
Dato: 28.08.13 

 

 

 

JDK & DB – Det frivillige sponsorarbejde 

 

                

 

 

Af: Rikke Sejer Berg 

Uddannelse: Cand.ling.merc – kommunikation & engelsk 

Vejleder: Jonas Mikdal Andersen – Institut for Interkulturel Kommunikation & 

Ledelse 

Antal typeenheder:181.681 

Antal normalsider:79,9 



I 
 

EXECUTIVE SUMMARY 
 

Judo & Wrestling – The voluntary sponsorship work 

This thesis examines how small, voluntary sport organizations through communications efforts 

can optimize their stakeholder relations, with the purpose of improving and strengthening the 

image of the sport and, over time, increase the possibility of sponsorships and fundraising.  The 

investigation is based on a comparative analysis of two Danish sports organizations within judo 

and wrestling. 

The theoretical framework in which the thesis investigates the problem statement consists of 

three parts. Firstly, theory concerning stakeholder relations is applied to investigate how the two 

sports organizations deal with their existing stakeholders using relatively few resources. This part 

includes the division of primary and secondary stakeholders, the role of management within 

stakeholder relations and the approach to stakeholder relations (normative, descriptive and 

instrumental approach). Secondly, theory within the area of image creation and sponsoring is 

applied. The purpose of this theory is to investigate image-creation in organizations, using 

corporate image theory, and to look at the connection between a corporate image and the 

possibility of sponsorships. Thirdly, corporate identity theory is applied to support the previous 

theories as corporate identity is the foundation of the creation of an image and, furthermore, 

crucial to how an organization communicates with its stakeholders.  

The analysis is based on 4 qualitative interviews of key figures within the two organizations, to 

get an insight into their thoughts and work regarding stakeholder relations and image creation. 

Furthermore, three external interviews have been performed with companies, categorized as 

possible sponsors. The external groups were chosen in order to investigate the problem statement 

from the perspective of the sponsor and to get more detailed and profound knowledge about the 

subject.  

Overall, the applied theories state that successful stakeholder relations require the identity of the 

organization, including values, mission and vision, to be deeply integrated into all corners of the 

organization. The better integrated the identity is, the more trustworthy the communication to 

stakeholders will be. When the organization is perceived as trustworthy, the possibility of a strong 

image increases which, in connection to the problem statement, in turn can increase the 
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possibility of sponsorships. The empirical investigation shows that the two case organizations 

have relatively little focus on internal communication, causing different working patterns and 

goals within the organizations. Furthermore, the organizations have a gap between their actual 

vision, mission and values and how they communicate and promote themselves to external 

stakeholders. Both organizations have the goal of attracting more members and a vision to be 

more than just their sport. However, they both promote themselves through the elite and the 

“stars” of the sport, which are two controversial points. The external interviews showed that 

companies often look for sponsorships connected to socially responsible projects or values, in 

contrast to just sports and elite, as they also look for a collaboration, which can improve their 

image.  

The conclusion of the thesis is built on the argument that the organizations in question are 

compelled to improve their internal communication, with the purpose of making the corporate 

identity a more integrated part of the entire organization. Thereby, they will be able to bring the 

employees (the clubs) into the strategy and enable consistent communication to external 

stakeholders. Finally, the organizations have to close the gap between their corporate strategy 

and their actual communication to external stakeholders, by changing the focus point of their 

communications efforts. By promoting the organizations through a socially responsible or socially 

benefitting perspective, they will reach a wider group of people, which could be beneficial to their 

main goal of more members. Additionally, through a socially responsible perspective, they 

respond to requirements of possible sponsors.  
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FORORD 

I løbet af perioden januar 2013 til august 2013 er en enkelt idé blevet til den afsluttende opgave – 

det færdige speciale. Perioden, og ikke mindst processen, har været yderst interessant og lærerig, 

både fagligt og personligt. Jeg vil gerne benytte dette forord til at rette en tak til alle de folk, der 

har været del af processen, lige fra samarbejdspartnere og kilder til personlig støtte.  

Først og fremmest stor tak til min vejleder Jonas Mikdal Andersen for et godt samarbejde og 

yderst motiverende og konstruktiv vejledning gennem hele specialeprocessen.  

Dernæst rettes en stor tak til de to caseorganisationer, Judo Danmark og Brydning Danmark, som 

sagde ja til deltagelse undersøgelsen. Uden deres samarbejde havde jeg ikke kunne skrive det 

ønskede speciale. I denne forbindelse vil jeg også gerne takke alle mine interviewpersoner, fra 

henholdsvis Judo Danmark, Brydning Danmark, DIF, Post Danmark og Elite Fysioterapi, som har 

været villige til at bruge tid på at lade sig interviewe. 

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke mine nærmeste, som har lagt ører til både brok og 

begejstring og har støttet og opmuntret gennem hele processen. 

 

København, august 2013 
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1. INTRODUKTION  

1.1 INDLEDNING 

De seneste år er der på verdensplan sket en væsentlig stigning på ”kampsportsmarkedet”, hvor 

især MMA (Mixed Martial Arts)1 er gået hen og blevet en stærk spiller.  

”The high profile of modern MMA promotions such as UFC and Pride has fostered an accelerated 

development of the sport (…) UFC commentator Joe Rogan claimed that martial arts evolved more in 

the ten years following 1993 than in the preceding 700 years combined.” (Mixed martial arts).  

Også i Danmark er MMA blevet mere og mere populært, med stigende medlemstal, i de klubber 

der tilbyder sporten. Bl.a. klubben CSA, som kun tilbyder MMA sport, er blevet en I/S virksomhed 

med fuldtidsansatte trænere og nylig lokaleforøgelse til crossfit træning (CSA.dk). På verdensplan, 

og også i Danmark, får MMA sporten mere og mere medieplads, sponsering og ”fighters” på 

kontrakt. Især UFC (Ultimate Fighting Championship)2, som er den hurtigst voksende 

sportsorganisation i verden, har sat sig tungt på kampsportsmarkedet og er efterhånden blevet en 

stor industri og et brand, med eget tøjmærke, magasin, dvder, kontrakt med FOX Sports Media 

Group, fanklub etc. (The UFC). Denne stigning af MMA har medført et stort pres på de mindre 

kampsportsorganisationer, som i forvejen kæmper med medlemstal og generel synlighed på 

markedet. Her er tale om de gamle traditionelle og mere ”rene” kampsportsgrene som karate, 

judo, brydning og ju-jitsu, som er nødsaget til at have mere fokus på den øgede konkurrence ved 

at søge nye måder, hvorpå der kan opnås et stærkt image og konkurrencemæssige fordele.  

Udover konkurrencen fra den stærkt voksende MMA sport, har stigningen af ”fitness center 

kulturen” og crossfit gjort det svært for mindre sportsorganisationer i Danmark, at tiltrække og 

fastholde medlemmer.  Især store kæder som Fitness DK og Fitness World, som bl.a. også tilbyder 

kamprelaterede holdtræninger og ubegrænset træning, tvinger mindre sportsorganisationer til at 

tænke nyt og anderledes, for at forbedre deres position på markedet, både mht. forøgelse af 

medlemstal, sponsorater og fundraising indtægter og i forhold til imagedannelse. Et væsentligt 

element her er arbejdet med de stakeholdere, som er tilknyttet eller kan tilknyttes en frivillig 

organisation, idet et godt samarbejde med disse bl.a. kan have indflydelse på sponsormuligheder, 

fundraising og dannelsen af et godt image, i den kontekst organisationen befinder sig i. Kort sagt 

er en sportsorganisations stakeholdere essentiel for den generelle markedsføring af sporten, idet 
                                                           
1
 MMA sporten, der er eksploderet i USA gennem shows som UFC, kan ses som en sammenkobling af 

grundelementerne fra Kickboxing, brydning og Brazilian Jiu Jitsu. 
2
 UFC tilhører MMA sporten. 
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forholdet til disse er afgørende for fremtidig succes, både mht. økonomi, tilknytning, sportslige 

resultater og image. Sports-marketing er derfor et fokusområde, som frivillige organisationer er 

nødt til at inddrage, i større eller mindre grad, for at skabe konkurrencemæssige fordele på et 

marked med stærke spillere og stigende konkurrence. 

Den viden, der findes indenfor sportsmarkedsføring, er i konstant udvikling og skabes vha. 

eksisterende teorier inden for bl.a. marketing og økonomi. Langt de fleste undersøgelser og 

analyser af sportsmarkedsføring og økonomi behandler hovedsageligt området hold sport, hvor 

fokus er på de større professionelle sportsgrene og organisationer, som NFL, NASCAR og NBA.3  

”(…) within the context of sports economics, professional team sport has been the foundation for the 

empirical research examining consumer interest (…) While such focus has certainly advanced the 

sport management literature, one of the outcomes it the relatively scant examination and 

understanding of the economics of individual sports.” (Tainsky, Salaga & Santos, 2012, 1).  

I den senere tid er der kommet mere fokus på individuel sport, hvor især MMA er blevet genstand 

for forskning på markedsføringsområdet, grundet den stigende popularitet og de stigende seertal 

på UFC. Trods det stigende fokus på individuel sport i forskning perspektiv, er det dog stadig 

hovedsageligt de professionelle organisationer og sportsgrene, der er model for analyse. Dette 

skyldes bl.a. det økonomiske perspektiv, der kan inddrages, samt undersøgelse af vækst og 

tilknytning i forhold til TV-tid, reklame tid etc.  

”Given that the existing literature on consumption focuses heavily on team sports, new challenges to 

the examination of the economics of individual sports are addressed (…) although manifested 

differently, consumer theory modeling is as important in individual sports as in team sports.” (Ibid., 

13).   

