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1.0 Executive summary 

It’s Cycle-logical – A Communication Strategy for the Cycling Embassy of Denmark 

Curiosity is one of the main driving forces of this thesis. Curiosity about the new organisation 

called Cycling Embassy of Denmark (CED). What sort of organisation is it? What are their primary 

goals and how does such a fragmented organisation work? Out of this curiosity we contacted Lise 

Bjørg from Cycling Embassy of Denmark to hear more about this interesting new organisation, 

whose mission and vision is to encourage cycling all over the world and become a primary source 

of cycling knowledge. 

CED consists of 17 member organisations, spanning from municipalities to NGOs to private 

companies. 

On the basis of the initial meeting with Lise Bjørg and the branding strategy for Denmark, 

Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark, we decided to develop a 

communication strategy for CED. In order to do this we found it necessary to analyse the 

organisation with reference to its context – a postmodern society. 

In light of the initiatives for the branding of Denmark, CED can contribute to positioning Denmark 

as a competition state, focusing on the environment and a well established infrastructure that 

makes cycling fun and the most attractive form of transportation. 

With this in mind, our problem statement is as follows: 

• How can CED create integrated communication in an organisation with diverse actors, no 

formal leaders and no framework for procedures? 

• How can we implement a strategy for communication, which is both integrating and 

flexible?  

In order to answer these questions we have made a thorough organisational analysis using 

Mintzberg as our main theoretical reference. We have come to the conclusion that CED is both 

constituted by and constituting for the postmodern society. The organisation is characterised by 

informal flows of communication, no hierarchy and based on the ability to be innovative. 

Furthermore, we have composed a discourse analysis based on interviews with 13 of the 17 

member organisations. We have used Fairclough’s critical discourse analysis in combination with 

relevant concepts from Laclau & Mouffe. The discourse analysis revealed a high degree of 
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interdiscursivity, which is both constituted by and constituting for society. Furthermore, the 

discourse analysis revealed different attitudes towards division of labour and communication. 

These findings are used as a starting point for our strategy for communication. 

Communication strategy 

We have developed a communication strategy which is integrating and flexible at the same time. 

This has been done by using van Riel’s common starting points and the related common end 

points and common process rules. Everything has been created with the diverse member 

organisations in mind. The most important aspect in the communication strategy was to develop 

a framework within which the members have autonomy to operate, but still communicate a 

reliable, trustworthy and consistent identity for CED. 

Conclusion 

If CED manages to organise the organisation and keep everyone on track with the overall 

communication strategy we predict a bright future for the organisation. We believe they can 

contribute to branding Denmark, not only as a destination with a unique cycling culture, but as an 

environmentally friendly nation as a whole. This is essential in order to differentiate Denmark and 

hence create an outstanding competition state. 
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2.0 Indledning 

Baggrunden for dette speciale er nysgerrighed omkring den nystartede organisation Cycling 

Embassy of Denmark (CED). CED er en organisation, der består af 17 medlemmer, som spænder 

lige fra private virksomheder over NGOer til kommuner. Formålet med CED er at udbrede 

cyklisme i Danmark og resten af verden og fungere som videnscenter for dansk knowhow inden 

for cyklisme. 

Hvad får en række danske virksomheder, kommuner og NGOer til at gå sammen om at udbrede 

cyklisme på verdensplan? Hvad motiverer dem? Og hvordan arbejder de sammen? 

Denne interesse fik os til at kontakte Lise Bjørg fra Dansk Cyklist Forbund med henblik på at høre 

lidt mere om CEDs foretagende. Det mundede ud i et godt indledende møde, hvor vi blev 

introduceret for nogle interessante problemstillinger, vi kunne arbejde videre med. 

Med det som udgangspunkt har vi i dette speciale udarbejde en organisationsanalyse af CED, der 

belyser organisationens stærke og svage sider. Dernæst har vi med udgangspunkt i interviews 

med CEDs medlemmer lavet en diskursanalyse for at blotlægge de diskurser, en så fragmenteret 

organisation trækker på. Organisationsanalysen i kombination med diskursanalysen afslørede, at 

CED ikke har nogen strategi for, hvordan de kommunikerer med deres målgrupper, hvorfor 

specialet munder ud i en kommunikationsstrategi, der udstikker nogle rammer for 

organisationens kommunikation.  

Hele specialet er blevet udarbejdet i lyset af den samfundsmæssige udvikling mod et 

postmoderne samfund. Dertil kommer transformationen fra velfærdsstaten til 

konkurrencestaten, en tendens også Danmark er underlagt. Det kommer bl.a. til udtryk i 

Økonomi- og Erhvervsministeriets handlingsplaner for offensiv global markedsføring af Danmark 

(HOGMD 2007-2010 + HOGMD 2011-2012). Vi vil bestræbe os på at udarbejde en 

kommunikationsstrategi for CED, der kan afrettes HOGMDs fokusområder. CEDs arbejde 

medvirker til at positionere Danmark som en nation med en unik cykelkultur – en cykelkultur, der 

differentierer Danmark og sætter Danmark på verdenskortet inden for miljø, sundhed og 

byplanlægning. 
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3.0 Kontekst og motivation 

“Today, the world is one market. The rapid advance of globalization means that every 

country, every city and every region must compete with every other for its share of the 

world’s consumers, tourists, investors, students, entrepreneurs, international sporting and 

cultural events, and for the attention and respect of the international media, of other 

governments, and the people of other countries.” (Anholt 2007: 1). 

Indledningen til Simon Anholts bog Competitive Identity (Anholt 2007) beskriver i høj grad den 

konkurrence, nationer i dag er underlagt – en konkurrence om at blive hørt og differentiere sig. 

Grundet globaliseringen og den øgede konkurrence bliver vi eksponeret for en overflod af 

information og har ikke tid til eller interesse i at fordybe os i alle indtryk. For at tiltrække såvel 

menneskelige som økonomiske ressourcer skal lande i højere grad brande sig selv på en unik og 

differentieret måde (Anholt 2007). Der er sket en eksplosiv vækst i antallet af nationbranding-

programmer grundet en ide om, at globaliseringen kræver, at nationer gør sig selv synlige 

(Mordhorst & Østergaard 2010: 6). 

Et af de danske nationbranding-programmer er Handlingsplan for offensiv global markedsføring 

af Danmark (HOGMD), som blev introduceret af Økonomi- og Erhvervsministeriet i 2007 og igen i 

2010 i samarbejde med en række politiske partier. Udgangspunktet for handlingsplanen er, at 

Danmark gennem strategisk branding af positive og konkurrencemæssigt fordelagtige sider kan 

øge opmærksomheden omkring og kendskabet til Danmark på det globale marked. Et af 

fokusområderne er, at Danmark skal brandes som miljøbevidst, enkel og effektiv. I den 

forbindelse har Markedsføringspanelet1 udarbejdet nogle konkrete anbefalinger (Danmark i 

verden – verden i Danmark, 2010), der fokuserer på bæredygtige byer, hvor cyklisme spiller en 

væsentlig rolle. 

At lande brander sig selv er ikke noget nyt. Det har de gjort stort set lige så længe, som der har 

eksisteret større politiske partier (Østergård 2010: 167), men begrebet nationbranding, og 

dermed nationbranding-programmer, har spredt sig som ringe i vandet, siden Simon Anholt i 

1998 introducerede begrebet (Mordhorst & Østergård 2010: 5). Det nye ved nationbranding 

                                                           

1
 Markedsføringspanelet er blevet etableret i forbindelse med HOGMD 2007-2010 og har til formål at styrke 

tværgående samarbejde, rådgive Fonden til Markesføring, rådgive regeringen og foreslå nye initiativer. 
Merkedsføringspanelet er sammensat af en bred vifte af politikere, forskere og erhvervsfolk 
(www.brandingdanmark.dk). 
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kommer til udtryk ved en eksplicit sammenfletning af områder som national identitet og 

globalisering på den ene side og økonomi og politik på den anden i et formaliseret 

nationbranding-program (Mordhorst & Østergård 2010: 10). 

Den sammenblanding af national identitet, globalisering, økonomi og politik er karakteristisk for 

den nystartede organisation Cycling Embassy of Denmark (CED), som på dansk hedder 

Cykelambassaden, som har til formål at udvikle og markedsføre Danmark som cykelland og gøre 

Danmark til den foretrukne kilde, når det gælder viden, dialog og innovation på cykelområdet. 

Alene navnet Embassy indikerer et internationalt fokus med henblik på at forsvare danske 

interesser i udlandet.  

CED samarbejder med Udenrigsministeriet (Lise Bjørg, DCF, bilag 1: 5), som varetager den 

formelle nationbranding (Østergaard 2010: 164). Vores fokus vil være på, hvordan CED kan 

bidrage med branding af Danmark gennem deres eksterne kommunikation. For at komme med en 

ide til, hvordan CED kan bidrage i denne forbindelse, er det nødvendigt at undersøge de 

organisationelle forhold, som bærer præg af den samfundsmæssige udvikling. 

De nordiske lande har gennem de seneste årtier gennemgået en udvikling fra moderne til 

postmoderne samfund (Inglehart 1997: 22). Denne udvikling, som har resulteret i et samfund 

med mere plads til individuel autonomi, mangfoldighed og selvaktualisering (ibid.: 12), har også 

stor indflydelse på, hvordan virksomheder organiserer deres arbejde. Bl.a. sætter 

postmodernismen grænser for den hierarkiske, bureaukratiske organisation, som vandt indtog 

under industrialiseringen (ibid.: 8). Netop på grund af det intensiverede fokus på individuel 

autonomi, mangfoldighed og selvudfoldelse opstår der en grænse for offentlighedens accept af 

den hierarkiske, bureaukratiske organisation. Samtidig opstår der en grænse for dens funktionelle 

effektivitet, eftersom bureaukrati hindrer innovation, moral og motivation (ibid.: 28-29). Det er 

nogle af årsagerne til, at ”(...) bureaucratic corporations are losing ground to more loosely 

organized and participatory types of organization.” (ibid.: 29). 

Globaliseringen samt udviklingen mod det postmoderne samfund har stor indflydelse på, hvordan 

organisationer strukturerer deres arbejde med henblik på at kunne profilere sig selv på et marked 

karakteriseret ved hastige forandringer og intensiveret konkurrence. 

Denne nye måde at organisere arbejde på samt strategier for profilering af organisationer i en 

globaliseret verden er fokus for dette speciale. Mere specifikt handler det om, hvordan 

samarbejdet i CED er karakteriseret, hvordan den arbejder med at profilere sig selv, samt hvordan 

den kan bruges i en international sammenhæng – til branding af Danmark.  
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3.1 Formål 

Formålet med dette speciale er at udarbejde en kommunikationsstrategi for CED og dens 

medlemsorganisationer med henblik på at skabe et fælles udgangspunkt for kommunikation. 

Fælles retningslinjer for kommunikation er en forudsætning for at skabe et sammenhængende 

billede af CED. CED kan via deres kommunikation hjælpe med at skabe et positivt image af 

Danmark og kan dermed indgå som et element i det overordnede arbejde med at brande 

Danmark. 

3.2 Problemstilling 

CED består af 17 medlemsorganisationer, der har hver deres incitament for at være medlem og 

hver deres agenda. De er indbyrdes forskellige for så vidt angår deres organisation og respektive 

interesseområder, og deres motivation i forhold til at være en del af CED må som følge heraf også 

variere. Dette indebærer derfor en problemstilling i forhold til at skabe kommunikation, der på 

samme tid er integrerende og fleksibel.  

Disse forhold kan medføre en række udfordringer i forbindelse med at udarbejde fælles 

retningslinjer for kommunikation. 

Kommunikationsstrategien, som skal danne rammen for CED og de forskellige aktørers respektive 

kommunikation vedrørende Danmark som cykelnation, skal på én gang styrke en ensrettet og 

utvetydig kommunikation, men må ikke fremstå som begrænsende i forhold til de involverede 

aktørers kommunikation, engagement og motivation i forhold til CED. 

For at vores ide med CEDs bidrag til branding af Danmark kan blive en realitet, kræves det, at det 

koordineres med andre initiativer, der udarbejdes i henhold til HOGMD, og dermed ikke fremstår 

som en autonom indsats. Derfor skal HOGMDs overordnede målsætning være for øje og må ikke 

tilsidesættes til fordel for CEDs egen interesse.  
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3.2.1 Problemformulering 

En forudsætning for at en kommunikationsstrategi for CED kan være et aktiv i forbindelse med en 

brandingindsats er, at den inkorporeres, så det falder naturligt under den metanarrativ, der er 

fastsat i HOGMD. CEDs fragmenterede karakter samt det postmoderne samfund står dog i 

modsætning til en rigid kommunikationsindsats, hvorfor strategien skal danne overordnede 

rammer for kommunikation, inden for hvilke medlemmerne selv kan udvælge og fortolke 

elementer, så de stemmer overens med deres egne mål. 

• Hvordan kan CED få skabt en ensrettet kommunikation i en organisation, der er 

karakteriseret ved ikke at have en ledelse, har uformelle rammer og differentierede 

aktører?  

o En forudsætning for at kunne lave en kommunikationsstrategi for CED er en 

forståelse for dens organisatoriske opbygning, hvorfor vi vil udarbejde en 

organisationsanalyse. 

o Qua medlemmernes forskellige incitamenter antager vi, at deres forståelse for 

CEDs virke samt deres egen position i forhold til CED kan variere. Vi finder, at 

diskursanalysen er det bedste redskab til at kunne afdække potentielle konflikter. 

• Hvordan kan en kommunikationsstrategi skabe ensrettet kommunikation uden at virke 

begrænsende for medlemmernes individualitet og fleksibilitet? 

3.3 Afgrænsning 

Vi kommer ikke med konkrete kampagneforslag til branding af Danmark. Derudover vil vi ikke 

fokusere på, hvordan de enkelte medlemsorganisationer profilerer deres corporate brand på det 

nationale og internationale marked. 

At brande Danmark som cykelnation er kun en del af den overordnede branding af Danmark. 

Branding af Danmark er en national indsats, som inkluderer offentlige såvel som private instanser, 

og dette speciale vil kun fokusere på et af aspekterne, nemlig Danmark som cykelnation, som det 

er omtalt i Danmark i verden – verden i Danmark (2010), og endvidere kan høre under den søjle i 

HOGMD 2007-2010, der hedder, at Danmark er miljøbevidsthed, enkelthed og effektivitet (2007: 

28). 
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4.0 Metode 

Dette speciale er baseret på et casestudie, og i forbindelse med indsamling af empiri til belysning 

af problemstillingen tog vi udgangspunkt i kvalitative undersøgelser i form af interviews. Det 

kvalitative forskningsinterview gav mulighed for at forstå problemstillingen fra 

interviewpersonernes synspunkt (Kvale 2001: 15), idet de interviewede med egne ord kunne 

fortælle os om deres opfattelser og meninger.  

Vi har interviewet 13 ud af 17 medlemsorganisationer. De resterende medvirkede ikke af 

forskellige årsager. Ballerup Kommune følte ikke, de var aktive nok i CED, og derfor ønskede de 

ikke at deltage. Velorbis havde for travlt, mens Odense Kommune og DSB ikke svarede på vores 

henvendelser. Vi ønskede at få respondenternes meninger og holdninger omkring deres 

engagement i CED for herefter at kunne drage på den nuværende holdning til kommunikativ 

adfærd såvel internt som eksternt i CED. 

4.1 Interview 

Ved udarbejdelse af interviewundersøgelsen tog vi udgangspunkt i professor i pædagogisk 

psykologi Steinar Kvales syv stadier, der skitserer fremgangsmetoden fra de første ideer til den 

endelige rapport. Det gav os et klart overblik over arbejdsprocessen og hjalp os med at holde fast 

i vores oprindelige vision (Kvale 2001: 94-95). 

Formålet med interviewundersøgelsen var at undersøge, hvis og hvordan 

medlemsorganisationerne anvender CED i deres kommunikation internt til kollegaer samt 

eksternt til samarbejdspartnere. Vi valgte i den forbindelse det kvalitative forskningsinterview. 

Kvale beskriver formålet med det som ”(…) at indhente beskrivelser af den interviewedes 

livsverden med henblik på fortolkning af meningen med de beskrevne fænomener.” (Kvale 2001: 

41).  

Som interviewform benyttede vi os af det halvstrukturerede interview, hvor vi fastsatte nogle 

overordnede rammer for interviewet med en spørgeguide, som vi tilpassede efter de første 

interviews. Vi lagde ud med et åbent spørgsmål, der gav den interviewede mulighed for frit at 

fortælle om deres engagement i CED. 

De overordnede emner i interviewguiden (bilag 19) er ’engagement i CED’, ’kommunikation’ og 

’branding af Danmark’. 
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Gennemførelsen af et interview er en interaktion mellem to mennesker, der agerer i forhold til 

hinanden og gensidigt påvirker hinanden (Kvale 2001: 46). Derfor var det i forbindelse med dette 

projekt vigtigt at tage højde for, hvilken betydning vores tilstedeværelse kunne få for de 

interviewedes svar, hvorfor vi også indledningsvist spurgte om lov til at optage, transskribere og 

efterfølgende sende eventuelle citater til godkendelse. 

Det halvstruktureret interview tilstræber at få interviewsituationen til at minde om en dagligdags 

samtale, men der kan aldrig blive tale om en samtale mellem ligestillede parter, eftersom 

intervieweren definerer og kontrollerer situationen ved at introducere interviewemnet og kritisk 

forfølge den interviewedes svar på spørgsmålene (Kvale 2001: 19). Vi havde en klar fornemmelse 

af, at de interviewede var trygge og ærlige i interviewsituationen.  

4.2 Empiri 

HOGMD 2007-2010 og 2011-2012 og Danmark i verden – verden i Danmark 

Deltagelse i cykelkonference i Fredericia 1.-2. november 2010 

Interviews med 13 af CEDs medlemsorganisationer 

CEDs vedtægter 

CEDs vision og mission 

CEDs handlingsplan for 2010 

Cycling Embassy of Denmark (brochure udarbejdet af Aros Kommunikation) 
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5.0 Casebeskrivelse 

Efterspørgslen på dansk knowhow inden for cyklisme er de seneste år steget kraftigt, hvilket flere 

aktører inden for området har erfaret. 

”Udlandet har kig på dansk cykelkultur i en sådan grad, at de største aktører inden for 

dansk cykelviden og cykelløsninger nu åbner verdens allerførste cykelambassade for at 

klare efterspørgslen.” (Danmark får verdens første cykelambassade, 27. maj 2009). 

Cycling Embassy of Denmark (CED) blev etableret i januar 2009,2 men blev først officielt åbnet på 

den internationale cykelkonference Velo-city i Bruxelles den 12. maj 2009 (New embassy meets 

demand for cycling knowledge, 12. maj 2009). CED er initieret af Dansk Cyklist Forbund og en 

række af de største danske aktører inden for dansk cykelviden og danske cykelløsninger.  

CEDs mission er at udbrede cyklisme over hele verden og deres vision er, at CED skal være den 

primære kilde til viden, dialog og innovation inden for cyklisme, samt at Danmark skal være 

verdens førende cykelnation (bilag 14). 

Sekretariatet for CED ligger hos Dansk Cyklist Forbund (DCF). Lise Bjørg, politisk chef for DCF, er 

tovholder for CED. Troels Andersen fra Fredericia Kommune er formand for bestyrelsen.3 

CED er et omfattende netværk bestående af følgende 17 medlemsorganisationer, der spænder 

over offentlige institutioner, private virksomheder og non-governmental organisations (NGOer):  

Aarhus Kommune, Veksø, Odense Kommune, Danske Cykelhandlere, Fredericia Kommune, Gehl 

Architects, VisitDenmark, Reelight, Ballerup Kommune, COWI, Frederiksberg Kommune, 

Københavns Kommune, Velorbis, Aros Kommunikation, Kræftens Bekæmpelse, Dansk Cyklist 

Forbund og DSB.4 

CED består dermed af en række videnstunge organisationer med store menneskelige ressourcer, 

som dog alle har hver deres primære virksomhed uden for CEDs virke. Den form for samarbejde, 

der karakteriserer CED, har resulteret i en organisation uden hierarkisk opdeling, uden formelle 

rammer for kommunikation og uden decideret ledelse. Denne form for samarbejde betyder, at 

                                                           

2
 www.cycling-embassy.dk (a) 

3
 Bestyrelsen består desuden af: Marianne Weinreich, Veksø (næstformand); Niels Tørsløv, Københavns 

Kommune; Elsebeth Gedde, Odense Kommune; Sara Fritzner, Reelight. 
4
 www.cycling-embassy.dk (b) 
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CED ikke har egenrådighed over de menneskelige ressourcer. Samtidig er det en organisation 

uden store økonomiske ressourcer.  

Alle medlemmer betaler et årligt kontingent på 15.000 kr. (bilag 15). 

CED har tidligere fået 500.000 kr. fra Fonden til Markedsføring af Danmark,5 som er blevet brugt 

til specifikke projekter, men når denne pulje ophører, skal der igen findes økonomiske midler til 

CEDs fortsatte virke. 

Lise Bjørg, der som nævnt er tovholder for CED, har i de indledende møder udtrykt interesse for 

en koordineret og samlet kommunikationsindsats for CED. Dette skal være med til at forbedre 

intern såvel som ekstern kommunikation, så organisationen formår at skabe et 

sammenhængende billede af, hvem CED er, og hvad deres formål er. 

                                                           

5
 Fonden til Markedsføring af Danmark havde en pulje på 412 millioner kr., som skulle bruges til at øge 

omverdens kendskab til Danmarks styrker og kompetencer. Disse penge blev allokeret til forskellige 
initiativer og indsatsområder (HOGMD 2007-2010, 2007: 5 + 7). 
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6.0 Begrebsdefinitioner 

 
Ideologi: I dette speciale vil ideologi være i overensstemmelse med mission og vision. CED 

arbejder ud fra en fælles ideologi, hvorfra mission og vision er udsprunget. De forskellige 

medlemsorganisationer har alle diverse grunde/incitamenter til at arbejde målrettet mod målet, 

men de har alle et ønske om udbredelse af cyklisme og dermed en fælles opfattelse af, hvordan 

verden bør se ud. 

Kritisk diskursanalyse (KDA): Her henviser vi til Faircloughs (1995) definition. 

Diskursteori: Her henviser vi til Laclau & Mouffes (2001) definition. 

Primærvirksomhed: Medlemsorganisationernes primære virksomhed, dvs. deres ’rigtige’ arbejde. 
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7.0 Teori 

7.1 Mintzbergs dimensioner 

Henry Mintzberg er en af verdens mest indflydelsesrige undervisere i forretningsstrategi 

(Reingold 2000: 1; Roop 2010). Han har skrevet omkring 150 artikler og 15 bøger og er blevet 

tildelt omkring 25 priser (Mintzberg 2010). Vi benytter hans teori, fordi den er anerkendt og giver 

os nogle redskaber, der er nyttige i vores analyse. Derudover introducerer han den 

organisationsform, der minder mest om CED – ideorganisationen. 

Mintzberg giver i første kapitel af sin bog Structure in Fives (1983) en definition på, hvad der 

overordnet set karakteriserer en organisations struktur: 

”The structure of an organization can be defined simply as the sum total of the ways in 

which labour is divided into distinct tasks and then its coordination is achieved among these 

tasks.” (Mintzberg 1983: 2). 

Vi vil her kort redegøre for relevante termer, som anvendes i vores analyse. 

Organisationers opbygning 

Mintzbergs funktionsopdeling refererer til de fem grundlæggende dele af organisationen (se figur 

1). Produktionskernen omfatter de medarbejdere, som udfører det basale arbejde i forbindelse 

med produktionen af produkter eller ydelser. Den øverste ledelse har det overordnede ansvar for 

organisationen og ansvar for, at organisationen når dens mission og vision. Den øverste ledelse 

består oftest af direktører og en bestyrelse. Mellemledelsen består af en række ledere med 

formel autoritet over produktionskernen. Teknostrukturen omfatter en række analytikere, som 

har til opgave at standardisere arbejdsprocesser. Støttestaben er specialiserede enheder som 

f.eks. PR, udviklingsarbejde, kantine og juridisk afdeling (ibid.: 13-17).  

Desuden tilføjer Mintzberg et yderligere grundlæggende element, ideologi, som repræsenterer en 

sjette vigtig kraft i enhver organisation (Mintzberg 1983: 294). Ideologi betegnes af Sørensen som 

det element, der indkredser hele organisationen. Ideologien spiller en vigtig rolle og fungerer som 

den interne kultur og udtrykker den verdensopfattelse, der er inkorporeret i organisationens 

mission (2000: 24). I Mintzbergs organisationsformer er der ofte en klar opdeling, hvor én af de 

fem funktionsområder fungerer som den væsentligste del af organisationen (ibid.: 23). 
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Hans model af de fem (seks hvis man inkluderer ideologi) grundlæggende dele af organisationen 

(figur 1) samt hans fem koordineringsmekanismer: gensidig tilpasning, direkte overvågning, 

standardisering af arbejdsprocesser, standardisering af output og standardisering af faglig 

kunnen (Mintzberg 1983: 4-7),6 er udgangspunkt for diskussionen af organisationers karakteristika 

og forskelle. Vi vil i analysen kun referere til gensidig tilpasning, hvorfor det er den eneste, vi 

vælger at uddybe her. I forbindelse med ideologi som den væsentligste del af organisationen 

introducerer Mintzberg socialisering som koordineringsmekanisme (ibid.: 294). 

