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A growing demand for cultural and sporting events in the leisure and tourism industries and an 

increasing scrutiny of business expenditures challenges event organisers and the like in attracting 

corporate sponsorship to support their events. 

This thesis investigates how sponsorship rights holders can attract the best possible sponsors for a 

specific sponsorship property. It does so mainly by comparing existing literature and theory about 

sponsorship to a broader theoretical framework consisting of general marketing theory, and by 

assessing theories about sponsorship leveraging based on a number of case studies. The choice of 

marketing theory as a general framework for sponsorship theory is based on the argument that 

searching for the right sponsor for a property is basically no different than searching for the right 

customer or market segment for any other product, and the decisions companies face about whether 

or not to sponsor a property is basically no different from the decision process related to acquiring 

any other product on the B2B-market. As such, the sponsorship market can reasonably be viewed as 

any other market, and consequently general marketing theory can be applied. 

The thesis poses three questions: How can sponsorship rights holders target the most relevant 

companies in its search for sponsors; what motivates companies to become sponsors; how is the art 

of leveraging a sponsorship best practiced? After reviewing the existing literature on sponsorship and 

comparing it to the marketing theory as well as ascertaining the validity and applicability of theories 

on leveraging in relation to a number of case studies, there are several results worth noting.  

Regarding the first question posed, the main task for sponsorship rights holders when searching for 

sponsors is to determine the target market for the sponsorship property itself in relation to visitors, 

participants and the like, and narrowing the search down to companies who might share that same 

target market, or at least part of it. Other aspects of sponsorships, such as networking and 

maintaining positive relations between sponsorship rights holder and sponsor are also relevant and 

characteristic for the sponsorship market and accordingly deserves further research. Regarding the 

second question, it is interesting that the model applied in the general marketing theory on business 

buying processes seems inadequate, or at the very least inaccurate when it comes to describing the 

buying processes related to the acquisition of sponsorships, and it is clearly a matter that deserves 

further research. Regarding the third and final question, it is not unlikely that factors such as the 



 
 

 

objectives of the sponsorship and the level of involvement related to the sponsors product are 

significant determinants regarding which initiatives are best suited for leveraging the sponsorship. 

However, the conclusions drawn on this matter in this thesis are not clear-cut, which opens up for 

the possibility that other factors can be of importance in determining the best suited strategy for 

leveraging a given sponsorship. This is also an area that deserves further research. 

It is imagined that the results presented in this thesis primarily will be of interest to sponsorship 

rights holders relying upon resources from the business community as the main source for financing 

events, and in to particular those sponsorship rights holders who have little or no experience or 

expertise in the field of sponsorship. Furthermore, some of the conclusions deducted might be of 

interest to companies paying attention to rights holders’ approach to sponsorship as well as to 

sponsorship agencies advising both sponsors and rights holders.  

Based on this thesis, further research can be conducted regarding how the existing body of 

sponsorship literature can be linked to the broader marketing literature and/or other theoretical 

areas, as well as on those areas mentioned above. This thesis is regarded as an attempt to contribute 

to countering the disproportion between the substantial quantity of literature on sponsorship 

strategies for sponsors and the scarcity of literature on sponsorship for sponsorship rights holders, 

and it is the author’s view that further studies should be conducted in order to assist countering this 

disproportion. 
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“It can be argued that corporate sponsorship is the lifeblood of the entertainment and sports 

properties people love so dearly. Without corporate sponsorship many of these properties would 

cease to exist and most would not prosper. To be competitive and thrive, it is almost a prerequisite 

that such properties must attract investment from the corporate community. But this is easier said 

than done, and properties are challenged in their quest to develop partnerships with corporate 

sponsors to assist in underwriting their productions.” (Torla, 2008 s. 57). 

 

Som mennesker har vi, når helt basale behov som mad og tryghed er opfyldt, også et vist behov for 

kultur, oplevelser, spænding og morskab i form af forskellige begivenheder mm. Kommuner, lande, 

turistorganisationer og lokalsamfund udnytter disse begivenheder til at profilere sig og tiltrække 

positiv opmærksomhed og turisme, hvilket understreges af at event-relateret turisme er det hurtigst 

voksende element inden for ferierejser, og efterspørgsel på overnatninger i forbindelse med 

begivenheder har overhalet efterspørgslen på overnatninger i forbindelse med erhvervskonferencer 

(Chalip, 2004). Stort set alle disse begivenheder har brug for samarbejdspartnere, herunder 

sponsorerer, i større eller mindre omfang. Dels for gennem og ved hjælp af disse sponsorer at kunne 

kommunikere til et bredere publikum end ellers, og dels for gennem sponsoraterne helt eller delvist 

at kunne finansiere disse begivenheder. Derfor har arrangørerne af disse begivenheder som 

sponsorudbydere en udfordring i form af at få erhvervslivet interesseret i at sponsorere sport, kultur 

og andre former for begivenheder o.l. Imidlertid er mange sponsorudbydere ikke vant til at arbejde 

professionelt med sponsorering og mangler ofte erfaring på området, hvilket hænger sammen med 

at sponsorering længe har været betragtet mestendels som en filantropisk disciplin og stadig er i sin 

vorden som etableret markedsføringsredskab. 
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Det at sponsorering generelt set oplever fremgang, men at der ikke altid arbejdes fuldt ud 

professionelt med området gør det til et interessant emne som genstand for et speciale, og mine 

egne personlige interesser for området bidrager samtidigt også til at jeg har valgt dette fokus. Den 

litteratur der i forvejen eksisterer på området bærer præg af en mangel på gennemarbejdede 

undersøgelser og teoretiske fremstillinger, og domineres i stedet af en række praktisk anlagte 

vejledninger, ofte med rod i fundraising-litteraturen, om hvordan man kan søge støtte til 

begivenheder. Desuden forekommer litteraturen på området forholdsvis løsrevet, og der har kun 

været relativt få, sporadiske bestræbelser på at relatere den til en m teoretisk kontekst. Samtidigt 

forholder det sig sådan at langt størstedelen af den akademiske litteratur om sponsorstrategier og 

sponsorering generelt tager udgangspunkt i sponsormarkedet set fra potentielle sponsorers 

synsvinkel, mens der er langt færre der har valgt at anskue problemstillinger inden for 

sponsorstrategi fra sponsorudbyderens synsvinkel. 

Når virksomhederne bruger tid og ressourcer på en professionel og gennemarbejdet 

sponsorstrategi er det indlysende at sponsorudbyderne fra deres side må strukturere tilsvarende 

processer for at kunne begå sig som en seriøs aktør på sponsormarkedet. Af den grund mener jeg at 

forskellen i mængden af gennemarbejdet akademisk litteratur om sponsorstrategi for sponsorer og 

for sponsorudbydere repræsenterer et vist misforhold, hvilket har været medvirkende til at inspirere 

mig til at vælge dette emne til mit speciale. Selvom denne begrænsning af tilgængelig kvalificeret 

litteratur naturligvis kan virke hæmmende for et projekt som dette, er det også netop det der er med 

til at gøre det interessant; at bevæge sig ind på et område der godt nok er beskrevet af flere allerede, 

men hvor meget af den viden der i forvejen findes udmærket kan have gavn af at blive udbygget, 

suppleret, struktureret, teoretiseret og eksemplificeret i forskelligt omfang. 

 

Mere konkret handler specialet altså om hvordan man som sponsorudbyder kan forholde sig til den 

opgave man står over for i forbindelse med at skulle skaffe sponsorer til at finansiere en begivenhed. 

Jeg har således udarbejdet en problemformulering for opgaven med et hovedspørgsmål formuleret 

som følger: 
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Hvordan kan man som sponsorudbyder tiltrække relevante sponsorer? 

 

For at kunne besvare det bedst muligt har jeg valgt at præcisere det yderligere gennem tre 

underspørgsmål som lyder: 

 

Hvordan kan man målrette sin søgning efter relevante sponsorer? 

Hvad motiverer virksomheder til at sponsorere? 

Hvordan kan et sponsorat aktiveres bedst muligt? 

 

Det er logisk at for at finde frem til de mest relevante potentielle sponsorer at man som 

sponsorudbyder må finde en metode til at målrette søgningen efter sponsorer, og at viden om hvad 

der motiverer virksomheder til at sponsorere i den forbindelse er særdeles værdifuld. For at 

maksimere sponsorens nytte af et sponsorat er det nødvendigt at det lykkes at aktivere det, og 

derfor er det også af betydning at en sponsorudbyder forstår hvilke mulighed der er herfor, således 

at man bedre kan finde frem til de væsentligste potentielle sponsorer og overbevise dem om 

værdien af sponsoratet. 
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Nedenfor beskrives mit valg af metode, litteratur og teori i opgaven, og forklares hvad der ligger til 

grund for disse valg. I forlængelse heraf angiver jeg hvilke svagheder jeg mener der kan være ved de 

forskellige kilder jeg har benyttet mig af og definerer præcist hvordan bestemte begreber jeg har 

anvendt i opgaven skal forstås. 

 

Denne opgaves hovedformål er som bekendt at undersøge hvordan man som sponsorudbyder kan 

tiltrække relevante sponsorer, hvilket er nærmere defineret som tre underordnede formål, nemlig 

først at undersøge hvad man som sponsorudbyder kan gøre for at målrette sin søgen efter 

sponsorer, dernæst at undersøge hvad det er der gør at virksomheder vælger at sponsorere, og 

slutteligt at undersøge hvordan et sponsorat kan aktiveres bedst muligt. Jeg vil herunder beskrive og 

begrunde den fremgangsmåde jeg har valgt at benytte mig af med henblik på at finde svar på disse 

spørgsmål. 

 

Jeg har valgt ikke at foretage egne empiriske studier på området, men i stedet forholde mig til den 

litteratur der allerede findes om emnet. Det hænger sammen med at mit formål ikke er at undersøge 

hvilken praksis der hersker hos forskellige sponsorudbydere, men hvilke teoretiske retningslinjer man 

kan opstille med henblik på at vejlede sponsorudbydere i forhold hvordan de skal forholde sig til 

opgaven med at søge efter sponsorer, hvilket umiddelbart ikke er så ligetil at afdække ved hjælp af 

empiriske data. 

Selvom litteraturen om sponsorering generelt efterhånden har et rimeligt omfang og er stadigt 

voksende, er der kun et relativt begrænset antal tekster der beskæftiger sig specifikt med hvordan 

man som sponsorudbyder målretter sin søgen efter relevante sponsorer. Af disse tekster har en del 

karakter af praktisk anlagte vejledninger snarere end teoretisk gennemarbejdede fremstillinger, men 

det er dog lykkedes at finde frem til en række tekster som præsenterer forskellige former for teori i 
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den sammenhæng. Følgelig mener jeg at det vil være ønskeligt at foretage en form for 

sammenfatning og vurdering af den udvalgte litteratur for at kunne skabe et overblik over 

problemstillingen omkring sponsorstrategier for sponsorudbydere og relatere de pågældende tekster 

til en fast og bredere teoretisk ramme, for derigennem at kunne besvare spørgsmålet om hvordan 

man kan målrette sin søgen efter relevante sponsorer. 

Konkret vil jeg bære mig ad således at jeg sammenligner den udvalgte teoretiske ramme (angives 

senere) med teoridannelsen om sponsorsøgning for at finde frem til hvilke elementer i den 

overordnede teori der er godt repræsenteret i den udvalgte litteratur og hvilke der er mindre godt 

(eller slet ikke) repræsenteret, og hvilke forklaringer der evt. kan være på dette. Jeg vil også 

undersøge om der er nogle anvisninger i litteraturen om sponsorsøgning der ikke har nogen 

umiddelbar logisk pendant i den teoretiske ramme, og hvilke årsager der kan være hertil. 

 

Viden om hvad der motiverer virksomheder til at sponsorere udgør umiskendeligt værdifuld 

information for sponsorudbydere som har til opgave at tiltrække sponsorer til begivenheder o.l. 

Følgelig er det tillige denne opgaves formål at finde svar på hvilken tilgang virksomhederne har til 

sponsorering og hvad der er afgørende for deres beslutninger om at sponsorere, for dermed at 

bidrage til opgavens overordnede formål om at undersøge hvordan man som sponsorudbyder kan 

tiltrække relevante sponsorer. 

Der eksisterer en væsentligt og stadigt tiltagende mængde af litteratur som beskæftiger sig med 

virksomheders tilgang til sponsorering. Imidlertid fokuserer langt størstedelen af denne litteratur på 

hvorledes sponsorering som strategisk værktøj passer ind i virksomhedens markedsføring og PR 

overordnet set, på at opstille teorier, modeller og vejledninger for hvordan virksomhederne bør bære 

sig ad i processen med at udvælge og iværksætte de rigtige sponsorater, eller på hvordan man kan 

måle effekten af sponsorering. Der er således ikke nogen overvældende mængde af litteratur der 

beskæftiger sig med hvilken tilgang virksomhederne rent faktisk har til sponsorering, og hvad der er 

væsentligt for dem i den forbindelse, og størstedelen af den litteratur der alligevel findes herom 

ligger enten en del år tilbage eller beskæftiger sig kun rimeligt perifert med emnet. 
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Jeg har dog samlet en række artikler som ud fra forskellige videnskabelige undersøgelser forsøger 

at afdække hvilke motiver og målsætninger der ligger bag diverse sponsorers beslutninger om at 

tegne sponsorater. For at kunne give et overblik og bibringe en sammenhængende forståelse af de 

resultater som pågældende undersøgelser fremlægger har jeg valgt at sammenligne med en relevant, 

etableret teoretisk ramme, således at jeg kan placere de opdagelser der bliver præsenteret i 

undersøgelserne i en meningsfyldt teoretisk kontekst og på den måde bidrage til forståelsen af hvad 

der motiverer virksomheder til at sponsorere. Konkret gennemgår jeg de forskellige elementer i 

teorien og kommenterer hvordan de resultater som undersøgelserne fremlægger passer ind i den 

udvalgte teoretiske kontekst for således at kunne præsentere en konsistent forståelsesramme i 

forhold til hvad der motiverer virksomheder til at sponsorere. 

 

Hovedparten af den litteratur der beskæftiger sig med sponsorering peger på hvor relevant og vigtigt 

det er at sponsorer aktiverer deres sponsorater, og dermed får størst muligt udbytte af 

sponsorsamarbejdet (se f.eks. Meenaghan, 1991; Kolah 2003; Quester & Thompson, 2001; Sylvestre 

& Moutinho, 2007; Masterman, 2004). Et sponsorat der ikke aktiveres begrænser sig til at være 

sponsorens logo og/eller budskab påklistret sponsorudbyders materiale (f.eks. spilledragt, stadion, 

bander, programmer, mm.), og det kommunikeres ikke herudover til offentligheden at virksomheden 

er sponsor for den pågældende begivenhed. Litteraturen om sponsorering angiver at de mest 

succesfulde sponsorater er dem hvor der bliver investeret betydeligt i aktiveringen af sponsoratet, 

mens de sponsorater der ikke aktiveres eller kun aktiveres begrænset har en langt ringere effekt, og 

det anføres flere steder (f.eks. Otker, 1998) at det almindeligvis er fordelagtigt at investere flere 

gange så meget i aktiveringen af sponsoratet som man har betalt for selve sponsorrettighederne. Af 

den grund er aktivering et væsentligt, hvis ikke afgørende, parameter for hvorvidt et sponsorat har 

potentialet til at blive en succes, og dermed er det også relevant for sponsorudbyderne at gøre sig 

klart hvilke potentielle sponsorer der bedst har mulighed for at implementere en succesfuld 

aktivering af sponsoratet, og ikke mindst hvordan. En sponsorudbyder der ligger inde med den viden 

har således fordelen af lettere at kunne identificere de virksomheder der vil være relevante 
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sponsorer og i den forbindelse fremhæve mulighederne for en effektiv aktivering som et væsentligt 

argument for at indgå en sponsoraftale mellem sponsorudbyder og pågældende virksomhed(er). 

Med henblik på at kunne tiltrække relevante sponsorer er det således signifikant at sponsorudbydere 

gør sig klart hvilke muligheder der er for at aktivere et givet sponsorat, og hvordan disse muligheder 

bedst kan udnyttes. Derfor forsøger denne opgave også at finde svar på hvad det vil sige at aktivere 

et sponsorat, og hvordan det kan gøres optimalt. 

Til dette formål redegøres først for hvilke redskaber man kan anvende i forbindelse med aktivering 

af et sponsorat for at give et mere detaljeret indblik i hvad der præcis forstås ved begrebet 

aktivering. Dernæst præsenteres relevant teori som anviser i hvilke tilfælde man som sponsor bør 

anvende hvilke typer af disse forskellige værktøjer til aktivering af sponsoratet, for slutteligt at 

gennemgå en række cases med det formål at belyse hvorvidt de anvisninger som teorien udlægger 

bliver efterlevet i praksis, og i hvilken grad det medfører den forventede succes. 

 

Den litteratur jeg har udvalgt i forhold til sponsorsøgning består af en videnskabelig undersøgelse 

(Berrett & Slack) praktiske vejledninger (Torla; More; Friedmann) samt tilløb til en teoretisk ramme 

(Masterman; Grey & Skildum-Reid) Da der som sagt ikke findes nogen overvældende mængde af 

tekster der nøje beskriver hvordan man som sponsorudbyder skal bære sig ad med at søge efter 

sponsorer består udvælgelsen af disse tekster hovedsageligt i at jeg har fravalgt tekster på området 

som kun beskæftiger sig forbigående med problemstillingen eller som ikke beskriver meget andet 

end at foreslå at man gennemgår sine eksisterende kontakter og andre oplagte muligheder i sin 

søgen efter mulige sponsorer. 

Undersøgelserne omkring virksomheders tilgang til sponsorering er heller ikke udvalgt blandt et stort 

antal lignende undersøgelser, og de få tekster jeg i den forbindelse ikke har medtaget er enten 

fravalgt fordi de datere sig adskillige år tilbage, fordi de fokuserede mere på hvordan sponsorer 

evaluerer sponsorater end hvordan og hvorfor de vælger at sponsorere, eller fordi de nærmere 

beskrev hvordan virksomheder skulle agere i forbindelse med sponsorering end hvordan de egentlig 

agerer. Således har jeg valgt at beskæftige mig med artikler af Copeland, Frisby & McCarville; Arthur, 
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Scott & Woods; Berrett & Slack, Garry; Broderick & Lahiffe; Mack; Thwaites & Carruthers samt 

Apostolopoulou & Papadimitriou der alle beskriver videnskabelige undersøgelser som på forskellig vis 

gransker hvilke motiver og målsætninger der ligger til grund for virksomheders beslutninger om at 

sponsorere. Argumentet for at udvælge disse tekster forstærkes yderligere af at flere af dem 

henviser til hinanden, og mange andre videnskabelige artikler der kommer i berøring med emnet 

også henviser til en eller flere af disse tekster. 

Det anvendte casemateriale er både de cases Davies & Tsiantas bygger deres undersøgelse på 

(suppleret af Apostolopoulou & Papadimitriou) og casemateriale fremlagt i en artikel af Tripodi & 

Hirons samt en case om virksomheden Lenovos sponsorater. Disse cases er valgt på baggrund af at 

de bedst og mest detaljeret beskriver de omtalte virksomheders valg af redskaber til aktivering af de 

givne sponsorater, og samtidigt i nogen grad anfører hvilke målsætninger der har været knyttet til 

sponsoratet og hvordan det er blevet evalueret. 

 

Den opgave man som sponsorudbyder har i forhold til at skulle sælge sponsorater til virksomheder 

og andre potentielle sponsorer kan efter min opfattelse ikke anses for at være væsensforskellig fra 

den opgave enhver anden udbyder af et hvilket som helst produkt eller serviceydelse har i forhold til 

at afsætte sine produkter på et givet marked. Således kan teori om sponsorstrategier for 

sponsorudbydere heller ikke anses for væsensforskellig fra generel teori om markedsføring (om end 

det naturligvis kan forventes at den er mere specifik og konkret i sin tilgang til emnet). Jeg mener 

derfor det vil være logisk at sammenholde den litteratur jeg har udvalgt om sponsorering med 

generel teori om markedsføring. 

Jeg har udvalgt Philip Kotler fordi han er en verdenskendt teoretiker inden for marketing, og hans 

(m.fl.) bog Principles of Marketing betragtes som en vidt udbredt grundbog inden for disciplinen, er 

relativt let at gå til og forstå og giver generelt et udmærket overblik over hvad der er værd at vide om 

markedsføring. Det kan naturligvis indvendes at den fremstilling af teorien som man finder i 

Principles of Marketing ikke er specielt dybdegående eller har noget højt abstraktionsniveau, og ikke 

er udpræget forskningsbaseret og banebrydende idet størstedelen af hvad han gennemgår hidrører 
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fra andre kilder end ham selv, hvilket naturligvis skyldes at tekstens målgruppe fortrinsvis er 

studerende og andre der har brug for at sætte sig ind i markedsføringens grundlæggende teorier og 

begreber. Imidlertid er det ikke denne opgaves formål at indlede en detaljeret diskussion om 

værdien af forskellige markedsføringsteoretikeres arbejde, men derimod at sammenholde 

litteraturen om sponsorering med hel basal markedsføringsteori, og i den forbindelse mener jeg at 

Kotler m.fl. passer ganske glimrende (for nemheds skyld refereres fremover hertil som ’Kotler’, 

selvom der er flere medforfattere). 