På trods af at individuelle sportsorganisationer er mere og mere fremtrædende som akademisk 

undersøgelsesfelt, er der stadig begrænset fokus på de små frivillige organisationer og 

specialforbund. Dette er bemærkelsesværdigt, idet markedsføring og konkurrencedygtighed er 

lige så vigtigt for mindre organisationer, som for større. Derfor vil det være interessant at 

undersøge små, frivillige organisationer i en individuel sportsgren, og deres arbejde med 

stakeholder-relationer, image og sponsering, i en kontekst hvor det ikke er muligt at inddrage 

                                                           
3
 National Football League, National Association for Stock Car Auto Racing & National Basketball Association.  
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seertal, reklamekampagner og enkeltpersoners brandingværdi, som hidtil har været i fokus 

indenfor sportsmarkedsføring.  

1.2 PROBLEMFELT 

På baggrund af forrige afsnit er valget af problemfelt til dette speciale faldet på de mindre, 

frivillige organisationer, som pt. kæmper med den hårde konkurrence fra MMA, crossfit og fitness 

center-kulturen. Mere præcist er valget af emne faldet på henholdsvis Judo Danmark (her: JDK) og 

Danmarks Brydeforbund (her: DB). Baggrunden for dette valg er, at både JDK og DB er frivillige 

organisationer, som hovedsageligt består af frivillig arbejdskraft. Dette kendetegnes som regel ved 

mindre ressourcetilgængelighed i forhold til virksomheder og organisationer med lønnet 

arbejdskraft. Frivillighed og ressourcemangel kan bl.a. medføre udfordringer i arbejdet med 

markedsføring, da mange frivillige organisationer mangler ressourcer i form af tid, viden indenfor 

feltet og økonomi.  

Emnet i denne afhandling vil behandle den del af markedsføringsdisciplinen, der omhandler 

stakeholder-relationer og imagedannelse i JDK og DB, med henblik på muligheden for 

sponsorater. Målet er at få et indblik i de udfordringer, der er i arbejdet med disse elementer, når 

en organisation er bygget op omkring frivillighed og når ressourcerne er få. Baggrunden for at 

netop stakeholder-relationer og imagedannelse er i fokus i forhold til sponsorater er, at synlighed 

og et godt image kan være altafgørende for en organisations overlevelse, da det bl.a. har 

indvirkning på medlemstal, konkurrenceevne, arbejdskraft og de samarbejdsaftaler og 

sponsorater man kan opnå. Formålet med valget af emne er at lave en komparativ analyse af, 

hvordan de to organisationer, med få ressourcer, kan optimere deres image og stakeholder-

relationer, internt såvel som eksternt, i deres arbejde med fundraising og sponsorater. I denne 

sammenhæng vil jeg undersøge hvordan JDK og DB hver især arbejder med at give deres 

stakeholdere, interne såvel som mulige sponsorer og investorer, et retvisende billede af deres 

aktiviteter og fremtidsudsigter. 

Grunden til at jeg har valgt at beskæftige mig med image dannelse og stakeholder-relationer er, at 

vigtigheden af disse aspekter er steget markant de senere år (Friedman & Miles, 2006, 3) og at 

enhver virksomhed eller organisation i dag er nødt til at tage stilling til den kontekst, de befinder 

sig i, samt de grupper eller personer de berører. 

”Each of these groups plays a vital role in the success of the business enterprise in today’s 

environment” (Freeman, 2010, 25).  
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For mindre organisationer som JDK og DB, som hovedsageligt består af frivillig arbejdskraft, kan 

det være en udfordring for ledelsen og organisationsudvalget at skabe kommerciel synlighed og 

skaffe tilslutning (her bl.a. medlemmer og sponsorer). Dette skyldes før-nævnte ressourcemangel 

i form af tidspres og mangel på fagfolk med viden om netop dette felt. Dette kan være grunden til, 

at frivillige organisationer kommer til at nedprioritere arbejdet med stakeholder-relationer på 

trods af, at de er yderst afhængige af deres omverden og ikke bør agere uden at tage hensyn til 

denne, hvis de ønsker et godt image. Derfor, er begreber som image og stakeholder-relationer 

yderst interessante og relevante, da arbejdet med dette har stor betydning for den succes en 

organisation kan opnå i forhold til både tilslutning og synlighed. Ydermere har disse begreber stor 

betydning for en organisations generelle overlevelse og konkurrenceevne i form af tiltrækning af 

medlemmer til den specifikke organisation/sport og tiltrækning af midler, fonde, sponsorater, 

støtte etc.  

Især de primære stakeholder grupper kræver skarpt fokus, idet disse har en væsentlig indflydelse 

på organisationen, da det er forholdet til de primære stakeholdere, der i høj grad er med til at 

holde et foretagende kørende og skabe det ønskede image. Ifølge Friedman & Miles er 

stakeholdere delt i to overordnede grupper - primære og sekundære stakeholdere. Den primære 

gruppe er dem, der decideret har en afgørende rolle i forhold til de resultater, en organisation kan 

opnå samt til dens generelle overlevelse, og/eller som er yderst påvirkede af organisationen. 

(2006, 13). De sekundære grupper er dem, som i mindre grad kan berøre eller berøres af 

organisationens aktiviteter (Ibid.), men som ikke spiller en væsentlig rolle i det daglige. For 

sportsorganisationer som JDK og DB, vil primære stakeholdere være medlemmer 

(bestyrelsesmedlemmer såvel som udøvere og forældre), lokalsamfund, Team Danmark og 

sponsorer. De sekundære stakeholders er DIF (Dansk Idræts Forbund), konkurrenter, lokale 

medier, IJF (International Judo Federation) og FILA (International Federation of Associated 

Wrestling Styles). I og med at stakeholdere kan være både interne og eksterne, som f.eks. 

medlemmer og sponsorer, vil intern/ekstern kommunikation inddrages i afhandlingens emne.   

En anden grund, til at emnet er interessant, er at der, som nævnt i afsnit 1.1., er forholdsvis 

begrænset fokus på markedsføring, herunder image - og stakeholder teorier, i forhold til små, 

frivillige organisationer. Sportsmarkedsføring koncentrerer sig hovedsageligt om store 

profitskabende og kommercielle organisationer, hvilket gør det interessant at sætte forholdsvis 

ukendte organisationer i søgelyset vha. den teori, som gennemgås i afsnit 3.  
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1.3 INDLEDENDE INTRO TIL JDK & DB SOM CASEORGANISATIONER 

I det følgende introduceres JDK og DB samt der foretages en redegørelse for valget af disse to 

organisationer til afhandlingens case. Med hensyn til sportsgren er de to organisationer 

forholdsvis sammenlignelige, men benytter umiddelbart forskellige tilgange til den øgede 

konkurrence på kampsportsmarkedet samt i deres arbejdet med imagedannelse og stakeholder-

relationer. 

1.3.1 JDK 

Valget af JDK som caseorganisation er taget på baggrund af forbundets nuværende situation samt 

på opfordring fra JDKs senior landstræner, Stig Midtiby Jensen, omkring igangsættelse af mere 

aktivt fundraising arbejde.  

På trods af at judo på verdensplan er en stor og velkendt sportsgren, har det været svært at 

integrere sporten i Danmark. Judo har været på OL-programmet siden 1964 og har også været 

anerkendt som paralympisk sportsgren siden 1988. Kun to gange har Danmark præsteret at have 

en udøver med ved OL i judo - i henholdsvis 1984 og 1988 (Judo i Danmark, 2010).  

På trods af ovenstående samt det faktum at Danmark er et land der vægter sport højt og har 

faciliteterne til at danne gode rammer for sportsudøvere, både bredde og elite, er det endnu ikke 

lykkedes JDK at markere sig ordentligt i danskernes bevidsthed. Dette ses bl.a. i dag, hvor JDKs 

senior landshold reelt kun består af 5 aktive udøvere. Ydermere er antallet af medlemmer i JDK 

den seneste tid mere eller mindre stagneret, og antallet af deltagere ved turneringer, nationalt 

såvel som internationalt, har været faldende. Rekord lavt deltagerantal ramte JDK ved senior DM i 

december 2012, hvor der var under 60 tilmeldte kæmpere i alt (JudoDanmark, 2013).  

1.3.2 DB 

På mange punkter er brydning og judo to yderst sammenlignelige sportsgrene. Hvad angår selve 

kampstilen og reglerne er der flere ligheder mellem de to, og begge forbund hører under 

kategorien ’mild kampsport’, modsat f.eks. boksning. Brydning er, ligesom judo, en forholdsvis lille 

sport i Danmark men har været på OL-programmet allerede fra starten i Athen i 1886 (Græsk-

romersk brydning, 2012). Der hvor DB umiddelbart ser ud til at adskille sig fra JDK er i deres 

aktiviteter for at promovere sporten. I Danmark er begge sportsgrene små, men modsat JDK ser 

det ud til at DB har igangsat initiativer, der kan styrke deres image og øge deres position på 

kampsportsmarkedet. Bl.a. har DB siden 2011 indgået samarbejde med én af de stærkeste 

konkurrenter, MMA (Mixed Martial Arts ), for at optimere sporten for begge parter (Danmarks 
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Brydeforbund, 2013). Ydermere har DB oprettet en støtteforening, hvor alle pengene ubeskåret 

går til talent -og elite arbejdet (Danmarks Brydeforbund, 2013). Begge tiltag viser, at DB 

umiddelbart har fokus på arbejdet med sine stakeholdere og organisationens generelle image, 

hvilket er grunden til at DB er interessant at stille op imod JDK, som pt. har svært ved at holde liv i 

sporten både mht. bredden og eliten. 

1.4 PROBLEMFORMULERING  

På baggrund af problemfeltet vil afhandlingens hovedformål være at undersøge hvordan JDK og 

DB kan styrke deres image og stakeholder-relationer via fokuseret arbejde med stakeholder-

relationer. Til undersøgelsen udføres en komparativ analyse af JDK og DB for at holde to 

ligestillede organisationer op imod hinanden og derved få et indblik i de ligheder og forskelle, der 

er at finde, og som er relevante for undersøgelsen. 