Ved gensidig tilpasning opnås koordinering i arbejdet gennem uformel kommunikation. Kontrol 

med arbejdet ligger i hænderne på dem, der udfører det, og gensidig tilpasning er derfor den 

mest tilpasningsdygtige koordineringsmekanisme (Mintzberg 1983: 4+7). Gensidig tilpasning er 

den koordineringsmekanisme, der bruges, når der skal udføres innovativt arbejde (ibid.: 254). 

 

Figur 1 - De fem dele af en organisation (Mintzberg 1983) 

Ud over de fem basale elementer, der er vist i figuren ovenfor, og de fem 

koordineringsmekanismer karakteriseres organisationer, ifølge Mintzberg, yderligere af to 

dimensioner: designparametre samt situationelle faktorer. I organisationsstrukturer har 

designparametrene med de elementer at gøre, der har indflydelse på fordelingen af arbejde og 

                                                           

6
 Vi anvender de danske betegnelser, som de er oversat af Sørensen (2000) og Bakka & Fivelsdal (1998).  
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de koordinerende mekanismer. Derved påvirker de, hvordan organisationen fungerer (ibid.: 25). 

Mintzbergs hypotese er, at: 

 ”(...) the coordinating mechanisms, design parameters, and situational factors – all seem to 

fall in to natural clusters, or configurations. (...) effective organizations achieve an internal 

consistency among their design parameters as well as compatibility with their situational 

factors.” (ibid.: 151-52). 

Det betyder, at der i enhver organisation er forskellige koordineringsmekanismer, der er 

dominerende, forskellige af de fem dele af organisationen, der spiller den væsentligste rolle og 

forskellige typer af decentralisering, der er anvendt (Sørensen 2000: 117). 

Designparametre 

Vi finder det endvidere væsentligt at uddybe nogle af designparametrene, herunder begrebet om 

decentralisering. I nogle frivillige medlemsorganisationer deler medlemmer magt ligeligt på basis 

af den fælles ideologi. Denne form for magtfordeling karakteriseres som den mest 

decentraliserede, da magten er lige fordelt mellem medlemmerne, ikke på basis af ekspertise 

eller position, men på baggrund af medlemskab (Mintzberg 1983: 111). Mintzberg sætter dog 

spørgsmålstegn ved, hvorvidt en sådan magtfordeling kan eksistere i konventionelle 

organisationer, da det ofte ses, at der til trods for en ligelig fordeling af magt eksisterer en 

tendens til, at mindre grupper automatisk inddeler sig hierarkisk, og undersøgelser har vist, at det 

giver bedre og hurtigere resultater (ibid.: 110-11).  

Et andet designparameter, der er værd at nævne, er jobspecialisering, som inddeles i horisontal 

og vertikal specialisering. Den horisontale dimension refererer til gentagende arbejdsprocesser, 

hvor medarbejderen udfører det samme arbejde dag efter dag, hvorimod den vertikale 

specialisering omfatter kontrol og overvågning fra ledelsen (ibid.: 26-28). I den anden ende af 

specialiseringsskalaen findes jobudvidelse, hvor medarbejderen i horisontal jobudvidelse får 

brede og forskelligartede opgaver, mens vedkommende i vertikal jobudvidelse får øget kontrol 

over de arbejdsopgaver, der udføres (ibid.: 29-32). 

De resterende designparametre vil blive konkretiseret i analysen af CED i afsnit 9.0. 

Situationelle faktorer 

De situationelle faktorer dækker over dimensionerne alder og størrelse, teknisk system, 

omgivelser og magt. Vi vil her kun kort redegøre for omgivelsernes betydning, da det er den 

faktor, der har størst betydning for vores analyse. 
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En organisations omgivelser kan variere fra stabile til dynamiske og fra simple til komplekse. Hvis 

omgivelserne er dynamiske betyder det her, at de er uforudsigelige, hvorimod komplekse 

omgivelser henviser til den viden, der kræves for at kunne producere komplekse outputs 

(Mintzberg 1983: 136). Man kan derfor godt operere i dynamiske, men simple omgivelser, hvor 

omgivelserne let kan forstås af en enkelt person, men ikke kan forudsiges (ibid.: 159). Man kan 

også operere i stabile, men komplekse omgivelser, hvor personer benytter procedurer, der er 

svære at lære, men er meget veldefinerede (ibid.: 202). 

Organisationsformer 

Kombinationen af Mintzbergs dimensioner munder ud i fem forskellige organisationsformer: den 

simple struktur, maskinbureaukratiet, fagbureaukratiet, den divisionaliserede form samt 

adhocratiet. Mintzberg stiller selv spørgsmålstegn ved, om fem organisationsformer er det 

endelige antal muligheder (1983: 3) og nævner i den forbindelse en sjette (ibid.: 293-96), som på 

dansk er blevet oversat til ideorganisationen (Sørensen 2000: 13). Vi har valgt at inkludere den 

sjette mulighed i vores analyse, da den rummer mange elementer, der er interessante at 

analysere CED ud fra. Mintzberg har sammensat de fem organisationsformer i en tabel, hvortil vi 

har tilføjet ideorganisationen samt CED7 (bilag 16). Dog skal det nævnes, at Mintzberg kun 

konkretiserer udvalgte dimensioner i ideorganisationen, hvilke vi har inkluderet. Vi har valgt ikke 

at analysere os frem til de resterende, da det ikke har betydning for vores analyse. CED har 

mange lighedstræk med ideorganisationen, men adskiller sig ligeledes på mange områder, 

hvorfor vi endvidere har tilføjet CED til tabellen. 

Ideorganisationen 

I ideorganisationen er den væsentligste koordineringsmekanisme socialisering, det væsentligste 

designparameter er indoktrinering, og den væsentligste del af organisationen er ideologi 

(Mintzberg 1983: 294). Vi har tidligere introduceret ideologi som en vigtig del af organisationer, 

men den spiller altså en dominerende rolle i ideorganisationen. 

7.2 Diskursanalyse 

Vi har valgt en diskursanalytisk tilgang med henblik på at analysere CED som et kommunikerende 

fællesskab. Et kommunikerende fællesskab skal forstås således, at CED består af fragmenterede 

medlemmer, der kommunikerer inden for et afgrænset område – CED. Med hjælp fra 

                                                           

7
 Nogle af dimensionerne vil være uvæsentlige i CEDs tilfælde, hvorfor vi har valgt at udelukke dem fra 

analysen. Disse dimensioner vil være karakteriseret som uvæsentlige i tabellen.  
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diskursanalysen kan vi kortlægge fælles såvel som modstridende holdninger og opfattelser af 

CED, hvilket vil have betydning for vores videre arbejde med en kommunikationsstrategi. 

Jørgensen & Phillips beskriver diskurs som ”(…) en bestemt måde at tale om og forstå verden 

(eller et udsnit af verden) på.” (1999: 9). Verden er dermed subjektiv og tolkes ud fra individuelle 

opfattelser. Vi bruger ord til at beskrive verden og er dermed med til at konstruere virkeligheden 

gennem vores ordvalg. Et eksempel herpå kan være forskellen mellem, hvorvidt en person 

betegnes som terrorist eller frihedskæmper. Der er negative konnotationer forbundet med ordet 

terrorist, mens frihedskæmper har positive associationer. Vores valg af ord har konsekvenser for 

omverdenen, i nævnte tilfælde for personer, der bliver refereret til som enten terrorist eller 

frihedskæmper. Med et diskursanalytisk udgangspunkt finder vi det interessant at analysere, 

hvordan medlemmerne i CED forstår og bruger CED i kommunikative begivenheder. 

Vi vil anvende en kombination af to forskellige diskursanalytiske tilgange, der kan supplere 

hinanden. Som udgangspunkt vil vi anvende Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse (KDA) og 

supplere med relevante begreber fra Laclau & Mouffes diskursteori. Disse to teoretiske tilgange 

adskiller sig dog fra hinanden på væsentlige områder. Fairclough anskuer diskurs som værende 

tekst, tale og semiologiske systemer og skelner mellem diskursiv praksis og social praksis. Der 

eksisterer således noget, der ikke alene kan analyseres ud fra et diskursanalytisk perspektiv, 

nemlig den bredere samfundsmæssige udvikling. Ifølge Fairclough er diskurs både konstituerende 

for samfundet, men konstitueres ligeledes heraf. Laclau & Mouffe (2001) anskuer derimod alt 

som værende diskurs. De skelner ikke mellem diskursive og ikke-diskursive praksisser. Diskurs 

omfatter således også materielle ting, økonomi og institutioner. Men ifølge Jørgensen & Phillips, 

der giver en fyldestgørende introduktion til diskursanalyse, kan man supplere forskellige tilgange, 

så de sammen udgør det bedst mulige teoriapparat (1999: 143). Vi mener, at Fairclough og Laclau 

& Mouffe kan anvendes sammen ved at bruge relevante begreber fra begge tilgange, der kan 

supplere hinanden og sammensættes til et teoriapparat, der er tilpasset vores analyse. Vi vil i den 

forbindelse se bort fra deres forskellige anskuelser af, hvorvidt alt er diskurs. 

Norman Fairclough 

Norman Fairclough introducerer i sin bog Critical Discourse Analysis (1995) en række teoretiske 

metoder og specifikke retningslinjer til sproganalyse. Faircloughs tredimensionelle 

begrebsapparat består af tekst, diskursiv praksis og social praksis (figur 2). 

Ifølge Fairclough (1995) er diskurs både konstitueret af og konstituerende for den sociale verden, 

og dermed kan diskurser, der hersker i CED, få konsekvenser for den sociale praksis og medføre 
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diskursiv og sociokulturel forandring. Med sociokulturel forandring refereres der til den bredere 

samfundsmæssige udvikling. 

 

Figur 2 - Faicloughs tre-dimensionelle model (Fairclough 1995: 98) 

Tekstdelen består af tale og skrift, men kan også indeholde billeder. Den diskursive praksis 

beskæftiger sig med produktion og konsumption af tekster. Den yderste kasse, den sociale 

praksis, er den bredere sociale sammenhæng, den kommunikative begivenhed er en del af 

(Fairclough 1995: 97). 

Diskursorden 

Diskursorden er et begreb, Fairclough har lånt af Foucault, og det refererer til et socialt rum, hvor 

forskellige diskurser forsøger at indholdsudfylde det samme terræn (Jørgensen & Phillips 1999: 

69). Vi vil konkret analysere, hvilke diskurser der kommer til udtryk i vores interviews, og hvilken 

diskursorden de indgår i (dette foregår i den diskursive praksis). Derefter vil vi undersøge, 

hvordan disse diskurser konstituerer og konstitueres af samfundet (dette foregår i den sociale 

praksis). Først vil vi dog udarbejde en tekstnær analyse, der belyser, hvordan medlemmerne 

lingvistisk giver udtryk for tilstedeværelsen af forskellige diskurser. 

Interdiskursivitet 

Faircloughs (1995) siger, at interdiskursivitet opstår, når forskellige diskurser kombineres inden 

for og på tværs af grænser mellem forskellige diskursordner. Interdiskursivitet kan sammenlignes 

med intertekstualitet, der betegner det forhold, at alle kommunikative begivenheder trækker på 

tidligere begivenheder – altså noget, der allerede er kendt. Interdiskursivitet kommer til udtryk, 

når forskellige diskurser sætter elementer sammen på en ny og anderledes måde. Det er således 

med til at transformere tidligere handlinger, tekst og konventioner, så de tilpasses nutiden og er 

dermed konstituerende for den sociale praksis (Fairclough 1995: 134). 
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Vores valg er faldet på Fairclough, da hans teoretiske tilgang giver os mulighed for at analysere de 

konsekvenser, kommunikative begivenheder kan få for den bredere sociale verden og omvendt, 

hvordan det sociale har indflydelse på CED. 

Laclau & Mouffe 

Ernesto Laclau & Chantal Mouffe (2001) har en lidt anden tilgang til diskurs end Fairclough, da de 

anser alt for værende diskurs. De skelner således ikke mellem diskursiv og social praksis. Ifølge 

diskursteorien er det sociale også en diskursiv konstruktion (Laclau & Mouffe 2001: 107). I 

forlængelse heraf understreger Laclau & Mouffe, at sociale fænomener aldrig er færdige eller 

totale (ibid.: 110-11). Dette er relevant i forhold til vores fokus, og derfor anvender vi to relevante 

begreber introduceret af Laclau & Mouffe: flydende betegnere og antagonisme. 

Flydende betegnere 

En flydende betegner er et tegn, som forskellige diskurser kæmper om at betydningsudfylde 

(Jørgensen & Phillips 1999: 39). Som Laclau & Mouffe selv udtrykker det, så er det et tegn, som 

aldrig er helt fuldendt, da forskellige diskurser tillægger tegnet forskelligt indhold. En flydende 

betegner er et ord, der i sig selv ikke har nogen betydning, men først får det, når det artikuleres, 

altså sættes i forbindelse med andre ord og tillægges værdi gennem de pågældende diskurser. 

Men tegnet bliver aldrig fuldendt, da flere diskurser kæmper om at indholdsudfylde det. Så længe 

der er flere diskurser, der kæmper om at betydningstilskrive tegnet, eller det som Laclau & 

Mouffe kalder et element, kan det ikke transformeres til et moment, altså et tegn i en midlertidig 

fastlåsning. (2001: 113). I forlængelse heraf vil vi kort forklare begreberne element, moment, 

artikulation og nodalpunkt. Et element er et flertydigt tegn, hvorimod et moment er et tegn, hvor 

betydning er fastlåst (dog aldrig fuldendt, da alt er kontingent). En artikulation er, når man sætter 

et tegn i relation til andre tegn for at give det mening (ibid.: 105). Nodalpunktet er et privilegeret 

tegn, som andre tegn får deres betydning i forhold til (ibid.: 112). 

Flydende betegnere har betydning for den måde, hvorpå medlemmerne i CED forsøger at tillægge 

værdi til begreber som cykelambassade, medlemskab og kommunikation. 

Antagonisme 

Laclau & Mouffe introducerer ydermere begrebet antagonisme, som er diskursteoriens begreb 

for konflikt (2001: 122). Antagonismer opstår når to identiteter gensidigt forhindrer hinanden 

(Jørgensen & Phillips 1999: 60). Det kan f.eks. være, når to subjektpositioner, som er de 

forskellige positioner, et individ indgår i, kommer i karambolage med hinanden.  
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Med dette teoretiske udgangspunkt vil vi kortlægge diskurser og diskursive konflikter i CED, samt 

hvordan disse kan have konsekvenser for det bredere samfund. Vi er opmærksomme på, at vi 

som analytikere også er præget af diskurser og derfor ikke kan analysere diskurserne fuldstændig 

objektivt (ibid.: 31). 

Diskursanalysen skal i sidste ende anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af 

kommunikationsstrategien, da det i denne forbindelse er essentielt at tage højde for eventuelle 

konflikter, der kan være udfordrende for CEDs kommunikation. 
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8.0 Disposition 

Organisationsanalyse 

Med udgangspunkt i organisationsteori samt kvalitative interviews vil vi udarbejde en 

organisationsanalyse, der kortlægger CEDs strukturelle opbygning. Organisationsanalysen skal 

bruges som udgangspunkt for resten af opgaven, fordi en forståelse af organisationens opbygning 

er essentiel for det videre arbejde med vores dybere forståelse af medlemmernes opfattelse af 

deres engagement og virke i organisationen. 

Diskursanalyse 

For at kunne kortlægge medlemmernes engagement og virke i organisationen vil vi bruge en 

diskursanalytisk tilgang. Det giver os mulighed for at forstå potentielle konflikter, der kan have 

konsekvenser for deres kommunikationsindsats. 

Kommunikationsstrategi 

De to ovenstående analyser danner det grundlag, der skal munde ud en kommunikationsstrategi. 

Vi vil ud fra de konflikter, der bliver kortlagt i diskursanalysen finde fælles udgangspunkter for 

kommunikation, der skal gøre både den interne og den eksterne kommunikation bedre. 
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9.0 CED som organisation 

Vi vil i dette afsnit analysere CEDs organisationsform: Hvordan de organiserer sig, hvem der 

træffer beslutninger, kommunikationsflow og hierarkisk opdeling. Derefter vil vi analysere CED ud 

fra Mintzbergs organisationsteori og efterfølgende give et bud på, hvilken organisationsform der 

bedst karakteriserer CED, og hvilke udfordringer organisationen kan støde på i fremtiden.  

Formålet med denne del af analysen er at kortlægge organisationens struktur og form, hvilket 

skal danne grundlag for det videre arbejde med en kommunikationsstrategi. 

CED er en medlemsorganisation baseret på netværk. Den har en bestyrelse, men er ikke 

hierarkisk opdelt med decideret ledelse og ansatte. Alle indgår på lige vilkår og er 

medbestemmende i forhold til, hvilke projekter der skal initieres, og hvilke man ønsker selv at 

engagere sig i (Marianne Weinreich, Veksø, bilag 4: 4). Til trods for at CED deler mange 

karakteristika med netværksorganisationen som defineret af Kjær et al. (2007: 278-82) og 

Dalsgaard & Bendix (1996), vil vi ikke karakterisere den som en netværksorganisation, fordi 

teorien om netværksorganisationer overvejende fokuserer på netværk blandt medarbejdere, der 

har deres primære virke i samme organisation (Kjær et al. 2007: 279), og det er en væsentlig 

pointe i vores analyse af CED, at medlemmerne netop har deres primære virke uden for CED. 

Netværksorganisation bruges ofte synonymt med Mintzbergs adhocrati (Dalsgaard & Bendix 

1996: 14), og selvom CED har mange ligheder med adhocratiet, adskiller den sig også på flere 

områder (bilag 16). Vi vil i dette afsnit uddybe disse ligheder og forskelle og undersøge, om der er 

en organisationsform, CED kan karakteriseres som. 

Medlemmerne i CED repræsenterer en bred gruppe af private og offentlige organisationer samt 

NGOer, der har hver deres incitament for at være medlem. Alle er enige om CEDs vision og 

mission, og vedtægterne forpligter alle til aktivt at tage del i arbejdet (bilag 15). 

Medlemsorganisationernes forskellige incitamenter skal forstås således, at opfyldelsen af CEDs 

vision og mission indgår som et led i medlemsorganisationernes strategi for at nå 

primærvirksomhedens mål. F.eks. siger Troels Andersen fra Fredericia Kommune, at cykling ”(…) 

rimer på sundhed, det rimer på skoleveje, lokalkvarterer, livskvalitet, mindre trafik og de gener, 

som er koblet til det osv.” (bilag 12: 1). Simon Rask fra Kræftens Bekæmpelse siger, at deres 

baggrund for at være med i CED er, ”(…) at vi [de] arbejder med at fremme fysisk aktivitet 

generelt set.” (bilag 2: 1). Alle medlemsorganisationerne har således missioner og visioner, der 

ligger uden for CEDs umiddelbare virke. 
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Som illustration på de samarbejder, CED består af, har vi udarbejdet figur 3, som viser 

relationerne mellem CED og primærvirksomhederne, samt de relationer mellem 

primærvirksomhederne, der falder uden for CEDs virke. Dette er blot et eksempel i en konkret 

situation. Reelt set burde der være 17 primærvirksomheder illustreret, men idet CED er en 

organisk organisation, vil virksomhedernes relationer ændres alt efter de konkrete projekter, de 

indgår i. Illustrationen bliver yderligere kompliceret af, at der sagtens kunne være flere end tre 

organisationer (alle 17 kunne i princippet være med), der indgår i et fælles samarbejde, men uden 

at disse har nogle indbyrdes relationer andet end det konkrete projekt. For at lave en fuldstændig 

illustration af samarbejdet skulle figur 3 således være i 3D. 

  

Figur 3 - Organisationsrelationer 

CED er en organisation med sin egen vision og mission, men består kun i kraft af dens 

medlemmer. Der, hvor cirklerne overlapper hinanden, er der, hvor primærvirksomhederne kan 

bruge CED og/eller de andre primærvirksomheder som middel til at opnå egne mål. Der, hvor CED 

overlapper med en eller flere organisationer, er således der, hvor samarbejdet indeholder CEDs 

mission og vision. Overlappene skal ’læses’ som potentielle samarbejder, som kan initieres i kraft 

af organisationernes medlemskab.  

I det illustrerede eksempel ville det felt, hvor alle tre organisationer overlapper hinanden, være et 

konkret projekt. Dette kunne være cykelkonferencen Velo-city Global (andre 

medlemsorganisationer var også med i dette projekt). Feltet, hvor Veksø og Aros Kommunikation 

overlapper, illustrerer et samarbejde. Dette kunne være projektet Dr. Glob, som er et projekt, der 
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har til formål at få folkeskolebørn til at cykle mere (Weinreich & Stærk, 2010). Projektet er ikke 

initieret i CED-sammenhæng. Aros Kommunikation har udarbejdet materiale for CED (bilag 17), 

hvilket illustreres i feltet, hvor Aros Kommunikation og CED overlapper hinanden. I figuren 

illustrerer overlappet mellem Veksø og CED et samarbejde. I dette tilfælde ville det, i forhold til 

illustrationen, være et projekt, Aros Kommunikation ikke har nogen interesse i, men som sagtens 

kunne inkludere andre. 

Vi vil i det følgende analysere CED ud fra Mintzbergs dimensioner for organisationsformer (1983) 

og hermed kortlægge CED som organisation ud fra hans dimensioner. Formålet med det er at 

afdække organisationens struktur, hvilket er essentielt i vores videre analyse og udarbejdelse af 

en kommunikationsstrategi. Vi vil komme med et bud på, hvilken organisationsform, om nogen, 

der bedst karakteriserer CED. Afslutningsvis vil vi kommentere på de udfordringer og muligheder, 

CED kan støde på i fremtiden. Det er interessant at belyse fremtiden for CED, fordi organisationen 

er ung og står over for udfordringer, der vil have konsekvenser for dens fremtidige strukturering. 

Flere medlemmer understreger, at organisationen stadig er i sin opstartsfase og formentlig vil 

organisere sig anderledes i fremtiden (Line Stærk, Aros Kommunikation, bilag 7: 5; Lone 

Andersen, Frederiksberg Kommune, bilag 11: 2-3; Mai-Britt Kristensen, Københavns Kommune, 

bilag 10: 1). 

9.1 CED karakteriseret gennem Mintzberg 

Som nævnt tidligere er der ikke nogen formel koordination af arbejdet i CED. Koordination 

foregår i høj grad gennem gensidig tilpasning og socialisering, forstået på den måde, at der ikke er 

hierarkisk rollefordeling, men derimod indgår alle i dialog på lige fod. Det er vanskeligt at tilskrive 

én af de fem dele af organisationen (se figur 1) den væsentligste rolle, eftersom CED ikke er 

opdelt i fem klart identificerbare dele. Der er en bestyrelse, som kan ses som den øverste ledelse, 

idet de sørger for, at organisationen arbejder mod deres mål på en effektiv måde (Mintzberg 

1983: 13). Bestyrelsen har en formel magt, der kommer til udtryk i CEDs vedtægter: ”Foreningens 

daglige ledelse varetages af bestyrelsen” (bilag 15). Endvidere står der i vedtægterne: 

”Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte underudvalg og 

arbejdsgrupper.” (ibid.). Dog er den formelle magt meget begrænset, og bestyrelsen udfører ikke 

en rolle, der giver dem direkte magt. 

”[D]et er jo en del af demokratiet, vil jeg næsten sige, altså det er en del af det, at vi går ind 

i det alle, og alle er lige osv. Cyklistforbundet rangerer ikke højere end os andre og der er 

heller ikke nogen kommuner, der rangerer højere end os andre. Og det er ikke fordi de 

private virksomheder ligger nederst i hierarkiet, sådan er det ikke.” (Anonym). 
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Derudover er medlemmerne selv medbestemmende i forhold til, hvilke projekter de deltager i. 

”[V]i har jo en meget sådan, løs struktur, hvor vi har nogle projekter, hvor dem, der har lyst 

til ... igen bruge deres tid på det, fordi man synes, det er relevant, kaster sig ind i det, og så 

er der nogle andre projekter, hvor man ikke er med.” (Marianne Weinreich, Veksø, bilag 4: 

4). 

Dalsgaard & Bendix beskæftiger sig med organisationsformen netværksorganisation. Denne form 

for organisering kan sagtens tage afsæt i flere af de konventionelle organisationsformer, men 

ideen med netværksorganisering er at undgå at fastlåse organisationen i én form (1996: 27). De 

drager i deres teori på lignende karakteristika som Mintzberg. De karakteriserer bl.a. 

netværksorganisationen ved mangfoldige ledelsesroller. Her understreges det, at ”(…) 

ledelsesrollerne er fordelt, så man kan være leder for én person i én situation, mens 

ledelsesforholdet er omvendt i en anden situation.” (ibid.: 30). Dette er i høj grad gældende hos 

CED. 