Det er således Kotlers markedsføringsteori, nærmere bestemt Principles of Marketings kapitel om 

segmentering og positionering jeg vil anvende som den etablerede teoretiske ramme over for 

teoridannelsen om sponsorsøgning, samt Principles of Marketings kapitel om B2B-markedsføring, 

herunder virksomheders købsadfærd, som jeg vil anvende som basis for at give en 

sammenhængende forståelse af virksomheders tilgang til sponsorering. 

Min fremgangsmåde i opgaven er altså således at jeg efter at have præsenteret og gennemgået den 

udvalgte litteratur om tiltrækning af sponsorer vil sammenligne teksterne med 

markedsføringsteorien repræsenteret ved Kotler, og i den forbindelse vil jeg kommentere hvilke 

elementer i markedsføringsteorien der er godt repræsenteret i teksterne, og hvilke der ikke er nær så 

godt, eller slet ikke, repræsenteret, samt hvilke pointer i litteraturen om sponsorering der falder 

uden for markedsføringsteorien. Senere i opgaven vil jeg komme ind på hvad der evt. kan være 

forklaringen på disse forhold. 

Mht. aktivering af sponsorater har jeg valgt at tage udgangspunkt i to forskellige teoretiske tilgange. 

Først er der Davies & Tsiantas som argumenterer for at det først og fremmest er graden af 

involvement (high involvement vs. low involvement) i forhold til sponsorens produkter som afgør 

hvilke metoder der bedst anvendes i forbindelse med aktivering. Dernæst er der Sylvestre & 

Moutinho som argumenter for at det er sponsorernes målsætninger med sponsoratet der er den 

bestemmende faktor med hensyn til hvordan sponsoratet aktiveres. Disse to teorier er udvalgt fordi 

de kommer med relativt konkrete anvisninger på i hvilke tilfælde forskellige redskaber til aktivering 

af sponsorater skal tages i brug, hvilket akkurat er nyttig viden for sponsorudbydere idet potentielle 

sponsorer skal overbevises om hvorfor de bør sponsorere netop den pågældende begivenhed. 
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De kilder som dette speciale bygger på har alle deres begrænsninger. En af de væsentligste 

indvendinger man kan have er at en del af kildematerialet ligger flere år tilbage, og at der i 

mellemtiden let kan være foregået en udvikling inden for sponsoreringsområdet som gør at de data 

som fremlægges i ældre kilder ikke længere har den samme gyldighed. Et andet kritikpunkt som kan 

rettes mod de undersøgelser der er anvendt i specialet er de begrænsninger der er i udvælgelsen af 

deres empiriske studieobjekter. I nogle tilfælde er det begrænset til et bestemt geografisk område, i 

andre tilfælde til bestemte virksomheder (virksomheder der er aktive sponsorer, mindre 

virksomheder), eller til virksomheder der tegner en bestemt type sponsorat eller sponsorerer en 

bestemt begivenhed eller sportsgren. 

Enkelte kilder kan også kritiseres for at have bestemte interesser (f.eks. repræsentere visse 

virksomheder), for ikke at anlægge et synderligt højt abstraktionsniveau eller for kun at berøre 

emnet sponsorering som led i et andet overordnet formål og dermed ikke gå så meget i dybden som 

det kunne ønskes. Endeligt skal det anføres at når en forsker foretager en videnskabelig undersøgelse 

har vedkommende ofte en vis interesse i at påvise en bestemt hypotese eller lignende – hvis 

resultatet af undersøgelsen ikke fremlægger noget nyt eller kontroversielt kan man ofte ikke 

forvente at undersøgelsen får særlig opmærksomhed. 

 

Igennem opgaven bliver der anvendt enkelte begreber som jeg anser for nødvendigt at definere på 

forhånd således at der ikke er uklarhed omkring hvad de dækker over. 

Det der sponsoreres har jeg valgt af betegne som en ’begivenhed’. I den engelsksprogede litteratur 

om sponsorering bruger man ofte betegnelsen property eller sponsorship property om det samme, 

og det er vigtigt at understrege at ordet ’begivenhed’ er valgt i mangel af en bedre dansk betegnelse. 

Det dækker således over at det også er andet end hvad man normalt betegner som begivenheder der 

kan sponsoreres, f.eks. hold, enkelte idrætsudøvere, organisationer, bygninger mm. 
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I den engelsksprogede litteratur anvendes begreber som sponsorship property owner eller rights 

holder om den part der sælger sponsorater. Det har jeg igennem opgaven valgt at betegne med ordet 

’sponsorudbyder’. 

Virksomheder kan sælge både (fysiske) produkter og serviceydelser. Flere steder i opgaven har jeg 

for nemheds skyld holdt mig til ordene ’produkter’ eller ’varer’, selvom det også kan dække over 

serviceydelser. 

I opgaven bruges ordet ’virksomheder’ jævnligt som synonym for den part der køber eller 

overvejer at købe et sponsorat, selvom det ikke nødvendigvis er en virksomhed der sponsorerer en 

given begivenhed. Det kan også være andre typer af organisationer (eller sågar privatpersoner), 

hvilket jeg er fuldt bevidst om trods valget af betegnelsen ’virksomheder’. 

Aktiveringen af et sponsorat er de aktiviteter som sponsoreren iværksætter for at gøre 

opmærksom på at man er sponsorer, altså det man investerer i sponsoratet udover det beløb der 

betales for rettighederne som sponsor af begivenheden. Disse aktiviteter kan antage mange 

forskellige former, hvilket bliver gennemgået senere i opgaven. I den engelsksprogede litteratur 

anvender man mest begrebet leveraging, men undertiden også begreberne exploitation eller 

activation, men alle dækker over det samme. 

Adskillige gange i opgaven har det været nødvendigt at forholde sig til begreber der findes i den 

engelsksprogede litteratur, men som ikke har en fast oversættelse til dansk. Enkelte af disse 

begreber anvendes jævnligt uoversat i det danske sprog, og det har jeg følgelig også gjort i opgaven. 

Andre af begreberne har jeg valgt at oversætte, hvis jeg har kunnet finde en dansk brugbar dansk 

betegnelse herfor. Jeg har også oversat begreber hvor oversættelsen ikke nødvendigvis er 

selvforklarende, og i de tilfælde har jeg valgt at angive det engelske begreb i kursiv for at fremme 

forståelsen. Nogle begreber har dog været så vanskelige at oversætte meningsfuldt at jeg har valgt at 

bibeholde det engelske begreb, men i kursiv. 
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Det første af specialets underspørgsmål omhandler hvordan man kan målrette søgningen efter 

relevante sponsorer, hvilket undersøges nærmere i dette afsnit. Først skitserer jeg hvilke 

teoridannelser der findes omkring sponsorsøgning, for dernæst at skitsere hvordan 

markedsføringsteorien beskriver segmenteringsprocessen. Slutteligt analyseres hvordan 

teoridannelsen om sponsorsøgning kan relateres til markedsføringsteorien for derigennem at kunne 

levere den sammenhængende forståelse af emnet der kan illustrere hvordan man som 

sponsorudbyder kan indsnævre søgningen efter sponsorer. 

 

Størstedelen af den litteratur der findes om sponsorering tager udgangspunkt i sponsorernes 

muligheder, dvs. beskriver sponsorstrategier for virksomheder og hvordan sponsorering kan 

integreres i virksomhedens øvrige markedsføring. Det er væsentligt mere begrænset hvor meget 

litteratur der beskæftiger sig med sponsorstrategi set fra sponsorudbyderens side, dvs. hvordan man 

som sponsorudbyder kan udvikle sponsorater og sponsorprodukter og udvælge de relevante 

potentielle sponsorer at sælge dem til. Meget af den litteratur der alligevel findes er mere af praktisk 

end af teoretisk karakter, overvejende i form af vejledninger og anvisninger til hvor og hvordan man 

kan søge sponsorer, hvor man altså kan savne en mere teoretisk funderet baggrund. 

Af den grund har jeg forsøgt at samle den litteratur om sponsorering, både i vejledningsform og af 

lidt mere teoretisk karakter, som jeg vurderer er brugbar i forhold til spørgsmålet om hvordan man 

kan målrette sin søgning efter relevante sponsorer. Den litteratur vil jeg efterfølgende sammenligne 

med og vurdere ud fra mere generel teori om markedsføring, eftersom salg af sponsorater til 

sponsorer i princippet ikke er væsensforskellig fra salg af ethvert andet produkt til en kunde. På den 

måde kan man sammenligne processen med at målrette sin søgen efter relevante sponsorer med 

segmentering af en virksomheds potentielle kunder for at finde frem til hvad der beskriver og 

karakteriserer målgruppen, således at man kan tilpasse markedsføringen (og produkterne) derefter. I 

det følgende vil jeg således gennemgå hvad de hver enkelt kilde siger om hvordan man kan målrette 

sin søgning efter relevante sponsorer. 
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Tim Berrett1 & Trevor Slack2 (2001) har gennemført en interviewbaseret undersøgelse med en række 

canadiske idrætsorganisationer med det formål at afdække idrætsorganisationers muligheder for at 

opnå økonomisk støtte (i form af sponsorater) fra erhvervslivet. Undersøgelsen konkluderer at de to 

altoverskyggende faktorer der afgør hvilke muligheder en idrætsorganisation har for at tiltrække 

sponsorer er hvor god en mediedækning den pågældende sport har, og hvor mange udøvere den har 

under pågældende idrætsorganisation. Udøvere er i den forbindelse hvad Berrett & Slack kalder 

Participation Base og defineres som antallet af regelmæssige deltagere som er under direkte kontrol 

af idrætsorganisationen, dvs. som deltager i aktiviteter arrangeret af idrætsorganisationen eller dens 

under- og medlemsorganisationer, og som kommer i berøring med materiale produceret af 

idrætsorganisationen. 

Ved at kombinere disse to faktorer kommer Berrett & Slack frem til fem (potentielt seks) 

forskellige kategorier af idrætsorganisationer: En kategori med minimal mediedækning kombineret 

med et lavt antal udøvere (Internal Marketers), en kategori med moderat mediedækning kombineret 

med et lavt antal udøvere (Media Focusers), en kategori med minimal mediedækning kombineret 

med et højt antal udøvere (Participant Focusers), en kategori med moderat mediedækning 

kombineret med et højt antal udøvere (Augmenters) samt en kategori med massiv mediedækning 

kombineret med et højt antal udøvere (Elaborators). Der var ingen eksempler på 

idrætsorganisationer med massiv mediedækning og et lavt antal udøvere, selvom forfatterne selv 

angiver at det godt kan være tilfældet med f.eks. motorsport. 

I kategorien Internal Marketers vil de mest oplagte potentielle sponsorer være virksomheder der 

producerer varer og serviceydelser med direkte relation til pågældende sportsgren, som f.eks. udstyr. 

I kategorien Media Focusers kan potentielle sponsorer pga. mediedækningen også være 

virksomheder der ikke har nogen direkte forbindelse med sporten. I kategorien Participant Focusers 

er antallet er udøvere så højt at de selv uden mediedækning kan tiltrække sponsorer som henvender 

sig til et bredt udsnit af befolkningen, uden nødvendigvis at have nogen direkte relation til sporten. I 

kategorien Augmenters kan potentielle sponsorer både være interesserede i udøverne som 

målgruppe, i sportens mediedækning, eller i begge dele. I kategorien Elaborators har sportsgrenen 

                                                           
1
 Tim Berrett er adjungeret professor ved Faculty of Physical Education and Recreation ved Univerity of Alberta. 

2
 Trevor Slack er professor ved School of Physical Education, Sport & Leisure ved De Montfort University. 
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både et højt antal udøvere og massiv mediedækning, og dermed styrken til at tiltrække mange 

forskellige sponsorer. 

Efter at have fastslået hvilken af de ovennævnte fem kategorier en idrætsorganisation tilhører kan en 

kortsigtet strategi være at arbejde med at slå på de elementer der gør pågældende idrætsgren 

attraktiv overfor bestemte sponsorer – f.eks. markedsføring over for organisations medlemmer eller 

reklame for mediedækningen af sporten. 

Med en mere langsigtet strategi kan idrætsorganisationerne arbejde på at rykke fra én kategori til 

en anden – enten ved at skaffe flere medlemmer eller opnå øget mediedækning, i nogle tilfælde det 

ene med det andet. Hvilken strategi der konkret skal anvendes i de enkelte tilfælde må bero på 

hvilken kategori idrætsorganisationen befinder sig i, og hvordan man umiddelbart anskuer 

mulighederne for at opnå øget mediedækning og for at tiltrække flere medlemmer. 

 

Guy R. Masterman3 (2004) arbejder med en strategisk tilgang til opnåelse af sponsorater som 

koncentrerer sig om fire hovedområder: udvælgelse af sponsorer, opbygning af relationer, aktivering 

og evaluering. 

Masterman argumenterer for at man skal vide hvem ens målgruppe er for at få succes – også med 

sponsorstrategien. Hvis man som arrangør af en begivenhed i rimelig målestok når ud til en bestemt 

målgruppe bliver pågældende begivenhed også et interessant sponsorobjekt for virksomheder (eller 

organisationer) der henvender sig eller ønsker at henvende sig til (nogenlunde) samme målgruppe, 

og derfor er det nødvendigt at gøre sig klart hvilke virksomheder det kan være. For at kunne dette 

må man først forstå hvem ens målgruppe er – det kan man danne sig et billede af ved segmentering 

efter f.eks. geografiske, socioøkonomiske, demografiske, psykografiske eller adfærdsmæssige 

karakteristika. Derefter følger markedsundersøgelser der kan afdække hvilke potentielle sponsorer 

(virksomheder/organisationer) der har eller ønsker at have (omtrent) samme målgruppe. 

Efter at være nået frem til hvilke typer virksomheder/organisationer der kunne være interesserede i 

at sponsorere en begivenhed er det nødvendigt at arbejde på at opbygge et positivt forhold til 

                                                           
3
 Guy R. Masterman er professor ved School of Psycology & Sport Sciences ved Northumbria University. 
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potentielle sponsorer. Dette indbefatter at man undersøger og søger at imødekomme hver enkelt 

mulig sponsors ønsker og behov på området, frem for at forsøge at sælge den samme 

præfabrikerede sponsorpakke til samtlige potentielt interesserede organisationer, og i øvrigt forsat 

gennem hele forløbet være opmærksom på udviklinger i sponsorernes behov som fordrer ændringer 

af sammensætningen af sponsoratet. 

Masterman angiver at sponsorer gennem sponsorater søger at fremme f.eks. salg, kundeloyalitet, 

brand-bevidsthed, nye markeder, intern kommunikation, B2B-relationer, nye produkter, 

samfundsrelationer, produktkendskab, finansiel tiltro, identitet efter fusion og brand-genskabelse. En 

gensidig forhandling mellem sponsor og sponsorudbyder skal sikre at man finder frem til hvad begge 

parters konkrete målsætninger er med sponsoratet og hvordan man frembringer fordele og 

rettigheder der kan opfylde disse målsætninger, samt hvad og hvordan der skal betales for 

sponsoratet. 

Et muligt konkret tiltag for at sikre et sponsorat fra en potentiel sponsor, angiver Masterman, er i 

opstartsfasen, eller f.eks. når man ønsker at forlænge eller udvikle sponsoratet, som en gestus at yde 

sponsoren ekstra på diverse områder end man ellers er kontraktmæssigt forpligtet til. Det kan i den 

forbindelse være nyttigt at huske på at det statistisk set er mange gange sværere at sælge et produkt 

eller en ydelse til en helt ny kunde end det er at sælge yderligere produkter/ydelser til en 

eksisterende kunde. 

Fra sponsorens side er det normalt ikke tilstrækkeligt blot at erhverve sig rettighederne til at være 

sponsor for en begivenhed, og forvente at eksponering af ens navn/logo/slogan diverse steder giver 

det ønskede ROI i forhold til hvad man betaler for sponsoratet. Det er derimod, i de fleste tilfælde, 

påkrævet at man aktiverer sponsoratet, dvs. alle de ekstra tiltag og aktiviteter som man kan 

igangsætte i forbindelse med et sponsorat, som i høj grad bidrager til at give sponsoratet den 

merværdi sponsoren ønsker. Masterman giver et eksempel på at Coca-Cola som sponsor af de 

Olympiske Lege i 1996 brugte mere end ti gange så mange penge på aktivering af sponsoratet end for 

selve sponsorrettighederne, og det er en generel tommelfingerregel at bruge omkring 75 % af 

sponsorbudgettet på aktivering (Otker, 1988). 

Mastermans fjerde hovedområde er evaluering. For at sikre en konstant udvikling i forholdet til 

sponsorerne er det uundværligt med en løbende evaluering af sponsoraterne, navnlig for at kunne 
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imødekomme potentielle ændringer i sponsorens ønsker og krav til sponsoratet, ud over at man 

logisk evaluerer og eventuelt justerer sponsoratet i forhold til de målsætninger man på forhånd har 

opstillet for sponsorsamarbejdet. 

Ifølge Masterman er der tre spørgsmål som denne evaluering skal besvare, nemlig hvor klart og 

synligt sponsoratet var, hvem der bemærkede det, og om sponsoratet opnåede hvad det skulle. Et 

almindeligt redskab til evaluering er at vurdere om den eksponering sponsorens brand har fået 

gennem sponsoratet er opnået billigere eller dyrere end hvis man skulle købe sig til en tilsvarende 

eksponering via traditionelle reklamemedier. Masterman kritiserer dog dette værktøj for at være 

upålideligt, dels fordi at faste priser for reklameplads ofte viser sig ikke at være så faste alligevel, og 

dels fordi at han ikke anser eksponering gennem traditionelle reklamer for at have samme virkning 

som eksponering via sponsorering (der kan eksempelvis være forskel i hvor modtagelige individerne i 

målgruppen er for et budskab når de deltager i/overværer en begivenhed og når de f.eks. læser 

aviser og ser tv). 

En anden evalueringsmetode som Masterman også nævner er at forsøge at vurdere kvaliteten af 

sponsoratet gennem forbrugerne, f.eks. ved brug af fokusgrupper, spørgeskemaer og interview. I den 

forbindelse indvendes det dog at sponsorering generelt er besværligt at evaluere (præcist), og 

effektiv evaluering kan ofte vise sig at være dyr og tidskrævende. Masterman mener dog at ved at 

kombinere forskellige metoder kan man ofte opnå en troværdig evaluering, og angiver at man kan 

anvende en række mediarelaterede4 og kunderelaterede5 parametre i sin evaluering af sponsorater. 

 

Susan Friedmann6 (2007) har opstillet en praktisk vejledning på seks trin til en proces der skal sikre at 

både sponsor og sponsorudbyder bliver tilfredse med sponsoratet. Det første trin er at forstå hvad 

                                                           
4
 Media value & equivalent advertising costs; Audience levels – printed media circulation, TV viewing, radio 

listening or internet hits; Impact value – quality values applied to media types and coverage; Frequency of 
media reports; Opportunities to see – coverage statistics 
5
 Sales figures and enquiries figures; Audience spectator numbers; Merchandise sales figures; Shifts in 

awareness assessments – of brands, image; Quality of awareness studies; Tracking awareness over time; 
Market share improvement and speed of improvement; Promotional response numbers – distribution of 
samples; redeemed coupons 
6
 Friedmann er forfatter og konsulent med speciale i coaching i forbindelse med virksomhedsmesser o.l. 
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sponsorering er, nemlig økonomisk støtte til en begivenhed, som skal hjælpe sponsoren til at opnå 

fastsatte målsætninger med virksomheden, og derved adskiller sponsorering sig fra filantropiske 

formål (som i øvrigt ellers godt kunne forbindes med sponsorering dengang begrebet var helt nyt). 

Sponsorering adskiller sig også fra reklame idet det markedsfører sponsoren sammen med 

organisationen bag en begivenhed (sponsorudbyderen). 

Det andet trin er at fastslå hvorfor man som arrangør af en begivenhed kan være en interessant 

partner i sponsorsammenhæng. Her taler Friedmann om leder-fælden – altså når en 

virksomhedsleder (typisk formentlig en adm. direktør eller en marketingdirektør) lader sine 

personlige præferencer råde i forhold til hvad virksomheden skal sponsorere og ikke skal sponsorere. 

Hvad der glæder lederen personligt er ikke nødvendigvis det samme som hvad der er gavnligt for 

virksomheden. Man bør som sponsorudbyder sikre sig at der forefindes klare og målbare 

målsætninger for sponsorerne med hensyn til hvordan de skal vurdere deres udbytte af sponsoratet. 

I den forbindelse angiver Friedmann seks årsager til hvorfor virksomheder vælger at sponsorere (jf. 

evt. de tolv årsager som Masterman angiver), nemlig at forbedre sit image, fremme salg, øge sin 

synlighed, tage en rolle som ansvarlig virksomhed, differentiere sig fra konkurrenterne og at fremme 

forretnings-, forbruger- og VIP-relationer. Som sponsorudbyder skal man så spørge sig selv om en 

mulig sponsor kan få opfyldt en eller flere af disse målsætninger ved at sponsorere begivenheden; i 

givet fald kan der være tale om en god sponsor til den pågældende begivenhed. 

Det tredje trin er at vurdere om sponsors og sponsorudbyders images er forenelige. I den forbindelse 

er det vigtigt at gøre det klart over for potentielle sponsorer hvilken målgruppe man forventer at 

ramme med begivenheden, hvilken mediedækning der bliver, hvad sponsors og sponsorudbyders 

respektive forpligtelser er, osv. 

