved at 

udvikle sig til en national depression, da tyskerne  blev henholdende med at investere i bl.a. fast ejendom og 

biler. Under denne krise begyndte der sågar at opstå tilfælde af xenofobi, især i den østlige del af landet, hvor 

politikerne så sig nødsaget til at frabede mennesker af afrikansk afstamning i at opholde sig i udsatte områder 

(Eberl, 2010). 

Slutrunden i 2006 kom derfor på et tidspunkt, hvor Tyskland havde allermest behov for optimisme, 

sammenhold og glæde. Og selvom investeringerne var store, overgik resultaterne alle forventninger (Pillay et 

al., 2009, s. 136-137). For det første var der mere eller mindre fuldt hus til alle kampene (99,5 % udsolgt i 

snit (Hilgers et al., 2009, s.6)), og udenfor stadionerne var der fælles folkefest blandt tyske og de mere end to 

millioner udenlandske fodboldfans. Denne glædesfest strakte sig over en hel måned, hvor turisterne festede 

med de lokale beboere i de 12 værtsbyer i dagtimerne og senere ved de spektakulære 

storskærmsarrangementer i de opførte fanparker under kampene. Disse parker var et glimrende alternativ for 

de fodboldfans, som desværre ikke kunne få billetter til kampene, og i løbet af slutrunden tiltrak parkerne ca. 

21 millioner gæster (Hilgers et al., 2009, s. 7). Også det enorme sikkerhedsopbud var med til at skabe et trygt 

billede af Tyskland, som stod i dyb kontrast til landets voldelige fortid, da man bl.a. havde hyret ca. 250.000 

politibetjente og yderligere 16.000 sikkerhedsfolk til at afværge al eventuel uro og trusler (Hilgers et al., 

2009, s. 2-3). 

Tysklands fremragende værtskab havde i manges øjne simpelthen overgået den sportslige side af eventen, for 

dagen efter finalen skrev den britiske avis The Times ”Never mind the final, Germans are the real World 

Cup winners” (Times, 2006). Og i tiden efter slutrunden har tyskerne høstet de enorme gevinster, der er fulgt  

i kølvandet på det succesfulde værtskab. Arbejdsløsheden styrtdykkede, og i starten af 2007 var 1,5 millioner 

arbejdsløse tyskere kommet i arbejde i forhold til bare to år forinden (New York Times, 2007). Tyske 

forretningsfolk blev pludselig beskrevet som humoristiske, varme, moderne og kreative, og da Anholt’s 

årlige Nation Brand-indeks udkom i slutningen af 2007, toppede Tyskland listen over de mest beundrede 
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Nation Brands i verden4. Den tyske brandingkampagne op til og under FWC 2006, som gik under sloganet 

’Tyskland – Ideernes land’, havde til formål at sælge Tyskland som et sted, der var værd at besøge. 

Kampagnen bestod blandt andet af knap 200 mindre sports-, underholdnings- og kulturevents i 45 tyske byer, 

hvor mere end 3,5 millioner tyske og udenlandske besøgende tog del i diverse fritidsaktiviteter, men den 

bestod også i at uddanne ca. 6.000 ansatte i hotel- og restaurationsbranchen i at give fodboldturisterne en 

varm og hjertelig oplevelse i landet.  Det var også første gang, at det officielle 

FWC-logo ikke var domineret af en reference til den sportslige del af eventen. Det 

officielle logo indeholder som regel en fodbold eller FWC-trofæet som det 

centrale element, men i 2006 signalerede logoet i højere grad glæde og samvær 

end fodbold, hvilket også blev understreget af det officielle slogan for eventen – ”A time to make friends”. 

Den positive stemning hos de besøgende fodboldfans og Tysklands dertilhørende succes som værtsnation 

understreges af Florek et al.’s (2008) undersøgelse af eventens indvirkning på newzealandske fodboldfans, 

som viste, at 76,7 % af de tilrejsende fans havde ’en særdeles positiv’ opfattelse af Tyskland efter FWC-

slutrunden sammenlignet med kun 19,4 % inden eventen. Respondenterne gav ligeledes de tyske værter store 

roser, da de blev spurgt ind til niveauet for bl.a. service, sikkerhed, underholdning og multikulturel 

atmosfære. Dette resultat understreger dermed, at udenlandske sportsturister er opmærksomme på de ikke-

sportslige aspekter af et værtskab. 

Værtsnationerne for mega-events har altid tårnhøje ambitioner omkring eventen, fordi potentialet er så stort, 

men det hører til sjældenhederne, at alle ambitioner i forhold til turisme, omsætning, beskæftigelse og Nation 

Branding bliver realiseret, som det var tilfældet i Tyskland (Hilgers et al., 2009, s. 2). Succesen i Tyskland 

viste de sydafrikanske arrangører, at muligheden for at udvikle samfundet på en 

måde, som intet politisk initiativ kan matche, er til stede. Sydafrikas historie har 

ligesom den tyske givet landet et blakket ry, som er vanskeligt at korrigere, og med 

flere og mere omfattende sociale problemer har Sydafrika mere på spil end deres 

forgænger. Der var dog ingen tvivl om, at det ville blive svært at leve op til tyskernes 

                                                             
4 Tysklands havde forbedret sig inden for alle 17 kriterier i Anholts Nation Brand Indeks 
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præstation, men alligevel proklamerede den daværende sydafrikanske præsident Thabo Mbeki ved 

præsentationen af det officielle FWC-logo for FIFA World Cup 2010, at Sydafrika havde ambitioner om at 

arrangere den mest succesfulde FWC-slutrunde nogensinde (Eberl, 2010). 

 

5.1.3 Destinationsimage 

 

Til at indfri Mbeki's løfte om at arrangere et mere succesfuldt værtskab end det tyske, havde de 

sydafrikanske arrangører brug for en brandingkampagne, der fik omverdenen til at glemme alle de negative 

associationer, som var forbundet med Sydafrika.  

Til at beskrive individets mentale repræsentation af kendskabet til, følelserne omkring og den generelle 

opfattelse af et bestemt sted bruger man ofte begrebet destinationsimage (Florek et al., 2008, s. 4). Denne 

holdningsmæssige konstruktion udvikles på baggrund af enkelte udvalgte indtryk ud fra den samlede 

mængde af oplysninger og associationer, man har om det pågældende sted. Det behøver ikke at være et sted, 

som man har besøgt, da et destinationsimage kan være sammensat ud fra f.eks. fordomme, personhistorier 

eller forventninger til destinationen. Således kan et destinationsimage manipuleres ved hjælp af 

reklamekampagner, hvis overordnede formål er at opfordre modtagerne til opleve landet med egne øjne. Et 

destinationsimage er da også mest modtageligt over for regulering og udvikling, når individet besøger det 

pågældende sted, og derfor er det essentielt for markedsføringen af en destination, at den besøgende 

præsenteres for overvejende positive indtryk. 

 

5.1.4 Brand South Africa 

 

Ifølge Yasuko Murai (2010) har en Nation Branding-strategi to centrale målsætninger. Den ene målsætning 

er som førnævnt at promovere brandet over for internationale investorer og turister. Den anden, og mindst 
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lige så vigtige målsætning, er at promovere brandet internt i landet – over for landets indbyggere. Logikken 

bag denne strategi er, at indbyggerne er en del af selve brandet. Det er så at sige dem, som skal udleve 

brandet (Murai, 2010, s. 5). Hver gang en international turist eller investor interagerer med en sydafrikaner, 

eller når en sydafrikaner rejser rundt i verden og møder andre nationaliteter, påvirkes Sydafrikas image.  

Det er således afgørende for en succesfuld brandingstrategi at fremhæve nationale egenskaber, som borgerne 

kan stå inde for og repræsentere, og som samtidig kan vække interesse hos potentielle investorer og turister, 

når brandet udleves globalt. Ideen med, at landets indbyggere alle skal udleve det samme brand, er dog ifølge 

Simon Anholt en umulighed, da folk er forskellige og ikke kan lade sig styre af regeringens retningslinjer for 

adfærd og identitet. Med denne vurdering har Anholt skabt debat om, hvorvidt Nation Branding-kampagner 

overhovedet er pengene værd og om Nation Branding i det hele taget er muligt (Riis-Larsen, 2010). Måske er 

Nation Branding blot et naturligt fænomen, der ændrer sig med tiden ud fra nationale begivenheder med 

international mediedækning (Anholt, 2007, s. 47). Selv hvis Anholt skulle have ret i, at den interne del af 

Nation Branding ikke tjener sit tiltænkte formål, kan Murai's dobbeltsidede tilgang til Nation Branding-

strategi stadig være nyttig. En intern brandingkampagne kan f.eks. udformes, så den giver befolkningen 

forhåbninger om en lysere fremtid ved at opmuntre til samarbejde mod et fælles mål, som alle landets 

indbyggere kan få gavn af (Murai, 2010, s. 26-27). Dette kunne i henhold til denne undersøgelse eksempelvis 

være et vellykket værtskab for FIFA World Cup 2010. 