”Der er en del gengangere blandt de personer, som melder sig som leder for 

arbejdsgrupperne. Men jeg synes nu alligevel, at de fleste medlemmer er aktive i en eller 

anden form.” (Lise Bjørg, DCF, bilag 1: 3). 

Samtidig indgår alle medlemmer, inklusive bestyrelsen, i støttestaben, da det er dem, der har 

ekspertisen til at finde på de innovative løsninger. På dette område minder CED meget om 

adhocratiet, da det er den eneste af de fem organisationsformer, der er i stand til at udføre 

sofistikeret innovation (Mintzberg 1983: 253-54). Dog er der ikke nogen klart defineret støttestab, 

der udgør en gruppe af eksperter, der arbejder innovativt, da gruppen af eksperter er forskellig 

fra projekt til projekt. Eftersom det er medlemmerne selv, der skal udføre arbejdet i CED, er alle 

også en del af produktionskernen. Som i adhocratiet findes der ikke nogen teknostruktur i CED, 

fordi de ikke kan standardisere for at koordinere (ibid.: 261). 

Fraværet af standardisering er en naturlig konsekvens af de komplekse og dynamiske omgivelser, 

der fordrer innovation, og er samtidig det, der karakteriserer en struktur som organisk (ibid.: 36). 

Som følge af den manglende (magt)struktur og hierarkiske inddeling, er det heller ikke muligt at 
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afgøre, hvor i figuren (figur 1) beslutningstagning finder sted. Vi vil ud fra disse karakteristika 

kalde CED for en meget løst koblet organisation.8 

Netværk og ideologi 

Som nævnt er CED en medlemsorganisation baseret på netværk. Netværk bliver nævnt som et af 

de vigtigste elementer i CED af 12 ud af vores 13 interviewpersoner (bilag 1-12).  

”[D]et er jo meget netværksaktiviteter, som vi får ud af at være en del af Cykelambassaden, 

dvs. vi bruger det til at udvikle nye projekter med, vi bruger det til at have en viden om, 

hvad der sker på området.” (Simon Rask, Kræftens Bekæmpelse, bilag 2: 1). 

”Så alene det at få det netværk og kende alle de folk. (...) det er jo virkelig nogle af de 

mennesker, der arbejder rigtig meget med cyklisme og har gjort det i rigtig mange år.” 

(Sara Fritzner, Reelight, bilag 6: 1). 

Netværket bruges fagligt og styres af den fælles ideologi, hvilket vi har fået bekræftet i flere af 

vores interviews. 

”[V]i er ligeværdige partnere i noget som er (...) en større sag, altså ikke at vi skal ud og 

redde verden, men vi er fælles om noget, som er lidt større end (...) hvem vi er hver især, og 

det er sådan det, jeg synes er specielt ved Cykelambassaden.” (Marianne Weinreich, Veksø, 

bilag 4: 2). 

”Til forskel fra virksomheder skal vi (kommuner, red.) jo ikke sælge noget, men vi skal jo 

formidle vores budskaber.” (Troels Andersen, Fredericia Kommune, bilag 12: 9). 

Den fælles ideologi er dog ikke en altoverskyggende faktor, som den er i ideorganisationen 

(Mintzberg 1983: 294; Sørensen 2000: 154), men den spiller en væsentlig rolle. Medlemmerne i 

CED er ikke medvirkende til at forfølge ideologien for ideologiens egen skyld. Som det er blevet 

nævnt tidligere, har alle medlemmer i CED et andet incitament for at være medlem end blot at 

opfylde CEDs mission og vision, nemlig at opnå mål i deres primærvirksomhed. 

Primærvirksomhedernes mål kommer i første række, men da CED kan være et middel til at opnå 

disse mål, umuliggør det ikke medlemmernes arbejde med at opfylde CEDs mission og vision.  

                                                           

8
 Beskrivelsen er adopteret fra Projektledelse i løst koblede systemer. Her er projektarbejdsformens 

aktualitet et symptom på usikkerhed (Christensen & Kreiner 1991: 13), hvilket medfører en ad hoc-
arbejdsform, omskiftelige mål og flertydighed. 
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”[I]kke kun ud fra et (...) økonomisk incitament, at vi gerne vil tjene nogle flere penge, det er 

lige så meget et spørgsmål om en form for virksomhedsetik (...) at vi synes, det er vigtigt (...) 

og cyklisme (...) giver noget tilbage til samfundet, det er en sund og miljøvenlig 

transportform, som skaber nogle gode byrum, og det vil vi som virksomhed.” (Marianne 

Weinreich, Veksø, bilag 4: 2). 

”Reelight er med, fordi vi har en generel vision om at deltage i aktiviteter, der fremmer 

trafiksikkerhed og cyklisme generelt. (...) Vi er ikke med, fordi vi sælger flere lygter af, at jeg 

sidder i dette netværk. Forhåbentlig kan vi få flere til at cykle og på den helt lange bane 

betyder det også flere solgte lygter. Men det er ikke noget vi kan måle på bundlinjen i år.” 

(Sara Fritzner, Reeligt, bilag 6: 1). 

Selvom medlemmernes arbejde i primærvirksomhederne ikke udelukker arbejdet i CED, kan det 

indebære konflikter, at CED bliver brugt med forskellige incitamenter. Dette er et område, vi vil 

komme ind på i diskursanalysen, afsnit 10.0. 

Struktur 

Alle medlemmer af CED er specialiserede på forskellige områder – såkaldte professionals (bilag 

16). Eftersom CED ikke er hierarkisk opdelt, kan medlemmerne ikke siges at være vertikalt 

specialiserede, da vertikal specialisering indebærer, at instrukser bliver udstukket fra højere 

hierarkisk niveau. De kan derimod siges at være vertikalt udvidede, idet de selv kan bestemme, 

hvilke arbejdsopgaver de vil påtage sig, og hvad de skal indeholde. I kraft af deres professionelle 

kompetencer er de til en vis grad horisontalt specialiserede. Der er dog ikke tale om en horisontal 

specialisering af samme grad som hos f.eks. speciallæger, idet medlemmer af CED sagtens kan 

engagere sig i opgaver, der ligger uden for deres umiddelbare ekspertområde. Dette er blandt 

andet set i forskellige medlemsorganisationers engagement i udarbejdelsen af CEDs første 

nyhedsbrev, som udkom i november 2010. 

Den manglende vertikale specialisering kan have både positive og negative konsekvenser. Det er 

vigtigt for medlemmerne, at alle indgår på lige fod, og vertikal specialisering kan forhindre denne 

ligevægt. Derudover er vertikal udvidelse en forudsætning for gensidig tilpasning, som er den 

koordineringsmekanisme, CED benytter. På den anden side er der nogle medlemmer, der vælger 

ikke at deltage i nogle projekter, fordi de ikke kan se deres udbytte af samarbejdet. Det kan have 

negative konsekvenser, da det betyder, at det ofte er Tordenskjolds soldater (Malene Kofoed, 

COWI, bilag 5: 7; Marianne Weinreich, Veksø, bilag 4: 5), der trækker læsset, altså, at det ofte er 
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de samme medlemmer, der melder sig til arbejdsopgaver. Vi vil komme ind på konsekvenserne af 

den skæve arbejdsfordeling i diskursanalysen. 

Indoktrinering, forstået som formel socialisering (Mintzberg 1983: 41), finder ikke sted i CED, fordi 

det er en organisation med uformelle og ofte omskiftelige roller. Indoktrinering finder sted i 

organisationer, hvor der er formel autoritet (ibid.). Medlemmerne deler en ideologi, som er en 

væsentlig grund til deres engagement i CED. Indoktrinering er dermed overflødig, fordi de er 

drevet af deres eget engagement, og det ikke er nødvendigt med en overordnet, der adviserer om 

organisationens formål, arbejdsgange og struktur.  

”A good deal of socialization takes place informally in the organization; indeed, some of it 

is carried out by the informal group in contradiction to the system of formal authority.” 

(ibid.). 

Den løst koblede organisation medfører, at den kun kan være markedsopdelt, idet der ikke er 

nogen fastlagte funktioner. Arbejdskonstellationerne, som er CEDs eksistensgrundlag, nedsættes 

afhængig af den konkrete opgave, der skal løses, eller sagt på en anden måde, det marked de 

søger at servicere. 

Yderligere er det i beslutningerne omkring de enkelte projekter, at en strategiformulering udvikler 

sig, fordi projekterne aldrig kan fastlægges på forhånd. Man kan derfor ikke adskille beslutninger 

og udførelse, hvorfor CED er nødt til at organisere sig gennem gensidig tilpasning. Dermed 

anvendes tværgående forbindelser, som er de mekanismer, der benyttes til at opnå gensidig 

tilpasning. De tværgående forbindelser udelukker til en vis grad planlægnings- og 

kontrolsystemer, forstået som regulering af enten resultater eller specifikke handlinger.  

”Unable to contain task interdependencies by the design of both individual positions and 

the superstructure, the organization would rely either on the standardization of outputs or 

the use of the devises for mutual adjustment.” (ibid.: 92). 

Mangel på planlægning og kontrol hænger sammen med den førnævnte løse struktur og kan 

derfor have samme hæmmende effekt på koordineret indsats, hvis ikke der etableres nogle 

overordnede rammer for koordination. 

Organisering 

CED er organiseret gennem et stående udvalg i form af bestyrelsen, der mødes med jævne 

mellemrum for at diskutere fælles interesser. Det konkrete arbejde udføres i projektgrupper, der 

efter endt arbejde opløses. Andre tværgående forbindelser så som forbindelsesstillinger og 
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integrerende ledere er overflødige, da gensidig tilpasning kan klares gennem et uformelt 

kommunikationsflow (Mintzberg 1983: 295). 

Spørgsmålet om centralisering og decentralisering bør ikke opfattes som et enten/eller 

spørgsmål, men snarere som to ender på et kontinuum (ibid.: 98). Anskuer man begrebet på den 

måde, vil vi argumentere for, at CED nærmer sig den ultimative form for decentralisering – 

demokrati. Ifølge Mintzberg er decentralisering komplet, når magt hverken er baseret på position 

eller viden, men på medlemskab, hvor alle deltager på lige fod i beslutningsprocesserne (ibid.: 

111). Grænsen mellem decentralisering og demokrati er hårfin, og i en organisation som CED med 

en bestyrelse med formel magt (omend meget begrænset) kan det umiddelbart være 

problematisk at kalde det demokrati, men demokrati kan sagtens eksistere i organisationer med 

ledelse. 

”The perfectly democratic organization would settle all issues by something corresponding 

to a vote or consensus. Managers might be elected to expedite the members’ choices, but 

they would have no special influence in making them. Everyone would be equal.” (ibid.: 

111). 

Der er ikke noget autoritetsflow i en organisation, hvor bestyrelsen ikke nødvendigvis er en del af 

et givent projekt og måske heller ikke har ekspertisen til at indgå meningsfuldt i det. Dette 

medfører, at beslutninger træffes der, hvor de er relevante, dvs. i de enkelte 

arbejdskonstellationer, som kan eksistere på tværs af hele organisationen (figur 1). Vi vil derfor 

definere CED som værende overvejende demokratisk. 

Alle de nævnte karakteristika ved CEDs organisation stemmer overens med de hypoteser, 

Mintzberg stiller op omkring de situationelle faktorer (Mintzberg 1983: 123-147). CED er en ung 

og lille organisation, hvilket tillader en højere grad af uformel adfærd og ustruktureret 

organisation. I komplekse og dynamiske omgivelser vil en organisation organisere sig organisk og 

decentralisere, og eftersom de markeder, CED arbejder på at servicere, er lige så diversificerede 

som CED selv, er der større tilbøjelighed til at markedsopdele sig. 

Den uformelle kommunikation og de demokratiske arbejdsprocesser kan synes som den mest 

retfærdige måde at træffe beslutninger på. Selvom uformel kommunikation er vigtig i en 

innovativ organisation, kan demokrati være tidskrævende, og i kraft af de forskellige incitamenter 

for medlemskab kan den demokratiske tilgang til beslutningstagning medføre, at forskelle 

kommer i fokus frem for enighed. Vi vil kort komme ind på denne problematik i afsnit 9.1.3 om 

CED i fremtiden. 
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9.1.1 Delkonklusion 

Medlemmerne i CED indgår i forskellige ad hoc-arbejdsgrupper og har ikke deres primære virke i 

CED. Organisationen er baseret på netværk, hvilket i dette tilfælde betyder, at der ikke er nogen 

formel koordinering af arbejdet. Den løse struktur er på nuværende tidspunkt et gennemgående 

aspekt ved CEDs organisering, hvilket kan få konsekvenser for eksempelvis en koordineret 

kommunikationsindsats. Det kan være svært at styre medlemmerne i en fælles retning med kun 

en idealistisk mission og vision som udbredelse af cyklisme. En idealistisk mission og vision er dog 

en forudsætning for, at en organisation kontinuerligt udvikler sig og aldrig går i stå, idet fraværet 

af den idealistiske mission og vision ville betyde, at organisationen ville ophøre med at eksistere, 

når den havde nået sine mål (Mintzberg 1983: 294), men som vi vil argumentere for i afsnit 11.0 

kræves der ligeledes nogle konkrete aktualiserbare målsætninger. 

I det følgende afsnit vil vi samle op på CEDs karakteristika ved at identificere ligheder mellem CED 

og Mintzbergs seks organisationsformer. Det vil vi gøre for at danne et helhedsindtryk af 

organisationen, der kan bruges som grundlag for vores diskursanalyse og senere vores 

kommunikationsstrategi. 

9.1.2 CED konceptualiseret 

Som det fremgår af kombinationen af CEDs koordinerende mekanismer, væsentligste dele af 

organisationen, designparametre, funktioner og situationelle faktorer passer den ikke let ind 

under én af Mintzbergs seks organisationsformer, men det behøver den ikke, for at teorien kan 

bruges. Faktisk er der ingen organisationer, der kan siges at passe 100 procent med én af de seks. 

Mintzberg siger selv: 

”Do any of these configurations really exist? (...) In one sense, the configurations do not 

exist at all. After all, they are just words and pictures on pieces of paper, not reality itself. 

(...) What these (the five configurations) constitute is a theory, and every theory necessarily 

simplifies and therefore distorts the reality.” (Mintzberg 1983: 283). 

Mintzberg diskuterer derfor organisationsformerne både som rene former, som strukturelle 

hybrider og som strukturelle overgange (ibid.: 288-293). 

Med udgangspunkt i følgende beskrivelse af ideorganisationen er det let at drage paralleller 

mellem CED og denne organisationsform: 

”A loose division of labour exists throughout, with job rotation in place of job specialization, 

and minimal or even no distinction between manager and operator or between line and 
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staff. The organization achieves the purest form of decentralization, with no privileged 

group at all. (...) Grouping is on the basis of market (that is, mission) in one relatively small 

group.” (ibid.: 295). 

Der er dog områder, hvor CED adskiller sig væsentligt fra ideorganisationen. Blandt andet spiller 

netværket, som nævnt, en stor rolle i CED. Ideorganisationen kan findes i mange forskellige 

udformninger. Mintzberg nævner blandt andet ideologiske religiøse bevægelser og sekter, 

revolutionære politiske partier og grupper såsom anonyme alkoholikere (ibid.: 295), og alt efter 

organisationens ideologi er det let at forestille sig, at der her også vil være netværk, der er 

væsentlige for medlemmerne, men disse netværk vil ikke i samme grad som hos CED være rettet 

mod innovation og udarbejdelse af konkrete arbejdsopgaver. En ideorganisation vil efter 

Mintzbergs definition forfølge ideologien for ideologiens egen skyld, eller som Mintzberg selv 

udtrykker det er ideologien en vigtig kraft, der prøver at prædike budskabet på vegne af 

organisationen (ibid.: 294). Dette vil typisk føre til et valg af simple og stabile omgivelser; et valg, 

organisationen godt kan træffe, for selvom de situationelle faktorer eksisterer uden for 

organisationen, er de ikke uden for organisationens kontrol. 

”[I]t can choose not only its design parameters, but certain aspects of its situation as well: it 

designs its own technical system, decides whether or not to grow large, gravitates to an 

environment that is stable or dynamic, and so on.” (ibid.: 122). 

Omgivelser 

I CED er omgivelserne dynamiske og komplekse i kraft af det område, de arbejder inden for, deres 

mission og deres vision. På dette område minder CED mest om adhocratiet. De arbejder 

innovativt med projekter, der er forskellige og nye fra gang til gang. I kraft af deres 

projektorientering har CED også tværgående forbindelser som i adhocratiet, omend i et mere 

begrænset omfang. 

Eftersom komplekse og dynamiske omgivelser medfører usikkerhed (Christensen & Kreiner 1991: 

13), vil projekter gennemført i den løst koblede organisation løbende medføre mulighed for 

læring (ibid.: 42). Dette bekræftes i vores interview. ”[F]ordi vi kan nogle forskellige ting. Så vi kan 

både lære af hinanden internt i Danmark, og vi har også en masse viden, som vi kan eksportere til 

udlandet så at sige.” (Mai-Britt Kristensen, Københavns Kommune, bilag 10: 22). 

Læring 

Som følge af den læring, der forgår under og mellem projekter, kan CED ikke gøre brug af 

indoktrinering, fordi virkeligheden ændrer sig i takt med læring (Christensen & Kreiner 1991: 43). 
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Socialisering sker derfor uformelt. Alle medlemmer i CED medvirker derudover på deres egne 

præmisser uden formelt definerede roller (med undtagelse af bestyrelsen), og medlemmerne har 

ikke nødvendigvis samme forventning til, hvad de får ud af deres medlemskab, og har ikke 

nødvendigvis en lige så stærk følelse af ansvar over for udbredelse af ideologien, som en 

ideorganisation typisk vil have. 

”Københavns Kommune ser det som Cykelambassadens mission at hjælpe med at brande 

Danmark. Men jeg tror måske, vi [medlemmerne] har hver vores tolkning af, hvad 

Cykelambassaden kan gøre for os. For Københavns side er det helt sikker det her med at 

være et videnscenter, der skal være med til at brande Danmark som helhed på 

cykelområdet.” (Mai-Britt Kristensen, Københavns Kommune, bilag 10: 6). 

”[N]år jeg er ude, er det i form af mit job som direktør for Danske Cykelhandlere. Min 

primære opgave er at repræsentere Danske Cykelhandlere og ikke Cykelambassaden.” (Erik 

Oddershede, Danske Cykelhandlere, bilag 9: 4). 

CEDs fremtidige virke er en dynamisk proces. De skal hele tiden fortolke deres situation, 

omgivelser og eventuelle kunder. ”[D]er der, vi er nu, og så skal vi finde ud af, hvor vi skal hen på 

lang sigt.” (Mai-Britt Kristensen, Københavns Kommune, bilag 10: 1). ”[M]en det er jo også sådan 

noget med at lære, fordi det var første gang, at vi var så mange medlemmer sammen om sådan 

en ting.” (Lone Andersen, Frederiksberg Kommune, bilag 11: 1). 

Dette kan også være en grund til, at flere af vores interviewpersoner på spørgsmålet om, hvorvidt 

det ville være givtigt med nedskrevne retningslinjer for CEDs eksterne kommunikation, svarer, at 

det ikke er nødvendigt. Måske ville det endda være begrænsende for deres arbejde, da aktørerne 

i CED er så forskellige. 

”[D]et mener jeg ikke er nødvendigt, det ved de godt. (...) [K]ommunen vil ta’ imod besøg og 

gi’ en brochure, mens den private aktør vil tilbyde sin rådgivning, eller hvad ved jeg. Det gør 

de på hver deres måde, men med åbne kort.” (Troels Andersen, Fredericia Kommune, bilag 

12: 5). 

”Det har jeg her [peger på hovedet], og jeg ved godt, hvilken historie der er god at fortælle i 

Cykelambassaden.” (Sara Fritzner, Reelight, bilag 6: 3). 

Selvom den ustrukturerede arbejdsform i CED er et vigtigt element i deres samarbejde, kan det 

medføre usikkerhed omkring struktur og arbejdsopgaver. Der kan være udfordringer i, at alt er 

åbent for fortolkning, hvorfor nogle medarbejdere efterspørger mere struktur. ”Jeg tror mere, at 
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det er det der med vores organisering, at den bliver bedre.” (Lone Andersen, Frederiksberg 

Kommune, bilag 11: 2). Det vil være en udfordring både at skabe mere organisering og samtidig 

bibeholde den organiske struktur. Dette aspekt vil blive belyst i afsnit 11.0. 

Den løst koblede organisation 

Det, der adskiller CED mest fra ideorganisationen, er, at den delvist er struktureret efter flere af 

de dele, Mintzberg opdeler organisationen i (figur 1). Funktionerne har ikke nogen signifikant 

indflydelse på struktureringen i ideorganisationen. I CED er de, som nævnt, meget løst koblede og 

uklare, men vi har identificeret en øverste ledelse, en støttestab, en operationel kerne, 

arbejdskonstellationer samt beslutningstagning. Yderligere arbejder CED projekt- og 

løsningsorienteret, hvilket i en så løst koblet organisation gør arbejdskonstellationerne til deres 

eksistensgrundlag. Ideorganisationer organiseres ikke nødvendigvis i arbejdskonstellationer. 

Ideorganisationer er organisationer samlet om en fælles sag, eller et rent ideologisk grundlag, og 

kan derfor ikke karakteriseres som en arbejdskonstellation, da den i så fald ville omfatte hele 

organisationen. Religiøse ordensselskaber kan næppe siges at arbejde løsningsorienteret, men 

har ligeledes et rent ideologisk grundlag. Ændrer organisationer karakter og begynder at udvikle 

støttestabe og teknostruktur, vil det rene ideologiske grundlag blive skubbet i baggrunden, og de 

vil langsomt bevæge sig i retning af en af de andre organisationsformer (Sørensen 2000: 156). 

Dette vil vi uddybe i det efterfølgende afsnit. 

Til sidst kan der til en vis grad drages en parallel til fagbureaukratiet, idet de personer, der udgør 

produktionskernen, er dem, som besidder den komplekse ekspertise, der skal til for at løse 

opgaver. Derfor er deres arbejde vertikalt udvidet, men stadig, i begrænset omfang, horisontalt 

specialiseret. På den måde kan produktionskernen anskues som den væsentligste del af 

organisationen, men som nævnt tidligere flyder den sammen med både støttestaben og den 

øverste ledelse. 

Den løst koblede organisation kan i høj grad siges at være en organisationsform karakteristisk for 

postindustrialismen (Christensen & Kreiner 1991: 17) eller det postmoderne samfund (Inglehart 

1997). Udviklingen mod det overvejende postmoderne samfund har medført et svækket fokus på 

autoritet og hierarki, tolerance for mangfoldighed og flertydighed samt en øget sandsynlighed for 

demokrati (ibid.: 39-44). 

Udviklingen betyder dog ikke, at alle organisationer i et overvejende postmoderne samfund er 

organiseret efter disse principper. Det er de færreste organisationer, hvori industrialiseringens 

principper ikke har appel, men det er samtidig de færreste organisationer, der ikke konfronteres 
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med de eksistensbetingelser, der gør sig gældende i postmodernismen (Christensen & Kreiner 

1991: 15). 

Vi vil i det følgende komme med et bud på, hvordan CEDs nuværende karakteristika kan ændre 

sig i fremtiden, samt hvilke konsekvenser det i så fald vil få. CEDs organisationelle udvikling har 

betydning for den kommunikationsstrategi, vi vil udarbejde, da den vil være konstitueret af CEDs 

nuværende organisationsstruktur og skal udarbejdes i lyset af den mulige udvikling. Vi bliver nødt 

til at forstå de mulige fremtidige scenarier og kortlægge potentielle problematikker for i sidste 

ende at kunne komme med anbefalinger til en konkret kommunikationsstrategi. 

9.1.3 CED i fremtiden 

Situationsfaktorer som alder, størrelse og omgivelser har indflydelse på organisationens karakter 

og dermed, hvilke designparametre der er mest anvendelige på et givent tidspunkt (Mintzberg 

1983: 121). CED er en ung og lille organisation og tillader en høj grad af uformel og ustruktureret 

adfærd. Dens medlemsantal kan ændres med tiden, da kommuner og organisationer, som 

bidrager til at fremme CEDs mål, kan søge om medlemskab (bilag 15), dog er flere skeptiske med 

hensyn til en udvidelse af medlemstallet. Pablo Celis fra Aarhus Kommune udtrykker sig således: 

”[J]eg kan kun se, at det bliver større. Altså ikke i forhold til medlemmer i CED, men i forhold til 

udbredelsen af vores kendskab.” (bilag 13: 3). Og ligeledes understreger Erik Oddershede fra 

Danske Cykelhandlere, at: ”Så skal vi ændre de præmisser og vedtægter, som Cykelambassaden er 

bygget op om. Præmisser og vedtægter, vi har været enige om fra start.” (bilag 9: 2). Der står 

desuden i CEDs handlingsplan for 2010, at organisationen har en passende størrelse og 

sammensætning (bilag 18). 