Det sekundære mål er at udarbejde et idekoncept til ledelsen af Judo DK med henblik på at give 

organisationen redskaber til forbedring af deres stakeholder-relationer, som de på sigt kan 

benytte i deres fundraisingarbejde.  

Dette leder mig til følgende problemformulering: 

Hvordan kan mindre frivillige idrætsforbund kommunikativt sikre, at deres stakeholder-

relationer optimeres med det formål at styrke sportens image og på sigt øge muligheden for 

sponsorater og fundraising? 

1.4.1 Baggrund for problemformulering 

Da valget af research design er tæt forbundet med det overordnede emnefelt og 

problemformulering, vil jeg kort gøre rede for tankerne bag valg af problemformulering. 

Den valgte problemformulering er skrevet med udgangspunkt i det ønskede undersøgelsesfelt og 

med hjælp fra Blooms taksonomi (Se figur 1). Blooms taksonomi beskrives som en trappestige, 

der takserer vidensindhold. Jo længere op man bevæger sig, jo højere er vidensindholdet 

(Reinecker og Jørgensen, 2005, 59-60). Formålet med undersøgelsen er med til at afgøre, hvor 

langt oppe på trappestigen man vælger at problemformulere, hvilket derefter er med til at afgøre, 

hvilket research design, der er muligt. Det øverste niveau på Blooms taksonomi er det normative 

og handleanvisende, men for at nå derop kræver det en erkendelse af, at trinene bygger oven på 

hinanden. Dvs., at det er umuligt at foretage en vurdering eller handleanvisning uden at have 

refererende afsnit.  
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Eftersom der i denne afhandling ønskes et højt videns-udbytte omkring problemfeltet, placeres 

problemformuleringens hovedspørgsmål højt på Blooms taksonomi og indeholder et 

handleanvisende aspekt. 

”Hvordan kan mindre frivillige idrætsforbund kommunikativt sikre at deres stakeholder-relationer 

optimeres, med det formål at styrke sportens image og på sigt øge muligheden for sponsorater og 

fundraising?” 

Da det, som nævnt, ikke er muligt at arbejde på de øverste trin i Blooms taksonomi uden at berøre 

de underliggende trin, er der i problemformuleringens underspørgsmål elementer af beskrivelse, 

identificering, udforskning og sammenligning. Formålet hermed er at få så dybdegående og højt-

takseret videns udbytte som muligt. 

FIGUR 1: Blooms Taksonomi 

 

1.5 AFGRÆNSNING 

JDK hører oprindeligt under DJU (Dansk Judo og Ju-Jitsu Union), men i afhandlingen vil jeg 

afgrænse mig til kun at benytte Judo Danmark. Dette valg er taget på baggrund af, at judo og ju-

jitsu er to individuelle organisationer med forskellige sportslige og organisatoriske muligheder. 

En undersøgelse af begge vil kræve inddragelse af nogle aspekter, som vil påvirke opgavens 

omfang og empiriindsamlingen.  

Afhandlingen behandler imagedannelse og stakeholder-relationer og -kommunikation for 

henholdsvis Judo DK og DB. Dette vil sige, at der i opgaven vil være fokus på intern og ekstern 

kommunikation, samt på samspillet mellem disse to begreber. Hovedvægten vil være på den 

eksterne kommunikation, da det hovedsagligt er de eksterne elementer ved stakeholder-
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relationer der behandles - herunder markedsføring af JDK og DB og deres arbejde med image 

dannelse og sponsering.  

I afhandlingen vil jeg ikke behandle organisationens sportslige mål eller organisatoriske mål (ang. 

udvalg, bestyrelse, sportslige uddannelser) men vil koncentrere mig om organisationernes 

arbejde med markedsføring af sporten, herunder imagedannelse og stakeholder-relationer, med 

henblik på sponsering og fundraising. Der vil være fokus på organisationernes nuværende arbejde 

med og redskaber til stakeholder-relationer og sponsering, med det formål at kunne foretage en 

handleanvisende analyse.  

1.6. BEGREBSAFKLARING 

I henhold til afhandlingens genstandsfelt redegøres der kort for de begreber, der vil være 

bærende for opgaven. 

Begrebet frivillig organisation skal her forstås som en organisation, som er bygget op omkring 

frivilligt og ulønnet arbejdskraft samt frivilligt medlemskab. Den frivillige organisation adskiller 

sig fra private og offentlige virksomheder/institutioner, idet den frivillige organisation er non-

profit-orienteret.  

Begreberne bredde og den brede masse dækker begge over hele den gruppe, der ikke tilhører 

eliten i sportsorganisation – herunder motionister, tumle-børn, nybegyndere etc. 

Begrebet, stakeholder-relationer, dækker over forholdet mellem en organisation/virksomhed og 

de dertil knyttede stakeholdere. Begrebet dækker ydermere over det strategiske arbejde en 

organisation foretager, for at skabe et godt forhold til og samarbejde med disse 

stakeholdergrupper. Via arbejdet med stakeholder-relationer kan der dannes et forhold hvor 

begge parter kan opnå konkurrencemæssige fordele.  

Sponsering og fundraising omhandler måden at skaffe midler på – typisk til foreninger, projekter, 

sportsfolk og non-profit-organisationer. Dette kan både omhandle økonomiske midler, men også 

naturalier og anden støtte4. Sponsorater og fundraising sker ofte via private fonde, offentlige 

puljer eller ved virksomhedssamarbejde. 

Begrebet corporate identity (herefter oversat til corporate identitet) dækker over den identitet, en 

organisation eller virksomhed ønsker at præsentere for omverdenen. Arbejdet med corporate 

                                                           
4
 http://da.wikipedia.org/wiki/Fundraising 
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identitet har til formål at skabe eller redefinere organisationens identitet, bl.a. gennem historie, 

værdier, vision, mission og kommunikation, så denne identitet kan anvendes på det marked, man 

befinder sig på.   

1.7. FORMÅL 

Formålet med dette speciale er at få et indblik i hvordan små frivillige sportsorganisationer 

kommunikativt kan arbejde med deres stakeholder-relationer med det formål at styrke deres 

image samt sponsor muligheder. Fokus vil være på, hvilke metoder de to caseorganisationer 

benytter til ovennævnte arbejde, samt hvilke elementer der kommer i fokus i arbejdet med image 

dannelse. Måle med dette er at undersøge, om de fokuspunkter organisationerne har valgt at 

benytte i deres kommunikation med omverdenen, hænger sammen med deres egentlige vision, 

mission og målsætning. Dette er yderst essentielt i forhold til sponsor arbejde og fundraising, da 

det, der kommunikeres udadtil, giver de forskellige stakeholdere en ide om organisationernes 

identitet, som bliver en del af det image, der dannes. ”Who we are is reflected in what we are doing 

and how others interpret who we are and what we are doing” (Hatch & Schultz, 1997, 361). Som 

forfatter har jeg valgt at benytte to caseorganisationer, idet jeg finder det interessant at 

undersøge, om der er ligheder mellem de udfordringer man som frivillig organisation støder på. 

Derudover er det interessant at teste om teori, der hovedsageligt bruges på virksomheder, kan 

benyttes på små, frivillige organisationer.   

1.8. OPGAVENS STRUKTUR 

Afhandlingens struktur følger den videnskabelige afhandlings standardstruktur (Rienecker & 

Jørgensen, 2010, 162). Denne struktur inddeler opgaven i afsnit vha. følgende fremgangsmåde: 

Hvad skal undersøges?, hvorfor skal det undersøges og hvordan?, hvad har andre sagt om emnet?, 

dernæst selve undersøgelsen, svaret på problemformuleringen og afslutningsvis eventuelle 

interessante fund, implikationer og/eller perspektivering (Ibid., 168-169).   

Denne afhandling består af 9 afsnit, som er inddelt efter vejledning af ovenstående 

fremgangsmåde. Dog, er der en mindre ændring i form af teoriens placering foran 

metodeafsnittet. I ovennævnte standardstruktur, placeres metode før teori (Ibid.).  

De 9 afsnit er følgende: 

Afsnit 1: Er afhandlingens introduktion og omfatter indledning, problemformulering, kort 

introduktion til de to caseorganisationer, afgrænsning og begrebsforklaring.  
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Afsnit 2: Består af præsentation af de to caseorganisationer. Dette vil bl.a. omhandle deres 

historiske baggrund, organisationernes opbygning samt deres vision, mission og målsætning.  

Afsnit 3: Indeholder afhandlingens teoretiske ramme, begreberne stakeholder relationes, 

imagedannelse, sponsering og corporate brand-strategi introduceres.  

Afsnit 4: Dækker over de metodiske overvejelser der er foretaget i løbet af afhandlingens proces. 

Afsnittet indeholder det videnskabsteoretiske ståsted, research design, og de dertilhørende 

overvejelser, tilvalg og fravalg, samt en gennemgang af primær og sekundær empiri. 

Afsnit 5: Udgør afhandlingens analyse, hvor de teoretiske værktøjer, der blev introduceret i 

foregående afsnit 3, anvendes på caseorganisationerne JDK og DB i en komparativ analyse, der 

ligger til grund for den efterfølgende konklusion, diskussion og handlingsanbefalinger vedr. 

sponsor muligheder.  

Afsnit 6: Er opgavens konklusion, hvor afhandlingens tråde og analyse samles og diskuteres.  

Afsnit 7: Udgør perspektiveringen, hvor afhandlingens caseorganisationer sidestilles med 

lignende problemfelt.  

Afsnit 8: Udgør anbefalinger til de to case organisationer på baggrund af foregående analyse samt 

perspektivering.  

Afsnit 9: Er opgavens litteraturliste med efterfølgende bilag. 

Udover brugen af standardstruktur følger specialet dispositionsprincippet, op-ned-op (generelt-

konkret-generelt), hvor jeg, som undersøger, først bevæger mig på det overordnede plan (metode, 

teori, baggrund, struktur etc), dernæst ned i detaljer i analysedelen og afslutningsvis, op på 

overordnet plan ved konklusion og perspektivering. Figur 2 illustrerer en mere detaljeret version 

af afhandlingens bevægelse. 