Som trin fire angiver Friedmann at man ikke bør tøve med at stille de svære spørgsmål, så som om 

ens begivenhed er ganske ny eller om den f.eks. i en årrække har vokset sig større år for år. Samtidig 

bør man undersøge om potentielle sponsorer tidligere har sponsoreret andet, hvad de har betalt for 

det, og hvem eller hvad de på den ene eller den anden måde er associeret med – det er væsentligt 

for begge parter at kende den anden parts sponsoreringshistorie. 
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Trin fem er om at opbygge og vedligeholde et godt forhold til sine sponsorer, så de ønsker at forblive 

sponsorer hvert år. Dette skaber samtidig en vis positiv kontinuitet i forbrugernes og offentlighedens 

øjne. 

Som det sjette og sidste trin påpeger Friedmann at man ikke skal lade sig begrænse af de 

muligheder for sponsorering som man selv har kunnet nå frem til – hvis en potentiel sponsor 

fremlægger noget der kunne være interessant, så er det en oplagt måde at skabe udvikling og øge 

ens muligheder for at opnå velegnede sponsorater. 

 

Daniel J. Torla7 (2008) har fremstillet en vejledning til hvordan man som sponsorudbyder kan sælge 

sponsorater til virksomheder, og tager udgangspunkt i eksempler fra sponsorbureauet Entertainment 

Resources. 

Det første trin i forberedelser til salg af sponsorater er at spørge sig selv hvad man præcist sælger, 

og på hvilken måde det kan gavne potentielle sponsorer. Torla opstiller fem spørgsmål man som 

sponsorudbyder i den forbindelse bør stille sig selv: Kan sponsoren effektivt ramme sin målgruppe 

ved at alliere sig med sponsorudbyderen? Kan en sådan alliance berige sponsorens brand og 

forbedre sponsorens position på markedet? Kan denne alliance frembringe en drivkraft der kan 

fremme sponsorens salg og/eller påvirke bundlinjen positivt? Er sponsoratet lønsomt? Hvordan vil 

dets succes kunne måles? 

Andet trin er at udarbejde en form for appetitvækker, ofte i form af et videoklip, der kan sendes til 

eller fremvises for potentielle sponsorer, med det formål at besvare sponsorkandidaternes 

umiddelbare spørgsmål om hvad det er for en begivenhed, hvilken målgruppe den henvender sig til 

og hvorfor de kunne drage fordel af et sponsorat – samt vække lysten til at få mere information 

derom. 

Tredje trin er at gøre sig klart hvilke virksomheder man skal målrette salget af sponsorater imod, og 

dermed udarbejde en liste over potentielle sponsorer man derefter kan henvende sig til. Uden at 

nævne hvilke forestillinger der ligger bag, eller at komme med yderligere anvisninger til hvordan man 

                                                           
7
 Daniel J. Torla er stifter af sponsorbureauet Entertainment Resources. 
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kan tilrettelægge processen for udvælgelse af sponsorer angiver Torla at logiske eksempler på 

potentielle sponsorer kan være: aktive sponsorer – virksomheder der er blandt de førende i at 

sponsorere lokale, regionale eller nationale begivenheder; virksomheder der sælger eller kunne 

sælge varer til ens publikum; sponsorer af lignende begivenheder; sponsorer af andre begivenhed i 

umiddelbar geografisk nærhed; virksomheder som hører hjemme eller hvis ansatte for de flestes 

vedkommende hører hjemme i det område hvor begivenheden afholdes; konkurrenter til alle de 

ovennævnte. 

Dernæst går Torla videre med en række konkrete, praktiske råd til hvordan man kontakter de 

potentielle sponsorer og tilrettelægger og gennemfører salgsprocessen. Da dette ikke har nogen 

direkte relevans til besvarelsen af spørgsmålet om hvordan man målretter sin søgen efter relevante 

sponsorer vil jeg videre redegøre for det her. 

 

Gareth More8 (2008) er ligeledes kommet med en vejledning til salg af sponsorater. More mener at 

man til at begynde med skal opstille en eller flere målsætninger for sponsoratet. Det kan eksempelvis 

være at udvide sponsorudbyders marketingressourcer gennem sponsorens aktivering af sponsoratet, 

sikre en merværdi for sponsor over for målgruppen, sikre at sponsorer har samme rettigheder som 

sponsorudbyder, sikre at alle interessenter, herunder sponsorer, er klar over hvad der er påkrævet 

for at skabe den rigtige vare for sponsorerne. Samtidig bør sponsorudbyder tidligt undersøge om 

man kan forbedre sin position mht. salg af sponsorater ved f.eks. at indgå en alliance med en 

relevant mediepartner, styrke sin markedskommunikation eller udvide sit geografiske 

dækningsområde. 

More mener at det er nødvendigt tidligt i processen at gøre sig klart hvad sponsoratets aktiver er, og 

dermed komme ud over forestillingen om at et sponsorat kun er eksponering af logo på f.eks. et 

stadion eller en sportsudøvers dragt. More nævner som eksempler på sådanne aktiver rettigheder 

som officiel samarbejdspartner, branche-eneret, medieakkreditering, leverandør- og 

detailrettigheder, salgs- og markedsføringsfremstød ved begivenheden, corporate hospitality, adgang 

                                                           
8
 Gareth More er stifter af sponsorbureauet First Rights Ltd. 
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til data samt rettigheder til indhold, og nævner i den sammenhæng at listen kan være længere, men 

for enhver sponsorudbyder vil der være visse bestemte aktiver som må vurderes som ’nøgleaktiver’ 

(key value drivers), der skal bruges som hovedargumenter over for potentielle sponsorer for køb af 

det pågældende sponsorat. Hvilke aktiver der kan anses som ’nøgleaktiver' vil være forskelligt for 

hver enkelt sponsorudbyder, og vil også variere i forhold til hver enkelt potentiel sponsor og i forhold 

til hvilket niveau der er tale om i hvad More benævner ’sponsoratmodellen’ (the sponsorship model).  

’Sponsoratmodellen’ består af flere forskellige niveauer af mulige sponsorer ved en begivenhed. 

Øverst findes officielle sponsorer inden for forskellige kategorier, f.eks. drikkevarer, telefoni, energi, 

bankvæsen eller hvad der eventuelt kan være relevant i de enkelte tilfælde. Disse sponsorer har 

normalt rettigheder som officiel samarbejdspartner, eksklusivitet (inden for pågældende branche), 

’ejerskab’ af et sekundært aktiv, omfattende branding og akkreditering samt perifere fordele. 

I næste lag kan der være en række lokale sponsorer, som har rettigheder som officiel 

samarbejdspartner, aktivering af sponsoratet ved begivenheden, perifere fordele og begrænset 

branding. Dertil kommer de officielle partnere inden for f.eks. medier, merchandise, billetter, 

frivillige arbejdere samt afholdelsessted, som har rettigheder som officielle samarbejdspartnere og 

leverandører. Derudover kan der være en række mindre samarbejdspartnere som virksomheder, 

organisationer og privatpersoner der f.eks. har doneret mindre beløb til begivenheden, som normalt 

kun har få og begrænsede rettigheder og fordele. 

I samme forbindelse nævner More en opgørelse over sponsoraktiver, som er de helheder og dele af 

begivenheden hvortil potentielle sponsorer kan knytte et sponsorat. Som hovedaktiv er der 

naturligvis selve begivenheden (som ofte har én enkelt hovedsponsor), og dernæst en række 

sekundære aktiver, som kan være delementer inden for eller relateret til begivenheden. More bruger 

Storbritanniens handicap-OL 2009 (Special Olympics Leicester 2009) som eksempel, og peger bl.a. på 

de enkelte sportsgrene, ceremonierne og fakkeltoget med den olympiske ild som eksempler på 

sekundære aktiver, som godt kan være genstand for et særskilt sponsorat, uden at den pågældende 

sponsor nødvendigvis er hovedsponsor eller samarbejdspartner i forhold til selve begivenheden i sin 

helhed. 

Ved hvert af sponsoraktiverne er der så tilknyttet en række fordele som kan være rettigheder som 

officiel sponsor, Marketing & PR, Corporate Hospitality, eksklusivitet, website, leverandør og detail-
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rettigheder, branding og akkreditering, adgang til data, rettigheder til indhold, aktivering af 

sponsoratet ved begivenheden, mm. 

Sidst, men ikke mindst, opstiller More også hvad han benævner en ’værdigenereringsmodel’ (value 

creation model), som skal sikre øget værdi til alle sponsorer og andre interessenter samt ekstra 

økonomiske ressourcer for begivenheden. Modellen tager udgangspunkt i udviklingen af et stærkt 

brand for begivenheden (hvordan man så i øvrigt når dertil kommer More ikke ind på), da dette vil 

medføre at potentielle sponsorer vil værdsætte et sponsorat ved den pågældende begivenhed 

højere, og dermed give arrangørerne af begivenheden bedre forudsætninger i forhandlingen om 

sponsorater samt mulighed for at prissætte sponsoratet højere. More omtaler at omfanget af 

ressourcer som en potentiel sponsor er villig til at bruge på aktivering af sponsoratet kan bruges som 

målestok for hvor højt de prioriterer et sponsorat af den pågældende begivenhed. 

Dernæst anviser værdigenereringsmodellen at sponsorudbyderen bør samle begivenhedens 

rettigheder og fordele i få samlede pakker samtidig med at man undersøger mulighederne for at 

definere yderligere rettigheder og fordele der kan forstærke sponsorpakken. Dette giver anledning til 

en reduktion af antallet af sponsorer, men giver til gengæld muligheden for at kræve større 

honorarer fra hver enkelt sponsor, samtidig med at sponsorerne kan betjenes bedre, og mængden af 

påkrævede ressourcer i forbindelse med sponsoreringen kan reduceres. Inden man henvender sig til 

potentielle sponsorer mener More at man også bør udarbejde en mere detaljeret oversigt over hvad 

hver enkelt fordel ved et specifikt potentielt sponsorat præcist kan omsættes i. 

Fraværet af standardiserede priser på sponsorater gør det ofte vanskeligt at prissætte sponsoraterne 

– dette gælder især ved nye sponsormuligheder, og når man som sponsorudbyder ikke er klar over 

hvem der skal købe sponsoratet. Normal er det en forudsætning for en pålidelig vurdering af 

sponsoratets værdi at man kender sponsorens målsætninger med og fordele ved sponsoratet. En 

typisk misforståelse er at forsøge at prissætte sponsorater ud fra de omkostninger man som arrangør 

har ved en begivenhed, men et sponsorat bliver som udgangspunkt hverken mere eller mindre værd 

blot fordi omkostningerne ved begivenheden ændrer sig. 

More angiver nogle faktorer som kan være udslagsgivende for hvorvidt en sponsorudbyder kan 

opnå maksimale indtægter fra et sponsorat: sammenligning og standardisering i forhold til lignende 

eksempler på sponsorater (fra samme branche), udvikling af en gennemarbejdet prisstrategi som 
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udgangspunkt for sponsorforhandlinger samt evnen til og muligheden for at definere en fast pris for 

enkelte elementer i sponsoraftalen. 

Det første skridt i en succesfuld proces for salg af sponsorater er at definere målgruppen af 

potentielle sponsorer, hvilket har en vis lighed med sponsorens egen strategi mht. til segmentering, 

udvælgelse og positionering over for sin målgruppe mener More, uden i øvrigt at gå i dybden med 

denne anskuelse. Nødvendige forundersøgelser for at finde frem til de potentielle sponsorer man 

som sponsorudbyder kan henvende sig til består bl.a. i at gennemgå relevante brancher og vurdere 

virksomheder som eventuelle potentielle sponsorer ud fra virksomhedens forretningsmæssige 

prioriteter og målsætninger, nuværende og tidligere sponsorater og markedsføring, brandværdier og 

tilsvarende målgrupper. More foreslår også at man som sponsorudbyder ligeledes gennemgår sine 

eksisterende kontakter for eventuelle mulige sponsorer. 

More forsætter med at fremsætte en praktisk vejledning for selve salgsprocessen, men det falder 

ikke inden for denne opgaves afgrænsning. 

 

Anne-Marie Grey9 og Kim Skildum-Reid10 (2002) har udarbejdet en omfattende vejledning til hvordan 

begivenhedsarrangører og andre der sælger sponsorater kan finde sponsorer og indgå 

sponsoraftaler. Vejledningen er inddelt i tre hovedafsnit: planlægning, salg og service. Jeg vil 

koncentrere mig om at gennemgå afsnittet omkring planlægning samt dele af afsnittet omkring salg, 

da det er disse elementer der primært vedrører spørgsmålene i denne opgaves problemformulering. 

Planlægningen begynder med intern planlægning, fortsætter med udarbejdelse af en marketingplan 

og slutter med implementering af marketingplanen. Det første skridt i den interne planlægning er at 

få alle i organisationen med på ’sit hold’, dvs. overbevise dem om at sponsorering er et rigtigt og 

nødvendigt tiltag for organisationen. I den forbindelse er det vigtigt at alle i organisationen samt 

dens interessenter er velinformerede om mulighederne ved sponsorering og at der er mulighed for 

dialog på området. Grey & Skildum-Reid går så vidt som at anbefale at man nedsætter et udvalg eller 
                                                           
9
 Anne-Marie Grey er Vice President of Leadership Giving i Red Barnet og forfatter og foredragsholder indenfor 

CSR, Cause-Related Marketing, sponsorering og fundraising. 
10

 Kim Skildum-Reid er stifter af sponsorbureauet Power Sponsorship og forfatter, konsulent og kommentator. 
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en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle dele af organisationen som skal diskutere 

mulighederne for sponsorering og medvirke til at komme med input og tage beslutninger i 

processen. Ydermere understreges det at det er essentielt at have eller udarbejde en officiel 

sponsorpolitik, som skal definere organisationens overordnede syn på sponsorering. 

Sponsorpolitikken skal bl.a. beskrive organisationens generelle tilgang til sponsorering og forholde sig 

til tidligere sponsorater, definere hvad der opfattes som sponsorering, analysere hvordan 

sponsorering passer ind i og håndteres af organisationen, hvilke virksomheder/brancher man ikke 

hvilke vil indgå sponsoraftaler med og hvorfor, hvilke fremgangsmåder organisationen benytter til at 

indgå sponsoraftaler, hvilke personer i organisationen der er nøglepersoner, ansvarlige og 

beslutningstagere i forskellige stadier i processen, og hvornår og hvordan sponsoratet og processen 

skal evalueres. 

Marketingplanens første punkt er at definere begivenhedens målgrupper (target markets). Grey & 

Skildum-Reid opererer med to typer af kriterier til denne inddeling: demografiske (alder, køn, familie, 

bopæl, indkomst, job, husholdning, rejser, transport mm.) og psykografiske (kvalitetsbevidsthed, 

risikovillighed, økonomisk tilgang, miljøbevidsthed mm.). Der er to typer af målgrupper: slutbrugere 

(end users), som er kunderne der er de direkte og egentlige forbrugere af den service der leveres, og 

mellemled (intermediary markets) der er de forhandlere o.l. som slutbrugerne evt. køber gennem 

eller rådgives af. 

Det er naturligvis optimalt hvis man kan arrangere begivenheder der henvender sig til samtlige 

potentielle kunder på et givet marked, men det er sjældent, hvis ikke aldrig, tilfældet. I stedet mener 

Grey & Skildum-Reid at man kan dele markedet op i tre grupper: de der kommer til begivenheden 

under alle omstændigheder så længe de kender til den, de der muligvis kan overtales til at komme til 

begivenheden, samt de der under ingen omstændigheder vil komme til begivenheden. Den sidste 

gruppe skal der naturligvis ikke bruges ressourcer på, og for så vidt heller ikke den første. Gruppen 

der evt. kan overtales til at komme til begivenheden kan yderligere underinddeles for at finde frem til 

hvem man skal rette sin markedsføring imod. I den forbindelse foreslår Grey & Skildum-Reid en 

øvelse der går ud på at forestille sig at man har al ønskelig demografisk og psykografisk information 

om et repræsentativt udsnit af målgruppen. Hvis man så forestiller sig at det koster et vist beløb 

(f.eks. 1$) at henvende sig til ti af de personer for at overbevise dem om at komme til begivenheden, 

hvilke demografiske og psykografiske karakteristika skulle de så have? Hvis det så koster det 
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dobbelte at henvende sig til de næste ti, hvem ville det så være? Og det tredobbelte at henvende sig 

til yderligere ti, og så fremdeles – indtil det ikke længere ville være rentabelt at henvende sig til flere 

– og således kan man danne sig et billede af hvem ens primære og sekundære målgrupper er, og 

hvor stor en del af målgruppen man bør markedsføre sig overfor. 

Det følgende skridt er at vurdere målgrupperne i forhold til kriterier som størrelse, 

vækst/vækstpotentiale, hvem der er de vigtigste nuværende kunder og potentielle kunder, og 

hvordan de kan karakteriseres og inddeles efter behov, motivation, demografi og psykografi, hvorfor 

forskellige målgrupper kommer til begivenheden og hvad der er vigtigt for dem, hvad der er de 

kritiske punkter i den forbindelse, og generelt hvordan man mest effektivt kan appellere til sine 

nuværende og potentielle kunder. Dette danner grundlag for den samlede inddeling af målgrupper i 

forskellige segmenter som man eventuelt skal markedsføre sig forskelligt overfor. 

Salgsprocessen begynder ifølge Grey & Skildum-Reid med at gøre sig klart hvad man kan tilbyde 

potentielle sponsorer. Der er tre forskellige områder hvor en sponsorudbyder kan levere værdi til en 

sponsor gennem et sponsorat: det første er at sponsoreren bliver sat i forbindelse med 

sponsorudbyderens organisations værdier og egenskaber og dermed styrke sit eget brand med disse 

værdier – hvad Grey & Skildum-Reid kalder ’imageoverførsel’ (image transfer); det andet er at 

komme i kontakt med sponsorudbyderens målgruppe og ramme den med sin egen 

markedskommunikation og det tredje er at få adgang til en række konkrete fordele som skal være 

med til at sikre sponsoratets effektivitet og maksimere nytten af de første to områder. En 

sponsorudbyders muligheder for at finde relevante sponsorer afhænger derfor af hvor klart og 

præcist man er i stand til at definere hvilke fordele man kan tilbyde potentielle sponsorer inden for 

disse tre områder. I den forbindelse foreslår Grey & Skildum-Reid en brainstorming-øvelse, hvor man, 

evt. flere medarbejdere i organisationen, skal nedskrive ethvert ord eller begreb der kan 

karakterisere begivenhedens ’personlighed’, for så derefter at finde et par enkelte ord der så vidt 

muligt sammenfatter alt hvad man har noteret i den forbindelse. 

Det er også nødvendigt for en sponsorudbyder at kigge på sin egen organisation med de potentielle 

sponsorers øjne og foretage en opgørelse af alt hvad der muligvis kunne have værdi for en sponsor, 

uanset om man i øvrigt mener at det er til salg eller ej. Det man derved kommer frem til danner 

udgangspunkt for de sponsorpakker man kan sammensætte efter og tilbyde til potentielle relevante 
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sponsorer, i form af detaljerede og veltilrettelagte sponsorater. Grey & Skildum-Reid har udarbejdet 

en liste over hvad en sponsorudbyder eventuelt kan være i besiddelse af der repræsenterer en vis 

værdi for potentielle sponsorer, som man i den forbindelse kan støtte sig til. Listen gennemgår bl.a. 

typer af sponsorater, eksklusivitet, rettigheder, kontrakter, on-site markedsføring, corporate 

hospitality, PR, støttebegivenheder, mediedækning og meget andet. 

En af de ting som ovenfor nævnt giver et sponsorat værdi er at sponsoren får mulighed får at 

ramme begivenhedens målgruppe med sit eget budskab. Her understreger Grey & Skildum-Reid at 

målgruppen i den forbindelse ikke udelukkende skal ses som dem der rent faktisk kommer til 

begivenheden, men også de der blot kommer i kontakt med en eller anden form for markedsføring 

eller medieomtale i forbindelse med begivenheden. 

Når man skal finde frem til hvilke konkrete virksomheder der kunne være potentielle sponsorer er 

det vigtigt at fokusere på enkelte produkter og deres brands, i stedet for at fokusere på hele 

virksomheden og dens overordnede brand. Det hænger sammen med at en virksomheds produkter 

ofte kan være meget forskellige fra hinanden og harmoner med forskellige former for sponsorering, 

at det kan være lettere at gøre indtryk på potentielle sponsorer hvis man henvender sig til et bestemt 

defineret område på forhånd, og at enkelte brands ofte har deres egne marketingbudgetter at råde 

over. 

Grey & Skildum-Reid angiver tre områder hvor en begivenhed kan matche en potentiel sponsor: 

målgrupper, målsætninger samt egenskaber og værdier. Hvis man kan finde frem til en sponsor hvor 

mere end ét af disse områder matcher godt med begivenheden, har man grundlaget for et 

succesfuldt sponsorat. Kan man få alle tre til at gå op i en højere enhed er det naturligvis helt 

optimalt. 