Ifølge Mintzberg hænger størrelse og alder ofte sammen med formalisering, specialisering og til 

en vis grad centralisering (1983: 123-28), hvilket i tilfælde af en udvidelse kan betyde en 

strukturændring for CED. En af konsekvenserne for en større organisation kunne være en mere 

formaliseret adfærd, hvor regler og specialisering vil blive mere udbredt. Hermed kan der blive 

tale om udvikling af en teknostruktur, der skal standardisere arbejdet. Dog vil udviklingen af en 

teknostruktur ikke have nogen positiv indflydelse, da CEDs arbejde ikke kan standardiseres, da 

omgivelserne er dynamiske. Endvidere er innovation kodeord for organisationens arbejde, og 

innovation og standardisering kan ikke kombineres.  

Derudover kan behovet for administrativ styring og koordinering stige: ”The larger the 

organization, the more elaborate its structure – that is, the more specialized its tasks, the more 

differentiated its units, and the more developed its administrative component.” (ibid.: 124). Mere 
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administration efterspørges til en vis grad af nogle medlemmer, som på spørgsmålet om, hvordan 

fremtiden ser ud, svarer: ”[J]eg ser egentlig, som at det bliver mere og mere professionaliseret (…) 

Og jeg kan egentlig rigtig godt li’, at der kommer mere topstyring på, det gør ik’ mig noget.” (Line 

Stærk, Aros Kommunikation, bilag 7: 5). ”Og det er jo det, det handler om, det er jo også at sprede 

det gode budskab og så få koordineret vores indsats i forhold til at ku’ servicere alle dem, som 

gerne vil vide mere om cykel-Danmark, ik’.” (Pablo Celis, Aarhus Kommune, bilag 13: 3).  

Skulle CED udvikle sig i retning af en mere rendyrket form for ideorganisation vil den, i takt med 

at den vokser, udvikle enklaver, så medlemmerne kan vedligeholde den personlige kontakt, som 

er et vigtigt element i ideorganisationen (Mintzberg 1983: 295). Dette vil dog medføre 

udfordringer for en organisation som CED, hvor ideologien ikke er den altoverskyggende faktor, 

da netværket spiller en lige så væsentlig rolle. Opdeles organisationen i enklaver, f.eks. efter 

geografisk placering, vil noget af netværket gå tabt, og dermed risikerer CED, at flere medlemmer 

mister interessen for et medlemskab. Dette kan være grund til, at flere medlemmer, som nævnt 

tidligere, har udtrykt, at de ikke mener, CED skal blive større. Hvis CED på den anden side udvikler 

sig mere i retning af adhocratiet, hvor støttestaben spiller den væsentligste rolle, vil det ligeledes 

få konsekvenser for organisationen, da støttestaben på nuværende tidspunkt er inkorporeret i 

produktionskernen og ændres alt efter, hvilke arbejdskonstellationer der er gældende.  

Som tidligere beskrevet nærmer CED sig den ultimative form for decentralisering, nemlig 

demokrati. Til demokratiet tilføjer Mintzberg: ”[D]emocratization leads, paradoxically, to 

centralization.” (1983: 113), hvilket også kan siges at blive nødvendigt for CED, da fuldstændigt 

demokrati er tidskrævende og ikke altid den bedste form for beslutningstagning. 

” (…) at til netværksmøderne er vi mange, rigtig mange, der skal høres om alting. (…) En 

frivillig forening kan man kalde det, på godt og ondt. Dvs. der, det er meget demokratisk, og 

det kan der være fordele og ulemper ved. Ja, og nu skal jeg ikke sige for meget [griner].” 

(Anonym).  

”Det er jo svært at træffe beslutninger nogle gange, fordi at vi er så mange.” (Pablo Celis, 

Aarhus Kommune, bilag 13: 3). 

Det er vigtigt, at CED bibeholder sin organiske struktur, fordi den gør det muligt at arbejde 

projekt- og løsningsorienteret i organiske og konstant foranderlige arbejdskonstellationer. Dog 

kan det i fremtiden blive nødvendigt med en mere struktureret ledelse eller administration for at 

imødekomme de udfordringer, der kan opstå ved de demokratiske beslutningsprocesser. 
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Desuden kan fremtiden medføre flere tværgående forbindelser af forskellig art,9 hvis flere 

grupper skal koordinere deres arbejde samtidigt, og til trods for det uformelle 

kommunikationsflow kan disse være nyttige, da medlemmerne sjældent alle er samlet geografisk.  

Den ideelle fremtid for CED kan således bære præg af en mere struktureret ledelse, men fortsat 

skal netværket være det bærende element, der skaber grundlag for foranderlige 

arbejdskonstellationer, der konstant er tilpasset det marked, de forsøger at servicere. 

En sidste faktor, der spiller en væsentlig rolle for CEDs fremtid, er økonomi. Det er ikke et begreb 

Mintzberg (1983) som sådan beskæftiger sig med, men for CED har det en altafgørende betydning 

for organisationens overlevelse.  

”Men det, der bliver spændende, er, hvad der sker, når M-fondsprojektet slutter. For det er 

ligesom noget af det, der har holdt rammen, og der har ligesom været en struktur for det, 

ik’.” (Simon Rask, Kræftens Bekæmpelse, bilag 2: 5). 

”[A]ltså, en af vores store udfordringer er jo finansiering (…) Vores vigtigste opgave som 

bestyrelse, det er at sikre Cykelambassadens fortsættelse og eksistens, og det gør vi kun ved 

at finde finansielle midler.” (Sara Fritzner, Reelight, bilag 6: 7). 

Hvis CED ikke skal opløses, skal de finde finansiering, så de kan opretholde organisationens 

eksistens. Det er en kontinuerlig proces, som er i sin opstartsfase, og ”(…) der er nedsat et 

sponsorudvalg, men det er bare ikke kommet rigtigt i gang endnu.” (Lise Bjørg, DCF, bilag 1: 5). 

Hvis CED ikke finder økonomiske midler, ”(…) så har vi jo kun deres kontingent på 15.000 om året, 

og for det skal vi så køre hele pivtøjet. Det giver os ikke mange penge til f.eks. at trykke materialer 

eller lignende.” (ibid.: 4). Det økonomiske aspekt spiller dermed en reel rolle for organisationens 

overlevelse. 

Karakteriserer man CED som et produkt af udviklingen mod det postmoderne samfund (som vi 

har gjort), kan den nuværende økonomiske krise også komme til at have en indflydelse på CEDs 

organisation i fremtiden. Ifølge Ingleharts scarcety hypothesis lægger mennesker mest værdi i de 

ting, der er mangel på (1997: 33), hvilket betyder, at hvis den økonomiske nedgang fortsætter, vil 

økonomiske værdier afløse værdier om selvaktualisering, individuel autonomi og mangfoldighed 

(ibid.: 46). Det kan komme til at betyde, at primærvirksomhederne vælger at trække sig fra CED, 

                                                           

9
 Mintzberg introducerer liaison positions, integrating managers, standing committees og task forces som 

forskellige tværgående forbindelser (1983: 81-4). 
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fordi de skal fokusere på primærvirksomhedens overlevelse og ikke har råd til at lade en 

medarbejder arbejde med så langsigtede, ideologiske perspektiver. 

9.2 Sammenfatning 

CED har meget lidt (hvis noget overhovedet) til fælles med den simple struktur, 

maskinbureaukratiet og den divisionaliserede form. CED har flest ligheder med ideorganisationen, 

men adskiller sig på væsentlige områder, hvor den ofte ligner adhocratiet mere, men også her er 

der afvigelser (se bilag 16). CED må siges at være en hybrid af ideorganisationen og adhocratiet, 

men adskiller sig på væsentlige områder, hvor den er helt sin egen, men dette er ikke 

nødvendigvis nogen ulempe. 

”[E]ffective structuring sometimes requires the creation of a new configuration, an original 

yet consistent combination of the design parameters and the situational factors. Not every 

organization can create a whole new structural form. But some, to be truly effective, must.” 

(Mintzberg 1983: 296). 

Som nævnt tidligere er teori en simplifikation af virkeligheden (ibid.: 283), og der er ingen 

organisationer, der opfylder alle karakteristika inden for én organisationsform, omend nogle 

kommer tæt på (ibid.: 288). Organisationer drager på karakteristika fra forskellige 

organisationsformer, men CED er på nogle områder organiseret på en måde, som ikke er blevet 

konkretiseret i Mintzbergs teori. 

Medmindre CED ophører med at eksistere, vil den ændre karakter. Ikke nødvendigvis fordi den 

bliver større, men fordi organisationen bliver ældre. Det vil som nævnt medføre 

strukturændringer i form af øget specialisering, formalisering og centralisering. Det er svært at 

spå om, hvornår disse ændringer vil finde sted, da Mintzberg ikke arbejder med tidshorisont. Han 

definerer f.eks. ikke, hvornår en organisation bliver karakteriseret som gammel. Vi antager dog, at 

det vil være inden for få år, at ændringerne vil finde sted. Dette bygger vi på de mange udsagn fra 

respondenter, der efterspørger mere organisering. 

CED er på mange områder et produkt af samfundets udvikling i retning mod det postmoderne 

samfund, hvor dynamiske omgivelser og medarbejderes stigende krav til organisationen spiller en 

væsentlig rolle i samarbejdsformer. CED tillader en høj grad af selvstændighed og giver 

medlemmerne mulighed for selv at til- og fravælge arbejdsopgaver. Som nævnt kan det have 

konsekvenser for organisationen i fremtiden. Dette vil vi komme ind på i efterfølgende afsnit. 
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10.0 Diskursanalyse 

I denne del af opgaven vil vi udarbejde en diskursanalyse af CED med udgangspunkt i Faircloughs 

kritiske diskursanalyse (KDA) og med brug af nogle af Laclau & Mouffes diskursteoretiske 

begreber. 

Vi vil gennem diskursanalysen argumentere for, at CED står over for nogle kommunikative 

udfordringer, som kommer til udtryk gennem konflikter mellem medlemmernes arbejde i deres 

primærvirksomhed og deres arbejde i CED. Disse konflikter vil blive belyst ud fra den 

samfundsmæssige udvikling, vi, jf. Roland Inglehart (1997), vil kalde postmodernismen. 

Ingleharts teori om postmodernismen beskriver et samfund med mere plads til individuel 

autonomi, mangfoldighed og selvrealisering. Derudover anskuer Inglehart virkelighed som noget, 

der er kulturelt eller socialt konstrueret, og teorien har derved mange lighedstræk med både KDA 

og diskursteori, som begge anskuer virkelighed som en social konstruktion. Dog mener både 

Fairclough og Inglehart, at der også findes en objektiv virkelighed, som ikke alene er en social 

konstruktion, men også er medvirkende til at konstruere samfundet. 

Diskursanalysen10 er som værktøj velegnet til at analysere CED, idet der findes mange ligheder 

mellem disse tilgange og Ingleharts teori om det postmoderne samfund. Diskurs er af Jørgensen & 

Phillips defineret som ”(…) en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) 

på.” (2010: 9). I diskursanalysen er udøvelsen af diskurs (diskursiv praksis) altså en social handling, 

der former den sociale verden (ibid.: 28). Diskurs er konstituerende, hvilket vil sige, at vores 

forståelse af verden er socialt konstrueret. På samme måde hævder Inglehart, at alle opfatter 

virkeligheden gennem et kulturelt filter (1997: 12), og det gør derved forståelsen af verden til 

noget, der er kulturelt bestemt. 

De tre teorier (Ingleharts teori om postmodernismen, KDA og diskursteori) har samme tilgang til 

samfundsudviklingen, hvad enten den er kaldt postmodernisme (Inglehart 1997), senmodernitet 

(Chouliaraki & Fairclough 1999) eller det avancerede industrielle samfund (Laclau & Mouffe 

2001). Som tidligere skrevet vælger vi betegnelsen postmoderne for det samfund, som hos alle 

nævnte teoretikere bliver karakteriseret ved forøget kompleksitet, fragmentation og flertydighed. 

                                                           

10
 Diskuranalysen er en fælles betegnelse for en række tværfaglige og multidisciplinære tilgange, som kan 

bruges på forskellige sociale områder og i mange typer undersøgelser (Jørgensen & Phillips 2010: 9), 
herunder KDA og diskursteori. 
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KDA adskiller sig fra diskursteori ved at skelne mellem diskursiv praksis og anden social praksis 

(Laclau & Mouffe anskuer alt som diskurs) og kommer herved meget tæt på Inglehart. Social 

praksis henviser i KDA til de bredere samfundsmæssige tendenser. 

”It is an important characteristic of the economic, social and cultural changes of late 

modernity that they exist as discourses as well as processes that are taking place outside 

discourse, and that the processes that are taking place outside discourse are substantively 

shaped by these discourses.” (Chouliaraki & Fairclough 1999: 4). 

Som citatet vidner om, anskuer Fairclough diskurs som værende både konstitueret af social 

praksis og konstituerende for social praksis. Ligeledes afviser Inglehart, at den kulturelle 

konstruktion er den eneste faktor, der former vores opfattelse af verden. Der findes ifølge 

Inglehart også en objektiv virkelighed (Inglehart 1997: 12). 

Formålet med vores diskursanalyse er, med udgangspunkt i Fairclough (1995), at undersøge de 

ofte uklare forhold og relationer mellem (a) diskursive praksisser og tekst (i vores analyse er 

teksten vores 13 interviews), og (b) organisationelle strukturer og relationer i CED samt (c) den 

bredere samfundsmæssige praksis. Vi vil fokusere på, hvilke diskursive praksisser der eksisterer i 

CED, samt hvilken indflydelse den samfundsmæssige udvikling (postmodernismen) har på 

strukturen og relationerne i CED, og hvilke udfordringer dette kan afstedkomme. 

I nedenstående afsnit vil vi, gennem en analyse af vores tekst og den diskursive praksis, installere 

en diskursorden, som skal danne rammen for vores analyse. Diskursordenen er det sociale rum, 

hvor forskellige diskurser forsøger at indholdsudfylde det samme terræn. Vi vil derved fokusere 

på de potentielle antagonistiske forhold, der kan eksistere diskurser imellem. Vi vil identificere 

flydende betegnere, som de forskellige diskurser konkurrerer om at indholdsudfylde. Vi vil, som 

Jørgensen & Phillips foreslår, bruge analysen til at undersøge, ”(…) hvor den ene eller den anden 

diskurs er fremherskende, hvor der er kamp mellem de forskellige diskurser – og hvilke 

selvfølgeligheder, alle de pågældende diskurser deler.” (2010: 147). 

10.1 Tekst 

Ved at lave en lingvistisk analyse af vores tekst, kan vi kortlægge, hvordan diskurser iværksættes 

tekstuelt (Jørgensen & Phillips 2010: 94-95). Vi vil bruge afsnittet som fundament for vores senere 

identifikation af forskellige diskurser. Vi vil således her argumentere for, at der blandt 

medlemmerne lingvistisk gives udtryk for tilstedeværelsen af flere diskurser. 
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Vi vil tage udgangspunkt i vores spørgsmål til respondenterne om, hvorvidt de tror, 

medlemmerne er enige om værdierne i CED. Vi tager udgangspunkt i spørgsmålet om værdier af 

to årsager: For det første har vi ikke fundet eksplicit udtrykte værdier i CED. For det andet har det 

vist sig vanskeligt for medlemmerne at differentiere mellem værdier og mission og vision. Vi 

anskuer værdier som værende væsentligt forskellige fra mission og vision, idet værdier er fælles 

retningslinjer for samarbejde og kommunikation, hvor mission og vision fokuserer på den bredere 

målsætning. Mission og vision svarer med andre ord på spørgsmålet om, hvorfor CED er til. 

Værdier svarer på spørgsmålet om, hvordan CED skal arbejde med deres mission og vision. 

Værdier vil være en væsentlig del af vores senere udvikling af en organisations- og 

kommunikationsstrategi for CED. 

Alle medlemmer i CED kender missionen og visionen, og i de tilfælde, hvor kendskabet bliver 

eksplicit udtrykt, fremlægges de som en uomtvistelig sandhed. ”Altså, vi er helt enige om, hvad 

det handler om. Hvem vi er, og hvor vi skal hen.” (Troels Andersen, Fredericia Kommune, bilag 12: 

5). Sara Fritzner svarer på spørgsmålet om den fælles historie: ”Det har jeg her [peger på 

hovedet], og jeg ved godt, hvilken historie der er god at fortælle i Cykelambassaden.” (Sara 

Fritzner, Reelight, bilag 6: 3). Ditte Møller Munch fra VisitDenmark siger: 

”[J]eg ved i hvert fald, da vi var med til oprindeligt at formulere det overordnede formål 

med Cykelambassaden, der var det meget den her internationale markedsføring af den 

danske cykelkultur.” (Ditte Møller Munch, VisitDenmark, bilag 3: 5). 

Her kan verbet ’vide’ i ”jeg ved i hvert fald ...” ses som indikation på, at Ditte Møller Munch 

betragter denne mission som en objektiv sandhed. 

Dog er der områder hos CED, der hersker større tvivl om. Denne tvivl kommer til udtryk i 

modaliteter så som ’tror’, og det kan være interessant at undersøge, hvilke diskurser 

medlemmerne trækker på, når de artikulerer, hvad de bruger CED til. 

Erik Oddershede fra Danske Cykelhandlere svarer på, hvorvidt han tror, medlemmerne er enige i 

værdierne: ”Nej, det tror jeg ikke, vi er.” (Erik Oddershede, Danske Cykelhandlere, bilag 9: 4), og 

Line Stærk fra Aros Kommunikation siger: ”Det tror jeg ikke qua vores forskellighed.” (Line Stærk, 

Aros Kommunikation, bilag 7: 4), da vi spørger til, om medlemmerne bruger CED på samme måde.  

Brugen af modaliteten ’tror’ giver indtryk af usikkerhed omkring svaret. Medlemmerne er ikke 

sikre på, hvorvidt CEDs værdier opfattes ens, hvorvidt de overhovedet har værdier, og hvordan 

CED bruges af primærvirksomhederne. Dette skal ses i kontrast til udsagnene omkring, hvad CEDs 
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mission og vision er. Disse kender alle, og når vi spørger ind til dem, bliver svarene også leveret 

med en højere grad af uomtvistelig sandhed.  

Umiddelbart kan det være svært at adskille værdier og mission og vision, og det har også været 

svært for vores respondenter at adskille dem. Vi har ikke i alle vores interviews nævnt værdier, 

men der, hvor vi har, har vi gjort opmærksom på, at vi ikke anskuer dem som værende det samme 

som mission og vision, men derimod retningslinjer for organisering og kommunikation, der 

hersker enighed om i organisationen. 

Forskellen mellem tilhørsforholdet til CED, som kommer til udtryk gennem tilknytningen til 

missionen og visionen, og den afstandtagen fra CED, der udtrykkes gennem usikkerhed omkring 

værdier, kan konkret ses i den forskellige brug af pronomenet ’vi’. I nogle tilfælde står ’vi’ i 

kontrast til de andre medlemmer af CED, som når medlemmerne på spørgsmålet om deres 

engagement i CED siger: ”Vi har sådan set været med i Cykelambassaden sådan helt fra starten af 

(...).” (Sara Fritzner, Reelight, bilag 6: 1), ”(…) vi bliver ikke brugt ret meget.” (Ditte Møller Munch, 

VisitDenmark, bilag 3: 3), ”(…) vi har været med ... COWI har været med fra starten af.” (Malene 

Kofod Nielsen, COWI, bilag 5: 1). Andre steder bliver ’vi’ brugt inkluderende om medlemmerne i 

CED som i citatet af Troels Andersen: ”(…) vi er helt enige om, hvad det handler om. Hvem vi er, og 

hvor vi skal hen.” (Troels Andersen, Fredericia Kommune, bilag 12: 5), og Mai-Britt Kristensen fra 

Københavns Kommune, der siger: ”[D]et er der, vi er nu, og så skal vi finde ud af, hvor vi skal hen 

på lang sigt.” (Mai-Britt Kristensen, Københavns Kommune, bilag 10: 1). 

Det inkluderende ’vi’ bruges således der, hvor det antages, at der eksisterer en fælles sandhed 

om, hvad CEDs formål er. Det ekskluderende ’vi’ benyttes derimod, hvor der er forskelligheder i 

brugen af CED. 

Alle respondenter benytter både det ekskluderende og det inkluderende ’vi’, hvilket vidner om, at 

medlemmerne positionerer sig forskelligt på forskellige tidspunkter. Vi vil senere komme ind på 

signifikansen af disse forskellige subjektpositioner. Først vil vi identificere de diskurser, 

medlemmerne trækker på i deres artikulationer om CED. 

10.2 Den diskursive praksis 

I analysen af den diskursive praksis ser vi på de produktions- og konsumptionsprocesser, der er 

forbundet med teksten, det vil sige, hvordan tekstforfattere (i vores tilfælde respondenter) 

trækker på allerede eksisterende diskurser for at skabe tekst (Jørgensen & Phillips 1999: 80-81). 

Med udgangspunkt i en nærlæsning af de 13 interviews har vi defineret en diskursorden samt 

forskellige diskurser. 



 46 

10.2.1 Diskursordenen 

Diskursordenen, som skal danne rammen for denne analyse, vil vi karakterisere som CED, da det 

er det sociale rum, forskellige diskurser konkurrerer om at indholdsudfylde. Diskurserne kæmper 

om at etablere sig i diskursordenen CED. CED er således det domæne, hvori der kan opstå 

diskursiv konflikt. De forskellige diskurser kan både være i konflikt og i samklang med hinanden, 

da der både er områder, der er kamp om, og andre, hvor der eksisterer en fælles selvfølgelighed. 

Med en diskursanalytisk terminologi kan man sige, at de forskellige diskurser alle kæmper om at 

tillægge værdi til CED. Et eksempel på en diskursiv kamp kunne være to diskursers modstridende 

fokus på et nationalt eller internationalt perspektiv. En fælles selvfølgelighed kunne være CEDs 

vision, som der ikke hersker konflikt omkring. Vi vil senere i afsnittet komme nærmere ind på de 

diskursive konflikter i CED. 

10.2.2 Interdiskursivitet 

I vores tekst er der en høj grad af interdiskursivitet, hvilket betegner det forhold, at forskellige 

diskurser sammensættes på nye måder inden for og på tværs af forskellige diskursordner. I vores 

tekst kommer det til udtryk ved, at skellet mellem offentlig, privat og NGO er mere eller mindre 

udvisket. 

”Og det betyder, at vi gør lidt op med den der gammeldags forskrækkelse for 

privat/offentlig, den har vi opløst, plus vi har et tredje element, der hedder NGO.” (Troels 

Andersen, Fredericia Kommune, bilag 12: 5). 

”[V]i er en organisation, som består af offentlige, altså offentlige partnere – det er 

kommunerne, vi er private virksomheder, vi har NGOer (...) så det er sådan en konstellation 

af forskellige partnere, som normalt ikke sidder sammen.” (Marianne Weinreich, Veksø, 

bilag 4: 3). 

Ovenstående citater er udtryk for, at respondenterne selv er klar over, at de indgår i en hybrid af 

forskellige diskurser. Citaterne er i sig selv ikke udtryk for interdiskursivitet. Interdiskursiviteten 

kommer til udtryk, når medlemmerne trækker på forskellige diskurser i deres artikulationer. Vi 

har i vores analyse identificeret syv diskurser: offentlig institutionsdiskurs, privat 

virksomhedsdiskurs, NGO-diskurs, markedsføringsdiskurs, globaliseringsdiskurs, national diskurs 

og netværksdiskurs. 

De tre diskurser, den offentlige institutionsdiskurs, den private virksomhedsdiskurs og NGO-

diskursen, skal ikke forstås således, at de offentlige institutioner, de private virksomheder og 

NGOerne er udtryk for henholdsvis en offentlig diskurs, en privat diskurs og en NGO-diskurs. De 
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skal derimod forstås således, at vi gennem nærlæsning af vores tekst har identificeret en 

interdiskursivitet blandt respondenterne, som kommer til udtryk ved, at de drager på to eller tre 

af diskurserne i deres artikulationer. Dog nævner vores respondenter, at der en organisationel 

forskel mellem dem, hvilket kommer til udtryk i artikulationer, der trækker på de forskellige 

diskurser. Vi havde en umiddelbar forventning om, at respondenter fra de offentlige institutioner 

trækker mest på momenter fra den offentlige diskurs, respondenter fra de private virksomheder 

mest på momenter fra den private diskurs og respondenter fra NGOerne mest på momenter fra 

NGO-diskursen. Det er dog ikke tilfældet. Der er en stor grad af interdiskursivitet blandt 

respondenterne, og vi vil derfor ikke kategorisere medlemsorganisationerne som underlagt én 

diskurs. De fire sidste diskurser, markedsføring, globalisering, national og netværk er 

gennemgående i vores interviews, og er relevante for vores senere arbejde med 

kommunikationsstrategien. Vi vil her introducere de syv diskurser. 