IMC (International Marketing Council of South Africa) blev etableret i August 2002 med det formål at 

forsøge at ændre den gængse opfattelse af Sydafrika, så den afspejlede et mere positivt billede af 

befolkningen og investeringsmulighederne i landet. IMC stod dog over for en problematisk opgave i 

forbindelse med tilrettelæggelsen af deres Brand South Africa-kampagne. Med landets enorme splittelse mht. 

etnisk tilhørsforhold, sprog, religion, levestandard, uddannelse m.m. var det, set i lyset af Anholts manglende 

tiltro til effekten ved intern Nation Branding, en særdeles vanskelig opgave at skabe en national identitet, 

som alle sydafrikanere kunne stå inde for og være med til at afspejle på globalt plan og herigennem gøre 

landet konkurrencedygtigt (Murai, 2011, s. 12). Sydafrika havde ingen naturlig fælles identitet (i hvert fald 

ikke nogen positivt), så derfor var det nødvendigt at konstruere nogle nye nationale værdier fra bunden. 
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Denne identitetsskabelsesproces blev reelt påbegyndt allerede i 1994, inden Nation Branding var et kendt 

fænomen i Sydafrika, da Apartheid-regimet faldt og ANC med Nelson Mandela i spidsen lancerede et nyt 

flag, en ny nationalhymne og en ny forfatning. Med begreber som  ”The New South Africa” og ”The 

Rainbow Nation” blev Nation Branding-processen sparket i gang. Størstedelen af befolkningen kunne 

sagtens bakke op om sloganet ”New South Africa”, da deres fortid præget af social uretfærdighed var et sort 

kapitel i landets historie, som på ingen måde kunne inkorporeres som en del af den nationale identitet. 

 

5.1.5 Rainbow Nation 

 

Mens ”The New South Africa” var et forholdsvis neutralt og harmløst slogan, var det en noget mere 

kontroversiel betegnelse, som den nobelprisvindende ærkebiskop Desmond Tutu anvendte, da han kaldte 

Sydafrika for ”The Rainbow Nation”. Ifølge Tutu skulle dette udtryk afspejle landet som et multikulturelt 

samfund, hvor alle mennesker uanset farve og religiøs overbevisning levede i harmoni med hinanden. 

Ydermere er den bibelske fortolkning af regnbuen et symbol på fred, men da Sydafrika de følgende år stadig 

hørte til blandt de mest kriminelle og mest splittede samfund i verden, virkede dette prædikat meget 

utroværdigt for omverdenen (Valji, 2003, s. 25-26). En stor del af den sydafrikanske befolkning var dog 

stolte over Tutu’s betegnelse af landet som en regnbuenation, og de var også stolte af deres mangefarvede 

flag, som netop blev skabt på baggrund af Tutu’s beskrivelse (Baines, 1998). Problemet med betegnelsen 

regnbuenationen bestod som tidligere nævnt i, at Sydafrika på ingen måde kunne leve op til dette prædikat. 

For mens mangfoldigheden blev markedsført som nationens varemærke og beskrevet som en 

konkurrencefordel for investorer på det globale marked, forblev omverdenens interesse i at investere i 

Sydafrika minimal, da mediernes billede af Sydafrika tog afsæt i de massive sociale problemer som 

kriminalitet, ulighed og fremmedfjendskhed, hvilket langt fra var en hyldest til landets mangfoldighed. I 

manges øjne var billedet af Sydafrika ikke mangefarvet, men sort/hvidt, da de sociale problemer stort set kun 
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gjaldt de sorte sydafrikanere, mens den økonomiske opblomstring primært gjaldt de hvide (Butler, 2009, s. 

53). 

Som følge af den negative respons på brandet ændrede ANC i 1997 retorikken fra ”rainbowisme” til 

begrebet ”panafrikanisme” (Ndlovu-Gatsheni, 2011, s.4). I stedet for at fremhæve forskellighed og splittelse 

skulle nationen udstråle en fælles afrikansk kultur, som bandt dem sammen med resten af kontinentet. Denne 

simple ændring af sprogbrug signalerede sammen med det spraglede flag til omverdenen, at Sydafrika var et 

afrikansk samfund, som var rodfæstet i afrikansk kultur, men med plads til alle uanset etnicitet, religion og 

sprog. Selvom den sydafrikanske kultur på en lang række områder adskiller sig markant fra de øvrige 

afrikanske lande, øgede denne fokus på panafrikanisme interessen for landet. 

 

5.1.6 Gateway to Africa 

 

IMC's nye Brand South Africa-kampagne blev lanceret i 2002 under titlen ”South Africa – Alive With 

Possibility” og var hovedsageligt designet til at skulle sælge Sydafrika til sydafrikanerne selv (Murai, 2011, 

s. 3). IMC's kampagne udviklede sig med årene til at blive mere globalt orienteret. Det aktuelle slogan 

”Gateway to Africa”, som også blev anvendt under FIFA World Cup 2010, holder fast i henvisningen til 

panafrikanisme, og samtidig indikerer det over for potentielle investorer, at Sydafrika er hoveddøren til hele 

det afrikanske marked, som samlet set indeholder et enormt potentiale med over en milliard indbyggere og 

30 millioner kvadratkilometer med et hav af naturressourcer. Denne nye strategi har allerede båret frugt, idet 

Sydafrika pr. 2011 blev optaget i BRIK-samarbejdet (se afsnit 6.2.1), hvis folkerige og økonomisk 

ekspansive medlemslande anså landet som en strategisk allieret i den fremtidige kamp for at etablere sig på 

og øge samhandlen med det afrikanske marked. 

I Cape Town's markedsføringskampagne for deres ansøgning om OL-værtskabet i 2004 blev der ligeledes 

brugt en retorik, som havde store lighedspunkter med FWC 2010-kampagnen. Sydafrika blev beskrevet som 
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et ungt demokrati, som søgte en frisk start efter en blodig og undertrykkende fortid, og Cape Town blev 

beskrevet som indgangen til det afrikanske kontinent, der rummede et stort potentiale for investering. Og på 

samme måde som Sydafrika forsøgte at brande FIFA World Cup 2010, som ’et afrikansk værtskab’, udtalte 

økonomidirektøren for komitéen for Cape Town’s OL-bud, Michael Fuller, "Our bid is a South African bid. 

It is not a city bid” (Lewthwaite, 1997). 

 

5.2 Turisme ved mega-events 

 

Hvis en mega-event skal blive en succes, er et af de vigtigste parametre at øge antallet af turister under 

eventen. Pillay et al. opdeler turismeaspektet af FWC i tre dele (2009, s. 131). For det første vil den massive 

mediedækning øge synligheden af værtsbyerne, hvilket øger det globale kendskab til byerne og sørger for 

flere turister både under og efter eventen. For det andet øger selve eventen antallet af besøgende i landet, 

hvilket resulterer i flere indtægter til værtsnationen. For det tredje vil selve planlægningen af en mega-event, 

både hvad angår infrastruktur samt økonomiske, samfundsmæssige og sociale aspekter, styrke hele den 

sydafrikanske turistsektor på lang sigt. 