Det grundlæggende er at sikre sig at sponsorens og begivenhedens målgrupper stemmer helt eller 

delvist overens, for hvis ikke man som sponsorudbyder kommer i kontakt med nogen del af 

sponsorens målgruppe, kan man ikke forvente et succesfuldt sponsorsamarbejde. I den forbindelse 

er der forskellige områder inden for sponsorens målgruppe som man kan komme i kontakt med: 

nuværende kunder, potentielle kunder der passer ind i sponsorens kundeprofil, potentielle 

kundegrupper som sponsoren i forvejen forsøger at markedsføre sig over for, mellemhandlere samt 

interne kunder. 
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Dernæst kan man overveje om det er muligt at tiltrække en sponsor som har en matchende 

målsætning i forhold til begivenheden/sponsorudbyderen. Når man som sponsorudbyder har samme 

målsætning som eller forenelige målsætninger med sponsor kan det give basis for et forholdsvist 

slagkraftigt sponsorat. 

Sidst, men ikke mindst, kan et succesfuldt sponsorat bygge på overensstemmelse mellem sponsorens 

og sponsorudbyderens egenskaber og værdier. Jævnfør brainstorming-øvelsen om begivenhedens 

’personlighed’ er det afgørende at man kan matche en eller flere af virksomhedens grundlæggende 

værdier eller egenskaber med en potentiel sponsor, for at sikre den føromtalte værdioverførsel af 

sponsorudbyderens værdier til sponsorens brand. Hvad angår de mindre grundlæggende egenskaber 

og værdier kan man forsøge at fokusere og tilpasse dem så de bedst matcher den potentielle 

sponsor. Grey & Skildum-Reid påpeger at der er to måder at opnå et sådant match på: at sørge for at 

sponsorudbyderens værdier og egenskaber er lig med sponsorens ditto, eller at sørge for at 

sponsorudbyderens værdier og egenskaber på en eller anden logisk vis komplementerer sponsorens 

ditto. Et eksempel på det sidste er når en chilifestival sponsoreres af tabletter mod mavesyre (Grey & 

Skildum-Reid s. 79).  

Et gennemført succesfuldt sponsorat er altid tilpasset sponsorens specifikke behov. Det er ovenfor 

beskrevet på hvilke måder man som sponsorudbyder kan matche potentielle sponsorer, men for at 

afgøre om det er tilfældet og for at være i stand til at udforme et sponsorat tilpasset den enkelte 

sponsorer, er det således nødvendigt at kende til sponsorens markedsføringsmæssige målsætninger 

på lang og kort sigt, kende til sponsorens produkter/brands og målgrupper, kende sponsorens behov 

og ønsker, og kende sponsorens evt. sponsorpolitik eller lignede samt andre ting der eventuelt kunne 

have indflydelse på sponsorens tilgang til et givet sponsorat. Grey & Skildum-Reid angiver en række 

metoder man kan anvende med henblik på at erhverve sig dette kendskab, både direkte fra den 

potentielle sponsor (sponsorpolitik, møder, telefoninterview, faxforespørgsler, årsopgørelser) og via 

andre kilder (internet, netværk, bibliotek, diverse udgivelser og hvordan virksomheden generelt 

agerer på markedet).  

De følgende trin i Grey & Skildum-Reids fremgangsmåde omhandler hvordan man rent praktisk 

indleder og varetager kontakten samt forhandler kontrakten på plads med den eller de udvalgte 
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potentielle sponsorer, og da det ikke er direkte relevant for spørgsmålet om hvordan man kan 

tiltrække relevante sponsorer vil jeg derfor ikke beskrive det nærmere her. 

 

Som sagt eksisterer der en stadigt voksende mængde af litteratur der beskæftiger sig med 

sponsorering. Imidlertid er udgangspunktet for den klart overvejende del af den pågældende 

litteratur hvordan virksomheder der overvejer at anvende sponsorering som en del af sin 

markedsføring skal bære sig ad. Der er således kun et relativt begrænset antal tekster der 

beskæftiger sig indgående med problemstillinger inden for sponsorering set fra sponsorudbyderens 

synspunkt. Yderligere forholder det sig sådan at en væsentlig del af disse tekster er udformet som 

praktisk orienterede vejledninger snarere end teoretiske fremstillinger baseret på videnskabelige 

undersøgelser. Der forekommer altså at være et betydeligt underskud af litteratur om de 

udfordringer sponsorudbydere står over for, og det hele taget er der et fravær af en overordnet 

teoretisk ramme som kan give sammenhæng og forståelse omkring sponsorstrategier for 

sponsorudbydere. 

Jeg er af den opfattelse at generel teori om markedsføring kan tilbyde en sådan overordnet ramme. 

Det begrunder jeg med at den opgave sponsorudbydere har i form at af sælge sponsorater til 

potentielle sponsorer immervæk ikke er væsensforskellig fra de udfordringer enhver anden 

virksomhed har ved at skulle afsætte sine produkter på et givet marked. Derfor vil jeg sammenligne 

udvalgte kilder fra den eksisterende litteratur om sponsorstrategier for sponsorudbydere med 

markedsføringsteorien præsenteret af Philip Kotler i Principles of Marketing. Da jeg søger svar på 

hvordan man målretter sin søgen efter relevante sponsorer vil jeg anvende Kotlers kapitel om 

segmentering og positionering, og analysere hvorvidt den teori der skitseres i den eksisterende 

litteratur om sponsorstrategier for sponsorudbydere finder pendanter inden for 

markedsføringsteorien, og i den forbindelse undersøge hvorvidt der er nogle af den elementer som 

optræder i markedsføringsteorien som ikke kan genfindes i litteraturen om sponsorering, såvel som 

hvorvidt enkelte elementer af den teori der fremstilles i de udvalgte tekster ligger uden for 

markedsføringsteorien. I fald det viser sig at være tilfældet vil jeg tillige forsøge at give mulige 

forklaringer herpå med henblik på at kunne sætte teorien om sponsorsøgning ind i en bredere 
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teoretisk ramme og dermed give et overblik som kan bidrage til at finde svar på spørgsmålet om 

hvordan man kan målrette søgningen efter relevante sponsorer. 

Jeg vil derfor i det følgende redegøre for den teori der er skitseret af Kotler i Principles of 

Marketing kapitel 10, Segmentation and positioning, for derpå at præsentere den udvalgte litteratur 

og sponsorstrategier for sponsorudbydere og slutteligt som beskrevet analysere forholdet mellem 

dem. 

 

Det er de færreste virksomheder (hvis overhovedet nogen) der kan appellere til samtlige potentielle 

kunder i et marked – dertil er kunderne ganske enkelte for forskellige. Af den grund er det 

nødvendigt at udvælge hvilke kunder eller hvilke(n) gruppe(r) af kunder virksomheden ønsker at 

henvende sig til og følgelig markedsføre sig forskelligt over for forskellige forbrugere, frem for at 

forsøge at nå alle potentielle kunder med den samme markedsføring (massemarkedsføring). Dog er 

det normalt ikke muligt at tilrettelægge markedsføring individuelt for hver enkelt kunde om end det 

ville være ønskeligt, og derfor er der brug for segmentering. 

Ifølge Kotler indgår markedssegmentering som en del af en bredere proces der begynder med 

segmenteringen, hvor man udvælger kriterier til opdeling af markedet i forskellige segmenter og 

udarbejder profiler for hvert enkelt segment, dernæst markedsudvælgelse hvor man definerer hvilke 

egenskaber der gør et markedssegment attraktivt for virksomheden og efterfølgende udvælger de 

relevante segmenter, og slutteligt positionering hvor man differentierer produktet fra andre 

produkter i forhold til hvert segment af markedet og fastlægger tilhørende marketing mix for hvert 

segment. 

En sponsorudbyder som sælger sponsorater til sponsorer agerer naturligvis på B2B-markedet idet 

kunderne er virksomheder, men disse sponsorer er ofte virksomheder der selv afsætter deres varer 

på B2C-markedet. Det forekommer relativt indlysende at det er en væsentlig forudsætning for at 

kunne tiltrække relevante sponsorer at man kender til de potentielle sponsorers målgruppe er det 

således centralt i denne opgave at præsentere teorien om segmentering på såvel B2C-markedet som 

på B2B-markedet. 
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Ifølge Kotler (2005) findes der fire overordnede typer af parametre at tage stilling til når man 

segmenterer på B2C-markedet: geografiske, demografiske, psykografiske og adfærdsmæssige. 

Geografiske parametre inkluderer stillingtagen til hvilket område man vil satse på, enten 

lokale/regionale områder, lande, grupper af lande eller verdensdele. Ligeledes kan man segmentere 

efter størrelsen af landet og størrelsen af de byer man satser på. Geografisk segmentering er tillige 

opdeling efter klima og befolkningstæthed. 

Demografiske parametre inkluderer inddeling i aldersgrupper, køn, type og størrelse af familie, 

indkomstgrupper, uddannelsesniveau, beskæftigelse, religion, race og nationalitet. 

Psykografisk segmentering anvender parametre som inddeler i samfundsklasse, livsstilsgrupper og 

efter personlighed. 

Adfærdsmæssig segmentering inkluderer parametre som købsanledning (f.eks. om produktet 

købes jævnligt eller udelukkende ved særlige lejligheder), hvilke egenskaber der efterspørges ved 

produktet, om kunden har købt produktet før og hvor ofte kunden anvender produktet, loyalitet i 

forhold til produktet/mærket frem for konkurrerende produkter, hvor langt en forbruger er i sine 

købsovervejelser og hvorvidt forbrugerne har en positiv eller negativ forhåndsindstilling til produktet. 

 

Der findes ligeledes en række parametre som man skal tage stilling til i forbindelse med 

segmentering af B2B-markeder. Kotler angiver fem forskellige overordnede kategorier: demografi, 

operation, købstilgang, situationelle faktorer samt personlig karakteristik. Ved at tage stilling til de 

forskellige parametre kan virksomheder på B2B-markedet afgøre hvilke potentielle kunder de vil 

henvende sig til, og dermed blive klogere på hvor man finder dem og hvordan man skal markedsføre 

sig over for dem. 

Under demografiske parametre angiver Kotler at man skal tage stilling til hvilken branche man vil 

rette sin markedsføring imod, om man vil fokusere på større eller mindre virksomheder og hvilket 

geografisk område man skal koncentrere sig om. 
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Operationsparametrene stiller spørgsmål om hvorvidt man skal fokusere på virksomheder der 

benytter en bestemt teknologi, om man skal satse på virksomheder der køber pågældende produkt 

ofte, jævnligt, sjældent eller slet ikke (endnu) og om man skal fokusere på virksomheder der 

efterspørger et højt eller et lavt serviceniveau. 

Købstilgang drejer sig om hvorvidt man foretrækker virksomheder med centraliserede eller 

decentraliserede beslutningskompetencer vedrørende køb, om man foretrækker virksomheder der 

er teknologisk, økonomisk eller markedsføringsmæssigt præget, om man skal fokusere på virksom-

heder som man allerede har forbindelser til eller ej, om man skal fokusere på virksomheder der 

foretrækker én form for købsaftale frem for andre og om man skal markedsføre sig overfor 

virksomheder der lægger vægt på kvalitet, serviceniveau eller pris. 

Situationelle faktorer er spørgsmål om hvorvidt man skal satse på virksomheder der har brug for 

hurtig levering/service, hvorvidt man skal fokusere på bestemte anvendelsesmuligheder af produktet 

frem for andre og hvorvidt man skal efterstræbe små eller store ordrer. 

Personlig karakteristik dækker over man skal søge efter virksomheder med lignede værdier og 

medarbejdere som ens egen organisation, om man skal fokusere på virksomheder med høj eller lav 

risikovillighed, og om det er vigtigt at vælge virksomheder der udviser en høj grad af loyalitet over for 

sine leverandører. 

 

Med hensyn til udarbejdelse af profiler for individuelle segmenter angiver Kotler fire egenskaber som 

karakteriserer de markedssegmenter som virksomheden med fordel kan rette sin videre markeds-

føring imod: målbarhed, tilgængelighed, omfang og gennemførlighed. 

Målbarhed refererer til muligheden for at måle og identificere segmentets størrelse, købekraft og 

andre kendetegn. Tilgængelighed drejer sig om hvorvidt markedssegmentet repræsenterer en 

målgruppe som virksomheden kan skabe kontakt til og kommunikere med på effektiv vis. Omfang 

dækker over hvorvidt segmentet har en størrelse der gør det til et lønsomt marked for 

virksomheden. Gennemførlighed betyder at segmentet skal have en størrelse og øvrige karakteristika 
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som virksomheden kan håndtere mht. tilrettelæggelse og udførelse af markedsføringsplaner og -

kampagner. 

Når man skal evaluere hvorvidt et markedssegment har den rette profil for virksomheden er der 

generelt to ting man skal vurdere: hvor attraktivt segmentet er generelt set, og hvor godt det passer 

til den pågældende virksomhed og dens ressourcer og målsætninger. 

Selvom store segmenter med høj vækstrate er mest attraktive overordnet set, er de det ikke 

nødvendigvis for hver enkelt virksomhed, da ikke alle virksomheder har evnerne og mulighederne til 

at profitere af disse segmenter, eller fravælger dem pga. hård konkurrence, eller fordi det i vidt 

omfang er købers marked så kunderne ofte kan spille konkurrerende virksomheder ud mod hinanden 

og tvinge priserne ned og/eller kvaliteten og servicen op, eller fordi leverandørerne har for stor magt 

til at hæve priserne på og/eller sænke standarden af råvarer o.l. Selvom et segment virker attraktivt 

er det således ikke nødvendigvis det rigtige at satse på hvis ikke virksomheden magter at betjene det 

effektivt, hvis det kræver produkter/serviceydelser der ligger for langt fra virksomhedens 

kerneområder og målsætninger, eller hvis det kan gøre virksomheden til genstand for kritik fra 

offentligheden mht. til politik, miljø eller social ansvarlighed. 

Med hensyn til udvælgelsen af de segmenter virksomheden vil henvende sig til angiver Kotler at man 

kan opstille et matrixdiagram hvor den ene akse angiver hvor attraktive segmenterne er generelt, 

mens den anden akse angiver hvor godt de forskellige segmenter passer til virksomhedens styrker og 

svagheder. De forskellige mulige segmenters position i et sådant diagram kan give et billede af hvilke 

segmenter der er værd at satse på, hvilke man helt skal holde sig fra, og hvilke der evt. kan komme 

på tale hvis virksomheden f.eks. udvikler sig i en bestemt retning. 

 

Efter at have udvalgt et eller flere segmenter at markedsføre sig over for konfronteres virksomheden 

med beslutningen om hvilken strategi man skal vælge til at henvende sig til de forskellige segmenter. 

Kotler angiver i den forbindelse tre overordnede forskellige strategier. 

Med den udifferentierede marketingstrategi tilsidesætter man forskellene mellem de udvalgte 

segmenter og anvender den samme markedsføring og de samme produkter osv. i forhold til hele 
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markedet. Grunden til at vælge denne strategi kan være at der kun er relativt ubetydelige forskelle 

mellem de enkelte segmenter, eller at virksomheden har en stærk tro på at produkterne har en bred 

appel på tværs af forskellige segmenter. Fordelene er at man holder omkostningerne nede ved 

ensretning af produkter, markedsføring, markedsresearch mm. Ulemperne er at det er vanskeligt at 

udforme produkter og markedsføring der appellerer til alle, og de der forsøger, bliver ofte angrebet 

af konkurrenter der henvender sig stærkt til mindre segmenter og nicher. 

Med den differentierede marketingstrategi behandler man hvert enkelt segment selvstændigt og 

udvikler produkter og kampagner separat med henblik på at højne salget og stå stærkere i hvert 

enkelt segment. Fordelene er at forbrugerne ofte identificerer virksomhedens brand med den 

pågældende produktkategori, og oftere køber produktet igen da det i højere grad opfylder 

forbrugernes krav og ønsker. Ulemperne er at de separat udformede produkter og kampagner 

kræver flere ressourcer end en mere standardiseret tilgang gør. 

Med en koncentreret marketingstrategi henvender man sig til (en stor del af) et eller flere 

delmarkeder eller nicher, frem for en mindre del af et større marked. Kotler angiver at navnlig 

virksomheder med begrænsede ressourcer kan have gavn af denne strategi. Fordelene er som sagt at 

man kan holde omkostningerne nede pga. en høj grad af specialisering mht. både produktion, 

distribution og markedsføring, og at virksomheden kan opnå en stærk position på markedet. 

Ulemperne er at man i et vist omfang har sat alt på ét bræt og er meget udsat hvis det eller de valgte 

marked eller markeder ændrer sig ugunstigt. 

 

Virksomheder er nødt til at kende kundernes behov og ønsker og kunne gennemskue købsprocesser 

for at have mulighed for skabe sig en gunstig position på markedet. En virksomhed der kan 

imødekomme kundernes behov bedre end konkurrenterne kan (gennem lavere priser eller flere 

produktfordele) opnå en konkurrencefordel (competitive advantage). Kotler angiver at mulighederne 

for at opnå konkurrencefordele gennem differentiering varierer i forhold til branche, og opstiller i 

den forbindelse fire forskellige typer af brancher: mængde- hårdknude- fragmenterede og 

specialiserede brancher (volume industries, stalemate industries, fragmented industries, specialised 
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industries). Mængde refererer til få, men betydelige muligheder for konkurrencefordele, 

eksemplificeret ved luftfartsbranchen; hårdknudebrancher giver kun få, begrænsede muligheder for 

konkurrencefordele, f.eks. stålbranchen; i fragmenterede brancher er der mange muligheder for at 

opnå konkurrencefordele, men hver mulighed er relativt begrænset – her angives 

restaurantbranchen som eksempel; specialiserede brancher har mange omfattende muligheder for 

konkurrencefordele eksemplificeret ved medicinalbranchen. 

Kotler angiver også at en virksomhed kan differentiere sig på markedet på fire forskellige måder: 

gennem produkter, service, personale eller image. Nogle typer produkter (Kotler nævner bl.a. biler 

og møbler) er mere oplagte til produktdifferentiering end andre, bl.a. pga. mange forskellige 

designmuligheder, selvom der dog også er muligheder for produktdifferentiering, om end mere 

begrænset, for mere standardiserede produkter. Produktdifferentiering omfatter også differentiering 

gennem parametre som ydeevne, innovation, gennemførthed, holdbarhed, pålidelighed og 

reparationsmulighed. Service er en anden mulighed for at differentiere sig fra konkurrenter, man kan 

f.eks. satse på at være bedre mht. levering, installering, reparation, rådgivning, eller hurtig service. 

Personaledifferentiering fordrer veluddannet og nøje udvalgt personale, der er lydhørt og 

serviceminded overfor kunderne. Kotler nævner at man kan lægge vægt på høflighed, entusiasme, 

morskab, elegance, venlighed, kyndighed mm. i forbindelse med personaledifferentiering. 

Imagedifferentiering tydeliggøres i tilfælde hvor to konkurrerende tilbud på andre punkter virker ens, 

men kunderne alligevel vælger det ene frem for det andet, pga. producentens image. Hvordan man i 

øvrigt udvikler et effektfuldt image falder uden for denne opgaves afgrænsning udover at nævne at 

Kotler angiver at nøglen er kreativitet og hårdt arbejde, veludvalgte symboler i virksomhedens 

kommunikation, og at det image man vælger at slå sig op på skal understøttes af alt hvad 

virksomheden siger og gør. 

Virksomheder med flere mulige konkurrencefordele bør afgøre hvilke og hvor mange af disse 

konkurrencefordele der skal fremhæves i virksomhedens markedsføring. En mulighed i den 

forbindelse er at definere en såkaldt Unique selling proposition (USP), som er en funktionel egenskab 

ved produktet (kvalitet, service, pris, teknologi mv.) hvor man kan positionere sig som bedst på 

markedet. En anden mulighed er en såkaldt Emotional selling proposition (ESP), hvor man fokuserer 

på de følelsesmæssige begreber og værdier der er knyttet til brands og produkter, frem for på de 
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fysiske eller funktionelle egenskaber. Kotler angiver også at man kan vælge at positionere sig i kraft 

af to eller flere faktorer, så længe faktorerne er relaterede til hinanden eller i det mindste er 

indbyrdes forenelige. For at en forskel i egenskaberne hos en virksomheds produkter i forhold til 

konkurrenternes produkter kan udnyttes som en fordel der kan fremhæves i markedsføringen 

kræver det ifølge Kotler at forskellen er vigtig for kunderne, karakteristisk, bedre end andre 

produktforskelle der tilbyder kunderne samme fordele, mulig at kommunikere, svær at kopiere, til at 

betale for kunderne og rentabel for virksomheden. 

Hvordan man i øvrigt udformer marketing mix gennem tilpasning af produkt, pris, distribution og 

markedsføring går Kotler ikke i detaljer med i kapitlet, og det falder ligeledes uden for opgavens 

formål at beskrive det nærmere her. 

 

For at segmentere et marked skal man som nævnt forholde sig til en række parametre ved hjælp af 

hvilke man inddeler markedet i forskellige segmenter med forskellige typer af kunder som man kan 

vælge at markedsføre sig overfor på forskellig vis. På B2C-markedet kan disse parametre ifølge Kotler 

være geografiske, demografiske, psykografiske og adfærdsmæssige. 