 

 

 

 

 



 14 

FIGUR 2: Dispositionsprincip (fra Reinecker & Jørgensen, 2010, 170). 

 

2. PRÆSENTATION AF CASE ORGANISATIONER 

Dette afsnit vil omhandle en mere detaljeret præsentation af de to case organisationer, JDK og DB, 

og foretages som en uddybning af det indledende afsnit 1.3. Formålet med dette afsnit er at få 

mere detaljeret baggrundsviden omkring de to organisationer, hvilket vil danne grundlag for den 

viden, der skabes i analysen. 

2.1. PRÆSENTATION AF JUDO DK 

2.1.1. Historisk baggrund 

1. maj 1948 blev Dansk Judo Union stiftet, men blev kort tid efter delt i to foreninger grundet 

uenigheder.  I 1970 blev de to foreninger lagt sammen igen, og Dansk Judo Union blev optaget i 

Danmarks Idræts Forbund og anerkendtes dermed også som idrætsgren i Danmark 

(Dyrkjudo.nu). 

I tiden herefter opstod der mange nye klubber i Danmark og medlemstallet var stigende (Judo 

Danmark, 2010). I slutningen af halvfjerdserne og i starten af firserne toppede judoens 

medlemstal i Danmark efter et par år med store svingninger (Ibid.). I dag er der omkring 100 

klubber og 5.800 medlemmer under Dansk Judo Union, nu også kendt som Judo Danmark (JDK), 

som også tæller ju-jutsu og jiu-jitsu. Danmark er i blandt de 180 lande, hvor der i dag dyrkes judo, 

og JDK er medlem af de internationale organisationer, EJU (European Judo Union) og IJF 

(International Judo Federation).  
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2.1.2. Organisationen 

JDKs bestyrelse består af 7 personer, herunder formand, næstformand, kasserer, formand for 

stævneudvalg, sportsudvalg, gradueringsudvalg og kommunikationsudvalg (JudoDanmark, 2013). 

Formanden, næstformanden og kassereren danner tilsammen JDKs forretningsudvalg. Dertil hører 

også sekretariatet, bestående af en unionskonsulent og en sekretær, som er placeret i Idrættens 

Hus i Brøndby, hvor de varetager opgaver for både JDK og Ju-Jitsu.  

Udover bestyrelsen er der i JDK 8 udvalg, som alle har deres egne møder, men rapporterer til 

bestyrelsen. De 8 udvalg består af et stævneudvalg, dommerudvalg, sportsudvalg, 

gradueringsudvalg, kommunikationsudvalg, veteranudvalg, special needs-udvalg, dopingudvalg og 

teknikudvalg (Ibid.). Dog er bestyrelsen JDKs øverste løbende beslutningsorgan. Kun årsmødet 

står over bestyrelsen. Bestyrelsen har således i sidste ende myndighed over alle udvalg, men skal 

primært være inspirationskilde og sparringspartner for udvalgene.5 

Ifølge JDKs kommunikationspolitik er prioriteringen i organisationen at ”kommunikationen internt 

mellem bestyrelsen og udvalgene og kommunikationen i udvalgene skal prioriteres, så vi sikrer, at 

de, der skal videreformidle Judo Danmarks mål og visioner, er velinformerede.” (Judo Danmark, 

2012). Formålet med dette er ” at skabe gennemsigtighed og god kommunikation til alle interne og 

eksterne samarbejdspartnere.” (Ibid.). 

2.1.3. Vision 

JDK arbejder under en overordnet vision kaldet ”Judo – mere end bare kampsport” samt ”Judo for 

alle” – Fællesskab, holdning og handling (Judo Danmark, juni 2012) med det formål at skabe 

velfungerende forbund med plads til alle og hvor der lægges vægt på fællesskab, gensidig respekt 

og sjov. Derudover har JDK formuleret to underordnede visioner i form af ”vision for sportens 

image & branding” samt ”sportslig vision”. Disse to visioner bygger på henholdsvis åbenhed og 

overblik i JDKs kommunikation samt skabelsen af et talent - og elitemiljø og judo for alle (Ibid.).  

2.1.4. Målsætning 

Ligesom JDKs vision er deres målsætning også inddelt i en overordnet målsætning for image & 

branding og en sportslig målsætning. 

Ifølge strategiplanen 2012 er JDKs overordnede mål at have et velfungerende forbund med 

indflydelse og synlighed samt en aktiv stemme på internationalt plan. Der ønskes et tæt 

                                                           
5
 15. juni 2013 har JDK deres årlige årsmøde og, derfor kan enkelte poster være blevet ændret i løbet af afhandlingens 

udarbejdelse.  
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samarbejde med kommunerne, bl.a. elitekommunerne, med det mål at skabe et 

talentudviklingsforbund. Derudover ønsker JDK en revideret organisationsplan med klar 

ansvarsfordeling og aktive kommunikation mellem udvalg og bestyrelsen (Ibid.). 

I forbindelse med image og branding, er JDKs målsætning bl.a. at ”kommunikationen mellem 

bestyrelsen og udvalgene og kommunikationen i udvalgene opleves som velfungerende af alle” 

(Ibid.). Derudover står der i strategiplanen, at JDK har som mål at forbedre implementering af 

kommunikationsstrategien, oprette en ny hjemmeside med præsentationsvideoen – ’Hvad er 

Judo?’ og udarbejde nyt brandingmateriale.  Sidst i målsætningen nævnes ’påskønnelse af de 

frivillige i organisationen’ samt ’fokus på kodeks for god ledelse – ”Code of conduct”’ JDK (Ibid.). 

Som sidste del i JDKs målsætning, beskrives de sportslige mål. Disse mål vil dog ikke beskrives 

nærmere her i afhandlingen, da sportslige mål og placeringer ikke anses for nødvendige til 

analysen af problemfeltet.  

2.2. PRÆSENTATION AF DB  

2.2.1. Historisk baggrund 

Amatørbrydningen, som den foregår i dag, startede med stiftelsen af Kjøbenhavns Athlet-Klub i 

1888. Siden er andre klubber hurtigt fulgt med – bl.a. den ældste bestående klub – Hermod fra 

1893 (Lauritsen & Nyblom, 2009). 

Brydesporten var i 20’erne og 30’erne en af landets større idrætsgrene, der specielt tillokkede 

medlemmer fra arbejderklassen. Dengang var brydning mest en arbejdersport, men i dag hentes 

medlemmerne fra alle samfundslag (Ibid.). 

I 1901 stiftede man Dansk Atlet-Union (DAU), der foruden græsk-romersk brydning også 

omfattede boksning, vægtløftning og tovtrækning. Siden fik bokserne og vægløfterne deres egne 

forbund, så det kun var brydning, der befandt sig under DAU. I 1994 tog forbundet 

navneforandring til Danmarks Brydeforbund, som man kender det i dag (Ibid.).   

På internationalt plan blev brydesporten i 1912 organiseret under FILA6, som er et forbund, der 

nu tæller 168 medlemslande og således er et af de største forbund under IOC. Men trods denne 

størrelse, er medlemstallet i Europa faldet de sidste 20 år.  Dette skyldes bl.a. at sponsorerne er 

vigende og den nye fitness-center-kultur vinder frem og overtager en stor del af bredden. 

                                                           
6
 Fédération Internationale des Luttes Associées 
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2.2.2. Organisationen 

DBs bestyrelse består af 7 personer, herunder formand, næstformand, kasserer, og 4 

bestyrelsesmedlemmer.  

Udover bestyrelsen er der i DB 5 udvalg samt nogle klubkonsulenter og en presseansvarlig. De 5 

udvalg består af et amatør– og ordensudvalg, et ATK-udvalg, et eliteudvalg, et 

kommunikationsudvalg og et officialudvalg. Flere af DBs bestyrelsesmedlemmer besidder også en 

stor del af posterne i de forskellige udvalg. F.eks. er DBs formand, Palle Nielsen, også projektleder 

i ATK-udvalget og sidder som klubkonsulent (Danmarks Brydeforbund).  

DB hører ydermere under DIF, hvor der er tilknyttet konsulenter der er til rådighed for 

organisationen.  

2.2.3. Vision 

Ifølge udviklingsplanen, arbejder DB under visionen ”Brydning bryder grænser – mere end bare 

sport” (Danmarks Brydeforbund, 2012). Dette understøttes af DBs mission, som er inddelt i 4 

forskellige punkter. De 4 punkter omhandler, at der skal være mulighed for og forhold til, at den 

enkelte kan udfolde sit potentiale. Der skal skabes gode rammer, så brydesporten bliver attraktiv 

for bredden. Dernæst skal brydesporten gøres mere udbredt, så der kan tiltrækkes flere 

medlemmer - herunder ønskes bl.a. en bedre økonomi. Afslutningsvis skal der sikres gode forhold 

og vilkår for frivillige (Ibid.).   

2.2.4. Målsætning 

DBs målsætning er inddelt i et overordnet mål og enkelte delmål.  

Ifølge DBs udviklingsplan 2012-2022 er det overordnede mål at skaffe flere medlemmer til 

organisationen.  De sidste 10 år har der været stagnation på medlemssiden og derfor, har DB 

fastsat en målsætning på 4500 medlemmer inden for 10 år og 20 nye klubber (Ibid.). 

Som delmål ønsker DB at få flere seniorbrydere, bl.a. ved hjælp af ATK (Aldersrelateret Trænings 

Koncept), som skal tilbyde specifik træning til specifikke aldersgrupper samt uddanne og udvikle 

trænere.  

Derudover ønsker DB at skaffe flere piger til brydesporten ved at lave tiltag kun til piger samt 

skabe et trygt miljø for piger i brydersporten.  
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De sidste to delmål omhandler flere motions-afdelinger og flere frivillige i organisationen. Flere 

motionister skal opnås ved at opfordre klubberne i DB til at have motions afdelinger og uddanne 

trænere til denne målgruppe. Mht. frivillige ønsker DB at trække på unge studerende, som kan 

have gavn af frivilligt arbejde og derfor, skal det gøres attraktivt at være del af det frivillige 

fællesskab i DB (Ibid.).  