Det er dog vanskeligt at måle, hvor stor en fremgang turistsektoren gennemgår i forbindelse med en mega-

event, da den overlapper med andre sektorer, f.eks. transport, bygge- og anlæg, gastronomi og detailhandel, 

hvilket gør det vanskeligt at fastslå nettoeffekten på turismeområdet (Pillay et al., 2009, s. 135). En mega-

event kan også fortrænge den normale turisttilstrømning til værtslandet, da prisstigningerne på hotelværelser 

eller anden form for indkvartering i nogle tilfælde afskrækker de potentielle besøgende, som ikke er 

sportsinteresserede (Roche, 2000, s. 140). I juni og juli, hvor FWC 2010 fandt sted, var det vinter i 

Sydafrika, og derfor uden for den normale turistsæson, så derfor havde arrangørerne ikke så stor fokus på, at 

der kunne være en stor mængde ikke-sportsinteresserede turister, der ville fravælge Sydafrika som 

rejsedestination pga. FWC-slutrunden. 
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Historisk set foreligger der meget få retvisende analyser af turismeindtægter for en værtsby i forbindelse med 

en mega-event, men de få der findes, bl.a. Pyo et al. 1988 (Roche, 2000, s. 140-141), viser faktisk 

overvejende negativer resultater. Der er simpelthen ikke nok besøgende under eventen til at dække 

eventomkostningerne, og netop derfor er det nødvendigt at fokusere på de langsigtede gevinstmuligheder 

som medieeksponering og image, når man skal udregne succesgraden af en mega-event. Til vurdering af den 

samlede turismeeffekt på kort sigt er det også vigtigt at medregne områder som infrastruktur, services, 

reklamekampagner, kundetilfredshed og positiv omtale (Roche, 2000, s. 141). Disse områder skal sikre 

goodwill i forhold til landets image, så der skabes fortjeneste på international turisme fremover. 

Der findes ingen internationale organer, der beskæftiger sig med evaluering af omkostninger, turismeeffekt 

og imageændringer i forhold til FIFA-slutrunder på samme måde som den Internationale Olympiske 

Komité’s (IOC) OGGI-projekt (Olympic Games Global Impact), hvor eventens indvirkning på værtsbyen 

løbende bliver fulgt, målt og evalueret fra konceptualiseringsfasen og 11 år frem (Pillay et al., 2009, s. 135-

136). Men hvis man kigger på de tre foregående FIFA World Cups hver for sig, tegner der sig forskellige 

billeder af den samlede turismeeffekt. I 1998, hvor Frankrig havde værtskabet, oplevede man en gigantisk 

tilstrømning af turister under selve slutrunden, bl.a. fordi Frankrig lå centralt placeret i forhold til mange af 

deltagerlandene. Fire år senere, da Sydkorea og Japan havde værtsrollen, var turismetilstrømningen dog 

markant lavere end i Frankrig. Ifølge Toohey et al. (2003) skyldtes dette fald til dels den øgede frygt for 

terrorisme efter flyangrebene i New York i 2001, samt værtslandenes geografiske placering – langt væk fra 

størstedelen af deltagerlandene.  

I 2006 foregik slutrunden atter i Europa, hvor de tyske værter oplevede en kolossal tilskuertilstrømning på 

næsten 3,5 millioner. Som nævnt i afsnit 5.1.2 var det tyske værtskab også en succes uden for 

fodboldstadionerne, da de store fanparker, der var etableret tæt ved stadionerne i alle værtsbyerne, både 

skabte stemning, mindskede kødannelse og genererede positiv feedback fra de besøgende under eventen. 

Grunden til dette tiltag var, at undersøgelser af seeradfærden i Europa under FIFA World Cup i 2002 i Japan 

og Sydkorea viste, at mellem 20 og 25 % af seerne foretrak at se kampene ved lokale 

storskærmsarrangementer, og også i værtslandet Sydkorea valgte flere millioner at se det nationale 
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landsholds kampe uden for hjemmet (FIFA, 2002). De 15 officielle fanparker, som de tyske arrangører havde 

opført rundt omkring i landet i forbindelse med slutrunden i 2006 genererede hele 18 millioner besøgende, 

og det var derfor en perfekt location for slutrundens mange partnere og sponsorer til produktkampagner, salg 

af FWC-merchandise samt mad og drikkelse (Pillay et al., 2009, s. 136). Dette tiltag havde selvsagt stor 

interesse for de sydafrikanske værter fire år senere, som under kampene kunne anvende fanparkerne som et 

værested for de sydafrikanske fodboldfans, der ikke havde råd til billetter. Her  kunne de i stedet opleve 

kampen på storskærm og feste med internationale sportsturister. 

 

5.2.1 Sportsturister 

 

Én ting er at tiltrække et stort antal turister, en anden ting er at tiltrække den type turister, der giver det størst 

mulige økonomiske afkast. 

En af de blomstrende områder inden for turistbranchen er sportsturisme. En sportsturist kan ifølge Gammon 

& Robinson (2003, s. 3) opdeles i to typer; en såkaldt ’blød sportsturist’ er en person, der vælger 

rejsedestinationer med henblik på deltagelse i sportsaktiviteter, f.eks. bjergbestigning, golf, skisport eller 

sejlads. En ’hård sportsturist’ planlægger sin rejse med udgangspunkt i en større sportsevent, f.eks. en 

international fodboldkamp, OL eller Formel 1.  

I gennemsnit foretager de hårde sportsturister 12 millioner internationale rejser til destinationer med 

sportsevents – et tal som er stødt stigende (Caribbean Tourism Organization, 2010). Man skulle egentlig tro, 

at den enorme tv- og mediedækning af diverse sportsbegivenheder fik folk til at blive hjemme i sofaen. Men 

medierne har samtidig været gode til at markedsføre sportsidoler, som folk gerne vil opleve ’live’. Desuden 

bliver stemningen under de store sportsbegivenheder for det meste portrætteret som et fællesskab baseret på 

glæde og eufori – noget, som mange mennesker i en verden præget af naturkatastrofer, sygdom, kriminalitet, 

korruption samt en tilværelse, der ofte ligger faste rammer, alt for sjældent udsættes for. 
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Værtsbyerne foretager derfor store investeringer for at gøre deres event så tiltrækkende for sportsturisterne 

som overhovedet muligt, bl.a. ved at arrangere festivaler, koncerter eller andre særarrangementer 

sideløbende med mega-eventen. Eftersom flere af de mest populære sportsgrene på globalt plan også er 

populære i Sydafrika, har den sydafrikanske turistbranche forsøgt at brande landet som et sportsland 

(TuristNyt, 2003), og især det gunstige klima i de store havnebyer, Cape Town, Port Elizabeth og Durban har 

udviklet sig til populære rejsemål for både bløde og hårde sportsturister. 

Magdalena Florek et al. (2008) foretog som nævnt tidligere en dybdegående analyse af, hvad der fik 

newzealandske sportsturister til at tage den lange tur til Tyskland i 2006, og hvilken opfattelse de havde af 

værtslandet før, under og efter eventen. Disse newzealandske fodboldfans må betegnes som ”særdeles hårde” 

sportsturister, da deres nationale fodboldhold ikke var kvalificeret til slutrunden i 2006. Deres oplevelser ved 

eventen kunne derfor ikke influeres af den sportslige præstation af deres favorithold, da de ikke deltog, 

hvilket har resulteret i et mere objektivt og retvisende billede af det tyske værtskab. Som det fremgår af 

undersøgelsen (se bilag 2) var en af de største motivationsfaktorer selve fodboldturneringens 

tiltrækningskraft, men også forventninger om sociale og kulturelle oplevelser var en vigtig faktor. 

 

5.2.2 Økoturisme 

 

Som nævnt tidligere var det en stor udfordring for Sydafrika at sørge for, at det ikke kun var værtsbyerne, 

men hele nationen, der agerede værter for de mange tilrejsende gæster, så også yderområderne kunne opleve 

socioøkonomisk udvikling som følge af eventen. Dette var dog aldeles vanskeligt, da eksempelvis al 

investering i infrastruktur og faciliteter gik til værtsbyerne. Derfor forsøgte Sydafrika i forbindelse med 

slutrunden, udover sportsturister, også at tiltrække tilhængere af det nymoderne fænomen ’økoturisme’ (Bob 

& Majola, 2011, s.5).  

Antallet af økoturister er stødt stigende i det moderne samfund, hvor miljødebatten om CO2-udledning, 

bæredygtighed og beskyttelse af truede dyrearter spiller en stor rolle og har relevans for alle mennesker. I 
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stedet for de traditionelle storbyferier med shopping og gourmetmad, eller de populære charterferier til 

destinationer med sol og badestrande, hvor mængden af kulturelle oplevelser er begrænset, da stort set alle 

menneskerne her enten er turister eller arbejder i turistbranchen, fokuserer økoturister på at få et personligt 

kendskab til den lokale kultur, flora og fauna. De foretrækker uberørte eller beskyttede områder, der ikke er 

overdænget af turister, og hvor de via direkte kontakt med de lokale beboere får unik indsigt i lokale 

livsvilkår og traditioner (Pillay et al., 2009, s. 166). Mange økoturister vælger netop denne rejseform for at 

bidrage til at opretholde skrøbelige naturområder og fattige lokalsamfund, så derfor er det vigtigt at tiltrække 

denne type turister, hvis man vil undgå en global urbanisering. Økoturisme finder især sted i Sydamerika, 

Afrika og Østeuropa, men har efterhånden udviklet sig til hele verden. 