Det element genfinder vi bl.a. hos Masterman, More og Grey & Skildum-Reid. Mens More ikke går i 

detaljer omkring parametrene, angiver Masterman en ekstra kategori i forhold til Kotler, nemlig 

socioøkonomiske parametre.11 Grey & Skildum-Reid begrænser sig til to kategorier: demografiske og 

psykografiske parametre. Ud fra den efterfølgende præcisering af forståelsen af de to begreber lader 

det dog til at demografi i dette tilfælde også dækker over geografiske forhold, og at psykografi også 

dækker over adfærdsmæssige forhold. I modsætning til Kotler opdeler Grey & Skildum-Reid kunder i 

slutbrugere og mellemled, men derudover er der således en høj grad af overensstemmelse mellem 

markedsføringsteorien og teoridannelsen om sponsorsøgning på dette område. 

                                                           
11

 Egentlig opstiller Masterman tre overordnede kategorier: Behavioural, Psychographic og Profile. 
Demographic, Socioeconomic og Geographic er underkategorier til Profile, mens Psychographic har 
underkategorierne Lifestyle og Personality. Benefits, Purchase occasion, Purchase behaviour, Usage og 
Perception & benefits er opstillet som underkategorier til Behavioural. I forhold til sammenligningen med Kotler 
skønnes det dog mest væsentlig at fremhæve underkategorierne Demographic, Socioeconomic og Geographic 
ved så at sige at ophøje dem til det overordnede niveau på linje med Behavioural og Psychographic. 
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Det der gør B2C-markedet relevant i denne sammenhæng er det at når de virksomheder som kan 

være potentielle sponsorer skal markedsføre og sælge deres egne produkter eller serviceydelser 

foregår det ofte på B2C-markedet, samt det at sponsorudbyderens umiddelbare målgruppe – ikke i 

forhold til sponsorater, men i forhold til selve begivenheden – også er inden for B2C-markedet. 

Når sponsorudbydere har til opgave at sælge sponsorater er det som bekendt med andre 

organisationer/virksomheder som målgruppe, altså inden for B2B-markedet, og derfor skeles der 

ligeledes til hvad Kotler skriver om segmentering på B2B-markedet. Her skelnes der imellem 

demografi, operation, købstilgang, situationelle faktorer samt personlig karakteristik. Der er 

imidlertid ingen af teksterne om sponsorering der kommer særligt ind på dette. Hovedårsagen hertil 

er formentlig at det i forbindelse med salg af sponsorater er altafgørende for at få succes at der er en 

vis overensstemmelse mellem sponsorudbyders målgruppe og potentielle sponsorers målgrupper, og 

i forhold hertil er det ret sekundært hvilke typer af virksomheder der er tale om – hvis man ikke kan 

levere et sponsorat som formidler kontakt til en potentiel sponsors målgruppe er der ganske enkelt 

ikke grundlag for et succesfuldt sponsorat. Følgelig er det tvivlsomt hvor relevant det er at 

segmentere potentielle sponsorerer i forhold til variabler inden for demografi, operation, 

købstilgang, situationelle faktorer og personlig karakteristik; derimod er kriteriet om 

overensstemmelse mellem målgrupper umiddelbart langt mere anvendeligt. 

På baggrund af den indledende segmentering anviser Kotler at man dernæst bør vurdere hvert enkelt 

segment ud fra kriterierne målbarhed, tilgængelighed, omfang og gennemførlighed og sammenholde 

dem med virksomhedens styrker og svagheder. Grey & Skildum-Reids tilgang til denne del af 

processen anvender kriterier som størrelse, vækst/vækstpotentiale, kundernes behov, motivation, 

demografi og psykografi, samt en anvisning af at man skal forsøge at danne sig et generelt overblik 

over hvem de vigtigste nuværende og potentielle kunder er, og hvad der er vigtigt for dem. Grey & 

Skildum-Reid nævner dog ikke at der kan være nogle segmenter der stemmer bedre overens med 

virksomheden styrker og svagheder end andre, uagtet hvor attraktive de er generelt set. 

Berrett & Slack tager et anderledes udgangspunkt, hvor det ikke er markedet der inddeles i 

forskellige segmenter, men sponsorudbyderne der inddeles efter kategorier, som afgør hvilken type 

sponsorer man har mulighed for at tiltrække. Det kan på sin vis godt sammenlignes med udvælgelse 
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af markedssegmenter, idet man som sponsorudbyder må udvælge de virksomheder som potentielle 

sponsorer der stemmer overens med den kategori man tilhører i forhold til denne inddeling. 

Efter at have udvalgt et eller flere segmenter som man vil satse på er det næste trin at afgøre hvilken 

strategi man vil benytte sig af. Kotler skelner mellem den udifferentierede marketingstrategi, den 

differentierede marketingstrategi og den koncentrerede marketingstrategi. Den eneste af de 

gennemgåede tekster der berører dette led i segmenterings- og positioneringsprocessen er Grey & 

Skildum-Reid, der blot nævner at man evt. skal markedsføre sig forskelligt over for forskellige 

segmenter, bl.a. afhængigt af i hvilket omfang man vurderer at segmenterne griber ind i hinanden. 

Igen er forklaringen på manglen af en pendant til dette trin blandt teoridannelsen inden for 

sponsorsøgning formentlig at den form for segmentering en sponsorudbyder meningsfuldt kan 

foretage i forhold til udvælgelsen af potentielle sponsorer er at screene erhvervslivet for 

virksomheder der i et vist omfang har samme målgruppe som sponsorudbyderens begivenhed, 

hvorfor det i den forbindelse er relativt omsonst at forholde sig til forskellige mulige 

marketingstrategier på området. Dette fordi en skelnen mellem de forskellige mulige 

marketingstrategier som beskrevet i markedsføringsstrategien indebærer en skelnen mellem 

forskellige segmenter og hvordan man forholder sig til dem, og da det mest anvendelige kriterium for 

udvælgelse af potentielle sponsorer består i hvorvidt sponsorens målgruppe overlapper 

begivenhedens målgruppe bliver det nemt temmelig abstrakt og uvedkommende at diskutere 

segmentering og marketingstrategier i detaljer i den sammenhæng. 

Med hensyn til differentiering anfører Kotler at der er flere forskellige parametre (produkter, service, 

personale, image) der kan udnyttes til at differentiere sig i forhold til konkurrenterne, og at det ofte 

vil være fordelagtigt at vælge én bestemt egenskab at hævde sig på i sin markedsføring – en 

egenskab hvor man kan komme til at fremstå som bedre end andre på markedet, enten en såkaldt 

USP (Unique selling proposition) eller ESP (Emotional selling proposition). 

Inden for teoridannelsen om sponsorsøgning anfører More i forbindelse med sin 

værdigenereringsmodel at man som sponsorudbyder og begivenhedsarrangør skal forsøge at skabe 

et stærkt brand for begivenheden. Selvom More ikke forklarer det nærmere er idéen hermed 

rimeligvis at man forsøger at gøre begivenhedens image så attraktivt at den dermed som 

sponsorobjekt står stærkere end konkurrerende sponsormuligheder, hvilket kan henføres til Kotlers 
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teori om muligheden for at differentiere sig på bl.a. image. Det samme kan på sin vis siges om 

Friedmanns teori om at sponsor og sponsorudbyders image skal være forenelige – sponsorudbyder 

differentierer sig på et image der matcher sponsors selvforståelse. I Mores teori optræder begrebet 

’nøgleaktiver’ som er de vigtigste argumenter for at indgå en sponsoraftale blandt de fordele man 

kan tilbyde potentielle sponsorer. Herfra er der ikke langt til markedsføringsteoriens begreb Unique 

Selling Proposition, der defineres som en funktionel egenskab ved produktet som der muliggør at 

man kan positionere sig som førende på et område. Hvis man som sponsorudbyder formår at 

udvælge de rette ’nøgleaktiver’ over for de relevante sponsorer kan man altså derigennem komme til 

at fremstå som bedst på markedet for sponsorater. USP kan i vid udstrækning også genkendes i Grey 

& Skildum-Reids teori. Her anføres det at der findes tre overordnede områder hvor sponsorudbyder 

kan opnå et match med en potentiel sponsor (målgrupper, målsætninger samt egenskaber og 

værdier) – jo flere der matcher, jo bedre. Har man som sponsorudbyder en mulighed for et relativt 

unikt match, har man således også opnået en position hvor man på et afgørende områder står bedre 

end konkurrenterne, og dermed en Unique Selling Proposition. 

De processer som beskrives i de forskellige tekster om teori for sponsorsøgning indeholder nogle 

enkelte elementer som ikke umiddelbart har paralleller i markedsføringsteorien. F.eks. anviser Grey 

& Skildum-Reid at man som sponsorudbyder skal diskutere sponsorering internt i organisationen og 

forestå forskellige tiltag (sponsorpolitik, arbejdsgrupper mv.) som skal sikre at alle i organisationen 

støtter foretagendet mht. salg af sponsorater. Virksomheder behøver næppe normalt at iværksætte 

den slags tiltag for at overbevise medarbejderne om hvad man skal sælge, så baggrunden for at Grey 

& Skildum-Reid beskæftiger sig med det er formentlig at det at finansiere sin eksistens gennem 

sponsorater for især flere mindre begivenheder, organisationer o.l. er, eller tidligere har været, et 

relativt nyt initiativ, og er af den grund blevet mødt med en vis skepsis. Efterhånden er sponsorering 

dog blevet så udbredt at disse tiltag i vid udstrækning næppe længere er relevante, evt. med 

undtagelse af mindre eller yngre organisationer. 

Både Friedmann og Torla anfører at man i processens startfase bør sørge for at skabe fuldstændig 

klarhed omkring hvordan man forstår sponsorering (at det ikke (længere) anskues som filantropi, 

men som et markedsføringsredskab) og tydeligt definere hvad man som sponsorudbyder har til salg. 

Det kan igen forklares med at begrebet sponsorering til en vis grad stadig er i sin vorden og at mange 
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sponsorudbydere der ikke er vant til at arbejde professionelt med sponsorering således ikke 

nødvendigvis på forhånd har gjort sig klart hvad man præcist sælger når man udbyder sponsorater. 

Markedsføringsteorien beskæftiger sig ikke med signifikansen af at definere præcist hvad man 

sælger, da det næppe er et spørgsmål der gør sig gældende for virksomheder generelt. På 

sponsormarkedet er det imidlertid et ret relevant forhold for mange sponsorudbydere der ikke har 

særlig erfaring med sponsorater, og må således ses som en absolut gyldig og meningsfuld del af 

processen i forbindelse med at målrette sin søgning efter relevante sponsorer. 

Såvel Masterman som Friedmann omtaler vigtigheden i at opbygge og vedligeholde et godt forhold 

til sponsorerne, og dermed øge sandsynligheden for at de ønsker at forlænge og/eller udvide 

sponsoraterne. Selvom det inden for rigtigt mange brancher på B2B-markedet kan være vigtigt at 

opretholde et positivt og evt. personligt forhold til sine (vigtigste) kunder, er det ikke et emne som 

Kotler går i detaljer med i den forbindelse, hvilket formentlig må tilskrives det at 

markedsføringsteorien som Kotler præsenterer den er holdt på et meget overordnet og generelt 

plan. Da sponsormarkedet er en branche hvor man som sponsorudbyder ofte har betydelig kontakt 

med kunderne (sponsorerne) er det indlysende relevant at beskæftige sig særligt med at sikre 

positive relationer mellem sponsorudbyder og sponsorer. Dette bliver ikke mindre væsentligt af, som 

More bl.a. anfører, at én enkelt begivenhed snildt kan have mange forskellige sponsorer (på 

forskellige niveauer/områder) og det dermed er et aktiv i sig selv ved sponsoratet at man som 

sponsor får mulighed for at forstærke sit professionelle netværk. Faktisk kan det undre at ikke flere af 

teksterne nøje fremhæver mulighederne for at skabe nye forretningsforbindelser som et væsentligt 

aktiv ved sponsorering, hvilket evt. kan skyldes at de ikke særligt har fokuseret på større 

begivenheder som har mulighed for at engagere mange forskellige sponsorer. 

Masterman mener også at evaluering er en del af processen med hensyn til opnåelse af sponsorater, 

mens Kotler ikke beskæftiger sig med evaluering i forbindelse med segmentering mv. Den mest 

nærliggende årsag hertil er at det at evaluere et hvilket som helst køb normalt er vedkommende for 

køber snarere end for sælger, men da man som sponsorudbyder ofte arbejder tæt sammen med 

sponsor for at sponsoratet skal blive en succes og som regel har en række forpligtigelser i den 

henseende er det logisk at sælger (sponsorudbyder) også har en vis interesse i og et ansvar for at 

sponsoratet bliver evalueret hensigtsmæssigt. 
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Det andet af specialets underspørgsmål går på hvad der motiverer virksomheder til at sponsorere, 

hvilket bliver behandlet i dette afsnit. Først redegør jeg for de forskellige undersøgelser der er 

foretaget i den forbindelse, og præsenterer markedsføringsteoriens udlægning af købsprocesser på 

B2B-markedet, for til sidst at sammenholde undersøgelserne med markedsføringsteorien med det 

formål at placere resultaterne i en meningsfyldt teoretisk kontekst og skabe en overordnet 

forståelsesramme der kan give svar på hvad der gør sig gældende i forhold til virksomheders 

beslutning om at sponsorere. 

 

Som tidligere beskrevet har jeg udvalgt et antal undersøgelser der fra forskellige vinkler alle 

beskæftiger sig med hvilke faktorer der er væsentlige i forhold til om en virksomhed vælger at blive 

sponsor, og hvad virksomheden vælger at sponsorere. Disse undersøgelser præsenteres enkeltvis 

herunder.   

Robert Copeland12, Wendy Frisby13 og Ron McCarville14 (1996) har foretaget en undersøgelse af 

sportssponsorers syn på og tilgang til sponsorering. Undersøgelsen er blevet gennemført på grundlag 

af et spørgeskema der blev besvaret af 75 canadiske virksomheder som på daværende tidspunkt alle 

var involveret i sponsorering inden for sportsområdet, alle markedsførte sig på nationalt plan i 

Canada, og alle havde et markedsføringsbudget på minimum 50.000 CAD (canadiske dollars). 

Undersøgelsen viser bl.a. hvilke ud af 37 på forhånd udvalgte kriterier der blev vurderet som vigtigst 

af sponsorerne i forbindelse med udvælgelse af forskellige sponsoreringsmuligheder. De højst 

rangordnede kriterier var i den sammenhæng eksklusivitet, forhøjet kendskab til sponsoren, styrkelse 

af sponsorens image, synlighed af sponsorens logo mm. ved begivenheden, kontakt til relevant 

målgruppe gennem begivenheden samt øgning af salg. Med hensyn til hvordan sponsorer evaluerer 
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deres sponsorater angav over halvdelen af de adspurgte virksomheder at kendskab, synlighed og 

mediedækning var nøglefaktorer med henblik på at afgøre hvorvidt et givet sponsorat kunne anses 

som en succes. Knap halvdelen af respondenterne svarede at salgstal var en afgørende faktor, mens 

feedback fra forhandlere og samarbejdspartnere, begivenhedens besøgstal, kontakt til målgruppe, 

involvering, markedsandel samt virksomhedens image af flere sponsorer også blev betragtet som 

vigtige indikatorer for evalueringen af sponsoratet. 

Undersøgelsen afdækkede ydermere hvor stor en andel af virksomhederne der tidligere havde 

opsagt eller undladt at forny et eller flere sponsorater (87,1%), samt hvilke årsager der fandtes hertil. 

Den hyppigst angivne årsag var at sponsoratet ikke leverede tilstrækkeligt med værdi/afkast for 

sponsoren, mens andre hyppigt angivne årsager var at sponsoratet ikke indfriede virksomhedens 

målsætninger med aftalen, virksomheden havde valgt en anden strategisk linje, nedskæringer i 

virksomhedens budget samt utilfredshed med begivenhedsarrangørens indsats i forbindelse med 

sponsoratet. 

Sidst undersøgtes hvorvidt sponsorerne generelt er tilfredse med den værdi de får som sponsorer i 

forhold til hvad de betaler for sponsorrettighederne. Godt en tredjedel af de adspurgte virksomheder 

mener at transaktionen mellem sponsor og sponsorudbyder repræsenterer et rimeligt og ligeværdigt 

bytteforhold, mens over en femtedel mener at det udbytte de har af sponsoratet er ringere end hvad 

de betaler, og knap en femtedel mener at udbyttet af sponsoratet overstiger prisen. De resterende 

respondenter angiver at de ikke har noget klart billede af hvorvidt den værdi sponsorudbyderen 

leverer svarer til det der bliver leveret (betalt) af sponsoren. 

 

David Arthur15, Don Scott16 og Terry Woods17 (1997) har opstillet en model for virksomheders 

beslutningsproces i forbindelse med sportssponsorering (The Sports Sponsorship Acquisition Model). 

Modellen bygger både på kendt teori om købsadfærd hos virksomheder og på en kvalitativ 

undersøgelse foretaget af forfatterne i den forbindelse. Undersøgelsen består af interview med den 
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sponsoransvarlige fra 10 virksomheder fra forskellige brancher, som alle var sponsorer for en større 

regional sportsbegivenhed og indeholdt spørgsmål om antallet af sponsoreringsforespørgsler 

virksomheden modtager, hvilke afdelinger/medarbejdere der havde indflydelse på beslutningen om 

at sponsorere og hvorledes disse samvirkede om at nå frem til en beslutning om sponsorering, 

hvem/hvilken afdeling der var formelt ansvarlig for den endelige beslutning mm., og hvordan alt 

dette varierede i forhold til forskellige købssituationer. 

Beklageligvis fremlægger Arthur, Scott & Woods ikke resultaterne af denne undersøgelse, men 

begrænser sig til at præsentere deres model for virksomheders beslutningsproces i forbindelse med 

sportssponsorering. Af den grund er det ikke muligt at afgøre i hvilket omfang modellen bygger på 

den omtalte kvalitative undersøgelse og hvorvidt den støtter sig til det eksisterende teoretiske 

fundament. 

The Sports Sponsorship Acquisition Model angiver fire stadier i beslutningsprocessen. Det første 

stadie er modtagelsen af sponsoreringsforespørgsler, hvad enten det er efter opfordring eller, som 

oftest, uopfordret. Det er meget forskelligt hvor mange af sådanne forespørgsler en virksomhed 

modtager (nogle modtager f.eks. flere tusinde forespørgsler årligt (Copeland, Frisby & McCarville, 

1996)). Andet trin vedrører sammensætningen af virksomhedens ’købscenter’ (buying center), altså 

de personer som har indflydelse på beslutningsprocessen i forbindelse med køb af sponsorater. I 

modellen påvirkes dette stadie af interaktionsprocessen, altså af hvordan de personer der udgør 

købscentret påvirker og samarbejder med hinanden (i den forbindelse nævner Arthur, Scott & 

Woods at Weppler & McCarville (1995) har identificeret fire ud af fem typer af aktører, nemlig 

indflydelsespersoner (influencers), købere (buyers), beslutningstagere (deciders) og kontrollører 

(gatekeepers), men ikke brugere (users)), samt af ’købsgitteret’ (The Buying Grid), som er kendt 

markedsføringsteori om hvorvidt der er tale om et nyt køb eller et genkøb, eller noget derimellem. 

Tredje trin er den egentlige købsbeslutning, som påvirkes af både rationelle og emotionelle forhold, 

mens fjerde trin er valget af den foretrukne sportsbegivenhed som man ønsker at sponsorere. 

Arthur, Scott & Woods kommenterer ikke særligt de to sidste trin yderligere. 
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Tim Berrett og Trevor Slack (1999) har ved brug af kvalitative interview med sponsoransvarlige 

medarbejdere fra 28 canadiske virksomheder som på daværende tidspunkt var eller for nyligt havde 

været aktive som sponsorer inden for sportsverdenen foretaget en undersøgelse med det formål at 

afdække hvorvidt eksterne forhold har en indvirkning på virksomhedens beslutning om at sponsorere 

og hvad virksomheden eventuelt skal sponsorere. De eksterne forhold som Berrett & Slack anfører er 

konkurrencemæssige og institutionelle forhold. Institutionelle forhold dækker i den forbindelse over 

påvirkninger fra virksomheder i samme geografiske område, mimetiske (efterlignende) påvirkninger 

fra virksomheder i samme branche, påvirkninger gennem sociale netværk samt påvirkninger via 

beslutningstagernes faglige oplæring og uddannelse. 

Undersøgelsen fortæller at beslutninger om at tegne et sponsorat i en lang række tilfælde har været 

truffet som en reaktion på at en konkurrent har valgt at sponsorere en lignende sportsbegivenhed, 

og det har i særdeleshed har været tilfældet i situationer hvor to virksomheder tilsammen er 

dominerende på markedet. Det indikeres dog at dette ikke er tilfældet i nær så høj grad længere som 

det tidligere har været. Ligeledes tyder undersøgelsen på at virksomheder hjemmehørende i samme 

byområder påvirker hinanden med hensyn til indgåelse af sponsoraftaler, navnlig mht. sponsorater af 

begivenheder knyttet til pågældende geografiske område. Berrett & Slack præsenterer også data der 

indikerer at virksomheder i samme branche påvirker hinanden på sponsorområdet, i den forstand at 

hvis en virksomhed der anses for succesfuld eller førende i branchen tegner et bestemt sponsorat så 

kan det påvirke andre virksomheder i samme branche til at tegne lignende sponsorater. Igen anføres 

det dog at det i højere grad var tilfældet tidligere end det er nu. Påvirkninger gennem sociale 

netværk eksisterer også i forbindelse med beslutninger om at sponsorere; således fandt Berrett & 

Slack frem til at i tilfælde af at en direktør for en sportsbegivenhed var bestyrelsesmedlem eller en 

personlig ven af direktøren i en virksomhed, øgede det sandsynligheden betragteligt for at virksom-

heden ville sponsorere den pågældende begivenhed, uanset om det ansås for at være økonomisk 

forsvarligt i en markedsføringsmæssig sammenhæng. Slutteligt konkluderede undersøgelsen at der 

er visse tegn på at hvis flere forskellige virksomheders medarbejderne med ansvar for sponsorering 

har en ensartet uddannelse og faglig oplæring vil pågældende virksomheder have en tilsvarende 

ensartet tilgang til sponsorering, og dermed en øget sandsynlighed for at der bliver truffet ensartede 
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beslutninger med hensyn til indgåelse af sponsorater. Derimod viste undersøgelsen ingen tydelige 

tegn på at virksomheder der benytter sig af ekstern rådgivning i forbindelse med sponsorering 

udviser nogen særlig lighed mht. deres respektive sponsorater, selv ikke hvis de har benyttet sig af 

det samme sponsorbureau. 