3. TEORETISK RAMME 

Som følge af de indledende afsnit, præsentation af problemfelt og caseorganisationer, vil dette 

afsnit indeholde de valgte teoretiske begreber, som skal danne ramme for undersøgelsen af 

problemfeltet.  

Som første del af teoriafsnittet præsenteres begreberne stakeholder-relationer, herunder 

primære og sekundære stakeholdere, ledelsens rolle og tilgange til stakeholder-teori. Dernæst 

præsenteres imagedannelse og sponsering, og afslutningsvis præsenteres begrebet corporate 

identitet-strategi, herunder vision, mission, kerneværdier og corporate branding, til at 

understøtte overnævnte hovedteori.  

Valget af stakeholder-teori er taget på baggrund af problemformuleringens fokus på, hvordan 

frivillige organisationer kommunikativt kan sikre optimering af deres stakeholder-relationer, for 

på sigt at styrke deres image. En organisations image dannes ud fa de opfattelser de forskellige 

stakeholdere, interne såvel som eksterne, har omkring organisationen (Elliot & Percy, 2007, 209), 

og det er gennem kommunikationen at organisationen kan give udtryk for hvordan den ønsker at 

fremstå (Cornellissen, 2004, 96). Det er derfor vigtigt at inddrage stakeholder-kommunikation i 

forhold til imagedannelse, da den rette kommunikationsstrategi er med til at forbedre 

stakeholdernes opfattelse af organisationen, såfremt der er sammenhæng mellem organisationens 

eget ønske omkring deres image og dét der reelt kommunikeres. Stakeholder-teorien vil 

hovedsageligt benyttes til analyse af caseorganisationernes nuværende stakeholder situation og 

kommunikation - herunder også ledelsens arbejde. Derudover benyttes teorien til analyse af 

fremtidige stakeholder muligheder. 

Som følge af stakeholderteorien inddrages imagedannelse og sponsering, idet formålet med 

forbedring af organisationernes stakeholder-relationer er, at styrke deres image samt øge 

muligheden for sponsering. Begreberne stakeholder-relationer og imagedannelse er tæt knyttet, 

da et image dannes ud fra det syn de forskellige stakeholder har på organisationen. Teorien om 
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corporate image er væsentlig i forhold til problemfeltet, da der undersøges om JDK og DB, vha. et 

stærkt image, kan forbedre deres muligheder for et sponsorat. Et sponsorat fungerer som et 

samarbejde mellem en organisation og en virksomhed, og er organisationens image ikke 

troværdigt vil det være vanskeligt at fremstå som en attraktiv samarbejdspartner – attraktivt 

sponsorat. Dvs. jo bedre og jo mere troværdigt en organisation præsenterer sig selv, jo større 

chance er der for et sponsorsamarbejde med en virksomhed, idet virksomheder selv søger 

partnerskaber, der kan styrke deres position.  

Måden hvorpå JDK og DB kan styrke deres image er ved at skabe sammenhæng mellem vision, 

kultur og image, hvilket er grunden til at corporate identitet-teorien, som sidste del, inddrages i 

afhandlingens teoretiske ramme. Corporate identitet-teorien er relevant til undersøgelse af 

problemfeltet, idet en organisations identitet - herunder vision, mission og værdier - er 

grundstenen i dannelsen af et image. Det er identiteten der skal kommunikeres ud til de 

tilknyttede stakeholdere, som derefter danner sig et billede af organisationens image. For at skabe 

en troværdig identitet og sammenhæng mellem vision, kultur og image er det vigtigt at 

organisationerne er opmærksomme på at der er overensstemmelse mellem dét de siger de gør, og 

dét de faktisk gør – ”walk the talk”. Netop dette er relevant, da afhandlingens analyse behandler 

det kommunikative aspekt på stakeholder-relationer og hvordan JDK og DB formår at præsentere 

deres organisation, både til de interne og eksterne stakeholdere.  

I de følgende afsnit foretages en detaljeret gennemgang af hver enkelt teori og som afslutning på 

teoriafsnittet opsummeres den teoretiske sammenhæng illustrativt.                  

3.1. STAKEHOLDER TEORI 

Som første del af teoriafsnittet, præsenteres stakeholder-teorien. 

”Virksomheders værdi skabes i et spind af stakeholder-relationer, hvor perception betyder langt 

mere end produkt. Det afgørende er ikke hvad du tror, men hvad dine stakeholdere ved.” (Janns & 

Dybdal, 2002, 5). 

I dette afsnit redegøres der for den stakeholder-teori, der benyttes til udarbejdelsen af 

problemformuleringen. Fokus vil hovedsageligt være på opdelingen af primære og sekundære 

stakeholdere vha. den dertilhørende Stakeholder Salience model. Grunden til dette valg af fokus 

er, at det for organisationer som JDK og DB, er nødvendigt at være bevidst om hvilken prioritet de 

forskellige stakholdere har eller bør have for at kunne skabe bedst mulige relationer til disse og 

styrke fremtidigt samarbejde – her med henblik på at være et attraktivt sponsorat.  
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Ydermere vil der kort redegøres for den del af teorien, der behandler ledelsens opgave i forhold til 

arbejdet med stakeholderne, idet dette ofte har stor betydning for, om relationen til især de 

primære stakeholdere bliver en succes eller ej. Det er som regel ledelsen der er primus motor i 

udviklingen af de strategier, der skal fastholde eller oprette stakeholder-relationer. Derudover har 

ledelsen ansvaret for at kommunikere strategi, målsætning, vision og værdier ud til resten af 

organisationen, så der arbejdes i samme retning, hvilket gør ledelsens rolle relevant at inddrage i 

forhold til JDK og DBs arbejde med stakeholder-relationer. 

Afslutningsvis vil der redegøres for normativ, deskriptiv og instrumentel stakeholder-teori, da 

viden om brugen af de tre forskellige tilgange er vigtig i forhold til stakeholder-analysen senere i 

opgaven. Dette vil uddybes i afsnit 3.1.3. efter gennemgang af primær/sekundær stakeholder-

teori og ledelsens rolle. 

3.1.1 Primære & sekundære stakeholder 

Ifølge Friedman & Miles er definitionen på stakeholder følgende: “Any group or individual who can 

affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives” (2006, 1). Dette vil sige, at 

enhver organisation, lige fra frivillig forening til større virksomheder, har en mængde 

stakeholdere, som de i det daglige skal tage stilling og hensyn til, og som alle har forskellige krav, 

forventninger og ønsker til organisationen. Denne definition af stakeholder-begrebet ligger tæt op 

ad den amerikanske professor Robert E. Freeman, som var en af de første, der beskæftigede sig 

med vigtigheden af at engagere sig i alle de grupper, som har indflydelse på organisationen. 

Freeman mener, at enhver organisations overlevelse og succes afhænger af dennes forhold til sine 

stakholdere og deres interesser (Freeman, 2010). Denne definition, som både Freeman og 

Friedman & Miles fremstiller, er forholdsvis bred, og da det hverken er muligt eller nødvendigt at 

give den samme mængde information og hensyn til alle grupper, inddrages begreberne primære 

og sekundære stakeholdere. Dette er især relevant i forhold til de to caseorganisationer, da disse 

er præget af frivilligt arbejde og ressourcemangel og derfor ikke har mulighed for at lægge en stor 

mængde energi i samtlige stakeholder-grupper. Inddelingen i primær/sekundær-grupper giver 

organisationen et indblik i hvilket grupper kræver mere fokus og arbejde end andre. På den måde 

kan ressourcesvage organisationer planlægge, hvor det er mest fordelagtigt at bruge energi og der 

kan laves en strategisk plan for, hvordan arbejdet med de forskellige stakeholder-grupper, 

primære såvel som sekundære, skal foregå.  

Ifølge Cornelissen kan opdelingen af de forskellige stakeholdere, samt vigtigheden af disse i 

forhold til organisationen, foretages vha. Stakeholder Salience-modellen, figur 4(2004, 50-51). 
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FIGUR 3: Stakeholder Salience Model 

 

Salience-modellen definerer, hvor synlige og vigtige de forskellige stakeholdere er for en 

organisation, hvorved man som lille organisation med få ressourcer kan få en ide om, hvor der 

skal spares, og hvor der skal bruges flere kræfter. Definitionen på stakeholdere, ifølge Salience-

modellen, bygger på om en stakeholder besidder én eller flere af de tre egenskaber – power, 

legetimacy eller urgency. Jo flere af disse egenskaber en stakeholder besidder, jo mere synlig og 

vigtig er den for organisationen, og jo mere fokus skal den have.  

”The central idea behind the model is that the more salient or prominent stakeholders need to be 

given priority and need to be actively communicated with.” (Ibid., 50).  

Modellen tæller i alt 7 forskellige typer af stakeholdere, som kan benyttes af organisationer til at 

få et overblik over hvilke stakeholdere, de præcis har at arbejde med.  

Til denne model kan man knytte Friedman & Miles, som nævner at verbet, affecting, er et nøgleord 

når der tales om stakeholdere. Jo mere en stakholder påvirker eller kan påvirkes af en 

organisation, jo vigtigere er den (2006, 10). Dette synspunkt hænger sammen med Cornelissens 

Salience-model, som også har til formål at inddele stakeholdere, alt efter hvor stor påvirkning de 

har på en given organisation.    

I forhold til Salience-modellen og begrebet affecting kan man sige, at de primære stakeholdere er 

de grupper, som i høj grad kan påvirke organisationen, og som selv kan påvirkes af denne. Dette 

vil sige, at primære stakeholdere for JDK og DB er de grupper, hvis interesser hænger direkte 

sammen med organisationens eksistens.  
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De primære stakeholdere vil typisk bestå af: 

 Investorer 

 Medarbejdere (herunder også ledelsen) 

 Kunder (medlemmer) 

 Leverandører 

 Lokalsamfund 

 Politiske beslutningstagere 

I nogle tilfælde kan det argumenteres, at fremtidige generationer også kan kategoriseres som 

primære stakeholdere, idet disse direkte kan påvirkes af en organisations nuværende aktiviteter 

(Svendsen, 1998, 48).  