Offentlig institutionsdiskurs 

Den offentlige diskurs er karakteriseret ved hovedsagligt at have fokus på byudvikling for 

derigennem at etablere et godt byrum, som folk har lyst til at besøge og/eller bosætte sig i. 

”[A]ltså tiltræk (…) til job, men også til at bo, for det er jo der, hvor du bor, hvor du betaler din 

skat. Og der er Fredericia netto indpendlingsby.” (Troels Andersen, Fredericia Kommune, bilag 12: 

1). Her bliver der trukket på en offentlig diskurs, da momenter som skat og indpendlingsby kan 

ses som nodalpunkter i en offentlig diskurs. Ligeledes drager Marianne Weinreich på den 

offentlige diskurs, når hun henviser til attraktive byrum (livable cities). ”[D]et er vigtigt for 

fremtidens byer, altså det er virkelig et kvantespring, at man taler om livable cities.” (Marianne 

Weinreich, Veksø, bilag 4: 7). 

Privat virksomhedsdiskurs 

Den diskurs, vi har identificeret i CED, og som vi har valgt at kalde den private diskurs, er 

karakteriseret ved et økonomisk incitament for medlemskab. 

”[D]et så man i de mange år, jeg var i Odense, der gik det fra at ingen gad arbejde med det 

[city branding], ingen ku se noget i det, til at man ku se, at man ku få penge ud af det, altså 

penge ind fra nogle andre, fra EU og staten, til at man til sidst, som man har gjort i år, er 

gået på expo og betalt ti millioner for det. Den udvikling kan man se i andre kommuner.” 

(Troels Andersen, Fredericia Kommune, bilag 12: 1).  
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Hermed trækker Troels Andersen på en privat virksomhedsdiskurs, da ”at man ku få penge ud af 

det” handler om indtægt, hvilket normalt sættes i forbindelse med private virksomheder, og 

deres eksistensgrundlag, nemlig at tjene penge. Når Marianne Weinreich i nedenstående citat 

henviser til kunder og udførelsen af arbejde, siger hun implicit, at kunderne (kommunerne) er en 

indtægtskilde. 

”Jamen, vores kunder [henviser til kunder i mobilitetsafdelingen og ikke generelt for Veksø] 

er primært kommuner, som vi rådgiver i forhold til at lave cykelpolitiker, cykelstrategier (...), 

men i høj grad arbejder vi også med kommunikationsarbejde, udvikle kampagner, 

gennemføre kampagner, lave informationsindsatser, hjemmesider.” (Marianne Weinreich, 

Veksø, bilag 4: 1). 

NGO-diskurs 

Den diskurs, vi har valgt at kalde NGO-diskursen, henviser til opfyldelsen af et socialt mål, der har 

politiske aspekter, og som ligger uden for økonomisk incitament. 

”Det er, fordi det rimer på sundhed, det rimer på skoleveje, lokalkvarterer, livskvalitet, mindre 

trafik, og de gener, som er koblet til det osv.” (Troels Andersen, Fredericia Kommune, bilag 12: 1). 

Sundhed og livskvalitet rimer på NGO, det handler om at gøre verden til et bedre sted. Citatet 

vidner om et socialt mål, der ligger uden for et økonomisk incitament. I citatet bliver der dog også 

trukket på en offentlig diskurs, da skoleveje og lokalkvarterer har konnotationer til byrum og 

byudvikling. 

Kræftens Bekæmpelse trækker i høj grad på en NGO-diskurs i deres fokus på sundhed og fysisk 

aktivitet som primært mål for deres virke.  

”Kræftens Bekæmpelse (...) beskæftiger [sig] med at fremme cykling i Danmark, og (...) 

vores baggrund for at gøre det er simpelthen, at vi arbejder med at fremme fysisk aktivitet 

generelt set, og det gør vi, fordi der er en sammenhæng mellem kræft og fysisk aktivitet. Så 

jo mere fysisk aktiv man er, jo mere forebygger man kræft.” (Simon Rask, Kræftens 

Bekæmpelse, bilag 2: 1). 

Selvom Marianne Weinreich ikke eksplicit bruger ordet social (som i corporate social 

responsibility), kan vi ud fra konteksten konkludere, at hun mener, Veksø har et socialt ansvar. 

”[D]et er jo en måde, at Veksø som virksomhed kan vise noget corporate responsibility.” 

(Marianne Weinreich, Veksø, bilag 4: 3). 
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Markedsføringsdiskurs 

Respondenterne drager på en markedsføringsdiskurs, når de taler om branding, da branding er et 

begreb, der er udviklet inden for marketing af produkter og virksomheder (Mordhorst & 

Østergård 2010: 12). Det kommer bl.a. til udtryk i følgende citater: ”[D]et er et kampagneelement, 

men vedvarende. Altså i Odense, hvor jeg selv satte det første op [cykelbaromenter], altså det 

første i verden, ik’, altså folk går jo stadig og tager billeder af det, turister står og kigger på det, 

læser hvad der står på bagsiden – det er bybranding.” (Troels Andersen, Fredericia Kommune, 

bilag 12: 3). ”[V]ores engagement i Cykelambassaden (...) har været med til at cementere vores 

brand i forhold til cyklisme.” (Marianne Weinreich, Veksø, bilag 4: 2). ”[C]ykling bliver brugt i 

Danmark til at brande sundhed.” (Simon Rask, Kræftens Bekæmpelse, bilag 2: 3). 

Globaliseringsdiskurs 

Når respondenterne taler om at gøre Danmark eller dele af Danmark kendt internationalt, drager 

de på en diskurs omkring globalisering. Som nævnt tidligere kommer branding fra en 

markedsføringsdiskurs, men i dette tilfælde er den artikuleret sammen med en 

globaliseringsdiskurs. Nationbranding og citybranding er hybrider af to diskurser (Mordhorst & 

Østergård 2010: 12). ”Vi vil gerne ud og brande Danmark som cykelland.” (Marianne Weinreich, 

Veksø, bilag 4: 3). ”[M]en vi vil gerne være Danmarkskendt og måske også lidt mere uden for 

Danmark.” (Troels Andersen, Fredericia Kommune, bilag 12: 1) 

National diskurs 

Den nationale diskurs står i direkte kontrast til globaliseringsdiskursen, idet fokus her 

udelukkende er på det nationale marked. ”[V]ores fokus er langt mere på en dansk kontekst og en 

dansk videreudvikling af cykelkulturen end det er egentlig at være så fokuseret på at udbrede den 

danske cykelkultur.” (Simon Rask, Kræftens Bekæmpelse, bilag 2: 1).”[Vi] er ikke interesserede i at 

deltage i det hele. Vi har f.eks. en mere tilbagelænet rolle, når det vedrører internationale 

relationer og markedsføring af Danmark som cykelnation.” (Erik Oddershede, Danske 

Cykelhandlere, bilag 9: 1). 

Netværksdiskurs 

Vi har identificeret det, vi vil kalde en netværksdiskurs, som er meget gennemtrængende i CED. 

Line Stærk fra Aros Kommunikation betegner CED som ”det gode selskab” (Line Stærk, Aros 

Kommunikation, bilag 7: 1), og 12 ud af vores 13 respondenter nævner netværket som en 
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væsentlig del af CED (bilag 1-12). Fællesskabet, som netværket associeres med, kommer ofte til 

udtryk gennem et inkluderende ’vi’, som nævnt i tidligere afsnit. ”Det er jo netop styrken, at vi er 

så forskellige (...) og vi ville gerne være endnu bredere, hvis vi ku’.” (Troels Andersen, Fredericia 

Kommune, bilag 12: 5). ”[V]i er en organisation, som består af offentlige, altså offentlige partnere 

– det er kommunerne, vi er private virksomheder, og vi har NGOer.” (Marianne Weinreich, Veksø, 

bilag 4: 3). 

10.2.3 Delkonklusion 

Denne høje grad af interdiskursivitet er interessant for vores opgave af to årsager. For det første 

forhindrer nogle af de forskellige identiteter, der er forbundet med de forskellige diskurser, 

gensidigt hinanden – der er antagonistiske forhold – og det vil medføre begrænsninger for, 

hvordan CED kan organisere deres samarbejde og i sidste ende deres kommunikation. For det 

andet er interdiskursiviteten udtryk for en udvikling i den bredere sociale praksis. Denne udvikling 

kan være basis for fremtidige muligheder for CED, idet hybriden af tidligere adskilte diskurser 

både er konstitueret af og konstituerende for samfundets udvikling. Disse forhold vil være fokus 

for resten af afsnittet. 

10.3 Antagonisme 

Som nævnt er antagonisme diskursteoriens begreb for konflikt og opstår, når forskellige 

identiteter gensidigt forhindrer hinanden (Jørgensen & Phillips 2010: 60). Når vi taler om 

identiteter, er det interessant at nævne, at subjektet ifølge Laclau & Mouffe altid er fragmenteret 

(2001: 121-122). Subjektet positioneres forskelligt i forskellige diskurser (ibid.: 115) og indtager 

dermed flere subjektpositioner på samme tid. Det behøver ikke nødvendigvis at være 

problematisk, da man ofte ikke tænker over, at man indtager forskellige subjektpositioner i løbet 

af en dag. Konflikten, eller antagonismen, opstår først, når modstridende diskurser forsøger at 

udfylde det samme sociale rum samtidigt (Jørgensen & Phillips 2010: 54). Vi vil i det følgende 

analysere antagonismer, som kommer til udtryk i forholdet mellem medlemskabet af CED og 

arbejdet i primærvirksomhederne. 

Medlemmerne indtager flere subjektpositioner, hvilket i de fleste tilfælde går ubemærket hen. 

Dog opstår der et antagonistisk forhold, når én subjektposition udelukker en anden. Vi ser det 

f.eks. hos Marianne Weinreich fra Veksø, der må erkende, at hendes position i hendes 

primærvirksomhed har udelukket hendes position hos CED i forbindelse med e-mail signaturen, 

”Nogen bruger Cykelambassaden i e-mailsignatur, det har jeg også haft indtil for nylig, men så fik 

vi nogle retningslinjer om, at så er der sådan noget corporate omkring, hvordan sådan en må se 
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ud osv.”
11

 (Marianne Weinreich, Veksø, bilag 4: 4). Hermed har den ene subjektposition udelukket 

den anden. Dette er til trods for, at Veksø på mange andre områder anvender CED i deres 

kommunikation (Marianne Weinreich, Veksø, bilag 4). Denne udelukkelse er ikke gennemgående 

for medlemmerne, da ikke alle er underlagt samme restriktioner fra primærvirksomhedens side. 

Det gælder f.eks. Pablo Celis fra Aarhus Kommune, der anvender CEDs logo i relevante 

sammenhænge, ”Ja altså, hvis jeg får en henvendelse på noget fra Tyskland f.eks., så vedlægger 

jeg altid CED-logoet på den mail, jeg sender videre til dem, hvor der står, vi er en del af det.” 

(Pablo Celis, Aarhus Kommune, bilag 13: 1). 

Også Erik Oddershede fra Danske Cykelhandlere er i et antagonistisk forhold når det handler om, 

hvorvidt han repræsenterer sin primære virksomhed eller CED. ”[N]år jeg er ude, er det i form af 

mit job som direktør for Danske Cykelhandlere. Min primære opgave er at repræsentere Danske 

Cykelhandlere og ikke Cykelambassaden.” (Erik Oddershede, Danske Cykelhandlere, bilag 9: 4). 

Her hersker der ingen tvivl om, at subjektpositionen, som Erik Oddershede indgår i qua hans 

arbejde som direktør for Danske Cykelhandlere, udelukker hans position som medlem af CED. 

Heller ikke VisitDenmark inddrager CED i projekter, hvor det ellers virker oplagt. På spørgsmålet 

om hvorvidt de i en fælles annoncering med en anden CED-partner brugte CEDs logo, var svaret 

klart: ”Nej, det har vi slet ikke haft, nej.” (Ditte Møller Munch, VisitDenmark, bilag 3: 7).  

Disse tre eksempler er klare tegn på, at det, når der opstår et antagonistisk forhold mellem 

subjektpositionerne i henholdsvis CED og primærvirksomheden, er positionen i 

primærvirksomheden, der indgår i en midlertidig lukning, som udelukker positionen i CED. Helt 

overordnet set kan man sige, at når der opstår et antagonistisk forhold, er det som oftest 

primærvirksomheden, der vægter højest. 

”Men udfordringen er jo hele tiden, at når vi er i dialog med nogen, jamen så er vi det jo 

primært som dem, vi er i os selv [primærvirksomhederne], og så har vi Cykelambassaden 

med som det her lille ekstra, som lige er prikken over i’et (…).” (Marianne Weinreich, Veksø, 

bilag 4: 6). 

Lignende udsagn kommer til udtryk i ovennævnte citat af Erik Oddershede, som også 

understreger, at han repræsenterer Danske Cykelhandlere og ikke CED. Dette kan have stor 

                                                           

11
 Det skal tilføjes, at Veksø igen må anvende CED-logo i deres e-mail signatur. 



 52 

betydning for det videre arbejde med kommunikationsstrategien, da det skal afgøres, om 

antagonismerne er så store, at man skal overveje at centralisere kommunikationen mere. 

Ydermere kan der, på baggrund af CEDs ad hoc-tilgang til organiseringen af arbejdet samt deres 

økonomiske situation, herske usikkerhed omkring varigheden af samarbejdet. Denne usikkerhed 

kan have konsekvenser for medlemmernes loyalitet. Det er nemt at forestille sig, at 

medlemmerne ikke har interesse i at engagere sig yderligere i et samarbejde, der hviler på så 

usikkert et grundlag. 

10.4 Flydende betegnere 

De flydende betegnere, vi har identificeret i vores tekst, er de tegn, som de forskellige diskurser 

inden for diskursordenen, CED kæmper om at indholdsudfylde. Selvom antagonismer ofte 

indeholder artikulation af flydende betegnere (Laclau & Mouffe 2001: 136), er det ikke alle 

flydende betegnere, der giver anledning til antagonismer, da artikulationerne ikke nødvendigvis 

gensidigt forhindrer to diskurser. Laclau & Mouffe nævner f.eks., hvordan den flydende betegner 

mand konstrueres i forskellige religiøse, juridiske og andre diskurser (2001: 116). For vores 

analyse betyder det, at forskellige medlemmer ønsker at tillægge de flydende betegnere en 

bestemt betydning, på trods af at de sagtens kan forstå signifikansen af andre 

betydningstilskrivninger. Vi har identificeret tre flydende betegnere: cykelambassade, 

medlemskab og kommunikation. 

Cykelambassade 

Cykelambassaden er, som tidligere nævnt, det danske ord for Cycling Embassy of Denmark. Ordet 

cykelambassade denoterer en hybrid mellem to diskurser, der hidtil har været adskilt. Cykel eller 

cykling har konnotationer til fritid, transport og kultur (set i dansk sammenhæng) - altså en 

national diskurs. Ambassade har derimod konnotationer til Danmarks interesse i internationale 

eller globale forhold - en globaliseringsdiskurs. Cykelambassaden italesættes som en helhed, men 

det er en helhed, der fra forskellige sider investeres med forskelligt indhold. Flydende betegnere, 

der henviser til en helhed, kalder Laclau en myte (Jørgensen & Phillips 2010: 51). 

Den nationale diskurs’ indholdsudfyldning af myten cykelambassade kommer til udtryk, når f.eks. 

Lone Andersen siger: ”[D]er er det mest de samarbejdspartnere vi har herhjemme i Danmark, 

synes jeg, der giver inspiration.” (Lone Andersen, Frederiksberg Kommune, bilag 11: 1). Simon 

Rask har også fokus på det nationale: 
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”[V]i er nationalt funderet, vi får jo vores penge fra danskerne, og danskerne går ud fra, at 

når de giver deres penge, så er det med et fokus på danskerne, når de giver penge til 

Kræftens Bekæmpelse, og det skal vi selvfølgelig sørge for at have in mente.” (Simon Rask, 

Kræftens Bekæmpelse, bilag 2: 3). 

Erik Oddershede trækker på den nationale diskurs, når han siger: ”[V]ores opgave er at servicere 

de danske cykelhandlere, som jo har deres virke i Danmark og ikke internationalt.” (Erik 

Oddershede, Danske Cykelhandlere, bilag 9: 1), men han er samtidig bevidst om den dobbelte 

betydning af ordet cykelambassade.  

”[D]et er en cykelambassade. Og i det ord ligger det, at man har mulighed for at oplyse om 

forskellige ting og tage imod besøgende. (...) F.eks. hvis en journalist fra udlandet søger 

information, kan vedkommende henvende sig til Cykelambassaden. (...) Men hvis 

organisationen skulle laves om, skulle den måske ikke hedde Cykelambassaden, men 

Cykelnetværk i stedet.” (Erik Oddershede, Danske Cykelhandlere, bilag 9: 2). 

Citatet vidner om, at der er bevidsthed blandt medlemmerne om, at en globaliseringsdiskurs også 

forsøger at indholdsudfylde myten cykelambassade. Dette ses konkret hos blandt andre Lars 

Gemzøe og Mai-Britt Kristensen: 

”Hvad er det, det her cykling kan? Derfor er der også en vis hype internationalt om cykling. 

Og hvordan kan vi formidle vores viden videre? Noget af det, vi har snakket om, er i højere 

grad at få lagt et internationalt perspektiv.” (Lars Gemzøe, Gehl Architects, bilag 8: 4). 

”København vil rigtig gerne arbejde med grøn vækst. Vi vil gerne bruge det til at promovere 

Danmark i udlandet, og Cykelambassaden er en god mulighed for at gøre dette.” (Mai-Britt 

Kristensen, Københavns Kommune, bilag 10: 1). Og senere siger hun: ”Københavns 

Kommune ser det som Cykelambassadens mission at hjælpe med at brande Danmark.” 

(ibid.: 6).  

Dette syn på missionen deles flere steder, bl.a. hos Ditte Møller Munch:  

”Som jeg forstod det i sin tid, så har det handlet om, at man synes, det var et godt netværk, 

et godt udviklingspotentiale at kunne være med til netop at brande den her cykelkultur som 

København og resten af Danmark jo er så kendt for.” (Ditte Møller Munch, VisitDenmark, 

bilag 3: 1). 

Når der blandt forskellige medlemmer trækkes på henholdsvis den nationale diskurs og 

globaliseringsdiskursen, kan det betyde, at CED vil have svært ved at fordele arbejde. Vi vil i afsnit 
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10.5.1 argumentere for, at det i det postmoderne samfund er vanskeligt at adskille det lokale fra 

det globale og vice versa. 

Medlemskab 

Det har gennem vores interviews vist sig, at der er to forskellige holdninger (eller 

betydningstilskrivninger) til, hvad det vil sige at være medlem af CED, hvilket medfører en 

udbredt konflikt omkring opfattelsen af arbejdsfordeling. I vedtægterne står der under paragraf 3 

stk. 2: ”Netværket er baseret på, at medlemmerne – ud over betaling af kontingent – gennem 

aktiv deltagelse bidrager til løsning af Cykelambassadens opgaver.” (bilag 15). Det er dog ikke 

alle, der er opmærksomme på dette punkt. 

”Man kunne godt professionalisere os lid, og forpligte os i en anden grad, altså, vi betaler jo 

et kontingent, det kunne godt indeholde nogle forpligtigelser mere end: Nu er du med (…) 

Der er jo ikke noget nedskrevet.” (Line Stærk, Aros Kommunikation, bilag 7: 5). 

I kontrast hertil siger Lise Bjørg fra Dansk Cyklist Forbund: ”Ifølge vedtægterne er medlemmerne 

forpligtet til at deltage aktivt i arbejdet.” (bilag 1: 3). Der hersker således usikkerhed om, hvorvidt 

et medlemskab er gældende ved betalt kontingent, eller hvorvidt det kræves, at man deltager i 

projekter. 

Vores interviewguide indeholdt ikke direkte spørgsmål til forpligtigelserne, så vi er ikke stødt på 

andre lige så direkte formuleringer som hos Line Stærk, men vi har en formodning om, at ikke alle 

kender til de nedskrevne vedtægters indhold eller i hvert fald tillægger aktiv deltagelse en meget 

åben fortolkning, der baseres på individuelle til- og fravalg. ”[D]e af Cykelambassadens 

medlemmer, som har med eksport at gøre, får måske mest glæde af medlemskabet. Og det 

bakker vi gerne op om, men det er ikke det hele, vi har interesse i at deltage i.” (Erik Oddershede, 

Danske Cykelhandlere, bilag 9: 1). 

Det er ikke vores opfattelse, at der er nogen klar forventningsafstemning i CED om, hvad 

samarbejdet indebærer. Ditte Møller Munch siger bl.a. omkring forbedringen af samarbejdet: 

”Men netop så vil det kræve, at der var nogle aktiviteter, der blev omdrejningspunkt, hvor 

VisitDenmark også så sig selv, og det gav god mening i forhold til den indsats, vi i forvejen 

gør.” (Ditte Møller Munch, VisitDenmark, bilag 3: 4). 

Disse forskellige betydningstilskrivninger af medlemskab – fra forventninger om aktiv deltagelse 

over ingen forventninger til en fri til- og fravælgelse af, hvor den aktive deltagelse ligger – kan 
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have betydninger for arbejdet, der bliver udført i CED. Dette er muligvis en af årsagerne til, at 

flere efterspørger højere grad af forventningsafstemning.  

”[D]er tror jeg måske, at der skal være nogle overordnede drøftelser mellem den 

brandingansvarlige, cykelinternationalansvarlige og Cykelambassaden om, hvordan man 

får tilpasset de her roller, sådan så der bliver en klar forventningsafstemning om, hvordan 

man samarbejder omkring en fælles markedsføringsindsats, hvis det er det, man finder ud 

af, man er interesseret i at gøre.” (Ditte Møller Munch, VisitDenmark, bilag 3: 3). 

I andre tilfælde er forventningsafstemningen blot kaldt at ’systematisere’ (Troels Andersen, 

Fredericia Kommune, bilag 12: 5) eller at ’organisere’ (Lone Andersen, Frederiksberg Kommune, 

bilag 11: 2). 

Disse kampe om at indholdsudfylde den flydende betegner medlemskab, hvilket har indflydelse 

på opfattelsen af arbejdsfordelingen hos CED, har således konsekvenser for graden af aktiv 

deltagelse. Det ses bl.a. i flere interviews, hvor ”Tordenskjolds soldater” (Malene Kofod Nielsen, 

COWI, bilag 5: 7; Marianne Weinreich, Veksø, bilag 4: 5) bliver nævnt. CED er en frivillig 

organisation, hvor medlemmerne er med gennem et positivt tilvalg. De vælger selv, hvilke 

projekter de deltager i: ”[D]et er jo nok et grundvilkår i noget, der minder om en frivillig 

organisation, det er, at der er nogen, altid nogen Tordenskjolds soldater, og nogle ildsjæle, som 

trækker et lidt tungere læs end andre.” (Marianne Weinreich, Veksø, bilag 4: 5). Denne skæve 

arbejdsfordeling kan være afstedkommet af en manglende forventningsafstemning. ”Men at man 

ligesom skærer det til, så det matcher bedre, hvad forventningerne er til hinandens indsats i det 

her Cykelambassadesamarbejde.” (Ditte Møller Munch, VisitDenmark, bilag 3: 4). Den skæve 

arbejdsfordeling skyldes ikke, at medlemmerne ikke ønsker at deltage aktivt, men snarere et 

manglende helhedsbillede, hvor hvert enkelt medlem på den ene side ikke ved, hvad der 

forventes, og på den anden side ikke har en fuld forståelse for, hvordan CEDs projekter kan smitte 

positivt af på primærvirksomhederne. 

Denne ulige arbejdsfordeling kan i fremtiden medføre, at nogle projekter ikke bliver realiseret, 

fordi der mangler hænder til at bære opgaven. 

Kommunikation 

Ligesom med medlemskab er der forskellige opfattelser, hvad angår kommunikation, og hvem der 

har det overordnede ansvar for at kommunikere CEDs budskaber og dermed udbrede kendskabet 

til organisationen. Nogle medlemmer bruger aktivt CED i deres kommunikation og kan se en 
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fordel heri, blandt andre Line Stærk fra Aros Kommunikation. De bruger bl.a. CED eksplicit, fordi 

det viser, at de er en del af ”det gode selskab” (Line Stærk, Aros Kommunikation, bilag 7: 5). 

Kræftens Bekæmpelse derimod har ikke samme ønske om at eksplicitere deres medlemskab, ”Det 

er så ikke der, hvor vi har så meget behov for at have andre legitimitetsstempler. Det er som regel 

os, der er legitimitetsstemplet, når vi går ind og samarbejder med andre.” (Simon Rask, Kræftens 

Bekæmpelse, bilag 2: 2). 

Det er således individuelt i hvor høj grad, man anvender CED proaktivt i sin kommunikation. 

Medlemmerne er splittede, og der er ikke nogen ensretning, hvad angår ekstern kommunikation. 