Som nævnt i afsnit 4.4 forsøgte de sydafrikanske arrangører at ”lokke” en del af fodboldfansene væk fra 

trafikpropperne og larmen i værtsbyerne og ud i de mere fredelige landsbyer og dertilhørende vildtreservater 

ved at placere en del af turistindkvarteringerne i lodges og pensionater i stedet for byhoteller. Dette har 

formentlig været et strategisk valg i forsøget på at tiltrække flere økoturister. 

 

5.2.3 Sydafrika – en risikabel rejsedestination 

 

Der var stor tvivl om, hvor mange fodboldfans der havde tænkt sig at tage turen til Sydafrika under FWC. 

Succesen ved slutrunden i Tyskland havde gjort FIFA World Cup mere populær end nogensinde, men 

samtidig var der udsigt til, at de mange formodede risici ved et besøg i Sydafrika ville minimere 

turisttilstrømningen. Ifølge en undersøgelse foretaget af Kozak, Crotts og Law (2007) er 83,8 % af 

potentielle turister tilbøjelige til at ændre rejseplaner, hvis de vurderer en destination som risikabel, og 

Sydafrikas massive samfundsproblemer gav anledning til begrundet skepsis for potentielle turister inden 

slutrunden. Også den globale finanskrise og den evige terrortrussel fik turisterne til at tænke sig om en ekstra 

gang, inden de bookede rejsen til Sydafrika. Derfor stod Sydafrika over for en kæmpe opgave med at oplyse 
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alverdens fodboldfans og potentielle turister om, at sikkerhedsniveauet i Sydafrika var tilstrækkeligt, og at en 

rejse dertil var pengene værd. 

 

5.3 Delkonklusion - strategi 

 

Med en placering helt nede som nr. 37 på Anholt Roper's Nation Brand-indeks havde arrangørerne som deres 

primære mål at forbedre der sydafrikanske image. Blandt Anholts seks Nation Brand-kanaler var det, grundet 

Sydafrikas opsplittede samfund, ikke en strategi baseret på, at befolkningen skulle udleve en fælles national 

identitet, der var den mest oplagte kanal til at styrke det sydafrikanske brand og tiltrække turister og 

investorer. I stedet skulle Sydafrika brandes som en oplevelsesrig turistdestination og et potentielt udbytterigt 

investeringsmarked. Tutus Rainbow Nation-strategi havde ingen positiv effekt på potentielle turister og 

investorer, men Gateway to Africa-strategien fjernede fokus fra de interne problemer og fremhævede i stedet 

regionens potentiale. De sydafrikanske arrangører lod sig inspirere af den tyske brandingstrategi ved FIFA 

World Cup i 2006, hvor der primært var fokus på turisternes oplevelser i værtslandet. Det tyske samfund var 

på flere områder i samme situation som Sydafrika inden slutrunden, da bl.a. deres globale image og 

økonomien, herunder beskæftigelsen, ikke var tilfredsstillende. Succesen i Tyskland var derfor et forbillede 

for de sydafrikanske værter, og blandt andet derfor satsede man stærkt på at tiltrække turister via et 

indbydende destinationsimage, og derefter sørge for, at de fik et positivt indtryk af landet, hvortil de 

populære fanparker skulle bidrage, da det primært var sportsturister man ønskede at tiltrække. Ved også at 

have fokus på økoturisme kunne befolkningen uden for værtsbyerne også få del af de økonomiske gevinster, 

hvilket var et af arrangørernes sekundære mål. 
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6. Diskussion af FWC’s indvirkning på Sydafrika 

 

6.1 Resultater 

 

Slutrunden kom og gik og det blev tid til at evaluere værtskabet og fastslå, hvilke mål der blev indfriet. Den 

umiddelbare succesgrad kan afmåles ved at kigge på de direkte økonomiske resultater samt antallet af turister 

under slutrunden. Arrangørernes primære målsætning med at forbedre det nationale image er dog straks lidt 

mere vanskeligt at evaluere efter kun 1½ år, men nogle af de første indikationer vil blive diskuteret i dette 

afsnit. Ifølge Cornelissen et al. (2011, s. 4) bør indvirkningen af en mega-event evalueres løbende over en 

periode på minimum 20 år efter eventen, før den samlede effekt kan måles. 

 

6.1.1 Økonomiske resultater 

 

Ifølge FIFA’s finansielle rapport for 2010, som blev frigivet i sommeren 2011, opnåede den sydafrikanske 

organisationskomité (OCSA) et lille overskud på $10 millioner. OCSA stod bl.a. for al driften på 

stadionerne, transport og sikkerheden i værtsbyerne (FIFA, 2011, s. 39). I alt beløb deres udgifter sig til $ 

516 mio. Et imponerende billetsalg reddede dog økonomien, da hele 2.967.349 af de 3 mio. tilgængelige 

billetter blev solgt, hvoraf 120.000 som tidligere nævnt blev doneret til de lokale håndværkere, der havde 

deltaget i stadionopbygningen, og deres børn (se bilag 4). Set i lyset af den store skepsis omkring 

tilskuertallet inden slutrunden, må en udnyttelsesgrad på 97,5 % siges at være en succes bl.a. set i forhold til 

Japan (89,1 %) og Sydkorea (78,8 %) i 2002 (Matheson & Baade, 2004, s. 9). Billetsalget indbragte $300 

mio. og sammen med de $226 mio. i direkte støtte fra FIFA, inkasserede OCSA altså et lille overskud. På 

trods af støtten til OCSA, knap $350  mio. i præmiepenge til de deltagende hold og mere end $200 mio. i 

markedsføringsomkostninger og storskærmsarrangementer, var FIFA de helt store vindere ved denne 
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slutrunde. Omkring 700 millioner tv-seere (Lepp & Gibson, 2011, s. 3) fulgte med fra hele verden, og 

selvom FIFA’s indtægter stort set kun stammede fra tv-rettigheder ($2,4 mia.) og markedsføringsrettigheder 

($1,1 mia.), generede de i alt knap $3,7 mia., hvilket gav et overskud på ca. $2,35 mia. – dobbelt så meget 

som i Tyskland i 2006 (FIFA, 2011, s. 37). Den sydafrikanske regering, som havde investeret allermest i 

værtskabet – ca. $5 mia., annoncerede ved slutningen af arrangementet, at deres regnskab var gået lige op, da 

bl.a. forbruget hos de mange besøgende ved slutrunden havde resulteret i en stigning på 0,4 % til 

bruttonationalproduktet, hvilket godt og vel svarer til $5 mia. (Times Live, 2010). Adskillige udenlandske 

rygter antydede dog, at der var tale om et markant underskud hos de sydafrikanske værter i form af 

omkostninger på op mod  $ 10 mia. i stedet for de hævdede 5 mia. samt turistindtægter langt under det 

forventede (Malan, 2010). 

 

6.1.2 Turisttilstrømning 

 

Ifølge en undersøgelse foretaget af de to økonomiprofessorer Stan du Plessis og Wolfgang Maennig fra 

henholdsvis Cape Town og Hamborg (2011) er det først og fremmest værd at bemærke, at antallet af 

udenlandske turister var markant lavere end forventet under FWC 2010. 

 Mens forventningerne før turneringen lå på omkring 350.000 besøgende, viste de første officielle turistdata 

fra StatsSA kun en tilvækst på 164.146 besøgende i forhold til det normale antal turister, hvoraf 54.525 var 

fra andre afrikanske lande (se bilag 3). Så ifølge disse tal gæstede blot 109.621 ikke-afrikanske turister 

Sydafrika i løbet af FWC. Antallet af afrikanske fodboldfans er dog øjensynligt langt højere end de knap 

55.000 registreret af StatsSA, da mange tilrejsende afrikanere registreres som såkaldte ”vandrearbejdere” af 

de sydafrikanske grænsemyndigheder i stedet for turister, og derfor er disse personer ikke angivet i 

turistdataene (du Plessis & Maennig, 2011, s. 5). Desuden fortæller tallene ikke om, hvor stor en del af 

turisttilstrømningen, og hvor stor en del af den normale turistmængde, der rent faktisk deltog i FWC-

festlighederne. En anden måleusikkerhed, som undersøgelsens forfattere ikke har overvejet, er, at deres 
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referencetal (benchmark), som er fra juni/juli 2009, formentlig ligger noget højere end de normale værdier, 

da Sydafrika i juni 2009 var vært for den traditionelle FIFA Confederations Cup, som afholdes året før en 

FWC-slutrunde med deltagelse fra de forsvarende mestre fra de seks kontinentale fodboldforbund samt de 

forsvarende verdensmestre og værtslandet. Om end denne turnering ikke har trukket ligeså mange turister 

som FIFA World Cup 2010, så må man gå ud fra, at der var en række udenlandske sportsturister blandt de 

585.000 tilskuere, der overværede denne officielle optaktsturnering, skønt det ikke har været muligt at finde 

nogle turistdata (Government Communications, 2009). 