 

På tilsvarende vis har Tony Garry18, Anne J. Broderick19 og Katy Lahiffe20 (2008) foretaget en 

undersøgelse som bl.a. skulle finde svar på hvorvidt social identifikation og stammeadfærd kan have 

indflydelse på virksomheders beslutninger om at sponsorere. Undersøgelsen bygger på kvalitative 

interview med otte sponsoransvarlige fra virksomheder der alle var sponsorer for den samme 

begivenhed (British Super Bike Championship). Garry, Broderick & Lahiffe hævder i den forbindelse at 

stammeadfærd og social identifikation (i visse tilfælde) i højere grad end hensyntagen til 

virksomhedens bundlinje kan motivere virksomheder til at tegne sponsorater, uden at forelægge 

overbevisende dokumentation herfor. Der er dog visse passager i den kvalitative undersøgelse der 

tyder på at det udmærket kan være en medvirkende faktor, men næppe, vurderer jeg, tilstrækkeligt 

til at udlede at det kan forventes at være den afgørende faktor. 

 

Rhonda Walker Mack21 (1999) har undersøgt meninger, målsætninger og praksis i forhold til 

sponsorering for mindre virksomheder. Undersøgelsen bygger på et spørgeskema besvaret af 212 

amerikanske virksomheder (fra samme, sydøstlige delstat), og dens spørgsmål udspringer både af 

relevant litteratur på området og af resultaterne af en fokusgruppeundersøgelse om emnet udført på 

forhånd. Ud af disse 212 virksomheder var over to tredjedele aktive sponsorer. Mack påviser at visse 

virksomheder er mere sandsynlige sponsorer end andre, bl.a. er der væsentligt flere virksomheder i 
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undersøgelsen med en årlig omsætning på under $5 mio. som sponsorerer end virksomheder med en 

årlig omsætning på over $5 mio. Samtidig er familieejede virksomheder, servicevirksomheder og 

virksomheder med en vækstrate på over 10% også mere sandsynlige sponsorer, om end forskellen 

ikke er decideret iøjnefaldende. Hvad angår de bagvedliggende årsager og motiver for virksom-

hedernes beslutning om at sponsorere viste de vigtigste bevæggrunde sig at være muligheden for at 

give noget tilbage til det omgivende samfund sammen med det at fremme virksomhedens image og 

goodwill. Andre vigtige årsager var en generel interesse for den sponsorerede begivenhed, og at 

virksomhedens medarbejdere var involveret i begivenheden, mens f.eks. kontakt til målgruppe 

gennem begivenheden, tidligere involvering i lignende begivenheder og status forbundet med 

begivenheden i den sammenhæng blev anset som mindre væsentligt. 

 Undersøgelsen fortalte tillige hvorvidt de adspurgte virksomheder var enige i en række udsagn 

omkring fordelene ved sponsorering. Det udsagn der i den forbindelse fik klart størst opbakning var 

at sponsorering er en støtte til det omgivende samfund. Udsagn om at sponsorering styrker 

virksomhedens image, at virksomheden opfordrer medarbejderne til at involvere sig i sponsorerede 

begivenheder, og at sponsorering styrker virksomhedens moral modtog også rimelig opbakning, 

mens markedsføringsrelaterede udsagn så som at virksomheden anser sponsorering for at være et 

markedsføringsredskab, virksomheden sætter specifikke målsætninger for sponsorater samt at 

virksomheden er mere involveret i planlægning af begivenheder end tidligere ikke modtager nogen 

særlig opbakning. Salgsrelaterede udsagn som f.eks. at sponsorering øger virksomhedens salg, at 

sponsorering erstatter andre af virksomhedens markedsføringstiltag samt at test og uddeling af 

vareprøver er vigtigt i forbindelse med sponsorering fik decideret negativ opbakning. 

 

En undersøgelse foretaget af Des Thwaites22 og Andrew Carruthers23 (1998) af hvorvidt praksis mht. 

motiverne bag, tilgangen til samt implementeringen af sportssponsorering er i tråd med teorien på 

området fremlægger nogle interessante data vedrørende sponsorering. Undersøgelsen koncentrerer 

sig om sponsorer af rugbyklubber i England, og bygger på et spørgeskema besvaret af 36 rugby-
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sponsorerende virksomheder, samt en række telefoninterview hvor enkelte af respondenterne fik 

mulighed for at uddybe deres svar yderligere. Først og fremmest giver undersøgelsen svar på hvad 

virksomhedernes primære bevæggrunde er for at sponsorere rugbyklubberne, og her viser de 

vigtigste faktorer sig at være corporate hospitality, stigning i offentlighedens kendskab til 

virksomheden, opbygning af forretningsforbindelser, styrkelse af virksomhedens image samt 

involvering i (lokal)samfundet. Vækst i salg og medieopmærksomhed var også relativt væsentlige 

årsager, mens bl.a. det at ændre offentlighedens opfattelse af virksomheden, øget kendskab til 

virksomheden blandt udvalgte målgrupper, udbyggelse af medarbejdernes relationer og 

motivationer samt diverse personlige motiver viste sig at være mindre betydningsfulde. 

 Thwaites & Carruthers kommenterer også en anden interessant opdagelse, nemlig at kun 

halvdelen af sponsorerne satte sig specifikke målsætninger for sponsoraterne (ifølge tidligere 

undersøgelser  var dette tal for både fodbold og travsport op mod to tredjedele (Thwaites, 1995; 

Thwaites, Black & Aguilar-Manjarrez, 1997)), mens kun to tredjedele af sponsorerne evaluerede 

sponsoraternes effektivitet (samme andel som ved fodbold, mens op mod fire femtedele af 

travsportssponsorerne evaluerede deres sponsorater), om end denne evaluering som oftest var 

relativt sporadisk og usystematisk. Thwaites & Carruthers påviser samtidigt at sponsorerne gennem 

rugbysponsoraterne ønsker at få kontakt til forskellige typer af målgrupper, først og fremmest 

potentielle kunder og nuværende kunder, men også lokalsamfundet, erhvervslivet og i nogen grad 

medarbejderne var tilsigtet, om end de udvalgte målgrupper var meget forskellige klubberne 

imellem. 

 

Artemisia Apostolopoulou24 og Dimitra Papadimitriou25 (2004) har også undersøgt virksomheders 

motiver bag og målsætninger med at tegne sponsorater. Det har de gjort med udgangspunkt i de 

virksomheder der sponsorerede den græske organisationskomité i forbindelse med de Olympiske 

Lege i Athen 2004 (Grand National Olympic Sponsors), på baggrund af kvalitative interview med de 
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sponsoransvarlige hos syv ud af disse ti sponsorer som alle er større græske virksomheder og førende 

(på nationalt plan) i deres respektive brancher. 

Apostolopoulou & Papadimitriou konkluderer at disse virksomheder generelt er motiveret af fire 

faktorer: at hjælpe Grækenland i dets nationale bestræbelser (på at gennemføre et succesfuldt OL), 

at tage del i verdens vigtigste og største sportsbegivenhed og opbygge en tilknytning til de Olympiske 

Lege, at opfylde en vis forpligtigelse (til at sponsorere) der bunder i virksomhedens størrelse, 

betydning og/eller historie, samt at understøtte en større generel ændring/udvikling hos 

virksomheden. I forbindelse med de første tre motiver kommer nogle af undersøgelsens 

respondenter med udtalelser om forhold så som ære og national stolthed, ikke at kunne forestille sig 

OL i Athen uden pågældende virksomhed som sponsor, at det er en unik chance for at vise sig frem 

over for hele verden, og et ønske om at yde opbakning til hjemlandet og organisationskomitéen. I 

forbindelse med det sidstnævnte motiv var der tre af virksomhederne der nyligt havde gennemgået 

en større forandring og ønskede at bruge sponsoratet som en mulighed for at repositionere sig selv i 

offentlighedens bevidsthed. 

Hvad angår sponsorernes målsætninger med sponsoraterne kommer undersøgelsen frem til at vækst 

i markedsandelen og/eller salget i lighed med styrkelse af virksomhedens image generelt ansås som 

sponsoraternes vigtigste formål, mens brandgenkendelse, involvering i det omgivende samfund og til 

dels styrkelse af medarbejderrelationer også var væsentlige målsætninger. 

 Apostolopoulou & Papadimitriou anfører dog at disse olympiske sponsorers motiver og 

målsætninger ikke umiddelbart kan ses som repræsentative for sponsorers motiver og målsætninger 

generelt; dette af flere årsager: Grækenland er et af mindste lande nogensinde til at afholde OL, og 

den udfordring det giver kan påvirke landets virksomheder i deres ønske om at støtte begivenheden 

og samfundet generelt, samtidig med at OL stammer fra Grækenland hvilket kan medføre en vis 

eufori i landet som naturligvis også kan sprede sig til virksomhederne; negativ medieomtale omkring 

evnen til at afholde OL kan have styrket samfundets og virksomhedernes ønske om at bidrage til en 

succesfuld gennemførelse af begivenheden; at sportssponsorering i Grækenland ikke er et 

højtudviklet markedsføringsredskab på linje med andre discipliner (hvilket kan betyde at tilgangen til 

sponsorering er mere filantropisk præget end i andre lande). 
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Når en virksomhed vælger at indgå et sponsorat er det et led i virksomhedens markedsføring, og 

dermed et redskab for at opnå de målsætninger virksomheden har. Samtidigt er sponsorater også en 

vare virksomheden køber af sponsorudbydere, altså ét blandt mange produkter og serviceydelser på 

B2B-markedet. Derfor mener jeg at det i den forbindelse er relevant at sammenligne kendt 

markedsføringsteori om hvordan virksomheder agerer i forbindelse med køb på B2B-markedet med 

tekster der mere specifikt beskriver virksomheders tilgang til sponsorering. 

Kotler opstiller en model for virksomheders købsadfærd som skitserer at der er en række eksterne 

stimuli – både generelt (økonomi, teknologi, politik, kultur, konkurrence) og relateret til 

markedsføring (product, price, place, promotion) der påvirker virksomhedens købsproces, hvilken 

ligeledes er genstand for interpersonelle, individuelle og organisationsmæssige påvirkninger med 

hensyn til hvad og hvordan virksomheden skal købe, både hvad angår valg af 

produkter/serviceydelser, leverandører, mængde, service- og leveringsbetingelser og betaling. 

 En købsbeslutning kan placeres på en skala fra de mest rutinemæssige køb som virksomheden har 

foretaget på samme måde mange gange tidligere til de mest komplekse køb af 

produkter/serviceydelser som virksomheden aldrig har foretaget før, samt alt hvad der ligger 

derimellem. Kotler nævner i den forbindelse også fordelene ved systemkøb, hvor virksomheder både 

køber en række relaterede produkter og f.eks. et produktions- lager- leverings- eller servicesystem – 

altså hvor sælgerne nødvendigvis har en bred tilgang til købers behov og sælger pakkeløsninger der 

imødekommer disse behov som en helhed. 

Kotler opererer med fem forskellige roller som virksomhedens medarbejdere kan have med hensyn 

til indflydelse på en given købsproces: brugere (users), indflydelsespersoner (influencers), købere 

(buyers), beslutningstagere (deciders) og kontrollører (gatekeepers), som kan være forskellige 

medarbejdere ved forskellige købsprocesser, men hvor der ofte vil være et vist overlap mellem de 

nævnte fem roller. 
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Med hensyn til hvilke faktorer der påvirker disse medarbejdere i forbindelse med køb på B2B-

markedet, opstilles fire kategorier: omgivelsesmæssige, organisationsmæssige, interpersonelle og 

individuelle faktorer. 

 De omgivelsesmæssige faktorer kan være primær forespørgsel, økonomisk udsigt, prisen på 

likviditet, leveringsbetingelser, teknologiske ændringer, politisk udvikling samt konkurrencemæssig 

udvikling. Organisationsmæssige faktorer kan være virksomhedens målsætninger, specifikke 

politikker og procedurer, organisationsstruktur og systemer. Interpersonelle faktorer kan være 

autoritet, status, empati og overtalelsesevne. Individuelle faktorer kan være alder, uddannelse, 

stilling, personlighed og risikovillighed. 

Kotler beskriver otte trin som gennemløbes i forbindelse med købsprocesser på B2B-markedet – i 

hvert fald i forbindelse med de mest komplekse køb af nye produkter/serviceydelser som 

virksomheden ikke har erfaring med fra tidligere. Ved mindre komplekse købsprocesser er det 

således ikke samtlige af de otte trin der er relevante. 

 Det første trin er anerkendelse af problemet, altså hvad der gør at der overhovedet er grundlag for 

at foretage et køb som kan løse dette problem. Anerkendelse af problemet kan være et resultat af 

mange forskellige situationer og hændelser i og omkring virksomheden. Det andet trin er en generel 

beskrivelse af hvad behovet er, hvilket både kan være en simpel eller en kompleks proces, afhængigt 

af produktet. Produktspecificering er det tredje trin, hvor man definerer hvilke egenskaber der skal 

gælde for det produkt man har behov for. Dernæst følger søgning efter leverandører, hvor man 

sammenligner og afgør hvilke leverandører der kan levere et produkt som kan imødekomme 

virksomhedens behov på området, og det efterfølges så af en tilbudsrunde eller lignende, hvor 

udvalgte leverandører har mulighed for at komme med tilbud på/forslag til hvordan de vil 

imødekomme disse behov. Derpå følger udvælgelsen af en eller flere leverandører der tildeles ordren 

på det pågældende produkt, og som det næste trin udfærdiges ordren mht. til produkter, levering, 

returret, garanti o.l. Slutteligt foretages en evaluering af forløbet med henblik på at vurdere om den 

eller de udvalgte leverandører har løst opgaven tilfredsstillende, eller om det er nødvendigt med 

større eller mindre ændringer i forhold til fremtidige købsprocesser. Som sagt er det langt fra 
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samtlige købsprocesser der forløber detaljeret gennem alle otte her beskrevne trin; ved de mest 

simple køb er kun få at trinene nødvendige. 

 

I Kotlers udlægning af markedsføringsteorien er det af betydning for virksomhedens købsadfærd 

hvorvidt det pågældende køb er nyt og kompliceret eller standard og rutinemæssigt. Imidlertid er der 

ingen af de gennemgåede artikler som beskæftiger sig med i hvilket omfang de undersøgte 

sponsorater er tegnet for første gang af virksomheden (new task), som en forlængelse af kontrakten 

på et allerede eksisterende sponsorat (straight rebuy), eller som en ændring i forhold til et sponsorat 

man tidligere har haft (modified rebuy) udover Arthur, Scott & Woods, som helt logisk berører det 

eftersom de har opstillet en model der bl.a. bygger netop på eksisterende markedsføringsteori. At 

ingen af de øvrige tekster beskæftiger sig med denne pointe kan muligvis forklares med det forhold 

at de undersøgelser der er beskrevet i artiklerne om sponsorering baserer sig på spørgsmål om 

virksomhedernes motiver og målsætninger bag beslutningen om at sponsorere, hvilket formentlig 

bliver opfattet som spørgsmål om hvorfor virksomheden i det hele taget har valgt at sponsorere og 

hvorfor man har valgt en bestemt type sponsorat snarere end som spørgsmål om hvorfor og i hvilket 

omfang man har valgt at forlænge et sponsorat, eller hvorfor man har valgt at sponsorere anderledes 

end tidligere. Ud fra den betragtning vil det umiddelbart være at påskønne hvis eventuelle fremtidige 

undersøgelser på området i et eller andet omfang vil beskæftige sig mere specifikt med sponsorernes 

valg i forbindelse med forlængelse, ændring eller afbrydelse af sponsorsamarbejder. 

Med hensyn til systemkøb er der ingen af artiklerne som leverer eksempler på virksomheder der har 

valgt en bestemt sponsorudbyder med den begrundelse at det pågældende sponsorat var en 

pakkeløsning sammensat lige netop til deres behov. Dette kan umiddelbart forekomme overraskende 

da det på B2B-markedet er meget almindeligt at man vælger at anskue kundens efterspørgsel i et 

bredere perspektiv for at kunne levere en mere samlet løsningsmodel, og fordi det flere steder i 

litteraturen om sponsorering påpeges at det er vigtigt at sammensætte fordele i et sponsorat så det 

passer til én bestemt potentiel sponsor, men det kan der være flere forskellige forklaringer på. I de 
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forskellige omtalte undersøgelser er der ikke nødvendigvis spurgt specifikt om årsagerne til hvorfor 

sponsorerne har valgt ét sponsorat frem for et andet, men snarere om hvorfor de har valgt at 

sponsorere inden for pågældende område (eller sponsorere i det hele taget). Samtidigt har de 

udspurgte respondenter i undersøgelserne givetvis kunnet angive en række årsager til hvorfor 

virksomheden har valgt at give sig af med sponsorering, men spørgsmålene har muligvis ikke været 

detaljerede nok til at afdække om der har været enkelte sponsorudbydere der har været så 

fremmelige at samle en række fordele i et sponsorat skræddersyet til netop den pågældende 

virksomhed som sponsor. Endeligt er det naturligvis også muligt at sponsorudbyderne stadigt kun i 

relativt begrænset omfang har været i stand til at skræddersy sponsoraterne til de enkelte 

virksomheder. Hvilke af disse forklaringer der gør sig gældende kræves der følgelig yderligere 

undersøgelser for at kunne besvare. 

Arthur, Scott & Woods’ beskrivelse af ’købscentret’ og ’interaktionsprocessen’ er helt naturligt i tråd 

med Kotlers skitsering af de fem mulige roller i købsprocessen, med tanke på at Arthur, Scott & 

Woods’ model som bekendt bl.a. hidrører fra markedsføringsteorien. Dog kan de, med henvisning til 

Weppler & McCarville (1995), kun identificere fire ud af Kotlers fem typer af aktører 

(indflydelsespersoner (influencers), købere (buyers), beslutningstagere (deciders) og kontrollører 

(gatekeepers), men ikke brugere (users)). Det virker umiddelbart logisk nok at de i den forbindelse 

ikke kan identificere brugerne, da det kan forekomme vanskeligt og temmelig abstrakt at skulle 

identificere individer som brugere af et sponsorat. Følgelig kan man overveje om markedsførings-

teoriens beskrivelse af købsprocessen, herunder typer af aktører, kan anses for at være dækkende 

vedrørende køb af mindre håndgribelige ydelser som eksempelvis sponsorering, men det er en 

anden diskussion som denne opgave ikke kan gå yderligere ind i. 

I deres undersøgelse om forskellige typer af påvirkninger i forhold til virksomheders beslutning om at 

sponsorere nævner Berrett & Slack bl.a. at en virksomhedsleders personlige relationer (i væsentligt 

omfang) kan påvirke hvad virksomheden vælger at sponsorere. Dette gør, overført til 

markedsføringsteorien, normalt sådanne virksomhedsledere til beslutningstagere i købsprocessen, 

da det rent praktisk formentlig foregår således at virksomhedslederen meddeler marketingafdelingen 

at virksomheden skal sponsorere en bestemt begivenhed, hvorefter de relevante medarbejdere 

forhandler sponsoratet i forhold til den pågældende begivenhed. At de øvrige artikler ikke nævner 
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rollefordelingen i forbindelse med køb på B2B-markedet kan sandsynligvis primært tilskrives det 

forhold at undersøgelserne beskæftiger sig mere med motiverne bag end med personerne bag køb af 

sponsorater. Imidlertid kunne det være interessant at undersøge nærmere hvilke aktører i 

virksomheder der gør sig gældende i forhold til beslutninger vedrørende sponsorering, og på hvilken 

måde. En sådan viden ville i højere grad gøre sponsorudbydere i stand til at præcisere og definere de 

fordele sponsoratet kan tilbyde virksomheden og afgøre hvilke nøglepersoner det er vigtigt at 

komme i kontakt med i den forbindelse. 

Både Copeland, Frisby & McCarville; Berrett & Slack; Garry, Broderick & Lahiffe; Mack; Thwaites & 

Carruthers og Apostolopoulou & Papadimitriou har undersøgt hvilke motiver og målsætninger der 

ligger bag virksomheders beslutninger om at indgå sponsoraftaler. De faktorer som i den forbindelse 

går igen på tværs af flere af undersøgelserne er primært styrkelse af virksomhedens image, 

involvering i (lokal)samfundet samt forbedring af synlighed og kendskab til virksomheden, mens 

kontakt til målgrupper samt vækst i salg og medieopmærksomhed gennemgående ikke blev tillagt 

nær så stor betydning. Enkelte af teksterne nævner tillige f.eks. eksklusivitet, konkurrencemæssige 

forhold, institutionelle forhold, social identifikation, corporate hospitality, opbygning af 

forretningsforbindelser, at opfylde en forpligtigelse og at understøtte en aktuel udvikling i 

virksomheden som medvirkende motiver og målsætninger bag sponsoraterne. 