Veksø anvender CED i relevante forbindelser: ”[V]i gør alt, hvad vi kan, for at fortælle om 

Cykelambassaden og vores engagement der, også i vores interne kommunikation.” (Marianne 

Weinreich, Veksø, bilag 4: 2), hvorimod Kræftens Bekæmpelse ikke har nogen intentioner herom, 

”[M]en set som Kræftens Bekæmpelse, at vi bruger Cykelambassaden og vores medlemskab som 

et aktiv i vores egne eksterne eller interne kommunikation? Nej det forestiller jeg mig ikke, nej.” 

(Simon Rask, Kræftens Bekæmpelse, bilag 2: 2). 

Ligeledes er der ønsker om, at CED som helhed skal være ansvarlig for mere organiseret 

kommunikation, hvilket blandt andre Mai-Britt Kristensen fra Københavns Kommune 

efterspørger: 

”Men for Københavns Kommune vil det være rigtig vigtigt at nå en situation, hvor 

Cykelambassaden selv fortæller, hvem de er, så det ikke er os, der hele tiden fortæller, hvem 

de er. Det vil vi selvfølgelig gerne, men det skal være naturligt, at Cykelambassaden taler på 

vegne af sig selv og os som medlemmer.” (bilag 10: 4). 

Samtidig er der andre medlemmer, som mener, de selv kan blive bedre til at kommunikere såvel 

eksternt som internt. ”Altså, det er faktisk noget vi lige her i sidste uge over en frokost sad og 

snakkede om, at det skulle vi nok være bedre til (…).” (Malene Kofod Nielsen, COWI, bilag 5: 2). 

Ovenstående udtalelser vidner om forskellige forventninger til medlemmernes såvel som CEDs 

aktive kommunikation. Da CED på nuværende tidspunkt kun består i kraft af medlemmerne og 

ikke har nogen kommunikationsmedarbejder ansat til at varetage denne post, kan det skabe 

nogle udfordringer at øge graden af kommunikation, der kommer direkte fra CED. 

De forskellige betydningstilskrivninger af kommunikation behøver ikke at udelukke hinanden. 

Man kan sagtens forestille sig, at kommunikationen kom både fra CED og de enkelte 

medlemsorganisationer, men vores pointe er, at det kan vise sig at være vanskeligt at koordinere 

indsatsen og opnå den optimale gennemslagskraft, når CED ikke har nogen strategi. 
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10.4.1 Delkonklusion 

Kombinationen af de forskellige betydningstilskrivninger af cykelambassade, medlemskab og 

kommunikation kan have forskellige implikationer. Selvom betydningstilskrivningerne af de 

flydende betegnere ikke nødvendigvis gensidigt udelukker hinanden, kan de have indflydelse på 

CEDs koordinerede indsats på flere områder. Vi er kort kommet ind på, hvad en manglende 

kommunikationsstrategi kan komme til at betyde. Flere respondenter har givet udtryk for 

manglende forventningsafstemninger og struktur i samarbejdet. Der er ingen strategi for, hvor i 

ordet cykelambassade fokus skal ligge – altså på det nationale eller på det internationale – på 

hvilke tidspunkter og hvad det kræver af medlemmerne, men som vi vil argumentere for i næste 

afsnit, kan man ikke let adskille det nationale fra det internationale. Den manglende strategi for 

kommunikation og organisering vil være fokus for afsnit 11.0. 

10.5 Social praksis 

Det bredere samfundsmæssige perspektiv, som Fairclough (1995) kalder den sociale praksis, vil 

være fokus for dette afsnit. Her vil vi for det første afdække relationerne mellem den diskursive 

praksis og diskursordenen. For det andet vil vi kortlægge de delvist ikke-diskursive sociale og 

kulturelle relationer og strukturer, der skaber rammen for den diskursive praksis. Det kan ikke 

gøres med KDA alene, og vi vil derfor inddrage anden teori, der belyser den sociale praksis, hvilket 

i vores analyse er teori om den samfundsmæssige udvikling. Vi vælger at se det i lyset af 

samfundets udvikling mod det postmoderne samfund, globalisering, velfærdsstaters 

transformering til konkurrencestater og virksomheders øgede politisering. 

Den høje grad af interdiskusivitet kan forstås som en hybrid af flere diskurser, der før var adskilte. 

Vi ser dette som karakteristisk for organisationer i det postmoderne samfund, der er 

karakteriseret ved stadig større grad af kompleksitet. Laclau & Mouffe siger om disse avancerede 

industrielle samfund, at de er fundamentalt asymmetriske. Asymmetrien består i, at der er 

opstået en hastig udbredelse af forskelle, og at der findes mange forskellige 

betydningstilskrivninger til de sociale interaktioner, vi indgår i. Derudover er det vanskeligt at 

gøre elementer til momenter gennem en lukning i en diskursiv artikulation (2001: 96), det vil sige 

at fjerne alle flertydigheder i diskurserne. Det kan ses som en konsekvens af et postmoderne 

samfund med mere plads til individuel autonomi, forskellighed og selvrealisering (Inglehart 1997: 

12). 

De syv diskurser, vi har identificeret, er aldrig entydige, fordi de andre diskurser truer med at 

destabilisere dem. Markedsføringsdiskursen gør indtog på tværs af diskurser, der ikke tidligere 

har benyttet markedsføringens strategier eller artikulationer (Anholt 2007; Mordhorst & 
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Østergård 2010: 12). NGO-diskursen og den offentlige institutionsdiskurs trues af den private 

virksomhedsdiskurs, idet der stilles krav til, at NGOer og offentlige institutioner i højere grad 

ledes som private virksomheder (Anholt 2007; Thyssen 2008: 95-96).  

I den forbindelse skal det dog nævnes, at der ikke er noget nyt i, at eksempelvis offentlige 

institutioner benytter teknikker fra den kommercielle sektor i opbygningen af et godt nation- eller 

citybrand. Det nye består i, at det først er inden for de seneste årtier, at marketingdisciplinen er 

blevet anset for at kunne bruges til andet end promovering, nemlig som strategi i taktisk 

planlægning og internationale relationer (Anholt 2007: 15). 

10.5.1 Glokalisering 

Interdiskursiviteten ses også i sammensmeltningen af det lokale og det globale, glokalisering. 

Termen glokalisering er ifølge The Oxford Dictionary of New Words skabt ved at blande ordene 

global og lokal (1991: 134). Roland Robertson (1995) pointerer, at man ikke kan adskille det lokale 

fra det globale – begge aspekter påvirker hinanden. Det er således svært at antage et nationalt 

perspektiv isoleret fra et internationalt. Ole Thyssen understreger, at ”alt lokalt omgives af en 

sværm af alternativer, som hentes fra hele kloden.” (2008: 137). Det, vi antager som værende 

lokalt, er konstitueret af og konstituerende for det globale. Cerny nævner, hvordan nationale 

politiske modeller har indflydelse på global økonomi. Samtidig nævner han, hvordan 

globaliseringen vil skabe politisk pres for ensartethed i nationale politikker (1997: 274). 

Glokalisering har dermed betydning for CED, som skal være omstillingsparat til at tilpasse sig 

tendenser både i det nære lokale miljø og på et globalt plan. Som nævnt opererer CED ud fra 

både et nationalt og et internationalt perspektiv. Teorien om glokalisering pointerer, at det lokale 

og det globale ikke kan undgå at sameksistere. Til trods for at nogle medlemmer af CED er 

nationalt og andre internationalt orienterede, kan de godt se, at deres arbejde ikke er begrænset 

til et rent nationalt eller internationalt fokus. Det kommer bl.a. til udtryk hos Erik Oddershede, 

der siger, at når CEDs aktiviteter omtales i udlandet, er det med til at fastholde politikere, og 

dermed gavner det Danske Cykelhandlere på et nationalt plan (Erik Oddershede, Danske 

Cykelhandlere, bilag 9: 3-4) og hos Simon Rask, der siger: ”[V]i er jo nationalt funderet (...) men 

derfor er vi jo stadigvæk også interesserede i, at resten af verden også er fysisk aktive.” (Simon 

Rask, Kræftens Bekæmpelse, bilag 2: 3). 

Hybriditeten ses også i folks sociale relationer og identiteter, der ikke længere baseres på faste 

sociale positioner, men skabes gennem forhandlinger i hverdagens interaktioner (Giddens 1991: 

88-98). Folk kan dermed selv være med til at bestemme, hvilke sociale relationer de indgår i. CED 

er i høj grad et eksempel på afvisningen af faste sociale positioner og en udbredelse af den 
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individuelle autonomi til at forhandle sine egne positioner i samfundet. Det er ikke længere 

umuligt for før adskilte identiteter at arbejde sammen. Også Zygmunt Bauman understreger, at 

identitet ikke er en fastlåst størrelse. Individet, og som vi tolker det også organisationer og stater, 

skal konstant være parate til at ændre og tilpasse deres mål. Det handler således om at kunne 

ændre retning inden man opdager, at den nuværende kurs er forældet (2001: 126). Dette kan ses 

i tæt forbindelse med postmodernismen, hvor der netop lægges vægt på selvrealisering og øget 

autonomi. 

10.5.2 Konkurrencestaten 

I takt med globaliseringen har virksomhedsdiskursen været med til at transformere nationalstater 

til konkurrencestater (Brincker 2010: 66). Cerny indleder sin artikel med at skrive: ”The 

transformation of the nation-state into a ’competition state’ lies at the heart of political 

globalization.” (1997: 251), og beskriver endvidere i sin artikel The Competition State Today, 

hvordan staten i dag arbejder strategisk ud fra en neoliberalistisk tankegang og et 

globaliseringsperspektiv (Cerny 2008: 2). Dette skal forstås på den måde, at konkurrencestaten i 

dag indeholder både den neoliberale stat, som er etableret på tanken om pro-konkurrence og 

pro-markedsregulering, men den ophøjer samtidig dette konkurrenceimperativ til et globalt 

niveau (ibid.: 3). Velfærdsstaten er blevet til en konkurrencestat, som indeholder en konflikt 

mellem dem, der formår at udnytte konkurrencens muligheder, og dem, der bærer byrden ved 

mindre velfærd (ibid.: 13), idet konkurrencestaten forpligtiger individer til at tage ansvar for aktiv 

deltagelse i den kollektive opgave at fremme vækst (Kaspersen 2007). 

Med Cernys egne ord er staten i dag i gang med en kommercialisering af sig selv, hvilket har til 

formål at øge konkurrenceevnen for de nationale industrier. Økonomisk udvikling handler med 

andre ord i dag mere om globale trends end om nationale politikker (2008: 13). 

En trend, som for os at se er opstået i forbindelse med postmodernismen og udviklingen af 

konkurrencestaten, er et stort fokus på grøn vækst. Postmodernismen har givet anledning til nye 

værdier og livsstile (Inglehart 1997: 23), hvor mindre fokus på økonomisk velstand har givet plads 

til værdier, der omhandler livskvalitet, fordi materiel velstand har nået et punkt, for det Inglehart 

kalder diminishing returns (1997: 63), det vil sige, at mere økonomisk velstand ikke medfører 

højere livskvalitet. 

Det globale fokus på grøn vækst afspejles i den offentlige debat om internationale samarbejder 

og forhandlinger på området (Bennetsen 2010; Ritzau 2010a; Ritzau 2011), herunder 

klimakonferencer som COP15 i december 2009. Europa-Kommissionen har en afdeling for Climate 
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Action, der har udarbejdet strategier for blandt andet klimaforandring, drivhusgasser, transport 

og CO2-udslip.12
 Vores nationale svar på det øgede fokus på grøn vækst ses i rapporter som 

HOGMD 2007-2010 og HOGMD 2011-2012, som begge nævner Danmark som grøn nation, og 

artikler om Danmarks placering på området for grøn vækst i forhold til andre lande (Arrouas 

2011) samt visioner for fremtiden (Færgeman & Nørring 2010; Jensen et al. 2010; Ritzau 2010b). 

I den globale konkurrence om investeringer er det konkurrencestatens opgave at mobilisere 

samfundets ressourcer til forbedring af dets konkurrenceevne (Pedersen 2007). 

Konkurrencestaten ser dermed fremad og skal skabe nationale strategier for at gøre samfundets 

økonomiske, politiske og kulturelle dimensioner komplementære (ibid.). Det vil blandt andet sige, 

at offentligt/privat samspil er blevet almindeligt (Kaspersen 2007). I takt med neoliberalismen 

bliver konkurrencestaten også nødt til at lægge ansvaret for opgaveløsning decentralt på grund af 

kravet om tilpasning fra udefrakommende ændringer (Pedersen 2007). Samtidig bliver den nødt 

til at undergå konstant forandring i takt med de internationale organisationers spredning af best 

practice (ibid.). 

CED kan anskues som et resultat af udviklingen af konkurrencestaten, og selvom de ikke er et 

decideret produkt af den nationale strategi (HOGMD 2007-2010 og HOGMD 2011-2012), falder de 

stadig naturligt ind under den strategi, der er udarbejdet. Cykelkultur er et område, som Danmark 

kan bruge som konkurrenceparameter, og udviklingen har gjort det muligt for organisationen at 

arbejde løsningsorienteret med relativt frie rammer. CED kunne meget vel gå hen og blive en 

model for fremtidens tværindustrielle samarbejder i konkurrencestaten. 

10.5.3 Politisering 

Vi introducerer begrebet om politisering, fordi CED afspejler denne tendens. Virksomheders 

politisering er opstået, fordi politik er eksploderet, som Christian Frankel (2004) har udtrykt det. 

Politik er ikke længere forbeholdt politikere og politiske institutioner, men har bredt sig og 

inkluderer nu virksomheder, som i dag i stigende grad deltager i regulering af samfundet. Milton 

Friedmans synspunkt, at virksomheders eneste sociale ansvar er at øge deres profit (Friedman 

1970), er ikke længere gældende. Der sættes i dag højere krav til virksomheder, også politisk. 

Denne eksplosion af politik kommer bl.a. til udtryk i mange virksomheders CSR-politikker. 

Virksomheder bliver holdt ansvarlige for miljø- og samfundsproblematikker, og det forventes, at 

de deltager aktivt i diskussionen og om muligt i problemløsning. Samtidig med at der lægges mere 
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ansvar over på virksomhederne, giver det dem også mulighed for politisk indflydelse. 

Virksomheder kan således indirekte påvirke politiske beslutninger, fordi de interagerer med 

politikere og andre, som direkte er med til at træffe politiske beslutninger (Christian Frankel 

2004). 

Denne politisering er især interessant for CED, der gennem deres arbejde ønsker at påvirke 

samfundet i en cykelorienteret retning. Gennem øget lobbyisme kan de skabe mere politisk 

opmærksomhed omkring cyklen som transportmiddel og dermed forbedre forholdene, både hvad 

angår sikkerhed, infrastruktur og allokering af økonomiske ressourcer. CEDs virke kan således 

være konstituerende for det bredere samfund, der vil opleve øget fokus på cyklisme. I et større 

perspektiv kan CED være forgænger for at videreudvikle cykelkulturen i Danmark og forme den i 

udlandet. CED har ikke som mange andre virksomheder et økonomisk incitament, og 

profitoptimering er derfor ikke et eksistensgrundlag. Derimod er det netop deres ønske at påvirke 

det bredere samfund i en, for dem, ønsket retning. CED kan som sagt være konstituerende for det 

bredere samfund, men på samme tid konstitueres organisationen bl.a. af de variabler i 

omverdenen, som vedrører øget fokus på miljøet, byliv, transport etc. Man kan således sige, at 

CEDs interessefelt påvirker tendenser i samfundet og vice versa, og virksomheders politisering gør 

det lettere for organisationer som CED at få indirekte indflydelse.  

Et eksempel på, hvordan man kunne forestille sig, at CED kunne få politisk indflydelse, kunne 

f.eks. være gennem Københavns Kommune, som har sat konkrete mål inden for cykelområdet.13 

Det kan være med til at sætte standarden, som andre kommuner kan vælge at følge, og måske 

påvirke politikere til at stille krav til kommuner om højere prioritering af cykelområdet. 

10.6 Sammenfatning 

CED kan ses som en organisation, der er konstitueret af den sociale praksis, men den vil samtidig 

være konstituerende for den sociale praksis i fremtiden. Fairclough anskuer diskurs som en 

handling, der altid er socialt og historisk funderet, men som også er konstruerende eller 

konstituerende for det sociale (Fairclough 1995: 131). CED kan således forstås som en afspejling 

af og en drivkraft mod et postmoderne samfund. Den samfundsmæssige udvikling har 

afstedkommet muligheder for, at en organisation som CED kan operere med de målsætninger, 

den har, og organisere dens samarbejde på den måde, den gør. Samtidig vil CED være med til at 

konstituere den sociale verden fremover. 
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Sat ind i en bredere samfundsmæssig sammenhæng indikerer vores interviews, at der er opstået 

en mulighed i det postmoderne Danmark for, at diskurser, der før var adskilt, kan operere på 

samme terræn. Det åbner op for store muligheder for samarbejde, at diskurser ikke længere 

fremstår som entydige artikulationer, men åbner op for andre fortolkninger. 

I forlængelse af den bredere kontekst med branding af Danmark, som vores speciale opererer 

under, er der netop i handlingsplanerne for branding af Danmark (HOGMD 2007-2010 og HOGMD 

2011-2012) lagt op til et større samarbejde mellem private virksomheder, offentlige institutioner 

og NGOer. Vi ser CED som værende en drivkraft mod det tætte samarbejde, der er lagt op til i 

disse handlingsplaner, og som vi har nævnt tidligere, er der ingen indikationer på, at samarbejdet 

i CED vil blive mindre udbredt. Organisationen vil måske ikke blive meget større, men måden at 

arbejde sammen på kan vinde indpas på bekostning af den tidligere opdeling mellem privat, 

offentlig og NGO. 

Diskursanalysen understreger, at CED står over for nogle udfordringer i forhold til deres 

kommunikation. Der ses nogle klare konflikter i forbindelse med de forskellige subjektpositioner, 

medlemmerne indtager. Dette ses både i form af det ekskluderende ’vi’ og det inkluderende ’vi’ 

og i forbindelse med deres arbejde i primærvirksomhederne. Tendensen er, at 

primærvirksomhederne er første prioritet, hvilket ikke nødvendigvis er problematisk, men der 

skal blot skabes en forventningsafstemning, så alle er indstillet på, hvad der forventes, og 

ligeledes hvad der er muligt. 

Som det ses i den sociale praksis, er CED både under indflydelse af det sociale, men er også i høj 

grad med til at skabe en sociokulturel forandring, hvor skellet mellem privat/offentlig udviskes og 

står sammen om et bredere budskab. Dermed fremstilles virkeligheden og sociale relationer på 

en ny måde, som bl.a. kommer til udtryk i form af den høje grad af interdiskursivitet. CEDs 

budskaber såvel som organisationsopbygning falder naturligt i med den postmoderne 

samfundsudvikling, hvor vi ser et udbredt fokus på en grønnere nation. CED kan få gavn af denne 

samfundsudvikling i forbindelse med deres arbejde. Det udbredte fokus på miljøet og ønsket om 

at tiltrække flere turister stemmer godt overens med CEDs budskaber, hvilket med fordel kan 

integreres i kommunikationsstrategien. Dette vil vi komme nærmere ind på i afsnit 11.0. 

Det er tydeligt, at alle medlemmer er positivt indstillede over for CED og gerne vil være en del af 

netværket, men der hersker tvetydighed omkring tre væsentlige aspekter: arbejdsfordeling, 

kommunikation og globalt/nationalt fokus. Det kan skabe udfordringer på længere sigt, hvis 

Tordenskjolds soldater ender med størstedelen af projekterne. Ligeledes er det essentielt, at der 
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udarbejdes en strategi for organisationens kommunikation, således at medlemmerne er 

indstillede på, hvornår de selv kan kommunikere CEDs budskaber, og hvornår CED tager det 

overordnede ansvar. 
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11.0 Strategisk kommunikation 

Vi vil i dette afsnit redegøre for vigtigheden af en strategisk kommunikationsindsats. Idealet for 

CED er at blive det, Christensen & Morsing kalder en ambideksteral organisation (2008: 123). 

Ordet ambideksteral er taget fra fysiologien og karakteriserer en person, der kan benytte begge 

hænder lige godt. I organisationssammenhæng karakteriserer det en organisation, der formår at 

balancere mellem på den ene side integration, styring og kontrol og på den anden side 

fleksibilitet og innovation. CED arbejder i komplekse og dynamiske omgivelser, hvilket 

organisationsstrukturen er tilpasset efter. Dette kommer til udtryk i deres løse struktur, flade 

hierarki og generelle postmoderne karakteristika. Det har betydet, at CED indtil nu har arbejdet 

meget fleksibelt, men som såvel organisationsanalysen som diskursanalysen har vist, efterspørges 

der organisering og struktur. Vi mener, at balancen mellem den mere konventionelle organisering 

og struktur og det postmoderne krav om fleksibilitet og innovation kan opnås ved at arbejde med 

van Riels (1995) common starting points (CSP) og de relaterede common end points (CEP) og 

common process rules (CPR) (Christensen et al. 2008: 439). 

CSPer tager afsæt i organisationens værdier og skal danne grundlag for organisationens 

kommunikation (van Riel 1995: 150), men CSPer giver mulighed for fortolkninger, så 

kommunikationen kan tilpasses målgruppen. CSPerne skal ideelt set bruges til at skabe et 

udgangspunkt for en fælles fortælling, der fungerer som identifikationspunkt, der giver plads til 

individuelle fortolkninger af den fælles fortælling. Fordelen ved at arbejde med CSPer er, at der 

lægges op til, at de kan udfordres og eventuelt fornyes eller erstattes, så de tilpasses de 

dynamiske omgivelser. Arbejdet med CSPer giver organisationen mulighed for at være mere åben 

over for nye ideer og hurtigt ændre kurs, når sådanne ideer opstår (Christensen et al. 2008: 438). 

Det samme gør sig gældende for CEPer, som er de (del)mål, organisationen har sat for sig selv. De 

indbefatter bl.a. missionen og konkrete og målbare delmål. I dette arbejde er CPRer 

forudsætningen for, at organisationen kan ændre CSPer og CEPer, så de konstant er tilpasset de 

dynamiske omgivelser og dermed markedets efterspørgsel på innovation. Christensen et al. 

understreger, at CPRer kan være vigtigere end både CSPer og CEPer, fordi de giver en 

organisation mulighed for at udvikle og ændre sig i forhold til de dynamiske omgivelser (2008: 

440). CPRer giver således også mulighed for at ændre CSPer og CEPer (eller betydningen af de 

eksisterende). Vi vil uddybe dette i afsnit 11.4. 

For at kunne opbygge en ambideksteral organisation anbefaler vi, at CED arbejder ud fra CSPer, 

CEPer og CPRer. Ydermere anbefaler vi, at de skal videreudvikle deres fokusområder – fremme af 
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cyklisme over hele verden, markedsføring af Danmark og udvikling af Danmark som cykelland – 

og inddele dem i strategiske arbejdsgrupper, så kommunikation kan tilpasses målgruppen. 

Vi vil gennem en SWOT-analyse blotlægge CEDs nuværende situation og lade denne være 

udgangspunktet for et mere strategisk arbejde med udviklingen af CSPer, CEPer og CPRer. Hvis 

CED formår at implementere disse, har de et godt udgangspunkt for at kunne balancere mellem 

integreret og fleksibel kommunikation, som er vores ideelle ønske med 

kommunikationsstrategien. I afsnit 12.0 vil vi give en opsummering på vores forslag til en 

kommunikationsstrategi for CED, Cykologisk. 

11.1 Corporate communication 

Corporate communication, forstået som ensrettet og stringent kommunikation, har gennem 

årtier været idealet for mange virksomheder. Christensen & Morsing taler om en kropsliggørelse 

af virksomheder, hvor alt virksomheden kommunikerer, skal opfattes som en sammenhængende 

helhed, ”Integreret kommunikation kan defineres som bestræbelserne på at samordne og 

koordinere alle organisationens kommunikationsudtryk, så organisationen fremstår konsistent på 

tværs af medier og målgrupper.” (2008: 35). En række teoretikere understreger mange fordele 

ved integreret kommunikation, bl.a. at skabe konsistente budskaber, præcision i kampagner samt 

minimerede økonomiske udgifter, og fremhæver ligeledes ulemperne ved fragmenteret 

kommunikation, der kan irritere, forvirre og frustrere publikum (ibid.). 

Selvom der er mange åbenlyse fordele ved integreret kommunikation, spørger Christensen & 

Morsing, hvordan det kan kombineres med kravene til den fleksible organisation (ibid.: 122): 

”Hvor corporate communication forudsætter en samling, disciplinering og styring af 

kommunikationsopgaverne, trækker kravet om fleksibilitet i den modsatte retning, dvs. mod 

differentiering, decentralisering, indflydelse og lokal responsivitet.” (ibid.: 126).   

Samfundsudviklingen fordrer ligeledes en mere fleksibel tilgang til kommunikation. Det skal ses i 

forlængelse af det postmoderne samfund, der tillægger individet mere autonomi og 

individualitet. Det postmoderne individ ønsker inddragelse i diskussioner og medindflydelse på 

beslutninger, og derfor skal virksomheder skabe ”(…) fællesskaber, der ikke anfægter deres 

individualitet og myndiggørelse.” (ibid.: 107). Individer skal kunne forholde sig fleksibelt og 

selektivt til de identiteter, de indgår i, hvorfor CSPer kan fungere som et relevant redskab i 

forbindelse med udarbejdelsen af en kommunikationsstrategi.  