En anden måde at måle turisttilstrømningen på er ved at analysere antallet af hotelgæster under eventen. 

Mellem 2007 og 2010 havde hotellerne i de ni værtsbyer i alt udvidet med næsten 15.000 sengepladser, 

hvoraf langt størstedelen var på de 4- og 5-stjernede hoteller (du Plessis & Maennig, 201, s. 4). Her 

undersøgte Plessis og Maennig belægningsgraden på hotellerne i de tre største byer/områder under FWC, 

nemlig Cape Town (8 kampe), Durban (7 kampe) og Gauteng (en provins, der indeholder både Pretoria og 

Johannesburg, og altså tre af FWC-stadionerne, hvor der tilsammen blev spillet 21 kampe).  I Cape Town 

meldte man om en belægningsgrad på 64,1 % i forhold til 45,7 % normalt, mens man i Gauteng oplevede en 

stigning fra 53,9% til 85 %, hvoriblandt man på finaledagen (finalen blev spillet i Johannesburg) kunne 

melde alt udsolgt. Tallene fra Durban viste derimod et fald fra 70,9 til 60 %, men hertil skal det nævnes, at 

tallene for juli måned ikke var tilgængelige, og at tallene derfor bl.a. ikke inkluderede den særdeles populære 

semifinalekamp mellem Spanien og Tyskland, som uden tvivl tiltrak en stor mængde europæiske turister. Ud 

fra disse data udregnede du Plessis og Maening, at de pågældende hoteller havde modtaget ca. 65.000 ekstra 

udenlandske turister i forhold til normalen, 26.000 yderligere afrikanske turister og 72.000 sydafrikanske 

turister. Hertil skal tillægges turister, der var indlogeret på pensionater, hvorfra der ikke foreligger nogen 

data, samt fra de øvrige værtsbyer. Alt i alt stemmer disse tal nogenlunde overens med StatsSA’s estimat på 

ca. 110.000 tilrejsende. Det skal dog retfærdigvis nævnes, at en betragtelig andel af den ”normale” 

turistmængde selvfølgelig også har deltaget i festlighederne omkring FWC, og derved bidraget til 

værtskabsindtægterne. 
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Der kan være flere grunde til det skuffende antal udenlandske turister under slutrunden. Først og fremmest 

har den globale økonomiske krise afholdt en lang række fodboldfans fra især Nordamerika og Europa fra at 

tage den lange, omkostningskrævende og risikable rejse til Sydafrika. Herudover skal turisttallene  også 

korrigeres for den såkaldte ”crowding-out”-effekt, hvor ikke-fodboldinteresserede turister helt dropper deres 

rejse på grund af larmen og de dyrere flybilletter (priserne fra Europa steg mellem 50 og 120 %) og 

hotelværelser (priserne steg i gennemsnit 50 % i Durban og 110 % i Cape Town og Gauteng) (du Plessis & 

Maennig, 2011, s. 9). I juni måned topper jagtsæsonen i Sydafrika, som har stor popularitet blandt jægere fra 

hele verden, så i den forbindelse har FIFA World Cup 2010 også afholdt en masse udenlandske jægere fra at 

tage på jagt i Sydafrika. Det er dog muligt, at disse jægere har flyttet deres rejse til en anden måned, hvorved 

den sydafrikanske turistsektor stadig får økonomisk glæde af deres besøg. Afslutningsvist  kan det 

konkluderes, at det er vanskeligt at måle det egentlige antal besøgende ved arrangementet som følge af disse 

mange omtalte variable. 

 

6.2 Det sydafrikanske brand efter FWC 

 

Værternes hovedmålsætning for FIFA World Cup 2010 var at forbedre Sydafrikas globale omdømme. På 

Simon Anholts populære Nation Brand-indeks er Sydafrika hoppet en enkelt plads op som nr. 36 i 2011-

udgaven (MarketingWeb, 2011). Ved konferencen Brand Africa 2010 Forum i Johannesburg i efteråret 2010 

roste  Simon Anholt Sydafrikas brandingstrategi, men han fortalte samtidig, at det ikke handler om at bruge 

en stor mængde ressourcer på at omdanne et lands image og omdømme. Det handler i stedet for et land som 

Sydafrika om at udvikle systemer, strategier og bygningsværker, der kan fungere som vedvarende og 

opsigtsvækkende beviser på landets egenskaber og værdier, og som herigennem give både landet og 

befolkningen et retvisende image (Sikita da Silva, 2010). Sagt med andre ord – man kan ikke forcere en 

opfattelsesændring af et land med en enkelt markedsføringskampagne. Anholt fortalte ligeledes, at Sydafrika 
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i hans optik havde tendens til at kigge sig for meget over skulderen og sammenligne sig selv med udviklede 

lande i stedet for at kigge fremad og være en frontløber for de øvrige udviklingslande. 

World Economic Forum udgiver hvert år en rapport, kaldet Travel & Tourism Competitiveness Index, hvor 

de undersøger, kategoriserer og sammenligner alle verdens lande ud fra deres sociale beskaffenhed og 

erhvervsmæssige kompetencer. I 2009-udgaven indtog Sydafrika en placering som nr. 61 (World Economic 

Forum, 2009, s. 335), som i den seneste udgave er erstattet med en 50. plads ud af 142 sammenlignede 

økonomier (World Economic Forum, 2011, s. 322). Sammen med ønationen Mauritius er Sydafrika det 

eneste land syd for Sahara, der er placeret i den bedste halvdel af listen. Desuden har Sydafrika den 

næsthøjeste samlede score blandt BRIKS-landene, hvor det kun er Kina (26), der ligger højere på listen. Ved 

at sammenligne de to rapporter fra før og efter FIFA World Cup 2010 er det tydeligt, at især infrastrukturen 

er forbedret – i hvert fald i og omkring værtsbyerne, mens den samlede infrastruktur i landet stadig er 

mangelfuld. I en tid med manglende tillid til de finansielle markeder er det bemærkelsesværdigt, at Sydafrika 

indtager en samlet 4. plads i kategorien Udvikling af det finansielle marked. Desværre ligger Sydafrika 

stadig i bunden, hvad angår kriminalitet, sundhed og uddannelse. 

 

6.2.1 Optagelsen i BRIK 

 

En af de første synlige positive resultater på det sydafrikanske værtskab var Sydafrikas optagelse i den 

højtprofilerede BRIK-sammenslutning. 

BRIK er en politisk sammenslutning af de fire store udviklingsøkonomier – Brasilien, Rusland, Indien og 

Kina, som blev etableret i 2007. Den 24. december 2010 blev Sydafrika inkluderet, så BRIK blev til BRIKS. 

Medlemslandenes fælles karakteristika er bl.a. en stor arbejdsstyrke, et stort geografisk areal og en høj BNP-

vækst (Sydafrika lavest med ca. 4,6 % p.a.). Desuden har landene det til fælles, at de står uden for store 

økonomiske sammenslutninger som  G7, EU og OECD.  Hvis BRIKS-landene fortsætter deres aktuelle 

økonomiske vækst vil de blive særdeles indflydelsesrige aktører på det globale marked de kommende årtier. 
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Sydafrika blev i første omgang fundet for lille til at blive optaget i BRIK-samarbejdet, da landet både 

befolknings- og arealmæssigt, økonomisk og teknologisk set var et stykke bagefter de øvrige medlemmer 

(SA Info, 2011). Derimod kunne Sydafrika tilbyde stærke politiske og kulturelle bånd til resten af det 

afrikanske kontinent – et kontinent fyldt med underudviklede økonomier og mere end en milliard 

indbyggere. Med optagelsen fungerer Sydafrika således som bindeledet mellem BRIK-økonomierne og det 

enorme afrikanske marked, der meget vel kan blive fremtidens vigtigste eksportdestination for verdens 

førende økonomier. Netop derfor har BRIK-landene inviteret Sydafrika ind i varmen som en strategisk 

allieret på det afrikanske kontinent. Omvendt kan Sydafrika også drage stor fordel ved optagelsen i 

sammenslutningen. Sydafrika får mulighed for at netværke med virksomheder og samarbejde med regeringer 

i lande, der til sammen udgør over 40 % af jordens samlede befolkning, og som inden for flere områder har 

skabt markedsførende virksomheder og produkter på rekordtid. En af hovedgrundene til, at BRIK skiftede 

mening og optog Sydafrika, har givetvis været Sydafrikas FWC-værtskab og ”Gateway to Africa”-

kampagne. 