Til identifikation af de sekundære stakeholdere kan man stadig inddrage begrebet affecting, men i 

mindre grad. De sekundære stakeholdere er nemlig de grupper, som er mindre påvirket af 

organisationens aktiviteter, og som ikke selv har direkte indflydelse på organisationen og dennes 

daglige gange. De sekundære stakeholder-grupper er ofte ikke en del af organisationens 

hovedaktiviteter og kan ikke decideret påvirke dens eksistens (Ibid.).  

De sekundære stakeholdere vil typisk bestå af: 

 Medierne 

 Samfundet som helhed 

 NGO’er  

 Konkurrenter 

 Fagforeninger* 

*I forhold til caseorganisationerne JDK og DB vil en enhed som DIF fungere som fagforening, da 

det er DIF, der varetager sportsorganisationers interesser og beskytter både juridisk og 

økonomisk. Derfor vil man i denne sammenhæng kunne placere fagforeninger som primære 

stakeholdere, sidestillet med politiske beslutningstagere.  

3.1.2 Stakeholder teori – Ledelsens rolle 

I forbindelse med inddelingen af primære og sekundære stakeholdere er det væsentligt at 

inddrage ledelsens rolle i stakeholder-arbejdet.  
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For enhver organisation er det yderst vigtigt at få et overblik over hvilke stakeholdere, der er de 

primære, samt hvilken betydning de har for organisationens værdiskabelse. Stakeholding er en 

essentiel del af alle virksomheder og organisationer og bør derfor ikke være et løsrevet 

sideprojekt men, derimod, den vigtigste ledelsesopgave - selv i mindre organisationer som JDK og 

DB. Først når stakeholder-strategien systematiseres, kan der skabes gevinst for organisationen 

(Janns & Dybdal, 202, 119), økonomisk såvel som kommercielt. 

Organisationer og virksomheder består af et nexus af kontrakter mellem alle de tilhørende 

stakeholdere og ledelsen (Clarkson, 1998, 295). Selvom ledelsen selv er én af organisationens 

stakeholdere, er den ansvarlig for at forene de mange forskellige interesser og stakeholdere ved at 

udarbejde en stakeholder-strategi og tage nogle beslutninger, som er i overensstemmelse med 

samtlige stakeholder-grupper og deres interesser.  

”Managers are also the only group of stakeholders with direct control over the decision-making 

apparatus of the firm.” (Ibid.).  

Det er op til ledelsen at afgøre hvilke stakeholdere, der er mest krævende og vigtige ud fra 

Stakeholder Salience-modellen, og som derfor kræver mest opmærksomhed og pleje. Det kan 

hænde, at den stakeholder-gruppe ledelsen opfatter som værende mest krævende, reelt ikke er 

den vigtigste, eller den der kræver mest opmærksomhed. Dette kan være problematisk for 

organisationens daglige gang, idet nøglepersoner og/eller grupper kan føle, at deres interesser 

bliver overset, hvilket i sidste ende kan medføre negative stakeholder-relationer. Netop dette 

element er essentielt i forhold til afhandlingens problemfelt, da det er interessant at undersøge 

sammenhængen mellem ledelsens egentlige stakeholder-prioritering, og hvad der muligvis bør 

prioriteres for at opnå bedst muligt samarbejde med de forskellige grupper.  

Ledelsens job er løbende at måle på, hvordan organisationen præsterer i forhold til de primære 

stakeholdere (Janns & Dybdal, 2002, 119) og samtidig være opmærksom på eventuelle nye 

stakeholdere, og på om prioriteringen af stakeholder-grupperne kan/skal ændres.  

3.1.3 Normativ, deskriptiv & instrumentel stakeholder teori 

Til stakeholder-teorien og måden hvorpå ledelsen arbejder med stakeholdere, hører der 

forskellige former for tilgange. Normativ, deskriptiv og instrumentel stakeholder-teori er blandt de 

velkendte tilgange til stakeholder-teorien og nævnes bl.a. a Friedmann & Miles, i bogen 

Stakeholders – theory and practice (2006). Disse tre tilgange inddrages i afhandlingen på baggrund 

af to formål: Først og fremmest for at undersøge hvilken tilgang JDK og DBs stakeholder-arbejde 
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kan analyseres ud fra samt på baggrund af de gennemførte interview med nøglepersoner fra 

caseorganisationernes ledelse. Dernæst inddrages normativ, deskriptiv og instrumentel 

stakeholder-teori til afhandlingens handleanvisende afsnit, i tilfælde af at der gennem analysen 

dannes åbning for alternative tilgange til caseorganisationernes stakeholder-arbejde. Der vil i 

dette afsnit kort redegøres for de tre tilgange til stakeholder-teorien, hvorefter teorien til image 

og sponsering præsenteres. 

Normativ: 

Den normative tilgang til stakeholder-teori identificerer de moralske guidelines for 

organisationens ledelse og omhandler den måde der bør handles – dvs. den måde ledelsen bør 

agere og bør anskue organisationen på, på baggrund af nogle etiske principper og retningslinjer 

(Friedman & Miles, 2006, 2) – kort sagt, ”the do’s and dont’s”.  Den normative tilgang søger at 

påvirke praksis ved at opstille regler for, hvad der som organisation etisk bør gøres. 

Gennem tiden er etiske problemstillinger og CSR blevet vigtige elementer, og derfor bliver den 

normative tilgang, også kaldet ”issues approach” (Ibid., 22), ofte benyttet af virksomheder og 

organisationer. Tilhængere af den normative tilgang har den holdning at ledelsens rolle i forhold 

til stakeholdere er at fokusere på at udvikle strategier, der kan varetage alle de etiske og sociale 

problemstillinger, der vedrører organisationen. Disse problemstillinger er alt lige fra miljø, 

velfærd til produktsikkerhed (Ibid., 23). I forhold til dannelsen af et godt image er den normative 

tilgang fordelagtig, da stakeholdere (her især medlemmer, ansatte, kunder og 

samarbejdspartnere) i høj grad prioriterer og værdsætter organisationer med socialt bevidsthed, 

ansvar og alment gavnende projekter. I den normative teori er det stakeholderne, der er i 

centrum. 

Det kan dog diskuteres, hvorvidt denne tilgang til stakeholder-teori er fuldstændig holdbar, idet 

der kan være uenighed om hvad der præcist karakteriseres som social ansvarlighed, samt hvor 

grænsen for, hvad der er etik eller ej, er.   

Deskriptiv: 

Den deskriptive stakeholder-teori er overordnet set en beskrivelse af ledelsens handlen og gøren, 

og behandler den måde ledelsen og stakeholderne fungerer, samt hvordan deres roller og 

aktiviteter hænger sammen. Den deskriptive tilgang søger at beskrive praksis, som den er, og kan 

på den måde f.eks. formulere mere generelle lovmæssigheder omkring praksis i stakeholder-

teorien gennem induktion. Denne tilgang benyttes til at beskrive specifikke organisatoriske 

egenskaber, såsom organisationstype, ledelsens måde at lede organisationen, hvordan bestyrelsen 
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tænker og agerer etc. (Ibid., 29). I den deskriptive tilgang er det både organisationen og 

stakeholderne, der er i centrum, idet det er en anskuelse af begge parters aktiviteter og 

relationerne imellem dem.  

Instrumentel: 

Instrumentel teori benyttes som et instrument til at opfylde mål.  Instrumentelteorien ser på 

forholdet mellem middel og mål og stiller spørgsmål som: Hvis X skal opnås, hvilket middel blandt 

a,b, og c er da mest hensigtsmæssigt (Ibid., 29). Dette vil sige, at instrumentel stakeholder-teori 

behandler den måde, ledelsen skal arbejde, hvis de ønsker at favorisere og forbedre deres egne 

interesser – også forstået som organisationens interesser. Ifølge tilhængere af den instrumentelle 

teori vil disse interesser normalt være at øge organisationens profit, optimere muligheden for 

investorer og forbedre stakeholder-relationerne eller andre finansielle forbedringer. I forhold til 

problemfeltet er det interessant at undersøge, om den instrumentelle tilgang benyttes, idet 

omdrejningspunktet netop er forbedring af stakeholder-relationerne. Profit, vækst og 

performance er begreber der er stærkt tilknyttet til den instrumentelle teori, og aktionærer, 

medarbejdere og kunder er tilknyttet de primære stakeholdere, hvor der i den normative tilgang 

er mere fokus på NGO’er, miljø og presse. Instrumentelle teorier beskæftiger sig ikke med, om 

målopfyldelsen er god (som normative teorier) eller om den eksisterer/er mulig (som deskriptive 

teorier). Det centrale punkt i den instrumentelle teori er organisationen selv og dens stræben 

efter profit og vækst. 

3.2. IMAGE & SPONSERING 

Som følge af stakeholderteorien gennemgås i dette afsnit teorien til image og sponsering, da der 

stilles spørgsmål til, hvordan et forbedret image for sportsorganisationerne hænger sammen med 

deres stakeholder-relationer. Det er gennem caseorganisationernes stakeholder-relationer, at 

deres image skal styrkes og deres sponsormuligheder optimeres.  

”Who we are is reflected in what we are doing and how others interpret who we are and what we are 

doing” (Hatch & Schultz, 1997, 361). 

I første del af afsnittet gøres rede for det teoretiske begreb image og derefter for sammenhængen 

mellem image dannelse og sponsering. Det skal hertil nævnes, at det til denne opgave er mest 

relevant at fokusere på corporate image frem for brand image. Grunden dertil er, at jeg vælger at 

behandle de to caseorganisationer som virksomheder og det er stakeholdernes syn på 

organisationerne som helhed, der er i fokus. Ydermere vil det pt. ikke være hensigtsmæssigt at 
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kategorisere de to frivillige organisationer og deres sport som værende brands.  Sidst skal 

nævnes, at sponsering og corporate image er begreber, der går hånd i hånd, og det er derfor 

vigtigt at definere sammenhængen mellem corporate image og sponsering. 