Når organisationer nu skal kommunikere et ensartet billede af, hvem de er og samtidig give plads 

til fleksibilitet og individualitet, er det vigtigt med en fælles strategi, der sætter rammerne for 
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kommunikation. ”A company that has a clear generic strategy is likely to perform well. A company 

that does not pursue a clear strategy will tend to be stuck in the middle and thus perform poorly.” 

(Ind 1990, citeret i van Riel 1995: 121). CED har ikke en klart formuleret strategi, men indgår i 

projekter ad hoc og kommunikerer herefter. Dette ses bl.a. i CEDs handlingsplan for 2010 (bilag 

18), der naturligvis er funderet i deres vision og mission, men omhandler enkeltstående projekter. 

Lise Bjørg pointerer, at de arbejder ud fra en årlig arbejdsplan, men samtidig indgår de i projekter 

med en løs tilgang, ”(…) der bliver også nedsat arbejdsgrupper hen ad vejen. De behøver ikke 

nødvendigvis stå i arbejdsplanen, da det kan være udtryk for en pludselig ide.” (Lise Bjørg, DCF, 

bilag 1: 4). Denne tilgang er væsentlig i de dynamiske omgivelser, men suppleret med en mere 

langsigtet strategi kan det skabe klarhed over, hvor organisationen er på vej hen og dermed 

minimere usikkerhed omkring organisationens fremtid. Simon Rask fra Kræftens Bekæmpelse 

udtrykker sin usikkerhed omkring, hvad der skal holde organisationen sammen efter 

markedsføringsfondsmidlerne er opbrugt: 

”For det er ligesom noget af det [penge fra Markedsføringsfonden], der har holdt rammen, 

og der har ligesom været en struktur for det, ik’. (…) Og det er der da en klar udfordring 

med, hvad det er der skal skabe den struktur efterfølgende (...).” (bilag 2: 5). 

Vi vil med udgangspunkt i CEDs mission og vision udarbejde et forslag til CSPer, som skal danne 

grundlag for en kommunikationsstrategi for CED, der lægger vægt på, at al kommunikation er 

forankret i de samme værdier, men at afsender får frihed til at kommunikere, så budskabet bedst 

muligt når den pågældende modtager. Ved at arbejde strategisk med CSPer kan CED skabe en 

form for struktur, der giver medlemmerne en klarere fornemmelse af, hvor de er på vej hen, og 

hvordan de skal komme derhen. 

Vi vil i det følgende afsnit udarbejde en kommunikationsstrategi for CED. Vi vil introducere 

begrebet om corporate identity, fordi virksomheders og organisationers identitet er forankret i 

kommunikation. 

11.2 Corporate identity 

van Riel introducerer corporate identity-programmer, som er en systematisk og langsigtet tilgang 

til organisationers kommunikationsaktiviteter. Målet med et corporate identity-program er at 

opnå et positivt udgangspunkt for relationer med organisationens relevante målgrupper (1995: 

123).   

Vi vil i arbejdet med CEDs kommunikationsstrategi benytte van Riels definition på corporate 

identity: 
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”Corporate identity is the self-presentation of an organisation; it consists in the cues which 

an organisation offers about itself via the behaviour, communication, and symbolism which 

are its forms of expression.” (van Recom, van Riel og Wierenga 1991, citeret i van Riel 1995: 

36). 

De tre elementer adfærd, kommunikation og symboler udgør det, van Riel kalder CI mixet (ibid.: 

28). Et corporate identity-program kan ses som et initiativ fra organisationen rettet mod at styre 

deres kommunikation i bred forstand via adfærd, kommunikation og symboler med det formål at 

skabe en bedre identitet og et bedre image. Image er forstået som de betydninger, et objekt har, 

og hvordan personer relaterer til det, beskriver det og husker det (ibid.: 73). Image er, med andre 

ord, altid en aktiv evaluering eller fortolkning af identiteten (udtrykt gennem CI mixet) fra 

modtageren (Christensen et al. 2009: 213). 

Vi vælger at fokusere på CEDs identitet af to årsager: For det første anvendes begrebet identitet 

ofte som synonym for organisationers måde at præsentere sig selv på gennem adfærd, 

kommunikation og symboler (ibid.). For det andet er identitet blevet omdrejningspunktet for en 

stadig voksende del af professionel kommunikation (Cheney & Christensen 2001: 511), det vil 

sige, at organisationer i stadig større grad bliver nødt til at opretholde et sammenhængende 

billede af, hvem de er, for at kunne opretholde troværdighed og legitimitet uden for 

organisationen (ibid.: 511). Vi vil i kommunikationsstrategien argumentere for, at CED skal 

arbejde struktureret med deres kommunikation og adfærd. Vi vil ikke kommentere yderligere på 

brugen af symboler, ud over det faktum, at de skal være konsekvente i anvendelsen af deres logo. 

Vi vil ikke udarbejde et konkret corporate identity-program, da det forudsætter en kortlægning af 

organisationens strategiske positionering. Da CEDs position ikke er forankret i nogen strategi, vil 

vi starte fra toppen og tage udgangspunkt i CEDs nuværende situation og deres ideelle fremtidige 

position for at kunne udarbejde en effektiv kommunikationsstrategi, som skal være medvirkende 

til at udvikle deres interne og eksterne kommunikation og derigennem deres identitet og image. 

For bedst muligt at danne os et overblik over deres nuværende situation, har vi udarbejdet en 

SWOT-analyse, der blotlægger CED i forhold til interne og eksterne forhold. 

11.2.1 Situationsanalyse 

Vi har i tidligere afsnit identificeret CEDs problematikker som værende manglende strategi for 

organisering, positionering og kommunikation. Disse er de centrale karakteristika ved CED, som 

synes at være konstante, og det er dem, vi vil se nærmere på her. 
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For at blotlægge CEDs nuværende situation, både internt og i forhold til deres omgivelser, har vi 

udarbejdet en SWOT-analyse. Vi vil benytte SWOT-analysen som udgangspunkt for resten af 

vores strategiudvikling. 

Strengths 

Innovativ 

Løst koblet 

Engagerede medlemmer 

Mangfoldighed 

Meget fladt hierarki 

Weaknesses 

Svag økonomi 

Ingen strategi 

Ingen fastansatte 

Tid afsat til arbejde i CED-regi 

Forskellighed 

Opportunities 

Bred accept af målsætning 

Veletableret cykelkultur 

Stærkt netværk 

First movers 

Samtidens fokus på grøn vækst 

Threats 

Manglende sponsorering 

Konkurrence fra andre kulturer 

Kritiske modtagere 

Overkommunikation 

Differentiering 

Figur 4 - (Pickton & Broderick 2005: 151-153) 

van Riel understreger, at der ud fra et kommunikativt synspunkt skal lægges stor vægt på den 

måde, hvorpå strategisk positionering kommer til udtryk i den kommunikative profilering (1995: 

126). Som nævnt har CED ikke nogen strategi for deres positionering og mangler således også en 

kommunikationsstrategi i forhold til at opbygge og vedligeholde en sådan positionering. Der er 

altså en uoverensstemmelse mellem CEDs nuværende position og deres udmøntning af denne 

positionering i deres CI mix, og på denne baggrund mener vi, deres CI mix skal fornys. Dette 

betyder, at den strategiske positionering skal omdannes til kommunikativ profilering (ibid.:128). 

Idet denne profilering er den strategiske positionerings kommunikative udtryk (ibid.), vil det være 

nødvendigt at udarbejde en strategi for kommunikation for hele organisationen. For at denne 

kommunikative profilering kan gøres bredt anvendelig, i alle typer kommunikation og til alle 

relevante målgrupper, vil det være nødvendigt at lokalisere CSPer for kommunikation. Som nævnt 

bør CED inddele deres arbejdsgrupper i forhold til de forskellige interesser, medlemmerne i CED 

har, og som er udtrykt i de forskellige diskurser, vi har identificeret i afsnit 10.2.2. Denne fordeling 

af arbejdet i forhold til CEDs forskellige målsætninger er i et vist omfang udviklet i uddybelsen af 

deres mission (bilag 14). Vi har videreudviklet CEDs tre fokusområder – fremme af cyklisme over 

hele verden, markedsføring af Danmark og udvikling af Danmark som cykelland – og integreret 
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dem i fire strategiske arbejdsområder. Vi har udarbejdet figur 5 for at illustrere, hvordan den 

strategiske udvikling kunne se ud. 

Organisationens strategi 

↓ 

Common starting points for kommunikation 

↓   ↓   ↓   ↓ 
     

 

 

Figur 5 – Definition af common starting points for al organisationel kommunikation 

(van Riel 1995: 129) 

Med udgangspunkt i figur 5 vil vi i det følgende udvikle CEDs overordnede strategi for intern og 

ekstern kommunikation. Vi vil i den forbindelse udarbejde common starting points for al 

kommunikation, common end points og common process rules. Ydermere vil vi uddybe vores 

argumentation for at inddele CEDs målgrupper, og derved kommunikationsindsatser, i strategiske 

grupper. 

11.3 CEDs kommunikationsstrategi 

Ifølge Jens Otto Kjær Hansen (2004) afspejler en overordnet kommunikationsstrategi 

virksomhedens strategi, som kommer til udtryk i dens mission og vision. Den overordnede 

kommunikationsstrategi skal sætte rammen for kommunikation og organisering. Strategien 

adskiller sig derved fra en konkret kommunikationsplan, der beskriver konkrete handlingers 

indhold og tidsforløb. CED havde, som nævnt tidligere, en handlingsplan for 2010 (bilag 18), som 

bærer de karakteristika for en kommunikationsplan, der er beskrevet af Jens Otto Kjær Hansen, 

og CED vil formentlig også lave en for de kommende år. Vi vil imidlertid holde os til den 

overordnede strategi, der sætter rammerne for kommunikation, idet det væsentligste for os at se 

er, at handlingsplanen er forankret i en mere overordnet strategi for, hvor de vil hen, og hvordan 

de skal komme derhen. Vi vil dermed ikke komme med konkrete forslag til handlingsforløb, der 

går i detaljer med kommunikationskanaler, medier etc. 

I forbindelse med udarbejdelse af en kommunikationsstrategi for CED anbefaler vi, at der indføres 

mere struktur og organisering. Flere medlemmer efterspørger professionalisering og 

centralisering, så CED oftere fungerer som direkte afsender i kommunikationssammenhænge. 

Med struktur og organisering henviser vi til, at flere medlemmer har udtrykt, at de gerne så, at 

Byudvikling Sundhed/ 
miljø 

Projekt-
udvikling 

(økonomi) 

Branding af 
Danmark 
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CED var ’first point of contact’, altså at henvendelser blev adresseret direkte til CED, ”(…) prøve at 

gøre det til det første led, at det er der [hos CED], man naturligt finder sin information.” (Mai-Britt 

Kristensen, Københavns Kommune, bilag 10: 2). Mere strukturering efterspørges bl.a. af Line 

Stærk fra Aros Kommunikation, der gerne ser lidt mere topstyring (bilag 7: 5), og Pablo Celis, der 

efterspørger en koordineret indsats (Pablo Celis, Aarhus Kommune, bilag 13: 3). Endvidere 

understreger Simon Rask fra Kræftens Bekæmpelse og Lone Andersen fra Frederiksberg 

Kommune (bilag 2 + 11), at CED nu skal skabe en struktur for, hvad der skal ske, efter pengene fra 

Markedsføringsfonden er opbrugt.  

Mere centralisering og organisering er således en forudsætning for vores videre arbejde med 

kommunikationsstrategien. Vi er opmærksomme på, at CED har knappe økonomiske ressourcer, 

men det ville være optimalt, hvis CED havde en medarbejder, der kunne håndtere indgående 

henvendelser samt være ansvarlig for koordinering og strukturering.   

11.3.1 Formål med kommunikationsstrategien 

Kommunikationsstrategien skal bidrage til at nå CEDs mission: ”Vi bidrager til at fremme 

cyklisme over hele verden – og vi arbejder sammen om at udvikle og markedsføre Danmark som 

cykelland gennem løbende vidensdeling, kommunikation og udvikling af landets cykelkultur.” Og 

det skal gøres i forlængelse af deres vision: ”Danmark skal være verdens førende cykelland – den 

foretrukne kilde, når det gælder viden, dialog og innovation på cykelområdet.” 

Formålet med kommunikationsstrategien er: 

• At skabe balance mellem integreret og fleksibel kommunikation 

• At skabe klarhed for medlemmerne 

• At skabe retningslinjer for kommunikation 

• At forventningsafstemme hvem der er ansvarlig for hvad, og hvordan medlemmerne kan 

bruge hinanden bedre 

• At udbrede kendskabet til CED 

Som nævnt vil vi i udarbejdelsen af en kommunikationsstrategi arbejde med CSPer, CEPer og 

CPRer. Vi vil i det følgende udarbejde CSPer, CEPer og CPRer for CED. 

11.3.2 Common starting points 

CSPerne vil i vores udarbejdelse af en kommunikationsstrategi danne værdigrundlaget for CED. 

Som nævnt skal CSPerne give mulighed for fortolkning, så medlemmernes kommunikation kan 

tilpasses den målgruppe, de søger at ramme. Vi har udviklet seks CSPer, som alle tager afsæt i 
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vores organisations- og diskursanalyse. Vi vil her uddybe, hvorfor vi mener, at netop de seks er 

relevante. 

Rettidighed og relevans 

Hvad skal siges til hvem og hvornår? CED har en bred vifte af interessenter, der er interesserede i 

forskellige aspekter af deres virke. Som anskueliggjort i SWOT-analysen er det en svaghed, at CED 

ikke har nogen strategi for deres kommunikation, men vi mener, at mere struktur og organisering 

vil være en forudsætning for, at en sådan strategi kan implementeres. Samtidig mener vi, at det 

flade hierarki kan være med til at bibeholde en fleksibel tilgang til kommunikation, så deres 

kommunikation er differentieret i forhold til de forskellige målgrupper, således at den mest 

relevante kommunikation kommer ud til den rigtige modtager på det rigtige tidspunkt. 

Sameksistens 

Som vi har redegjort for tidligere i opgaven, består CED af mange forskellige medlemmer med 

forskellige incitamenter for at være medlem. Mangfoldighed og forskellighed er to sider af 

samme sag, men har konnotationer til noget henholdsvis positivt og negativt. Forskelligheden skal 

ikke ses som en barriere, der skal undertrykkes, den skal ses som en mangfoldighed, der skal 

udnyttes proaktivt. Det er vigtigt, at de formår at udnytte hinandens styrker og se de 

enkeltstående kommunikationsindsatser som en del af en overordnet strategisk 

kommunikationsindsats. Der skal findes en optimal balance mellem integration og fleksibilitet. 

Professionalisme 

Hvis CED vil opfylde visionen om, at Danmark skal være verdens førende cykelland, skal der 

kommunikeres professionelt. CSPet professionalisme læner sig op ad de to ovennævnte forstået 

på den måde, at kommunikationen skal ramme de rigtige interessenter og være relevant for dem. 

Derudover skal medlemmerne i CED kunne arbejde professionelt sammen om en fælles mission. 

Det stærke netværk af engagerede medlemmer er en klar fordel og giver mulighed for udvikling af 

en professionel tilgang til kommunikation. 

Engagement 

Hele CEDs eksistensgrundlag hviler på de engagerede medlemmer – ildsjælene – uden hvem, der 

ikke ville være noget CED. 
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Innovation 

I forlængelse af den tidligere diskussion om konkurrencestaten og deres dynamiske omgivelser er 

det et væsentligt element for CEDs fremtidige succes, at de er orienterede mod innovative 

løsninger og udviklinger. CED kæmper på en gang om at differentiere sig selv i forhold til andre 

organisationer, der søger politisk opbakning og økonomisk støtte, og søger samtidig at 

differentiere Danmark som konkurrencestat. CED kan kun lykkes med dette projekt, hvis de er på 

forkant med udviklingen. I den forbindelse er det en fordel, at de er first movers på området 

inden for cykelløsninger. De kan derved selv være med til at sætte rammerne for den fremtidige 

udvikling. 

Ansvarlighed 

Den tidligere diskussion om virksomheders og organisationers politisering understregede, at det i 

stadig højere grad bliver forventet, at organisationer tager del i det sociale eller 

samfundsmæssige ansvar. Med CEDs brede fokus på sundhed, miljø, byudvikling, branding af 

Danmark etc. vil vi hævde, at ansvarlighed kan anskues som en del af deres identitet, som det er 

defineret af van Riel (1995). CEDs mission er forankret i ansvarlighed, og fordelen for dem ligger i 

den brede accept i offentligheden af deres mission, hvilket kan ses i samtidens fokus på grøn 

vækst som nævnt i afsnit 10.5.2. 

11.3.3 Common end points 

CEPerne er de mål, som organisationen har sat for sig selv. I CEDs tilfælde vil et CEP altså være 

deres mission, og alle aktiviteterne, der beskrives i handlingsplanen for 2010 (bilag 18) er også 

funderet i CEDs vision og mission. I operationaliseringen af både CSPer og CEPer er det vigtigt for 

CED at få organiseret sig bedre, som det er blevet argumenteret ovenfor. Motion & Leitch (2002) 

argumenterer netop for, at det er ledernes opgave at sørge for, at alle interaktioner mellem 

organisationen og deres interessenter har udgangspunkt i dens CSPer og CEPer (Motion & Leitch i 

Christensen et al. 2008: 438). Vi vil her supplere CEDs mission med yderligere to CEPer. 

Agenda-setting 

I forlængelse af CSPet ansvarlighed og den tidligere diskussion om politisering skal CED være med 

til at sætte den politiske dagsorden i debatten om grøn vækst, miljø og sundhed. Opfyldelsen af 

CEDs mission kræver politisk opbakning, og der skal derfor lægges et konkret fokus her. 

Samtidens fokus på grøn vækst og kravet til organisationer om aktiv deltagelse i sociale 

anliggender sammen med CEDs netværk af videnstunge og ressourcestærke virksomheder giver 
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muligheder for, at CED kan spille en betydelig rolle i debatten. Vi mener, at CEDs mission bør 

funderes i flere delmål, hvoraf agenda-setting er et. Delmål er det næste CEP. 

Delmål 

Delmålene skal naturligvis konkretiseres, men vi mener, CED er i en bedre position til at kunne 

formulere konkrete delmål, end vi er, da de kender deres omverden bedre, end vi gør. Her skal 

blot nævnes, at vi mener, delmålene skal indeholde mere konkrete aspirationer, som skal opnås 

inden for en given tidsramme. Handlingsplanen for 2010 indeholder beskrivelser af formål for 

hver af de beskrevne aktiviteter, og disse kan betegnes som delmål. De ligger dog meget tæt op af 

visionen og missionen. De konkrete delmål skal efter vores anbefaling kunne aktualiseres, hvilket 

de også er flere steder i handlingsplanen. Dvs. man relativt let skal kunne svare på, hvornår målet 

er nået. En målsætning om at ansøge den statslige cykelpulje om midler er konkret, men en 

målsætning om at markedsføre Danmark som verdens bedste cykelland over for politikere (bilag 

18) kan ikke aktualiseres uden en konkretisering af, hvad succeskriteriet er. Målsætninger kunne 

eksempelvis omhandle et målbart større kendskab til CED nationalt og internationalt – en 

målsætning, der fordrer resultatmåling eller et konkret mål om udbredelse af cyklisme nationalt 

(X % flere skal vælge cyklen frem for bilen på de korte ture inden for Y år). De kunne også 

omhandle tiltrækning af en privat sponsor eller en målbar udbredelse af den danske cykelkultur 

gennem en form for kursuspakker, som Lars Gemzøe foreslår (Lars Gemzøe, Gehl Architects, bilag 

8: 4). 

11.3.4 Common process rules 

Eftersom CED arbejder ud fra et CSP, der hedder innovation, mener vi, det er nødvendigt med 

CPRer, som er retningslinjer, der hjælper medlemmerne i CED med at finde på nye idéer og 

løsninger. Som det vil fremgå, kan CPRer også omhandle nye ideer til, hvordan man arbejder 

sammen og sætte spørgsmålstegn ved CSPerne. De to første CPRer indgår implicit i CEDs 

uddybelse af deres mission (bilag 14), men vi er stødt på udsagn, der vidner om, at de kunne 

effektiviseres. 

Vidensdeling 

I en organisation, der er så løst koblet som CED, er det vigtigt at dele viden, og at alle bidrager. 

Troels Andersen siger, at medlemmerne godt kunne blive bedre til at dele information (Troels 

Andersen, Fredericia Kommune, bilag 5: 5), Lars Gemzøe nævner, at forskellige medlemmer af 

CED godt kunne komme med forskellige indspil (Lars Gemzøe, Gehl Architects, bilag 8: 4), og Ditte 

Møller Munch taler om, at samarbejdet kræver en afstemning af forventninger til de enkelte 
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medlemmer (Ditte Møller Munch, VisitDenmark, bilag 3: 4). Når der ikke er nogen fastansatte til 

at varetage den interne kommunikation, og den tid, medlemmerne kan afsætte til arbejdet i CED, 

samtidig er begrænset, bliver det i særdeleshed vigtigt at organisere og systematisere 

vidensdelingen. For at kunne arbejde sammen mod et fælles mål og undgå at arbejde i forskellige 

retninger, er det vigtigt, de deler den viden de har, så de kan lære af hinandens erfaringer. En ide 

til mere effektiv vidensdeling kunne være oprettelsen af et intranet, der giver medlemmerne 

mulighed for uformelt at dele information, når det passer dem. 

Dialog 

Tesen om overkommunikation (Christensen & Morsing 2008: 86), som beskriver, hvordan 

markedet er blevet mættet med kommunikation, sammen med tesen om den stadig mere kritiske 

modtager af kommunikation (Christensen et al. 2009) fordrer fokus på dialog med interessenter. 

Det er blevet sværere at komme igennem med differentierede budskaber, og det er blevet 

nødvendigt i højere grad at inddrage modtageren i udarbejdelsen af kommunikation. Der stilles 

også i større grad krav til virksomheder om transparens (Christensen & Morsing 2008: 86). Det vil 

sige, at organisationers kommunikation i bred forstand (CI mixet) skal være tilgængelig for alle. 

CED skal være i stand til at tale med deres interessenter, lytte til dem og ændre holdninger. Da de 

opererer i dynamiske omgivelser, er det essentielt, at de er i dialog med deres interessenter. 

Dette er en forudsætning for, at de kan skifte retning, før det bliver for sent. 

Kritisk refleksion 

CED skal være i stand til at tage kritisk stilling til dem selv. Det vil sige, at de skal turde stille 

spørgsmåltegn ved deres identitet og ændre retning, før de finder ud af, at den nuværende kurs 

er forældet. Det indebærer også en kritisk stillingtagen til de etablerede CSPer og CEPer. Som 

Christensen et al. siger, kan CPRer være vigtigere end både CSPer og CEPer (2008: 440). I 

forlængelse af kravet om differentiering og innovation bliver det en nødvendighed at kunne skifte 

retning i takt med omgivelserne. 

11.3.5 Strategisk gruppeinddeling 

Den strategiske gruppeinddeling tager i vores opgave to former. Vi har redegjort for det strategisk 

fordelagtige for CED i at differentiere deres kommunikation og målrette den specifikke 

målgrupper. Vi vil i det følgende kort beskrive CEDs målgrupper. Herefter vil vi argumentere for 

det strategisk fordelagtige i, at CED inddeler sine egne arbejdsgrupper i forhold til deres 

målgrupper, for at kunne arbejde mere målrettet. 
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Målgrupper 

CEDs målgrupper er identificeret i deres vision og mission (bilag 14) og deres handlingsplan for 

2010 (bilag 18). Overordnet har CED følgende syv målgrupper: 

Politikere 

CED kan gennem deres projekter påvirke politikere inden for områderne cyklisme, miljø, sundhed 

og byudvikling og kan derved søge at skabe politisk opbakning. 

Byplanlæggere 

CED kan bidrage med viden om nye og kendte løsninger inden for byplanlægning til såvel 

nationale som internationale byplanlæggere.  

Cykelfagfolk 

Cykelfagfolk, som f.eks. cykelorganisationer fra andre lande, kan sparre med CED, som dermed 

kan inspirere med dansk knowhow. 

Turister 

CED skal gennem branding af Danmark som cykelnation tiltrække flere turister, både deciderede 

cykelturister, men også turister i al almindelighed, der er interesserede i den danske cykelkultur.  

Borgere 

Den almene borger skal opfordres til at cykle mere og benytte sig af de muligheder, Danmarks 

kommuner giver cyklister. 

Pressen 

Som fjerde statsmagt er pressen med til at sætte dagsordenen og når gennem diverse medier ud 

til såvel den brede befolkning som politikere. Pressen vil stort set altid være en relevant 

målgruppe for kommunikation, idet det er et eksternt medie, der forlener CEDs budskaber med 

autoritet og gennemslagskraft (Christensen 2004: 15-16) og kan nå mange af de andre 

målgrupper. 