 

6.2.2 Imageændringer 

 

I Maj 2011 fik IMC og Sydafrika på baggrund af deres  nye brandingstrategi, optagelsen i BRIK-samarbejdet 

og det veltilrettelagte værtskab af FWC 2010 overrakt titlen som Afrikas mest værdifulde brand af Brand 

Finance (IMC, 2011). Ydermere har i særdeleshed værtskabet for FIFA World Cup gjort landet til et af de 

hurtigst voksende turistdestinationer i verden, og dermed er den nedadgående tendens, der har hersket i den 

sydafrikanske turistsektor siden midten af 90’erne, knækket. Cape Town blev endda kåret som verdens 

bedste turistdestination i 2011 af verdens største rejsewebsted TripAdvisor (TripAdvisor, 2011). Succesen 

har også smittet af på den private sektor, hvor Sydafrika nu er indehaver af de tre stærkeste 

virksomhedsbrands i hele Afrika, herunder teleselskabet MTN Group, der som den eneste afrikanske 

repræsentant figurerer på Brand Finance’s top 500 over de mest værdifulde brands i verden med en placering 
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som nr. 199 (IMC, 2011). Hos markedsanalyseinstituttet FutureBrand er Sydafrika dog faldet fire pladser 

tilbage til en samlet 35. plads ud af 113 nationer på 2011-listen over de stærkeste Country Brands 

(Futurebrand, 2011, s. 79). De er blandt andet blevet overhalet af Brasilien, der stormer ti pladser frem på 

listen, hvilket muligvis kan skyldes de lovende investeringsudsigter til de to kommende mega-events i landet 

– FWC 2014 og OL 2016. 

Den amerikanske professor i afrikanske studier, Andrew Lepp, og lektor i afdelingen for turisme, 

fritidsbeskæftigelse og sport management på University of Connecticut, Heather Gibson, har foretaget en 

undersøgelse af turismeudviklingen for før og efter FIFA World Cup 2010 i Sydafrika, hvor de forsøgte at 

identificere opfattelsen af Sydafrika hos 284 amerikanske universitetsstuderende (2011). Resultaterne af 

Lepp og Gibson's undersøgelse konkluderede, at slutrunden har genereret mere viden om Sydafrika, men da 

den generelle viden om landet var særdeles mangelfuld og den stereotype opfattelse var udpræget negativ 

allerede inden slutrunden, er interessen i Sydafrika som rejsedestination stadig lav (Lepp & Gibson, 2011, s. 

15), hvilket står i skarp kontrast til Brand Finance og TripAdvisor’s kåringer af Sydafrika som den hurtigst 

voksende rejsedestination og Cape Town som den verdens bedste rejsedestination. Så de første tendenser 

viser altså, at om end Sydafrika har forbedret sit globale image, har turistsektoren måske alligevel ikke 

opnået den goodwill fra eventen, som man havde håbet på.  

Et andet, noget overraskende, resultat fra Lepp og Gibson's undersøgelse viser, at respondenternes opfattelse 

af Sydafrikas udviklingsniveau i forhold til resten af kontinentet har ændret sig i en negativ retning efter 

FWC. Før eventen svarede størstedelen af respondenterne, at Sydafrika var mere udviklet end resten af 

kontinentet, mens de efter eventen var af den overbevisning, at Sydafrika var på samme udviklingsniveau 

som flere af de øvrige afrikanske lande. Hvorvidt dette skyldes specifikke oplevelser, der har fået Sydafrika 

til at fremstå som underudviklet, eller om brandingstrategien med at markedsføre slutrunden som et forenet 

afrikansk værtskab har haft den modsatte effekt i forhold til ønsket om at differentiere Sydafrika fra de 

øvrige afrikanske lande, er svært at bedømme. Men hvis det virkelig er lykkedes for IMC at styrke hele 

Afrikas image på baggrund af deres Gateway to Africa-kampagne, kan de langsigtede effekter alligevel være 

med til at øge turisme, investering og levestandarden i Sydafrika som følge af den øgede globale tiltro til det 
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afrikanske marked. Desuden viste Lepp og Gibson's undersøgelse, at de amerikanske annoncekampagner der 

skulle tiltrække turister og profilere Sydafrika under eventen, havde haft fokus på safarioplevelser og den 

vilde natur i stedet for at markedsføre selve fodboldturneringen og Sydafrikas mange sportsoplevelser i det 

hele taget. På trods af, at de naturbilleder der blev anvendt i reklamekampagnen stammede fra Sydafrika, var 

modtagerne ikke i stand til at differentiere Sydafrika fra de øvrige afrikanske lande (Lepp & Gibson, 2011, s. 

16). 

 

6.2.3 Succesgraden 

 

Selvom den generelle turisme øjensynligt ikke blev forbedret synderligt som følge af Sydafrikas værtskab, så 

var der flere områder, hvorpå slutrunden var en ubetinget succes. Både forholdet mellem sydafrikanske og 

udenlandske fodboldfans blev styrket, og måske endnu vigtigere for Sydafrikas fremtid blev der også knyttet 

stærkere bånd mellem sorte og hvide sydafrikanere i løbet af dette fælles projekt. 

En af ambitionerne forbundet med Sydafrikas værtskab var, at ikke blot værtsbyerne, men hele landet skulle 

have del i værtskabet og de dertil følgende gevinster. En undersøgelse foretaget af fire sydafrikanske 

forskere, Swart et al. (2011), havde til formål at klarlægge slutrundens indvirkning på den lille fiskerlandsby, 

Gansbaai, der trods sine kun 7000 indbyggere, er et populært rejsemål pga. områdets store koncentration af 

hvidhajer. Efter 203 kvalitative interviews af lokalbefolkningen viste undersøgelsen, at 89 % af 

respondenterne havde tilkendegivet, at FIFA World Cup 2010 havde haft en positiv indvirkning på landet 

som helhed, mens 74 % svarede, at netop deres husstand ikke havde opnået nogen direkte gevinster (Swart et 

al., 2011, s. 10). 47 % mente, at værtskabet havde forbedret lokalsamfundet i form af et styrket sammenhold, 

forbedrede sportsfaciliteter og bedre infrastruktur, mens de øvrige 53 % svarede, at lokalsamfundet ikke var 

tilstrækkeligt involveret i værtskabet, og at slutrunden ikke have resulteret i den lovede jobskabelse. Der var 

altså stor uenighed om, hvorvidt værtskabet nåede ud over værtsbyernes grænser, men det må også siges at 
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være forventet, fordi mængden af håndgribelige gevinster fra eventen er begrænset, da de egentlige resultater 

først viser sig på længere sigt i form af øget turisme og udenlandske investeringer. 

Da de reelle resultater af en mega-event er særdeles vanskelige at beregne i tiden umiddelbart efter eventen, 

anvender man i disse post-event-undersøgelser en faktor, kaldet ”feel-good-faktoren”, som afspejles i 

værtsbefolkningens overordnede vurdering af eventens indflydelse. I Tyskland i 2006 var feel-good-faktoren 

skyhøj, da stort set alle tyskere, selv de der ikke deltog i festlighederne, kun havde positive ytringer om 

eventens forløb og indvirkning (Hilgers et al., 2009). Med hensyn til Sydafrikas værtskab var der derimod 

uenighed om, hvorvidt eventen havde haft en overordnet positiv indflydelse, og dermed var feel-good-

faktoren noget lavere end i Tyskland fire år forinden. Til forskel fra tyskerne kunne den almindelige 

sydafrikaner, som borger i et udviklingsland, dog ikke nøjes med det forbilledlige sammenhold og eufori, der 

opstod på tværs af landegrænser og hudfarver under slutrunden, og som resulterede i et forbedret globalt 

image (Cottle, 2010, s. 8). De havde også brug for de direkte økonomiske gevinster, som på baggrund af de 

første post-event-data altså udeblev. Men denne feel-good-faktor, som trods alt var at spore under 

festlighederne, har skabt en national stolthed, der lever videre efter slutrunden, og den er måske det tætteste 

man kommer på et egentligt svar, når man skal vurdere, om denne mega-event har været en intern succes 

eller ej. 