 Relateret til markedsføringsteori arbejder Kotler som nævnt med fire typer af indflydelse på 

virksomheders beslutningsprocesser vedrørende køb: omgivelsesmæssig, organisationsmæssig, 

interpersonel og individuel indflydelse. Størstedelen af de anførte motiver kan helt eller delvist 

henføres til den organisationsmæssige indflydelse – styrkelse af image, eksklusivitet, synlighed og 

kendskab, kontakt til målgruppe, vækst i salg/medieopmærksomhed samt corporate hospitality og 

opbygning af forretningsforbindelser er således alle motiver som (i større eller mindre omfang) tager 

udgangspunkt i opnåelsen af virksomhedens målsætninger, mens involvering i samfundet og det at 

sponsorere for at opfylde en vis forpligtigelse kan relateres til virksomhedens officielle eller 

uofficielle politikker og procedurer, samtidig med at det at understøtte en ændring i virksomheden til 

en vis grad kan henføres til virksomhedens organisationsstruktur. I tilfælde hvor et sponsorat 

erhverves som en reaktion på en handling fra en konkurrent eller en virksomhed i samme branche 

eller geografiske område er det en tydelig omgivelsesmæssig indflydelse (konkurrencemæssig 

udvikling) der gør sig gældende. Det at en virksomhedsleder beslutter at virksomheden skal 
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sponsorere en given begivenhed qua vedkommendes personlige relationer snarere end på grundlag 

af en seriøs markedsmæssig undersøgelse demonstrerer en tydelig interpersonel indflydelse 

relateret til autoritet, status og i et vist omfang overtalelsesevne, mens virksomheder hvis adfærd på 

området er mere eller mindre ensartet på baggrund af en ensartet uddannelse og oplæring blandt 

medarbejderne er under en vis individuel indflydelse. 

Det afsluttende punkt i markedsføringsteorien vedrørende virksomheders købsadfærd ifølge Kotler 

omhandler de forskellige stadier som virksomheden og medarbejderne involveret i ’købscentret’ 

gennemgår i forbindelse med købsbeslutninger: anerkendelse af problemet, generel beskrivelse af 

behovet, produktspecificering, leverandørsøgning, tilbudsrunde, leverandørudvælgelse, udfærdigelse 

af ordre samt evaluering. Arthur, Scott & Woods beskriver som de eneste denne proces 

tilnærmelsesvis i sin helhed, hvilket som allerede fortalt med al sandsynlighed hænger sammen med 

at deres model bl.a. bygger på netop markedsføringsteorien. De arbejder dog kun med fire stadier: 

modtagelsen af forespørgsler om sponsorering, sammensætningen af virksomhedens ’købscenter’, 

købsbeslutning samt valg af sponsorat. I modellen påvirkes stadiet vedrørende ’købscentrets’ 

sammensætning af ’interaktionsprocessen’ og ’købsgitteret’. 

 Der er flere forskelle i forhold til stadierne præsenteret af Kotler – idet det som oftest er sponsor-

udbyderne der henvender sig til sponsorerne kan det være ret abstrakt at diskutere anerkendelse af 

problemet, beskrivelse af behov samt produktspecificering; i hvert fald så længe virksomheden ikke 

har modtaget sponsoreringsforespørgsler. Arthur Scott & Woods nævner i den forbindelse heller ikke 

evaluering, men til gengæld angiver Copeland, Frisby & McCarville hvilke faktorer sponsorerne 

lægger vægt på i evalueringen af sponsoraterne (kendskab, synlighed, mediedækning, salgstal, 

feedback fra forhandlere og samarbejdspartnere, begivenhedens besøgstal, kontakt til målgruppe, 

involvering, markedsandel og virksomhedens image), hvor stor en andel af sponsorerne der har 

droppet et sponsorsamarbejde (87,1 %) og hvorfor (utilstrækkelig værdi/afkast, sponsoratet 

indfriede ikke virksomhedens målsætninger, virksomheden har valgt en anden strategisk linje, 

budgetnedskæringer, utilfredshed med begivenhedsarrangørens indsats i forbindelse med 

sponsoratet) samt hvorvidt sponsorerne anså udvekslingen af fordele mellem sponsor og 

sponsorudbyder som rimelig, mens Thwaites & Carruthers nævner at omkring to tredjedele af 

sponsorerne evaluerer sponsoraterne, men sjældent særligt grundigt og systematisk. Yderligere kan 

det betragtes som en anerkendelse af problemet – det første stadie i Kotlers købsproces for 
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virksomheder – når de forskellige ovenfor beskrevne undersøgelser afdækker hvilke motiver der 

ligger til grund for beslutningen om at indgå i et sponsorsamarbejde, eftersom et ønske om f.eks. 

styrkelse af virksomhedens image eller at involvere sig i lokalsamfundet virker som udgangspunktet 

for at der er basis for at foretage et køb af sponsorater. 

 Årsagen til at teksterne ikke beskriver købsprocessen mere detaljeret kan til dels ligge i at 

undersøgelserne i højere grad har koncentreret sig om motiver og målsætninger end om personer og 

processer, til dels at virksomhederne når de tegner sponsorater ikke (altid) gennemløber samtlige af 

Kotlers otte stadier, til dels at stadierne i virkeligheden eventuelt overlapper hinanden og veksler 

rækkefølge mere end det beskrives i markedsføringsteorien, og til dels at sponsormarkedet muligvis 

er så særegent at de angivne stadier hos Kotler ikke er en tilstrækkelig præcis beskrivelse af 

processen vedrørende køb af sponsorater. I den forbindelse er det interessant at Arthur, Scott & 

Woods fremlægger en model der delvist tager udgangspunkt i markedsføringsteorien, men alligevel 

præsenterer en skildring af købsprocessen (for køb af sponsorater) der på flere punkter afviger fra 

Kotlers ditto. Man kunne ønske sig en lignende, mere dybdegående, undersøgelse der kan finde frem 

til hvordan købsprocesser i forbindelse med sponsorater som oftest tager form, hvilket ikke mindst er 

interessant set i lyset af at stadigt flere organisationer begynder at arbejde mere og mere 

professionelt og målrettet med sponsorering, og at sponsorering set over en bred kam er i færd med 

at tage det sidste skridt væk fra filantropi og hen imod at blive anerkendt som et etableret 

markedsføringsredskab. 
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Aktivering refererer som bekendt til de tiltag som iværksættes for at kommunikere det forhold at 

virksomheden er sponsor for en given begivenhed, og er altså en investering som sponsoren 

foretager udover det beløb der betales for selve rettighederne for at blive sponsor. Aktiveringen kan 

tage mange forskellige former, og er i de fleste tilfælde vigtig for at sponsoren kan opnå det optimale 

udbytte af sponsoratet. Nedenfor gennemgås kort hvilke redskaber der konkret kan tages i 

anvendelse i den forbindelse, og derefter skitseres to teorier der angiver hvilke faktorer der kan være 

af betydning for hvordan man kan aktivere et sponsorat optimalt. Sidst præsenteres et antal cases 

der belyser i hvilket omfang disse teorier kan underbygges af de sponsorater der beskrives i den 

forbindelse. 

Ardi Kolah26 (2003) beskriver hvilke redskaber man kan anvende i forbindelse med aktiveringen af et 

sponsorat. Kolah opdeler disse redskaber i syv overordnede områder: reklame, andre 

markedsføringsmæssige tiltag, branding, hospitality, PR, merchandise og tilladelser samt 

navnerettigheder. 

Reklame kan bidrage til at gøre offentligheden opmærksom på sponsoratet og kan overbringe et 

mere detaljeret budskab til forbrugerne end sponsoratet i sig selv kan. Reklame kan i den forbindelse 

være printannoncer, direct mail, plakater, skilte og virtuel reklame (tv). Andre markedsførings-

mæssige tiltag kan være konkurrencer, præmier, samarbejde med andre sponsorer (cross 

promotions), detail/salgskampagner, personligt (opsøgende) salg, kreditkort med tilknytning til 

begivenheden, intern kommunikation og kampagner med kendte personer. Mht. branding anfører 

Kolah at effektivt design og teknik kan øge brandkendelse, troværdighed og derigennem optimere 

sponsoratets værdi. I den forbindelse er det essentielt at de visuelle elementer knyttet til sponsorens 

brand er klare, simple, tilpassede til situationen og konsekvente i alle sammenhænge. Hospitality er 

vigtigt i den sammenhæng at sponsorerne får mulighed for at medbringe typisk vigtige (eller 

potentielle) kunder til en begivenhed og derigennem via en mindre formel indgangsvinkel opbygge et 
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værdifuldt forhold. I den forbindelse skal man ikke undervurdere værdien for en sponsor i at kunne 

imponere sine gæster ved stort anlagt begivenhed. PR kan være en essentiel gruppe af værktøjer 

som kan maksimere værdien af et sponsorat når det integreres fuldt ud med sponsoratet, branding, 

salgsfremstød mm. PR kan i den forbindelse bidrage til at positionere virksomheden som 

leder/ekspert, opbygge forbrugernes tillid til virksomheden, introducere nye produkter, genoplive, 

relancere og repositionere gamle produkter, opdyrke nye markeder, skabe kontakt til sekundære 

markeder, styrke svage markeder, udvide sponsoratets rækkevidde, komplementere sponsoratet, 

skabe opmærksomhed omkring virksomheden og sponsoratet, afprøve koncepter i markedsføringen, 

frembringe salgsundersøgelser og motivere sælgere. Merchandise og tilladelser kan bidrage 

betydeligt til at sikre at sponsoratet er lønsomt og succesfuldt for både sponsor og sponsorudbyder. 

Der er to aspekter af området – dels hvilke tilladelser sponsoren har til at benytte sponsorudbyders 

logo, varemærke mv. i forbindelse med sine produkter, og dels i hvilket omfang sponsoren skal have 

sit logo/varemærke på officielle produkter ved den sponsorerede begivenhed. Navnerettigheder 

refererer til når sponsorudbyderen sælger rettighederne til at navngive sponsorudbyderens ejendom 

(typisk et stadion). Disse rettigheder kan eksempelvis indebære beføjelser som navn skiltning, 

eksklusivitet, placering af logo, corporate hospitality og medieomtale. 

 

Nedenfor præsenteres to forskellige teorier om hvad der er afgørende for valget af redskaber til 

aktivering af et sponsorat med det formål at få belyst hvorvidt disse teorier kan anses for gyldige og 

effektive vurderet i forhold til et antal cases der præsenteres senere. Den ene teori lægger i den 

forbindelse vægt på typen af sponsorens produkter som afgørende for aktiveringen, mens den anden 

peger på målsætningerne i forhold til sponsoratet som den udslagsgivende faktor. 

Fiona Davies27 og Georgios Tsiantas28 (2008) har opstillet en model (Optimal Leveraging Activity-

modellen) der anviser i hvilke tilfælde man som sponsor bør anvende forskellige værktøjer i 

forbindelse med aktivering af et sponsorat. Modellen er dels baseret på Reed & Ewings (2004) syv 
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modeller for reklameeffekt, dels på Tripodis (2001) to forslag – baseret på reklamemodeller – til 

hvordan sponsorering kan påvirke forbrugeradfærd og –indstilling, og dels på Cornwell, Roy & 

Steinards (2001)  tilkendegivelse om at forskellige aktiveringsstrategier kan resultere i styrkelse af 

sponsorens brand på forskellige områder. 

 Den overordnede pointe i Optimal Leveraging Activity (OLA)-modellen er at det er graden af 

involvement mht. de produkter/serviceydelser som sponsoren markedsfører der er afgørende for 

hvilke metoder der skal anvendes for at aktivere sponsoratet optimalt. Således arbejder Davies & 

Tsiantas med et matrixdiagram til inddeling af forskellige sponsorater. Diagrammets ene akse 

indikerer graden af involvement, mens den anden akse fortæller hvorvidt det er en affektivt eller 

kognitivt domineret opfattelsesproces der danner udgangspunkt for det billede man som forbruger i 

kraft af sponsoratet danner sig af sponsorens brand. Mulige redskaber til aktivering af et sponsorat 

findes i alle fire områder af matrixdiagrammet. Under high involvement nævner Davies & Tsiantas (i 

rækkefølge fra kognitiv til affektiv): tilstedeværelse ved begivenheder hvor forbrugerne kan prøve 

produkterne, tiltag vedrørende kundekontakt, at sponsorens produkter anvendes af en 

udøver/deltager eller i forbindelse med begivenheden, PR-aktiviteter som informerer om 

virksomhedens brand, højprofilerede reklame-, PR- og markedsføringsbegivenheder der sammen-

kæder virksomhedens brand med begivenheden, links til website, sponsorering af individuelle 

deltagere/hold, sponsor-frivillighedsaktivitetsprogram, involvering i samfundet, stærk tilstede-

værelse og synlighed ved begivenheden samt merchandise (af høj kvalitet) i forbindelse med 

begivenheden. Under low involvement nævnes (i rækkefølge fra kognitiv til affektiv): kuponer, 

salgsfremstød, salg og markedsføring ved begivenheden, fremvisning på salgssteder, uddeling af 

vareprøver, begivenhedens brand (logo) på emballage, markedsføring overfor detailhandelen, fælles 

markedsføring med samarbejdspartnere, konkurrencer, souvenirs samt at begivenhedens 

deltagere/udøvere bruger/konsumerer virksomhedens produkter. Davies & Tsiantas kommenterer 

herudfra at high involvement bedst aktiveres ved brug af værktøjer der fokuserer på styrkelse af 

virksomhedens brand/image o.l., mens low involvement bedst aktiveres gennem salgsorienterede 

værktøjer og anvender eksempler fra aktivering af sponsorater i forbindelse med de Olympiske Lege i 

Athen 2004 (Jf. Apostolopoulou & Papadimitriou, 2004), som i et vist omfang støtter denne teori.  
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Carl M. Sylvestre29 og Luiz Moutinho30 (2007) mener at sponsorer som har specifikke målsætninger 

med og forventninger til et sponsorat må være indstillet på at investere aktivt i at maksimere 

værdien heraf, og at sponsorers beslutninger om hvorvidt og hvordan et sponsorat skal aktiveres 

afhænger af hvilke konkrete målsætninger sponsoren har i forhold til sponsoratet. Denne opfattelse 

bygger på en interviewbaseret undersøgelse af sponsorers brug af forskellige metoder til aktivering 

af sponsorater bygget op omkring cases fra fem virksomheder der alle sponsorerede en højprofileret 

kulturel begivenhed og alle havde et relativt kendt brand på det britiske marked. Endvidere anføres 

det at man har tilstræbt at undersøgelsen skulle omfatte en eller flere virksomheder som 

sponsorerer andre typer af begivenheder (ikke kunst), både private og offentlige virksomheder og 

både virksomheder som gør en væsentlig indsats for at aktivere sponsoratet og virksomheder der er 

mindre aktive i den sammenhæng. 

 Sylvestre & Moutinho peger på at sammenhængen mellem sponsorers målsætninger med 

sponsoratet og metoder til aktivering af selvsamme illustreres af at sponsorater der har som formål 

at fremme kendskabet til sponsorens brand normalt fokuserer på aktivering der hovedsageligt 

centrerer sig om reklame og/eller PR, mens sponsorater der er knyttet an til målsætninger om at 

styrke relationerne til udvalgte kunder eller samarbejdspartnere (corporate hospitality) normalt 

aktiveres gennem sponsorens deltagelse i eller ansvar for eventuelle støttebegivenheder eller 

lignende foruden andre PR-aktiviteter, og sponsorater der er indgået med det formål at bidrage til 

omverdenen og fremme sponsorens rolle som aktiv medspiller i (lokal)samfundet oftest aktiveres 

gennem PR-aktiviteter i lighed med forskellige former for samarbejde med fremtrædende skikkelser 

og institutioner i samfundet. Det fremføres endvidere at der investeres mest i aktiveringen af et 

sponsorat i tilfælde hvor sponsorens målsætninger med sponsoratet er relateret til branding eller 

corporate hospitality. 
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Jeg har fundet frem til tre cases der beskriver hvordan flere sponsorer har valgt at aktivere deres 

sponsorater, hvilke målsætninger de har haft og hvordan sponsoraterne er blevet evalueret. Den 

første case omhandler virksomhedens Lenovo, mens de to andre beskriver sponsorater af de 

Olympiske Lege i 2000 og 2004. 

Catherine Ladousse31 (2009) har forfattet en artikel om hvordan virksomheden Lenovo anvender 

sponsorater og aktivering til at styrke sit globale brand. Artiklen beskriver to sponsorater – Lenovos 

Formel 1-sponsorat og sponsoratet af de Olympiske Lege. Lenovos målsætninger med disse 

sponsorater er først og fremmest at styrke kendskabet til virksomhedens brand og styrke brandet 

ved at knytte det til de værdier og begreber som Lenovo ønsker at blive forbundet med, så som 

innovation og teknologi. 

Lenovos Formel 1-sponsorat består i at sponsorere et bestemt team (ATT-Wiliams 2007-08, 

Vodafone McLaren Mercedes 2009-?), og som midlerne til aktivering angiver Ladousse on-site 

hospitality, PR, webbaserede initiativer og lokale kommunikationsplaner. Konkret består tiltagene i at 

det sponsorerede team benytter Lenovos computerteknologi i racerbilen og på teamets 

hovedkvarter samt i forbindelse med test, forskning og udvikling mm. Derudover har Lenovo lanceret 

et tiltag rettet mod forretningsrejsende som i en række lounges i europæiske lufthavne har kunnet 

stifte bekendtskab med en interaktiv Formel 1-quiz vedrørende Lenovos samarbejde med ATT-

Williams-teamet og søsat et Formel 1-relateret salgstiltag der har til formål at styrke salget og 

loyaliteten over for Lenovos brand hos virksomheder og forhandlere. 

Som sponsor for de Olympiske Lege var Lenovo officiel leverandør af computerudstyr til vinter-OL i 

Torino 2006 og sommer-OL i Beijing 2008, samt sponsor for fakkeltoget med den olympiske ild ved 

legene i 2008. Aktiveringen indledtes med leveringen af IT-infrastrukturen til OL i form af en stor 

mængde elektronisk udstyr hvorved Lenovo samtidig indsatte et antal teknikere og ingeniører til at 

hjælpe med opgaven i den forbindelse. Ladousse angiver at Lenovo aktiverede OL-sponsoratet 

gennem en lang række medie- og kommunikationsinitiativer som lægger vægt på innovation og ny 
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teknologi og dermed støtter Lenovos brandværdier. Konkret deltog Lenovo-ansatte sammen med 

Levono-sponsorerede fakkelbærere i en bestemt fakkeltogsbegivenhed, og virksomheden anvendte 

OL-sponsoratet i forbindelse med corporate hospitality for kunder, bestyrelsesmedlemmer, 

forretningspartnere og andre interessenter. 

 Aktiveringen af sponsoratet udmøntede sig også i en række internet-lounges i de olympiske byer 

som blev benyttet af et stort antal deltagere, trænere, officials og pressefolk, samt udvælgelsen af 15 

OL-deltagere som Lenovo-ambassadører der bl.a. deltog i en række optaktsbegivenheder til OL i 

samarbejde med virksomheden. En online-auktion af særlige Lenovo-notebooks hvor indtjeningen 

blev doneret til sports- og ungdomsrelateret velgørenhed indgik tillige i aktiveringen. Samtidig 

udstyrede Lenovo 101 deltagere med bærbare pc’er med kamera mm. til blogging, og disse blogs 

generede et øget besøgstal på virksomhedens hjemmesider i forbindelse med de Olympiske Lege. 

Endelig anvendte Lenovo reklamer på et populært globalt website til at gøre opmærksom på 

virksomhedens forbindelse med OL. 

Ladousse mener at Lenovos sponsorater, herunder aktiveringen, kan anses for succesfulde, bl.a. 

begrundet i konkrete tal der fortæller om et øget kendskab til, interesse i og positiv tilgang til 

virksomheden. Artiklen fortæller dog ikke specifikt hvorvidt det igennem sponsoraterne er lykkedes 

at knytte Lenovos brand stærkere til værdier og begreber som innovation og teknologi. 

 

De eksempler som Davies & Tsiantas (2008) anvender til at demonstrere teorien om graden af 

involvement som afgørende for hvordan en sponsor aktiverer sit sponsorat udgøres af de 

sponsorater som blev indgået mellem et antal større græske virksomheder og den græske 

organisationskomité ved OL i Athen 200432. Målsætningerne for sponsoraterne og konkrete tiltag 

med hensyn til aktiveringen er beskrevet nærmere med hensyn til seks af disse sponsorer. Davies & 

Tsiantas har skematiseret og opdelt sponsorernes målsætninger i 11 forskellige kategorier: Increase 

brand awareness, awareness/positioning of new products/services, corporate image, brand image, 

competitive advantage, brand loyalty, increase sales/market share, post-olympic legacy, internal 
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company objectives, introduce new distribution systems, create customer database. De pågældende 

seks sponsorer er banken Alpha Bank, telekommunikationsselskabet Cosmote, 

mejerivirksomhederne Fage og Delta, tv-stationen ERT samt flyselskabet Olympic Airlines. 