Sponsorer   

Gennem samarbejder med mulige sponsorer kan CED skabe kapital til at videreføre deres 

eksistens og dermed brande Danmark som verdens førende cykelland. 
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Egne medlemmer 

Teorien om autokommunikation siger, at al ekstern kommunikation virker tilbage på afsenderen 

(Christensen 2004). CEDs eksterne kommunikation bliver gennem det eksterne medie forlenet 

med autoritet, status og gennemslagskraft og forpligtiger derved medlemmerne i CED til at leve 

op til det de kommunikerer. Vi vil komme nærmere ind på autokommunikationens effekt senere. 

Målgrupperne er meget fragmenterede, hvorfor CSPet rettidighed og relevans skal anvendes med 

omtanke. Det er essentielt, at indhold og kommunikationskanaler udvælges og tilpasses 

målgrupperne. Vores ide til, hvordan dette kan gøres, er, som vist i figur 5, at inddele CEDs 

projekter i strategiske arbejdsgrupper, der har hvert deres fokus og derfor også forskellige 

målgrupper. Vi vil her kort redegøre for de fire arbejdsgrupper. 

Arbejdsgrupper 

Som illustreret i figur 5 har vi inddelt CED i de fire følgende arbejdsgrupper: 

Projektudvikling 

Denne arbejdsgruppe udfører projekter, der har til formål at generere profit for 

primærvirksomhederne. Vi har tidligere etableret den private virksomhedsdiskurs, hvorigennem 

nogle af vores respondenter, til trods for deres ideologiske incitament for medlemskab, har givet 

udtryk for, at projekter i CED-regi kan øge indtægten i primærvirksomheden. Bl.a. Marianne 

Weinreich fra Veksø siger, at hun godt kan se, at cykelfremme i Danmark såvel som internationalt 

kan være med til, at de kan sælge det, de kalder urban cycle solutions (Marianne Weinreich, 

Veksø, bilag 4: 1). Man kunne her forestille sig, at cykelfagfolk fra andre lande ville være en oplagt 

målgruppe for at kunne sælge den knowhow og/eller de løsninger, danske virksomheder har. 

Byudvikling 

Man kunne forestille sig, at denne arbejdsgruppe i særdeleshed ville være repræsenteret af 

kommuner, idet byudvikling er deres primære fokus, men også Lars Gemzøe fra Gehl Architects 

understreger, at de ikke har et økonomisk incitament for medlemskabet i CED, men kun er 

interesserede i bykvalitet (Lars Gemzøe, Gehl Architects, bilag 8). Byudvikling er hentet fra den 

offentlige institutionsdiskurs, og de oplagte målgrupper for kommunikation vil være 

byplanlæggere og politikere. 
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Sundhed/miljø 

Denne arbejdsgruppe udspringer af det, vi tidligere har identificeret som NGO-diskursen. Her er 

fokus på de sociale mål, der ligger uden for økonomisk incitament. Arbejdet her vil have et 

politisk aspekt, og arbejdsgruppens kommunikation vil formentlig skulle orienteres mod 

politikere, men naturligvis også mod den almene borger, da det er deres adfærd, der søges 

ændret. Kræftens Bekæmpelse har, som nævnt tidligere, i høj grad fokus på sundhed og kunne i 

den forbindelse godt arbejde sammen med eksempelvis kommuner, der søger at forbedre miljøet 

i byerne ved f.eks. at få folk til at cykle. 

Branding af Danmark 

Vi har identificeret en globaliseringsdiskurs, og i takt med udviklingen af konkurrencestaten, som 

det er beskrevet i afsnit 10.5.2, kan vi ikke se bort fra CED som værende en organisation, hvori 

der kan og skal arbejdes med branding af Danmark. De internationalt orienterede virksomheder 

er interesserede i branding af Danmark som cykelland, men naturligvis er VisitDenmark også 

interesserede i at brande Danmark. Kommunikation vil skulle målrettes turister og 

turistorganisationer. Kommunikation omhandlende, hvordan CED kan være med til at skabe et 

bedre brand for Danmark, kunne ligeledes være interessant information for potentielle 

sponsorer. 

CEDs projekter har naturligvis altid været afgrænsede til specifikke områder som de ovenfor 

nævnte, men vores pointe med den strategiske gruppeinddeling er, at arbejdsgruppernes arbejde 

forankres i strategisk kommunikation med relevante budskaber til de rette interessenter på de 

rigtige tidspunkter. Det skal her nævnes, at vi ikke anskuer arbejdsgrupperne som afgrænsede 

enheder med faste medlemmer. Vi har i vores organisationsanalyse beskrevet, hvordan CED til en 

vis grad er horisontalt specialiserede, men det betyder ikke, at medlemsorganisationerne ikke kan 

deltage i mere end én arbejdsgruppe. De er som nævnt vertikalt udvidede og kan derfor selv 

bestemme, hvilke projekter de vil indgå i. 

11.3.6 Delkonklusion 

Synligheden eller bevidstgørelsen af inddelingen gør det muligt for arbejdsgrupperne at etablere 

konkrete målsætninger for den pågældende gruppe – også målsætninger, der ligger uden for det 

enkelte projekt, der arbejdes på. Det vil sige målsætninger, der er styret af missionen, men er et 

konkretiseret mål for den pågældende arbejdsgruppe på længere sigt. Samtidig er det vigtigt, at 
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de forskellige arbejdsgrupper arbejder sammen og deler viden, som vi har nævnt i CSPerne og 

CPRerne.  

Vi vil i det følgende redegøre for, hvordan man kan opnå denne balance mellem integration af 

arbejde mellem arbejdsgrupperne og fleksibiliteten, der er påkrævet, for at de kan ændre retning 

i takt med omgivelserne. 

11.4 Balance mellem integration og fleksibilitet 

Som vi har nævnt i afsnit 11.0, er det vigtigt at finde en balance mellem integreret 

kommunikation og fleksibilitet. CED er en fragmenteret organisation med en bred vifte af 

målgrupper og arbejdskonstellationer. De CSPer, CEPer og CPRer, vi har introduceret ovenfor, skal 

guide organisationens medlemmer til at kommunikere et overordnet fælles budskab, som er 

tilpasset målgruppen. Fordelen ved at arbejde med CSPer, CEPer og CPRer er, at der lægges op til, 

at de kan udfordres og evt. fornyes eller erstattes, så de tilpasses dynamiske omgivelser. Arbejdet 

med CSPer giver organisationen mulighed for at være mere åben over for nye ideer og hurtigt 

ændre kurs, når sådanne ideer opstår (Christensen et al. 2008: 438). Der er således en balance 

mellem centralisering og decentralisering, hvor der udstikkes nogle rammer, men hvor 

arbejdsgrupperne stadig har en høj grad af autonomi. Centraliseringen skal ses i form af CSPer og 

CEPer, hvor CPRer giver medlemmerne mulighed for at træffe valg, der afspejler omgivelsernes 

krav om fleksibilitet. Hvis det lykkes for CED at finde denne balance mellem integration og 

fleksibilitet, vil den afspejle den ambideksterale organisation. Det stiller dog høje krav til 

horisontal kommunikation, hvilket vi håber at kunne imødekomme ved at opfordre til dialog og 

vidensdeling. 

Figur 6 fungerer som illustration på denne balance mellem centralisering og decentralisering. 

Denne arbejdsproces stemmer godt overens med CEDs organisationsstruktur, der bygger på 

arbejdskonstellationer, der varierer efter projektets formål. 
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Figur 6 - Balance mellem centralisering og decentralisering i organisationel integration 

Som nævnt i SWOT-analysen eksisterer der nogle trusler som f.eks. konkurrence fra andre 

kulturer, forskellighed og overkommunikation. Disse aspekter skal CED konstant være 

opmærksomme på, og qua deres arbejde med CSPer, CEPer og CPRer, som alle er kontingente, får 

de mulighed for hurtigt at kunne reagere og tilpasse sig ændringer i omverdenen. CPRerne 

vidensdeling, dialog og kritisk refleksion opfordrer medlemmerne til kontinuerligt at sætte 

spørgsmålstegn ved status quo, og dermed er CED, efter vores overbevisning, i stand til at kunne 

reagere på de dynamiske omgivelser.   

Figur 7 viser, hvorledes forskellige projekter kan tilpasses og ændres over tid, hvis man arbejder 

med CPRer. 
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Figur 7 - udviklingen af CSPerne ifbm. kritisk reflektion (Christensen et al. 2008: 441) 

Som det kan ses, er CPRer (i særdeleshed CPRen kritisk refleksion) udgangspunkt for udviklingen 

af CSPerne. Dette kan både være udviklingen af nye CSPer eller en ny fortolkning af de 

eksisterende CSPer. Videreudviklingen af CSPerne er vigtige for CED, eftersom de, som nævnt 

tidligere, opererer i dynamiske omgivelser og derfor er nødt til at være fleksible i forhold til 

omgivelserne. 

Den fleksibelt integrerede organisation som Christensen et al. (2008) beskriver den, anerkender 

forskellighed og variation i modsætning til den konventionelle organisation, der søger kohærens i 

alle kommunikationsbegivenheder. Det, vi ønsker at opnå hos CED, er, at de har et fælles 

udgangspunkt for kommunikation, der giver arbejdsgrupperne grundlag for at kommunikere det 

bedste budskab til den ønskede målgruppe. I forlængelse heraf vil vi kort ligestille CEDs 

kommunikation med det, Simon Torp (2006) har kaldt en jazzet variant af integreret 

kommunikation. Det skal forstås således, at medlemmerne i CED har frihed til at komponere 

deres kommunikationsbudskaber ud fra nogle fælles retningslinjer, kommunikationsstrategien. 

Ligesom i et jazzorkester er alle i CED lige, og hvis de arbejder ud fra overbevisninger som 

rettidighed og relevans, sameksistens og professionalisme kan de kommunikere budskaber, der er 

målrettet målgruppen, men som ikke strider mod hinanden. 
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11.5 Sammenfatning 

CED befinder sig i en situation, hvor deres positionering ikke er forankret i en strategi og derfor 

heller ikke i strategisk kommunikation. Vi har i udviklingen af en kommunikationsstrategi for CED 

taget udgangspunkt i deres nuværende situation for at kunne arbejde med deres corporate 

identity, der er defineret af van Riel (1995) som en selvrepræsentation af organisationen gennem 

adfærd, kommunikation og symboler. 

Samfundsudviklingen samt CEDs organisationelle opbygning har fordret et øget fokus på 

corporate communication, der på én gang kan integrere virksomheders og organisationers 

kommunikation og samtidig være fleksibel nok til individuelle fortolkninger, således at 

kommunikationen kan tilpasses målgruppen. Som Christensen & Morsing formulerer det, handler 

det altså ideelt set om at skabe en fortælling, der fungerer som identifikationspunkt og 

fortolkningsgrundlag for organisationens medlemmer. Fortællingen skal med andre ord give plads 

til forholdet mellem den fælles historie og den enkeltes rolle i historien (2008: 153). 

For at kunne skabe denne ambideksterale organisation har vi etableret seks common starting 

points, diskuteret udviklingen af nogle common end points samt foreslået tre common process 

rules. 

Formålet med disse CSPer, CEPer og CPRer er at skabe en mere strategisk og målrettet 

kommunikation, og vi har i den forbindelse yderligere foreslået CED, at de inddeler deres 

projekter i strategiske arbejdsgrupper, hvis projekter ofte vil være orienterede mod specifikke 

interessenter. 

Vi har for overskuelighedens skyld nedenfor lavet en kort opsummering af vores anbefalinger til 

en kommunikationsstrategi for CED. 
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12.0 Det er cykologisk! 

Formål med CEDs kommunikationsstrategi er: 

• At skabe balance mellem integreret og fleksibel kommunikation 

• At skabe klarhed for medlemmerne 

• At skabe retningslinjer for kommunikation 

• At forventningsafstemme, hvem er ansvarlig for hvad, og hvordan kan medlemmerne 

bedre bruge hinanden 

• At udbrede kendskabet til CED 

Dette skal opnås gennem følgende CSPer (eller følgende opskrift [RESAPI]): 

Rettidighed og relevans 

Engagement 

Sameksistens 

Ansvarlighed 

Professionalisme 

Innovation 

CED skal arbejde kontinuerligt med disse værdier/CSPer, og for at opnå CEPer – som at fremme 

cyklisme over hele verden og være agendasættende – skal de arbejde ud fra filosofien om 

vidensdeling, dialog og kritisk refleksion.   

Overordnet har CED følgende målgrupper: 

• Politikere  

• Byplanlæggere 

• Cykelfagfolk 

• Turister 

• Borgere 

• Pressen 

• Sponsorer 

• Egne medlemmer 

Kommunikation til disse målgrupper skal således tilpasses, så den lever op til de nævnte CSPer. 

For at lette denne proces, har vi inddelt CED i fire strategiske arbejdsgrupper: projektudvikling, 

byudvikling, sundhed/miljø og branding af Danmark. Hvis CED arbejder kontinuerligt med de 

nævnte CSPer, CEPer og CPRer, vil de være i stand til at skabe en god balance mellem integreret 

og fleksibel kommunikation og dermed kommunikere et realistisk billede af, hvem CED er, hvad 

de står for, og hvordan de arbejder. Vel at mærke et billede, der er tilpasset den konkrete 

målgruppe. 
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13.0 Perspektivering 

Vi har i vores analyse anskuet den nystartede organisation Cycling Embassy of Denmark (CED) i 

lyset af Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2007-2010 (HOGMD 2007-

2010) og Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark 2011-2012 (HOGMD 2011-

2012). Den kommunikationsstrategi, vi har udarbejdet, har naturligvis til formål at give CED et 

bedre grundlag for arbejdet med deres vision og mission, men anskuet i en bredere 

samfundsmæssig kontekst er det formålet, at den skal gøre det muligt for CED i højere grad, end 

det er tilfældet nu, at bidrage til den internationale branding af Danmark. 

Vi mener, at CEDs arbejde falder naturligt ind under de indsatser, der er bestemt i HOGMD 2007-

2010 og HOGMD 2011-2012, og at CED i den forbindelse bør organisere deres arbejde aktivt i den 

retning. Dog ligger der, som Pedersen (2007) understreger, noget paradoksalt i globaliseringen. 

Paradokset ligger implicit i diskussionen om konkurrencestaten i afsnit 10.5.2., som understreger, 

hvordan markeds- og konkurrenceorienteringen i den neoliberale stat er blevet ophøjet til et 

globalt niveau. CED vil gerne udbrede cyklisme internationalt og dele dansk knowhow på 

området, men samtidig er det i forhold til den internationale brandingindsats målet at gøre 

cyklisme til et differentieringselement og konkurrenceparameter. 

Ydermere overlader staterne myndighed til internationalt orienterede organisationer for på den 

måde at fordre globalisering, men samtidig tvinges disse organisationer til at styrke deres egen 

nationale rolle. Der er med andre ord national konkurrence. For CED betyder det, at deres fokus 

er og altid vil være tosidet. De er internationalt orienterede, jf. deres vision og mission, men de 

bliver nødt til konstant at differentiere sig fra andre nationale organisationer, der f.eks. søger 

politisk opbakning eller økonomisk støtte gennem eksempelvis HOGMD 2011-2012. 

En anden tendens, som udviklingen af det postmoderne samfund har medført, er, at grænserne 

mellem intern og ekstern kommunikation er blevet udvisket. Det betyder, at ekstern 

kommunikation også henvender sig til den interne målgruppe – medarbejderne. Christensen 

(2004) og Christensen & Morsing (2008) taler således om den autokommunikative effekt, når en 

kommunikator på en gang er afsender og modtager af sine egne budskaber, og når det primære 

(eksterne) budskab træder i baggrunden til fordel for koden eller omstændighederne omkring 

budskabet. 

CEDs eksterne kommunikation har med andre ord ikke kun en ekstern effekt eller et eksternt 

formål. Eksterne medier forlener budskaber med autoritet og status, så når budskaber 



 84 

annonceres i et eksternt medie, forpligter det organisationen i mere fundamental forstand 

(Christensen 2004: 18). Drivkraften i autokommunikation er netop, at organisationer arbejder 

kreativt med forskellen mellem det, den er, og det, den gerne vil være (Christensen & Morsing 

2008: 145). Som nævnt i afsnit 11.4, skal det gøres ved at skabe rum for lokale fortolkninger og 

derved sikre medejerskab i organisationens identitet, således at medlemmerne har en interesse i 

at leve op til det, de har forpligtiget sig til gennem den eksterne kommunikation. 

I forlængelse af kravet om større gennemsigtighed hos virksomheder, har intern kommunikation 

(i bred forstand – CI mixet) også en ekstern effekt. Hos CED betyder det, at deres adfærd i form af 

samarbejde, professionalisme, engagement etc. kommunikerer stærkt til eksterne interessenter. 

Christensen & Morsing understreger, at troværdighed forudsætter integration af intern og 

ekstern kommunikation (2008: 155). Integration af intern og ekstern kommunikation skal forstås 

på samme måde som balancen mellem integration og fleksibilitet i kommunikation, som nævnt 

ovenfor, hvor sammenhæng ikke forudsætter enstemmighed, men blot forudsætter, at den 

eksterne kommunikation, der forpligtiger organisationen, er forankret i intern adfærd (forstået 

som kommunikation). 

Med ovenstående diskussion in mente er det nødvendigt at tilføje, at teori er normativ. Det 

betyder, at teorien er et ideal, vi stræber efter, og al teori er, som Mintzberg understreger, en 

simplifikation af virkeligheden (1983: 283). Set i dette perspektiv er det relativt simpelt at 

udarbejde en kommunikationsstrategi med udgangspunkt i idealet om balance mellem 

integration og fleksibilitet. Det er mere komplekst at inkorporere det i praksis, og det er en 

kontinuerlig proces, der kræver engagement, tid og ressourcer. Vi har fundet frem til, at 

engagementet er der, men tiden og ressourcerne er begrænsede, og dette kan blive en af de 

største udfordringer for CED. 

I forlængelse af inkorporeringen af vores kommunikationsstrategi ligger der nogle udfordringer, 

der kan begrænse CEDs arbejde mod at nå deres mission og vision. Disse udfordringer ligger i 

manglende tid og ressourcer. Vores kommunikationsstrategi sigter bredt, da den forsøger at 

inkorporere mission og vision, hvilket indbefatter en mere centraliseret og organiseret tilgang til 

kommunikation. Det forudsætter flere økonomiske og menneskelige ressourcer. Der står i CEDs 

handlingsplan for 2010, at organisationen har en passende størrelse og sammensætning (bilag 

18), men denne holdning er begrænsende i forhold til ønsket om at kunne varetage den store 

opgave det er at være et samlet videnscenter. Den organisationsform CED har på nuværende 

tidspunkt kan betyde, at de vil få svært ved at leve op til den stigende efterspørgsel, der er efter 

dansk cykelviden. En udfordring ved vores kommunikationsstrategi er, at CED, som 
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organisationen ser ud nu, ikke kan varetage deres position som den foretrukne kilde inden for 

cykelviden, hvis udviklingen på området fortsætter. Det vil kræve mere end en ad hoc-tilgang. Det 

vil kræve mere organisering og strukturering, hvilket kun kan opnås, hvis der investeres flere 

menneskelige og økonomiske ressourcer. 

Vi har i starten af afsnittet om strategisk kommunikation skelnet mellem en 

kommunikationsstrategi og en handlingsplan, hvor handlingsplanen er en konkretisering af, hvad 

organisationen skal gøre for at nå de mål, der er fastsat i kommunikationsstrategien (Hansen 

2004: 129). Hvis CED vælger at benytte (dele af) vores anbefalinger, kunne det være interessant 

efterfølgende at være med i udviklingen af en handlingsplan for kommunikationen for de 

kommende år i forbindelse med konkrete projekter, men som nævnt tidligere har vi på 

nuværende tidspunkt ikke den fornødne information til at kunne gøre dette. Når pengene fra 

Markedsføringsfonden er brugt op, står CED overfor en udfordring med at skaffe sig flere midler. 

Bestyrelsen i Fonden til Markedsføring af Danmark har fastlagt datoen for ansøgninger til støtte 

for 2011 og 2012 til den 27. april 2011 og den 20. september 2011. Det kunne være spændende 

at følge CED i forbindelse med en ansøgning, og det kunne ligeledes være spændende at følge 

dem, hvis de vælger at forsøge at skaffe en sponsor. Dette ville nødvendigvis forudsætte en 

strategisk tilgang til kommunikationen med den potentielle sponsor, hvor vores anbefalinger kan 

bruges som udgangspunkt. 
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14.0 Konklusion 

Vi har med udgangspunkt i en organisationsanalyse samt en diskursanalyse af Cycling Embassy of 

Denmark (CED) udarbejdet en kommunikationsstrategi for organisationens fremtidige arbejde. Vi 

er kommet frem til, at det kan være hæmmende for CEDs arbejde, at de ikke har nogen 

nedfældet strategi for deres kommunikation, idet de opererer i meget dynamiske omgivelser, der 

stiller høje krav til organisationers evne til at omstille sig. CED opererer i et marked, hvor de skal 

være konstant innovative for at kunne konkurrere, men for at CED kan finde på de innovative 

løsninger, der skal sætte Danmark på verdenskortet, når det gælder cykelviden og -løsninger, skal 

omgivelsernes krav til fleksibilitet kombineres med en strategi, der integrerer organisationen. 

Vi har, ved at kombinere Lars Thøger Christensen & Mette Morsings (2008) syn på corporate 

communication med Cees van Riels (1995) common starting points og de beslægtede common 

end points og common process rules, udviklet en strategi for, hvordan CED kan opnå den 

nødvendige balance mellem organisationel integration og fleksibilitet. I udarbejdelsen af 

kommunikationsstrategien har vi identificeret CEDs målgrupper, og med udgangspunkt i fælles 

CSPer, CEPer og CPRer har vi foreslået, hvordan de kan organisere deres arbejde i strategiske, 

semiautonome arbejdsgrupper, der hver arbejder med mere konkrete målsætninger end 

missionen ”at fremme cyklisme i hele verden” – målsætninger, hvis kommunikative forankring er 

målrettet specifikke interessenter. 

Hele CEDs virke er blevet anskuet ud fra en samfundsmæssig udvikling, vi, jf. Roland Inglehart 

(1997), har valgt at kalde postmodernismen. Vi har anskuet CED som værende et eksempel på en 

organisationsform, der er afstedkommet i forbindelse med denne udvikling, og vi har i den 

forbindelse diskuteret, hvordan organisationer som CED, i takt med virksomheders politisering og 

velfærdsstaters transformation til konkurrencestater, er afspejlinger af denne udvikling og 

samtidig kan bidrage til den i fremtiden. Udviklingen skal ses både i en lokal og en global 

sammenhæng, hvor offentlige/private samarbejder er blevet almindelige i udviklingen af 

strategier for nationers sociale ansvarlighed over for deres indbyggere samt strategier for 

mobilisering af samfundets ressourcer til forbedring af dets konkurrenceevne globalt set. 

Set i lyset af CEDs vision og mission (bilag 14) valgte vi fra start at udarbejde en 

kommunikationsstrategi, der kunne passe ind under handlingsplanerne for offensiv global 

markedsføring af Danmark (HOGMD 2007-2010; HOGMD 2011-2012). Udarbejdelsen af nationale 

strategier som HOGMD 2007-2010 og HOGMD 2011-2012 kan ses som et udtryk for udviklingen 

af konkurrencestaten samt virksomheders politisering, idet der opfordres til offentlige/private 
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samarbejder i udarbejdelsen af tiltag, og CEDs virke falder derfor naturligt ind under 

handlingsplanerne. Udgangspunktet for handlingsplanerne er, at Danmark gennem strategisk 

branding af positive og konkurrencemæssigt fordelagtige sider kan øge opmærksomheden 

omkring og kendskabet til Danmark på det globale marked. Vores argumentation er, at CED, i 

kraft af organisationens fokus på et område, Danmark kan bruge som konkurrenceparameter, kan 

bidrage positivt til den samlede indsats, der bliver gjort for at brande Danmark internationalt. 

Vores cykelkultur er unik, og det er et område, vi kan differentiere os på. I takt med det øgede 

fokus på sundhed, miljø og trængsel i byerne har udlandet i stigende grad kig på dansk cykelkultur 

og danske cykelløsninger. CED er blevet etableret for at kunne varetage denne efterspørgsel, men 

organisationen er stadig ny, og som vores analyse viser, skal de gennem en læreproces og finde 

ud af, hvordan de vil organisere sig i fremtiden. Hvis CED formår at organisere sig efter en konkret 

og målrettet strategi, ser vi et stort potentiale for, at de kan bidrage til udviklingen af den danske 

cykelkultur samt branding af Danmark. 
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16.0 Bilag14 

 

                                                           

14
 I bilagene 1-13 er der enkelte rettelser i interviewpersonernes udtalelser. Rettelserne er sket på 

opfordring af interviewpersonerne selv, og er markeret med rød i teksten. 