3.2.1 Corporate image 

For alle virksomheder og organisationer handler det om at have et godt omdømme (reputation) 

og stå stærk på markedet. En stærk organisation, eller et stærkt brand, har mange fordele, i form 

af bl.a. ”first-choice”-status hos organisationens stakeholdere (Cornellissen, 2004, 64). Det er 

gennem organisationens corporate identitet at den har mulighed for at skabe sig et godt image 

udadtil og på den måde få et positivt omdømme hos sine stakeholdere. Corporate identitet skal 

forstås som en organisations kollektive identitet – de fælles værdier og karaktertræk, strategiske 

vision, historie og generelle kultur, som deles af alle organisationens medlemmer. En organisation 

gør opmærksom på sin identitet gennem al kommunikation til og aktiviteter i dens omverden. Jo 

mere sammenhængende og integreret den corporate identitet og kultur, vision og mission er, jo 

mere autentisk og positivt bliver det samlede image og jo bedre bliver omdømmet.  Dette er netop 

målet med arbejdet med corporate imagedannelse - at skabe så oprigtigt og positivt et image som 

muligt og derved et positivt og fordelagtigt omdømme blandt stakeholdere, så disse vil investere 

tid, penge, arbejdskraft etc. i virksomheden (Cornellissen, 2004, 69). ”A good corporate reputation 

has a strategic value for the organization” (Ibid). Når image og omdømmet fra omverdenen 

stemmer overens med den identitet, organisationen selv fremstiller gennem kommunikation, 

adfærd og symboler, resulterer det i, at organisationen bliver respekteret og forstået på den måde 

den ønsker (Cornellissen, 2004, 73). I forhold til denne afhandlings problemfelt vil denne respekt 

og forståelse for organisationernes identitet kunne skabe et stærkt image og resultere i et styrket 

samarbejde med stakeholdere - herunder mulige sponsorer.  

En organisations corporate image består af mange forskellige parametre, heriblandt 

forventninger, ønsker og krav til organisationen, samt oplevelsen af og kendskab til 

organisationen (erfaringer, indtryk, forestillinger). Derudover er troværdighed også en yderst 

vigtig del af organisationens image. Troværdighed bør prioriteres højt, idet den er grundstenen i 

stakeholdernes holdning til organisationen og dens kommunikation udadtil (Rifon et al., 2004). 

Hvis en organisation ikke fremstår troværdig i stakeholdernes øjne, stoler de heller ikke på 

budskabet og har derved en negativ holdning til meget af det, organisationen forsøger at 

kommunikere. I forhold til troværdighed nævner Cornelissen også, at det er vigtigt, at 

organisationen forstår, hvem der er de vigtigste stakeholdere og hvad deres behov er for at kunne 
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yde den bedste og mest troværdige kommunikation i samarbejdet med disse (Elliott & Percy, 

2007, 210). Dette hænger sammen med inddelingen i primære og sekundære stakeholdere, 

præsenteret i afsnit 3.1.1.  

3.2.2. Sponsering & Corporate image 

Sponsering og corporate image er begreber, der går hånd i hånd, og derfor, samt på baggrund af 

afhandlingens problemformulering, er det vigtigt at definere samspillet mellem disse to begreber.  

Ifølge et studie udført af Javalgi et al. (1994) tyder det på, at sponsering kan forbedre 

organisationers image, men at dette ikke nødvendigvis sker automatisk. Det kan ske, hvis 

organisationen har et godt image før sponsoratet, og hvis samarbejdet hænger sammen og virker 

troværdigt. Et stærkt corporate image er derfor væsentligt for enhver organisation, der ønsker at 

øge og/eller forbedre deres sponsorsituation. Dette begrundes yderligere ved, at sponsering kan 

forværre et negativt image, hvis forbrugerne har en negativ opfattelse af virksomheden forud for 

sponsoratet (Ibid.). Et af de vigtigste elementer i dannelsen af et godt corporate image er, som 

tidligere nævnt, troværdighed. Dvs. at for organisationer som JDK og DB, skal identiteten være så 

indgroet en del af hele organisationen, at dette kan kommunikeres ud på troværdig vis.  

I forhold til sponsorarbejdet kan der, ifølge Rifon et al., skabes troværdighed, hvis der er 

sammenhæng og relevans mellem sponsoren og sponsoratet – virksomheden og en NPO, et 

projekt, et event etc. (Ibid.) ”Sponsor-cause congruence will generate stronger consumer 

attributions of altruistic sponsor motives than will sponsor-cause incongruence” (Rifon et al.,2004, 

34), Dette vil sige, at hvis der er fælles træk og fælles værdier mellem virksomhed og sponsoratet, 

kan samarbejdet styrke troværdigheden og image for begge parter.  

Congruence-begrebet, som nævnes af Rifon et al., understøtter det faktum, at image transfer er et 

essentielt begreb, når der arbejdes med forbedring af corporate image via sponsering. Relevans 

mellem sponsor og den sponserede er afgørende, når det kommer til image transfer og forbedring 

af image. Dette vil f.eks. betyde, at det omdømme en NPO eller et projekt har (i form af 

velgørenhed, CSR, frivillighed etc.) overføres til en virksomheds image, når der indgås et 

samarbejde. Virksomheden kan på den måde brande sig igennem sponsoratet og få et bedre 

coporate image i forbrugernes øjne. Den sponserede enhed kan ligeledes styrke sit image og øge 

synligheden omkring sig selv gennem sponsoratet. Er der derfor harmoni mellem sponsor, 

den/det sponserede og det budskab, der i fællesskab sendes ud, kan det medføre en positiv effekt 

på den opfattelse omverdenen har af begge parter samt styrke begges corporate image (Nielsen, 
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1990, 125). I bogen, Sponsering i virksomhedens markedsføring, redegør Orla Nielsen for de 

relationer der er mellem sponsor (virksomhed), sponserede (her: JDK og DB), budskabet og 

individet, som skal fange budskabet (1990). Her understreger han, at relationen mellem 

virksomhed og den sponserede er den vigtigste faktor, idet det er altafgørende, at virksomhedens 

personlighed passer sammen med det sponserede, hvis begge parter skal styrke deres image.  

Samarbejde mellem en virksomhed og en frivillig organisation betegnes som cause related 

marketing (Ibid.). I denne afhandling er relationen mellem sponsor og sponserede essentielt, da 

det er via relationerne, at JDK og DB kan styrke deres image og skabe sponsor forøgelse.  

Som tidligere nævnt er der generelt flere positive tilbagemeldinger på et sponsorat, samt 

genkendelighed af sponsoreren, hvis der er relevans mellem en sponsor og den sponserede 

organisation, event eller projekt (Rifton et al., 2004). Udfordringen derved er dog at finde ud af, 

hvorledes en sådan relevans skabes. Dette vil sige, at for JDK og DB er udfordringen ikke bare at 

finde en virksomhed, som vil poste penge i deres foretagende. Men derimod at finde et projekt, en 

sag eller en værdi, som kan ”smeltes sammen” med en virksomhed og på den måde styrke image 

og synlighed for begge parter og skabe et stærkt sponsorsamarbejde.   

3.3. CORPORATE IDENTITET-STRATEGI 

Som nævnt i teori introduktionen præsenteres corporate identitet-strategi, herunder vision, 

mission, kerneværdier, med det formål at understøtte de foregående teorier. En organisations 

identitet er grundstenen i dannelsen af et image og er en vigtig del af organisationens 

kommunikation med omverdenen. Derfor er corporate identitet essentielt i forhold til 

problemfeltets fokus på stakeholder-relationer og imagedannelse.  

”The organisation should articulate its mission and then formulate its strategy and strategic 

objectives.” (Kermally, Sultan, 2003, 78). 

I forrige afsnit blev det klargjort, at en stærk corporate identitet er altafgørende for en hvilken 

som helst organisation, da det er vigtigt at vide, hvem man er, og hvem med lignende 

personlighed, man ønsker samarbejde med for at styrke sit image og evt. sin position på 

markedet.  

I dette afsnit vil der derfor gøres rede for de begreber, der bl.a. er med til at danne en corporate 

identitet. Her er tale om de strategiske overvejelser omkring mission, vision og kerneværdier, som 

alle er begreber tilhørende konceptet corporate branding, som også kort vil indgå i dette afsnit.  
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Der vil først redegøres for teorien bag mission og vision og dernæst kerneværdier. Begreber som, 

historie og kultur er også en del af corporate identitet, men vil ikke indgå som teoriafsnit, da der, i 

forhold til sponsering og imagedannelse, er valgt at være mest fokus på de tre ovennævnte 

begreber. Dog kan historie og kultur ikke fuldstændigt udelukkes, idet samtlige elementer under 

corporate branding er overlappende. Afsnittet afrundes med en redegørelse af den overordnede 

coporate branding-teori og af hvordan corporate identitet benyttes til corporate branding. 

Grunden dertil er, at de to frivillige caseorganisationer i denne opgave behandles som 

virksomheder/corporate enheder og vil blive undersøgt vha. den dertilhørende teori.  

3.3.1. Mission & Vision 

Corporate branding er den overordnede paraply, som diverse andre former formarkedsføring 

hører ind under og er en ramme for alle organisationens aktiviteter, som har til formål at give de 

mange forskellige aktiviteter og processer en fælles retning (Just et al, 2007:205). 

Corporate branding er et strategisk koncept, hvor fokus er på at definere en organisations 

identitet og få formidlet denne til organisationens stakeholdere, interne såvel som eksterne. 