Arrangørerne var, som forventet, hurtige til at udråbe eventen som en gigantisk succes. Den sydafrikanske 

vicepræsident Kgalema Motlanthe beskrev i september 2010, hvordan han var overbevist om, at 

værtskabssuccesen havde givet genlyd i hele verden, og at den havde styrket Sydafrikas og hele kontinentets 

globale omdømme takket være bl.a. de omfattende mediekampagner (Tomlinson et al., 2011, s. 7). Det er i 

den forbindelse værd at bemærke, at stort set alle sydafrikanske websteder med tilknytning til værtskabet har 

udråbt FIFA World Cup 2010 til en ubetinget succes, og flere af dem anvender udokumenterede data 

angående turisttilstrømning, indtægter og beskæftigelse under eventen, der er langt højere, end hvad StatsSA 

og FIFA’s data viser, som argumentation for deres udsagn om værtskabssuccesen. Således fortsætter 

regeringen den manipulerende retorik fra før FWC for at bibeholde optimismen hos befolkningen til 

fremtidige events samt til bekæmpelsen af de store interne problemer. 
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Der er også vanskeligt at danne sig et overblik over værtskabets indvirkning på udlandsinvesteringen (FDI), 

da de fleste internationale virksomheder stadig er påvirket af den globale finanskrise. Ifølge revisions- og 

konsulentvirksomheden Ernst & Young har mere end 40 % af 562 adspurgte internationale 

virksomhedsdirektører udtrykt interesse i at øge investeringen Afrika (glObserver, 2011). Ernst & Young 

forudser på baggrund af deres undersøgelse, at udlandsinvesteringen i Afrika vil nå $150 mia. i 2015 

sammenlignet med $84 mia. i 2010. Mens FDI i Sydafrika udgjorde $4 mia. i 2010, spår den sydafrikanske 

handelsminister, at landet allerede i 2014 vil modtage omkring $17 mia. i nye investeringer, hvoraf 

størstedelen forventes at stamme fra de nye samarbejdspartnere i BRIKS (glObserver, 2011). 

Hvad angår værtskabets eksterne succes, beskrev størstedelen af de udenlandske fodboldfans og journalister 

værtskabet som en succes på baggrund af den gode stemning og de udeblevne værtskabsproblemer 

(Tomlinson et al., 2011, s. 5). Der er da også flere elementer fra værtskabet, som lever videre efter FIFA 

World Cup 2010, og som folk altid vil forbinde med mega-eventen i Sydafrika. Plasticinstrumentet 

Vuvuzela, som skabte en øredøvende larm under kampene, er måske det, der står klarest i hukommelsen hos 

de mange millioner udenlandske tv-seere. Også den officielle FWC-sang, Waka Waka (This Time for 

Africa), lever i høj grad videre efter slutrunden. I skrivende stund er det den fjerde mest sete video 

nogensinde på det populære sociale websted YouTube med knap 430 millioner visninger (YouTube, 2011). 

Mange husker dog måske mest af alt FWC 2010 for det, der ikke skete. Trods stor skepsis inden eventen gik 

i gang, var der ingen historier om mord, overfald eller kidnapning under slutrunden (Smith, 2010). Der var 

heller ingen terrorangreb eller anden form for sikkerhedskompromittering. FIFA’s idé om en backup-vært i 

tilfælde af, at Sydafrikas værtsevner ikke rakte, blev gjort til skamme. På den baggrund er det svært at se, at 

slutrunden på nogen måde har haft negativ indvirkning på Sydafrikas globale image. Professionalismen og 

den folkelige glæde ved det sydafrikanske værtskab har i høj grad vist, at landets blakkede ry som en splittet 

og problemfyldt nation er et image, som de bevæger sig væk fra. 
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7. Konklusion 

 

7.1 Casen om Sydafrika 

 

Ud fra de påvirkningsfaktorer, der er analyseret og beskrevet i denne undersøgelse, står det klart, at der er en 

stor motivation for vækstmarkeder for at afholde en mega-event. I Sydafrikas tilfælde var 

hovedmålsætningen at give omverden et positivt billede af landet og vise, at det kontinent, som mange 

investorer bevidst går udenom, er i stand til at stå sammen og afholde det største arrangement af alle uden 

større problemer. Sydafrika havde før FIFA World Cup 2010 ikke de store erfaringer med globale events, da 

landet først i 1994 ophævede det famøse apartheid-system, der holdt dem isoleret fra resten af verden. 

Desuden var landet præget af massive sociale problemer, der først og fremmest gjorde det svært at tiltrække 

turister til eventen. Denne problemstilling gjaldt ikke kun omkring FWC 2010, men også i forbindelse med 

Sydafrikas evner til at tiltrække investorer, der kunne bidrage til at skabe jobs og øge levestandarden for de 

millioner af sydafrikanerne, der lever omkring fattigdomsgrænsen. 

FIFA World Cup’s indvirkning på et samfund er fordelt på flere områder. Først og fremmest er der den 

øgede turisme, der både skaber flere jobs i turistbranchen og styrker landets økonomi via øget forbrug, hvor 

Sydafrikas BNP steg 0,4 % alene på baggrund af FWC. Dernæst hører også en forbedring af infrastrukturen 

og opgradering af  f.eks. sportsfaciliteter til blandt de positive afkast fra denne event. De sydafrikanske 

arrangører havde, med slutrunden i Tyskland fire år forinden som ledestjerne, forbedringer af landets Nation 

Brand som det centrale succeskriterium.  

En vellykket brandingstrategi skulle styrke landets internationale omdømme og image og skabe en 

konkurrencedygtig identitet, der kunne øge kendskabet til markedspotentialet, hvad enten man var mulig 

investor eller turist. Denne strategi skulle også sikre, at de økonomiske gevinster fra eventen ville fortsætte, 

når eventen var forbi. Således var det ikke altafgørende, at de direkte indtægter forbundet med FWC 2010 

dækkede landets investeringer i eventen. Dette var blandt andet evident i deres strategi angående billetsalget, 
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som kort tid før eventens start truede med at efterlade tomme sæder på stadionerne under kampene. Her 

valgte man at sænke priserne markant og endda forære et stort antal billetter væk for at sikre, at hele verden 

så de fyldte stadioner og herved anerkendte Sydafrikas værtskabsevner og turisttiltrækningskraft. 

Det er dog stadig for tidligt at slå endegyldigt fast, om FWC i Sydafrika 2010 var en overordnet succes eller 

ej. Men ingen større skandaler uden for banen eller terroraktioner har sammen med den positive 

mediedækning dokumenteret over for omverdenen, at Sydafrika indeholder andet end racehad, kriminalitet 

og sygdom. Landets image har fået nyt liv, hvilket med en fortsat fokus på Anholts Nation Brand-kanaler 

kan udmunde i store langsigtede gevinster i form af øget turisme, samhandel og FDI, og især medlemskabet i 

BRIKS-samarbejdet kan være med til at kickstarte den socioøkonomiske udvikling og starte et nyt og 

positivt kapitel i Sydafrikas historie. På den korte bane kan det konkluderes, at værtskabet ikke indfriede de 

sydafrikanske politikeres ambitioner mht. antallet af besøgende. De tårnhøje forventninger til 

turisttilstrømningen inden turneringen bevirkede sandsynligvis, at prisstigningerne på bl.a. transport og 

hoteller var for voldsomme, så de i stedet resulterede i færre besøgende. Både med hensyn til det forventede 

antal turister og de samlede indtægter, var det nok for urealistisk at forsøge at overgå Tysklands værtskab fra 

fire år forinden. Selvom arrangørernes visionære retorik nok var en bevidst taktik for at give befolkningen 

håb om en lysere fremtid, var den så langt fra det endelige resultat, at dele af befolkningen, primært i 

landområderne, følte sig forbigået. 

Selvom sydafrikanerne er uenige om, hvorvidt den forbedrede infrastruktur og det styrkede globale image 

giver gevinst i form af øget investering, jobskabelse og bedre levestandard de kommende år, er de enige om, 

at eventen var en succes, hvad angår sammenholdet blandt de forskellige racegrupperinger i lokalsamfundet. 