 Ifølge undersøgelsen havde Alpha Bank målsætninger med sponsoratet der falder inden for 

kategorierne Increase brand awareness, awareness/positioning of new products/services, corporate 

image, brand image, competitive advantage, brand loyalty, increase sales/market share, internal 

company objectives og create customer database. Deres aktiveringstiltag omfattede bl.a. udstedelse 

af særlige kreditkort i forbindelse med OL, salg af OL-souvenirs og billetter samt uddeling af billetter 

til bl.a. kunder og medarbejdere, separate sponsorater af seks græske OL-deltagere, installation af 

hæveautomater ved olympiske arenaer, corporate hospitality, et højt antal frivillige medhjælpere 

blandt virksomhedens medarbejdere foruden salgsfremstød, konkurrencer og reklamer. Cosmotes 

målsætninger med sponsoratet følger Alpha Banks, bortset fra at brand image ikke var en del af 

Cosmotes målsætning, mens introduce new distribution systems til gengæld var. Blandt 

virksomhedens aktiveringstiltag var en omrejsende forestilling om hvordan den olympiske atmosfære 

kan opleves gennem anvendelse af teknologi, oprettelse af en telebutik i den olympiske by og 

salgssteder for taletidskort ved de olympiske arenaer, separate sponsorater af græske OL-deltagere, 

medarbejderinvolvering i legene, sms-spil som reklame for nye services, corporate hospitality, 

konkurrencer, salgsfremstød og reklame samt et særligt OL-slogan. Fages målsætninger var 

awareness/positioning of new products/services, corporate image, brand image, increase 

sales/market share, internal company objective og  introduce new distribution systems, mens 

aktiveringen af sponsoratet eksempelvis bestod i separate sponsorater for relaterede begivenheder 

(særligt for børn), uddannelsesmæssige aktiviteter, salg af varer ved de olympiske arenaer, intern 

markedsføring, corporate hospitality, konkurrencer, salgsfremstød og reklamer samt et særligt OL-

slogan. Med undtagelse af brand image og internal company objectives var målsætningen for Delta 

den samme som for Fage. Som aktivering anvendtes olympiske logoer på virksomhedens produkter, 

OL-nåle til virksomhedens medarbejdere, særlig OL-sektion i virksomhedens magasin for børn, 

medarbejderudflugt til de Olympiske Leges oprindelsessted (Olympen), miljømæssig oprydning på 

strande i området omkring de olympiske arenaer, salg af varer ved OL, corporate hospitality, 

konkurrencer, salgsfremstød og reklame. For ERT var målsætningerne i kategorierne increase brand 

awareness, corporate image, competitive advantage, increase sales/market share og internal 
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company objectives, mens aktiveringen begrænsede sig til corporate hospitality og reklamer. For 

Olympic Airlines var målsætningerne increase brand awareness, corporate image, competitive 

advantage, increase sales/market share og internal company objectives, mens aktiveringen bestod i 

salg af OL-relaterede produkter på selskabets flyafgange samt corporate hospitality og reklamer. 

Det fremgår ikke med ønskelig tydelighed af Davies og Tsiantas’ artikel hvorvidt målsætningerne for 

sponsoraterne blev indfriet, men det anføres dog at samtlige sponsorer erklærede sig tilfredse med 

udbyttet af sponsoratet. Imidlertid var virksomhederne ikke villige til at oplyse sponsoratets 

indvirkning på bundlinjen, og billedet mudres yderligere af at kun tre af sponsorerne havde sat et 

specifikt beløb af til evaluering af sponsoratet, samt af at evalueringen foregik ganske uensartet. 

Samtlige sponsorer analyserede virksomhedens medieeksponering gennem sponsoratet, mens 

enkelte også granskede effekten af printannoncer, foretog forbrugerundersøgelser, målte 

virksomhedens salgstal og/eller benyttede sig af intern feedback i evalueringsprocessen. 

 

John A. Tripodi33 og Martin Hirons34 (2009) har undersøgt effekten af sponsorers aktivering kontra 

non-sponsorers ambush marketing35 med baggrund i tre cases relateret til de Olympiske Lege i 

Sydney 2000. Casene beskriver tre virksomheder der var sponsorer for OL i 2000 – Nike, Westpac og 

Ansett (og eksempler på ambush marketing fra konkurrerende virksomheder i samme brancher). 

Nikes aktivering af OL-sponsoratet bestod bl.a. i en række tv-reklamer med kendte australske OL-

deltagere samt opsigtsvækkende outdoor-reklame, etableringen af et specifikt Nike OL-website og en 

’OL-legeplads’ hvor børn og unge jævnfør den olympiske ånd kunne dyrke sport og møde OL-

deltagere og salg af Nike-merchandise i forbindelse med de Olympiske Lege. Banken Westpac 

aktiverede sit OL-sponsorat gennem bl.a. massiv og opsigtsvækkende outdoor-reklame, corporate 

hospitality, uddannelsesprojekter i forbindelse med OL, og opstilling af OL-relateret reklame- og 
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salgsmateriale i bankens afdelinger. Flyselskabet Ansett brugte bl.a. tv-reklamer, donationer til den 

australske olympiske komité baseret på salg (cause-related marketing (CRM)), corporate hospitality, 

oprettelse af rejsekontorer i den olympiske by, varetagelse af rejsebehov for OL-deltagere, officials 

og pressefolk, print- og outdoor-reklame samt inkorporering af OL-sponsoratet i virksomhedens 

generelle markedsføring til at aktivere sponsoratet. 

 Beklageligvis dokumenterer Tripodi & Hirons ikke hvad disse sponsoreres specifikke målsætninger 

var med pågældende sponsorater, andet end at kommentere at Westpac gennem sponsoratet 

ønskede at øge sin status hos forbrugerne. Undersøgelsen evaluerer sponsoraterne gennem måling 

af hvorvidt adspurgte forbrugere forbinder pågældende virksomhed med de Olympiske Lege 

sammenlignet med en eller to konkurrerende virksomheder på forskellige tidspunkter før, under og 

efter OL. Resultaterne giver ikke et entydigt billede da de viser at Ansett formår at styrke sin 

associering til OL i forhold til konkurrenten Quantas, mens det ikke er tilfældet med hverken Nike 

eller Westpac. 

 

Davies & Tsiantas argumenterer for at det er graden af involvement der afgør hvilke værktøjer der 

skal anvendes i aktiveringen af et sponsorat, nærmere bestemt aktiveringsværktøjer til styrkelse af 

virksomhedens brand og image ved high involvement, og salgsorienterede aktiveringsværktøjer ved 

low involvement. Jeg vil derfor i det følgende gennemgå hvorvidt de ovenfor præsenterede cases 

giver støtte til denne teori. 

Jeg har valgt at kategorisere de ti virksomheder fra casene i tre grupper ud fra et umiddelbart skøn: 

Sponsorer med high involvement-produkter (Lenovo, Alpha Bank, Westpac), sponsorer med medium 

involvement-produkter (Quantas, Olympic Airlines, ERT, Cosmote) og sponsorer med low 

involvement-produkter (Nike, Fage, Delta). I high involvement-kategorien har alle tre virksomheder 

brugt både brand/imagestyrkende og salgsrelaterede aktiveringstiltag, Lenovo og Westpac med 

overvægt af det førstnævnte og Alpha Bank med overvægt af det sidstnævnte. I medium 

involvement-kategorien blev der fokuseret både på salg og på styrkelse af image/brand, uden nogen 

tydelig prioritering af den ene type frem for den anden. I low involvement-kategorien var billedet det 
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samme, måske dog med en lille overvægt af salgsrelaterede aktiveringsværkstøjer. Samlet set giver 

disse cases således i nogen grad støtte for teorien om involvement som afgørende for typen af 

aktivering, men tendensen er langtfra tydelig, og det ville være ønskeligt med flere, og mere 

dybdegående (og evt. også mere kvantitative) undersøgelser på området. 

Sylvestre & Moutinho hævder at have påvist en sammenhæng mellem målsætningerne for et 

sponsorat og den type aktivering der bliver fokuseret på i den forbindelse, forstået på den måde at 

målsætninger om at fremme brandkendkab resulterer i aktivering med fokus på reklame/PR, 

målsætninger om at styrke relationer til kunder/samarbejdspartnere resulterer i aktivering med 

fokus på støttebegivenheder og PR-aktiviteter og målsætninger om at vise ansvarlighed og yde noget 

over for omverdenen/lokalsamfundet resulterer i aktivering med fokus på PR-aktiviteter og 

samarbejde med diverse fremtrædende og anerkendte skikkelser/institutioner. 

Da Sylvestre & Moutinhos undersøgelse er baseret på casemateriale som i artiklen ikke er fremlagt i 

detaljer har jeg valgt at efterprøve deres teori ved hjælp af de ovenfor skitserede cases. Lenovos 

målsætning om gennem sponsorater at knytte virksomhedens brand til begreberne innovation og 

teknologi repræsenterer den kategori der ifølge teorien skulle resultere i fokus på reklame og PR i 

aktiveringen. Imidlertid forefindes reklame kun i begrænset omfang blandt aktiveringsmetoderne, 

mens PR-aktiviteter er bedre repræsenteret. 

Sponsorerne for OL 2004 angav flere typer af målsætninger. Af de seks virksomheder i pågældende 

case var Olympic Airways den virksomhed hvor målsætningerne ligger tættest på kategorien vise 

ansvarlighed og yde noget over for omverdenen/lokalsamfundet, men aktiveringen af sponsoratet 

bar ikke præg af PR-aktiviteter eller samarbejder med fremtrædende skikkelser. At styrke relationer 

til kunder og samarbejdspartnere indgik i ERTs – og delvist i Alpha Banks og Cosmotes – 

målsætninger med OL-sponsoratet, hvilket delvist resulterede i aktiveringstiltag centreret omkring 

støttebegivenheder og PR-aktiviteter, primært for Cosmotes vedkommende. Målsætninger om at 

fremme brandkendskab finder vi især hos Delta og Fage samt delvist hos Alpha Bank og Cosmote. 

Aktiveringen blandt disse virksomheder centrede sig i et vist omfang, men ikke i overbevisende 

omfang, om reklame og (navnlig) PR-aktiviteter. 
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Der kan muligvis anes en tendens i casematerialet der delvist bekræfter Sylvestre & Moutinhos teori 

om sponsoratets målsætningers betydning for aktiveringen, men tendensen er alligevel så svag at 

der på ingen måde kan konkluderes noget med sikkerhed, også på baggrund af at mange af de 

adspurgte virksomheder angav mange forskelligartede målsætninger for det samme sponsorat. 

Følgelig er det ligeledes vanskeligt at udlede hvorvidt denne mulige tendens i forhold til hvilken 

praksis der hersker på området kan udvikles til mere overordnet teori om hvordan sponsorer bedst 

muligt aktiverer sponsorater, trods det at virksomhederne alle har evalueret pågældende OL-

sponsorater positivt. Igen må det altså pointeres at mere systematiske undersøgelser på området i 

høj grad vil kunne bidrage til en mere præcis og sikker viden om hvordan et sponsorat kan aktiveres 

på den mest optimale måde. 
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Denne opgaves formål har været at undersøge hvordan man som sponsorudbyder kan tiltrække 

relevante sponsorer. Dette har jeg forsøgt at besvare igennem tre underspørgsmål om hvordan man 

som sponsorudbyder kan målrette sin søgning efter relevante sponsorer, hvad der motiverer 

virksomheder til at sponsorere og hvordan man bedst muligt aktiverer et sponsorat. 

Med hensyn til målretning af søgning efter sponsorer har jeg udvalgt en mængde relevant litteratur 

om emnet og forsøgt at placere den i en overordnet ramme i form af markedsføringsteori med 

henblik på at give et overblik over og en bredere forståelse af teoridannelsen om sponsorsøgning. 

Det at søge efter sponsorer kan udmærket anskues på samme måde som man normalt anskuer 

processen vedrørende segmentering og udvælgelse af markedssegmenter inden for 

markedsføringsteorien, da der ganske naturligt er en del ligheder. Som jeg har illustreret er der dog 

også nogle forskelle. Et væsentligt særkende ved sponsormarkedet er i den forbindelse at det først 

og fremmest er af betydning at finde frem til en sponsor som helt eller delvist har den samme 

målgruppe som begivenheden, og i forhold til dette krav er andre parametre vedrørende 

segmentering og strategier mht. udvælgelse af markedssegmenter ret underordnede. Det er langt 

mere relevant at koncentrere sig om hvilke segmenter af markedet man selv kan tiltrække til sin 

begivenhed og analysere hvilke potentielle sponsorer der er interesserede i disse målgrupper. 

 Hvad der også er relativt unikt for sponsormarkedet er at det i en del tilfælde er nødvendigt at 

sponsorudbyderen definerer præcist hvad det er der er til salg som potentielle sponsorer kan være 

interesserede i, da det langtfra er alle sponsorudbydere der har dannet sig et præcist billede heraf. I 

den forbindelse skal det ikke undervurderes at et sponsorat ofte giver sponsoren mulighed for at 

indtræde i et attraktivt netværk af andre sponsorer og samarbejdspartnere, hvilket er et andet 

særkende ved sponsormarkedet. Endeligt skal det nævnes at man som sponsorudbyder i meget vidt 

omfang har en interesse i at opbygge og vedligeholde et godt og evt. personligt forhold til sine 

sponsorer med henblik på forlængelse og udvikling af samarbejdet, og at sponsorudbyderen i den 

forbindelse ofte har en interesse i at bistå i forbindelse med evalueringen af et sponsorat. 

I forhold til spørgsmålet om hvad der motiverer virksomheder til at sponsorere har jeg benyttet en 

tilsvarende fremgangsmåde ved at sammenholde de undersøgelser der er foretaget af 
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virksomheders motiver og målsætninger i forbindelse med sponsorering med en fastere ramme af 

etableret markedsføringsteori for derigennem at kunne bibringe en sammenhængende forståelse af 

undersøgelsernes resultater. Tilgangen har som nævnt været at det at købe sponsorater af 

sponsorudbydere ikke er væsensforskelligt fra andre køb på B2B-markedet, hvorfor 

markedsføringsteori om virksomheders købsadfærd principielt må være gyldigt i den henseende. 

Som illustreret i opgaven er der dog nogle forhold angående sponsormarkedet som adskiller sig i 

større eller mindre omfang fra markedsføringsteoriens mere overordnede teorier, herunder det at 

det kan være vanskeligt at identificere brugere (users) i forhold til et sponsorat, på hvilken baggrund 

Kotlers opdeling af aktører i forbindelse med beslutningsprocessen ved køb på B2B-markedet ikke 

giver en præcis beskrivelse i forhold til sponsormarkedet. Det lader også til at være kendetegnende 

for beslutninger om køb af sponsorater at det først og fremmest er organisationsmæssig indflydelse 

der gør sig gældende, herunder især virksomhedens målsætninger i forhold til beslutningstagerne i 

processen. Som sponsorudbyder kan det altså være afgørende at have et vist kendskab til potentielle 

sponsorers målsætninger og prioriteter. 

 Det er også værd at bemærke at stadierne i købsprocessen i forhold til sponsormarkedet med 

fordel kan beskrives anderledes end hvordan markedsføringsteorien generelt opstiller stadier for 

købsprocesser på B2B-markedet. Det er dog nødvendigt med yderligere studier på området for at 

kunne præcisere dette. Fremtidige undersøgelser kan også med fordel beskæftige sig med hvorvidt 

sponsorudbydere er i stand til at sikre sig aftaler med potentielle sponsorer ved at sammensætte 

sponsorater ud fra den enkelte virksomheds behov, da dette speciale ikke giver noget entydigt svar 

herpå. Ligeledes er der behov for yderligere viden om hvordan sponsorer såvel som 

sponsorudbydere forholder sig til at skulle forlænge og/eller udvikle sponsorsamarbejder frem for 

evt. at søge nye samarbejdspartnere. 

Med hensyn til hvordan et sponsorat aktiveres bedst muligt har jeg redegjort for to teorier som 

angiver to forskellige variabler som udslagsgivende for hvordan et sponsorat aktiveres optimalt, for 

derefter at præsentere et antal cases der belyser i hvilket omfang sponsorater i praksis efterlever 

anvisninger i pågældende teorier og hvorvidt det i givet fald medfører den ønskede og forventede 

succes. Casematerialet bekræfter i nogen grad en mulig sammenhæng mellem graden af involvement 

i forhold til sponsorens produkter og hvilke værktøjer der er optimale i forbindelse med aktivering af 

sponsoratet så vel som en mulig sammenhæng mellem sponsorens målsætninger med sponsoratet 
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og hvilke aktiveringsredskaber der vælges, men resultaterne er ikke klare nok og materialet er ikke 

tilstrækkeligt omfattende til at kunne give en entydigt svar herpå. Det åbner naturligvis op for 

spørgsmål om der kan være andre faktorer der i væsentlig grad er bestemmende for hvordan et 

sponsorat bedst muligt kan aktiveres. 

For at samle op på hovedspørgsmålet om hvordan man som sponsorudbyder kan tiltrække relevante 

sponsorer giver denne opgave nogle relativt klare fingerpeg. Det er særdeles væsentligt for en 

sponsorudbyder at kunne beskrive målgruppen for den begivenhed man søger sponsorer til for at 

være i stand til at opsøge sponsorer med (delvist) samme målgruppe. I den forbindelse er det også af 

betydning at man sørger for at definere hvad man har til salg der kan interessere potentielle 

sponsorer, og evt. hvordan man kan skræddersy sponsoratet præcist til den enkelte virksomhed. I 

den forbindelse er det særdeles værdifuldt for sponsorudbydere at have et vist kendskab til hvad der 

motiverer virksomheder til at sponsorere. Disse  motiver er som oftest relateret til virksomhedens 

overordnede målsætninger, og kan typisk være styrkelse af virksomhedens image, involvering i 

lokalsamfundet samt forbedring af synlighed og kendskab til virksomheden. Tillige kan det være 

fordelagtigt at have kendskab til hvilke personer der er involveret i beslutningsprocessen, og hvilke 

stadier der gennemløbes i den forbindelse. For at en sponsorudbyder kan overbevise en potentiel 

sponsor om fordelene ved aftalen kan det ofte være væsentligt at kunne beskrive hvordan 

sponsoratet kan aktiveres til mest mulig nytte for sponsor, og i sammenhæng også for 

sponsorudbyder. På det område er det en mulighed at tage udgangspunkt i hvilke målsætninger 

sponsoren kan have med sponsoratet eller i hvilken type produkt sponsoren udbyder med henblik på 

at bestemme hvorledes sponsoratet aktiveres optimalt. Det er dog også muligt at der er andre 

faktorer der kan vise sig at være væsentlige i den forbindelse. 
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I dette speciale har jeg undersøgt hvordan sponsorudbydere kan forholde sig til udfordringen i 

forbindelse med at skaffe sponsorer til diverse begivenheder, primært ved at sammenholde 

eksisterende litteratur og teoridannelse med etableret markedsføringsteori. De konklusioner og 

pointer der fremføres i specialet kan selvsagt være af interesse for organisationer der skal søge 

finansiering gennem et eller flere sponsorater, og herunder måske i særlig grad organisationer der 

ikke har megen erfaring med eller ekspertise i forhold til sponsorering. Dertil kommer at enkelte 

spørgsmål og konklusioner i opgaven muligvis kan være væsentlige for sponsorer i deres vurdering af 

sponsorudbyderes tilgang til sponsorering samt for sponsorbureauer der rådgiver såvel sponsorer 

som sponsorudbydere. 

Det er dog også væsentligt at påpege, hvilket jeg også har gjort opmærksom på flere steder i 

opgaven, at der er en række felter der hvor der er brug for yderligere og mere dybdegående 

undersøgelser for at kunne fremføre mere præcise og holdbare konklusioner. I den forbindelse kan 

man håbe at de slutninger jeg er nået frem til her i opgaven i nogen grad kan danne baggrund for 

yderligere studier af hvorledes sponsorering kan relateres til markedsføring i en teoretisk ramme 

og/eller andre teoretisk områder, og af hvilke forhold der gør sig særligt gældende for sponsorering 

og derfor fortjener at blive undersøgt og beskrevet nærmere. Hvordan beslutningsprocessen 

vedrørende køb af sponsorater mere nøjagtigt tager sig ud i de virksomheder som modtager 

henvendelser fra sponsorudbydere omkring sponsorering er også et område som det i denne opgave 

ikke har været muligt at beskrive så præcist som det kunne ønskes, men som er en oplagt mulighed 

som genstand for fremtidige undersøgelser om sponsorering. 

 Baggrunden for specialet var også det misforhold som der findes mellem mængden af litteratur 

om sponsorering set fra sponsorens synspunkt kontra mængden af samme set fra 

sponsorudbyderens synspunkt, og det vil således være positivt hvis andre undersøgelser evt. følger 

op og bidrager til at udligne denne skævhed i fordelingen af litteraturen på området. I den 

sammenhæng kan såvel kvantitative som kvalitative tilgange være hensigtsmæssige. 

Dette speciale er således et relativt beskedent, men ikke desto mindre absolut relevant, bidrag til 

den akademiske litteratur om sponsorering, nærmere bestemt sponsorstrategi for sponsorudbydere. 
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