Det faktum, at de sammen var fast besluttet på at gøre FWC 2010 til en succes, og at de var bevidste om, at 

alle sydafrikanere kunne få glæde af eftervirkningerne, styrkede håbet om en lysere fremtid for en 

befolkning, der har oplevet megen modgang og pessimisme i tidens løb. Denne nyerhvervede optimisme kan 

give sydafrikanerne troen på, at det er muligt at komme de massive samfundsproblemer til livs. Som 

værtsland for FIFA World Cup 2010 har Sydafrika med den veludviklede infrastruktur i værtsbyerne opnået 

et forspring i forhold til andre vækstmarkeder, når de fremover vil prøve at hente flere store 
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sportsbegivenheder til landet. Eftersom Sydafrikas turismestrategi er at brande sig som et sportsland, var 

FIFA World Cup uden tvivl et godt sted at starte, og som værtsland har Sydafrika også høstet en lang række 

erfaringer, som de kan gøre god brug af ved fremtidige events. 

På baggrund af post-event-undersøgelserne og de tilgængelige data for FWC 2010 står det klart, at der er for 

tidligt at konkludere på eventens reelle succesgrad. I forhold til undersøgelsen kan det dog konkluderes, at: 

 Sydafrika har bevæget sig et stort skridt væk fra omverdenens fordomme. Den professionelle 

håndtering af denne mega-event har gjort afro-pessimismen og Tarzan-stereotyperingen til skamme 

og givet den udenlandske tiltro til landet et boost. Det forbedrede image har sikret Sydafrika 

optagelse i BRIKS-samarbejdet, som indebærer lovende udsigter for landets samfundsudvikling. 

Optagelsen blev bl.a. gjort mulig på grund af en veltilrettelagt Nation Branding-kampagne, der under 

sloganet ’Gateway to Africa’ fremviste landets store investeringspotentiale. Den udbredte skepsis 

omkring Sydafrikas værtsevner inden FWC viste sig at være ufornøden, da værterne trods 

manglende erfaring og store samfundsproblemer løste opgaven over al forventning – uden nogen 

skandaler. 

 turisttilstrømningen, som i befolkningens øjne var nøglen til værtskabssucces, ikke levede op til de 

høje forventninger. Alligevel høstede Sydafrika stor anerkendelse på turistområdet efter FWC, da 

landet blev udnævnt som både den hurtigst voksende rejsedestination og indehaver af den bedste 

særskilte rejsedestination – Cape Town. Denne hæder viser, at selvom landet måske ikke lykkedes 

med at tiltrække et stort antal turister, så har de, der rent faktisk mødte op, haft en overvejende 

positivt oplevelse. Det samlede turistudbytte vil som følge heraf først vise sig på længere sigt. 

 de sydafrikanske arrangører gav befolkningen falske forhåbninger, da de proklamerede, at eventen 

ville overgå FIFA World Cup 2006 i Tyskland. Sydafrika havde simpelthen ikke samme ressourcer 

som tyskerne til at optimere eventen, og landets negative omdømme og samfundsproblemer sikrede, 

at de kunne på ingen måde kunne tiltrække lige så mange turister som deres forgænger. De falske 

forhåbninger resulterede i en blandet feel-good-faktor hos befolkningen, hvor mange følte sig ført 
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bag lyset af arrangørernes tomme løfter om øget jobskabelse og økonomiske gevinster til alle 

sydafrikanere. 

 

7.2 Fremtidige mega-events i vækstlande 

 

Allerede i 2013 får Sydafrika lov til at drage nytte af de erfaringer, de har gjort sig under FWC 2010, da de 

er udvalgt som vært for African Cup of Nations. Forventningerne til Sydafrikas evner som værtsland vil her 

være skyhøje som følge af det vellykkede FWC-værtskab. 

Sydafrikas flotte præstation som vært vil også lægge pres på de kommende FWC-værter –  Brasilien i 2014, 

Rusland i 2018 og Qatar i 2022, som vil søge at overgå Sydafrikas værtskab i håbet om både at forbedre 

deres globale image og generere et overskud. Med afsæt i undersøgelsen af Sydafrikas værtskab er der dog 

flere aspekter man som vækstland og vært for en mega-event skal være opmærksom på: 

 For befolkningen i et vækstland med en blakket fortid og/eller massive samfundsproblemer kan 

tildelingen af værtskabet for en mega-event skabe eufori og generere en generel opfattelse af, at 

eventen er et universalmiddel, der på alle områder kan booste landets aktuelle situation og fungere 

som en katalysator i forhold til at komme de store samfundsproblemer til livs. Men virkeligheden er 

en ganske anden. En mega-event er ikke i sig selv en gevinst for værtslandet, men et værktøj der 

primært kan bruges til at skabe gevinst på sigt. 

 

 Realistiske forhåbninger til de økonomiske gevinster giver bedre muligheder for at overraske positivt 

både for omverdenen og lokalbefolkningen. En høj feel-good-effekt efter eventen skaber en national 

stolthed, der gør det nemmere for befolkningen at udleve den fælles nationale identitet og hermed 

styrke brandet både internt og eksternt. 
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 Hvis værtsnationens Nation Branding-strategi indebærer, at befolkningen skal udleve en fælles 

identitet, er det vigtigt at inkludere befolkningen uden for værtsbyerne. Hvis ikke landbefolkningen 

føler sig som en del af eventen og ikke får del i indtægterne, som det var tilfældet i Sydafrika, kan de 

ikke udleve den nationale identitet, som arrangørerne ønsker at afspejle over for turister, medier og 

tv-seere. 

 

 Kravene til bl.a. infrastruktur og sikkerhed i forbindelse med mega-events gør, at udviklingslande 

har større udgifter i opbygnings- og klargøringsfasen end udviklede værtsnationer. Derfor bør 

forventningerne til de økonomiske indtægter være tilsvarende lavere. 

 

 

 Man slipper ikke af med eksisterende fordomme og stereotypering ved at vælge en Nation Branding-

strategi, der fokuserer på netop disse karakteristika. Den sydafrikanske Rainbow Nation-strategi var 

ikke designet til ekstern profilering af landet, da den henledte tankerne på apartheid. Udfordringen er 

at identificere landets potentiale, og målrette brandingstrategien herefter. 

 

 De første personer til at vurdere om en mega-event har været en succes, og berette om, hvorvidt  der 

er sket en holdningsændring i forhold til værtslandets image, er turisterne og de gæstende 

journalister. Ved at holde et højt sikkerhedsniveau, udvise glæde og åbenhed bl.a. ved hjælp af de 

såkaldte fanparker rundt omkring i landet, skabes der et særdeles godt udgangspunkt for at indfri 

forventningerne til imageændringer. 

 

 

 Selvom turismetilstrømning og –indtægter under en mega-event er en af de mest målbare indikatorer 

for eventens succesgrad, så er en succes på dette område ikke altafgørende for at opnå et vellykket 

værtskab. Det er derimod vigtigt at sørge for, at værtslandets brandingkampagne er designet til at 
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leve videre efter eventen, så investeringerne i turistsektoren kan tjene sig ind på den lange bane og 

sikre en større turisttilstrømning fremover. 

 

Denne undersøgelse har vist, at mega-events skaber enorm international fokus på værtsnationen. Potentialet 

for direkte økonomiske indtægter er dog ikke så stort som man umiddelbart skulle tro set ud fra den øgede 

interesse i landet. Det står også klart, at ambitionerne om kortsigtede gevinster er noget lavere i 

udviklingslande i forhold til udviklede lande, da de skal bruge mange ressourcer på at forbedre 

infrastrukturen, stadionerne og sikkerhedsniveauet, og samtidig har de sværere ved at tiltrække turister på 

grund af deres status som udviklingssamfund og de dertilhørende fordomme. Sydafrika har dog demonstreret 

over for de fremtidige værtsnationer for FIFA World Cup, at det er muligt at afholde et vellykket event – i 

hvert fald udadtil.  

Selvom det på baggrund af undersøgelsen kan konstateres, at det er for tidligt at evaluere det sydafrikanske 

værtskab med henblik på et fyldestgørende svar på, hvorvidt det var en succes, peger de første post-event-

undersøgelser og –data dog på, at et vellykket værtskab for en mega-event kan have en positiv indvirkning 

på værtsnationens globale image. 
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