Ydermere er corporate branding et redskab for virksomheder og organisationer til at definere 

deres overordnede virksomhedsstrategi, samt i hvilken retning der arbejdes og med hvilke 

ressourcer der arbejdes i relation til den ønskede strategi. Formålet med corporate branding er at 

systematisere den proces, der gennemføres for at skabe sammenhæng mellem virksomhedens 

værdigrundlag - herunder mission og vision - den valgte strategi, identitet og kommunikation. For 

at corporate branding skal være succesfuldt, er ledelsen nødsaget til at kommunikere effektivt ud 

til alle lag og dele af organisationen.  Corporate branding-strategien har stor indflydelse på en 

virksomheds identitet og aktiviteter, hvilket har stor betydning for virksomhedens image og 

omdømme i forhold til stakeholdere – herunder sponsorer. Dette er grunden til, at strategisk 

arbejde med værdigrundlaget er yderst vigtig for virksomheder og organisationer. 

Målet med værdigrundlaget, som oftest består af en vision, en mission og et sæt kerneværdier, er 

at øge den interne sammenhængskraft og adfærdsregulering og at skærpe den eksterne profil og 

positionering (Ibid., 260) med det formål at tiltrække og fastholder stakeholdere. Disse elementer 

skal dog være nøje afstemte, hvis det samlede værdigrundlag skal fungere efter hensigten: At 

skabe et fælles udgangspunkt for fremstillingen af organisationens identitet (Ibid., 261), som skal 

kommunikeres gennem tale og handling.  
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Ifølge Birkigt og Stadler er værdigrundlaget en del af organisationens corporate personlighed, 

nemlig den grundlæggende base og mening med organisationens eksistens (Cornellissen, 2004, 

68). Der vil kort redegøres for de tre grundelementer i værdigrundlaget – Mission, vision og 

kerneværdier. 

Mission:  

Missionen er den vigtigste faktor i værdisystemet. Det er essensen af virksomheden og dens 

forretningsgrundlag (Janns & Dybdal, 2002, 155), hvilket vil sige, at det er grundstenen i enhver 

organisation eller virksomhed. Missionen skal grundlæggende set udtrykke, hvilket 

forretningsområde eller hvilken branche organisationen befinder sig i, hvorfor den eksisterer og 

hvad den kan tilbyde sine stakeholdere på dette område. Missionen besvarer spørgsmålet 

”hvem?”, dvs. hvilken virksomhed der er tale om, og hvad den er sat i verden for at opnå? 

(Cornellissen, 2004, 67). Mission, kultur og historie er med til at danne virksomhedens identitet. 

Formålet med missionen er at samle organisationen i en stærk fælles identitet og udadtil være 

udgangspunkt for opbygning af den ønskede position og stakholder relations (Janns & Dybdal, 

2002, 156). Dette kræver dog at missionen er nøje afstemt med de andre elementer i 

værdigrundlaget, samt hvordan der kommunikeres og ageres, hvis organisationen skal fastholde 

og tiltrække de rette medarbejdere, samarbejdspartnere, aktionærer, leverandører etc. I forhold 

til caseorganisationerne og problemfeltet er det derfor vigtigt, at der er enighed og forståelse for 

missionen, hvis der skal kunne kommunikeres i overensstemmelse med denne.  

”Missionen skal tilbyde noget relevant og behovsdækkende for de primære stakeholdere (…) men skal 

samtidig sige noget relevant og værdifuldt til de øvrige stakeholdere.” (Ibid.) 

Missionen er mere specifik end visionen og har fokus på de ressourcer og kompetencer, som 

virksomheden vil konkurrere på (Mission, 2011), hvorimod visionen er det langsigtede mål, som 

skal opnås vha. disse ressourcer og kompetencer.   

Missionen hjælper til at skabe en fælles forståelse for virksomhedens formål. Når medarbejdere 

(her frivillige medlemmer og klubber) kender missionen, kender de også virksomhedens 

grundsten og de grundlæggende rammer, som opgaverne skal løses indenfor (Mission, 2011), 

samt hvordan de skal kommunikere til evt. nye stakeholdere.  
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Vision: 

Når missionen er formuleret kan organisationen udarbejde sine mål og retning samt strategien til 

at opnå disse mål.  Der er her tale om visionen, som sammen med mission og strategi danner 

organisationens strategiske planlægning.  

Hvor missionen er organisationens grundsten, er visionen ledestjernen for organisationen og dens 

arbejde – det langsigtede mål der arbejdes hen imod (Janns & Dybdal, 2002, 155). Visionen skal 

være kort og klart formuleret og fungere som en fælles rettesnor for hele organisationen, derfor 

betegnelsen ”ledestjerne”. En vision er en rimeligt klart beskrevet fremtidig tilstand, som det 

kræver en væsentlig indsats at opnå. Visionen giver et billede af, hvorledes organisationen ønsker 

at fremstå og blive opfattet i fremtiden og har til formål at give samarbejdspartnere en opfattelse 

af, hvor organisationen vil hen, og i hvilken retning den arbejder (vision, 2012).  

”Strategic vision expresses top management´s aspirations for the company.” (Elliot & Percy, 

2007,209). 

For at skabe en stærk og konkurrencedygtig virksomhed eller organisation er det yderst vigtigt at 

beskæftige sig strategisk med at skabe overensstemmelse mellem organisationens identitet, 

herunder bl.a. kultur og mission, vision og image, som vil sige den måde organisationen reelt 

opfattes af diverse stakeholdere (Cornelissen, 2004, 73). Dette betyder bl.a. at virksomheden skal 

have fokus på at inddrage de interne grupper, her ledelsen, klubber og frivillige medlemmer, i 

arbejdet med strategisk planlægning, mission og vision, idet disse gruppers forståelse af 

virksomheden har stor indflydelse på det image der kan dannes udadtil. Formår organisationen at 

gøre medarbejdere og medlemmer til en del af visionen (og missionen) og formår disse at udleve 

virksomhedens strategi, vil dette kunne skabe et favorabelt omdømme, idet ”a good corporate 

reputation has a strategic value for the organisation that possess it. It ensures acceptance and 

legitimacy from stakeholder groups and generates returns and may offer a competitive advantage as 

it forms an asset that is difficult to imitate.” (Cornelissen, 2004, 69). Et favorabelt omdømme kan, i 

forhold til JDK og DB, resultere i muligheden for sponsorater.  

3.3.2. Kerneværdier 

Ligesom mission og vision er værdierne en del af en organisations identitet og hører til det 

overordnede værdigrundlag. Værdierne er centrale for en organisations corporate identitet og 

corporate branding og bør ikke undlades. Værdierne omfatter, som regel, både kerneværdier, dvs. 

de dybt indgroede værdier, som ikke ændres, og de mere normative værdier der fastlægger, hvad 
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der er rigtigt og forkert her og nu. De normative værdier kan ændres over tid i takt med 

samfundsudviklingen (Hansen, 2004, 156). Ifølge Kent Kristensen, Syddansk Universitet, er det 

vigtigt at have et sæt grundværdier, som er ”hellige”, men ligeså vigtig at have nogle værdier der 

kan ændrer sig med tiden, da fleksibiliteten af disse skal sikre at organisationen og dens 

medarbejdere ikke stagnerer, men kan udvikle sig (2010).  

At finde ud af hvilke værdier der ligger til grund for en organisations måde at tænke og virke på i 

det daglige, kan ifølge Hansen, J. O. K., ikke gøres uden at inddrage medarbejdere og medlemmer 

(2004, 155). Derudover skabes værdierne som oftest også med hjælp fra organisationens historie 

– kerneværdierne.  Dette vil sige, at værdierne vil bestå af en blanding af enkeltindividernes 

præferencer og de traditioner, der er i organisationen. Organisationer, der arbejder på at 

integrere medarbejdernes, medlemmernes og organisationens værdier i større udstrækning, 

opnår langt bedre mulighed for, at værdierne også afspejler sig i handlinger. Dette kan lede til 

bedre resultater, fordi adfærd, mål og værdier matcher hinanden. 

3.3.3. Brugen af corporate identitet – corporate branding 

Corporate branding adskiller sig fra produkt branding, da corporate branding henvender sig til 

mange stakeholdere frem for blot én målgruppe eller marked, hvilket kan skabe større 

kompleksitet i branding-arbejdet (Cornellissen, 2004, 39). Corporate branding bruges til at bringe 

organisationen bag produktet eller servicen i forgrunden og differentiere denne i forhold til 

konkurrenter, på baggrund af dens værdigrundlag og identitet (Morsing, 2002, 33). I dette 

perspektiv udvider corporate branding mulighederne for differentiering i forhold til produkt-

branding, da virksomhedens kultur, mission, identitet og vision gør den unik og skaber 

konkurrencefordele. Fordele, som kan give en organisation mulighed for at tiltrække de ønskede 

stakeholdere - i dette tilfælde de ønskede sponsorer.  

Corporate branding-strategi kan betegnes som organisationens integrerede 

kommunikationsprocesser, som etableres via et internt forankret værdigrundlag, en klar mission 

og vision og en dertilhørende forretningsstrategi (Sandstrøm, 2003, 32), som bruges til at give alle 

stakeholdere en tydelig idé om, hvem organisationen er, hvad den står for, hvad dens formål er, og 

hvor den er på vej hen. Jo mere sammenhæng der er mellem værdierne, missionen, visionen og 

den valgte forretningsstrategi, og jo bedre disse elementer er integreret i organisationen, jo mere 

autentisk og positivt bliver organisationens image og, jo bedre bliver omdømmet. 
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Det er netop dét, der er målet med en corporate brand-strategi; at få skabt så oprigtigt og positivt 

et image som muligt, og derved et positivt og fordelagtigt omdømme blandt stakeholdere så disse 

vil investere tid, penge, arbejdskraft etc. i organisationen (Cornellissen, 2004, 69) - ”A good 

corporate reputation has a strategic value for the organization” (Ibid). Er der derimod ikke 

sammenhæng mellem organisationens egen identitetsforståelse (mission, vision og kultur) og det 

image omverdenen har af den, kan der ifølge Elliott & Percy opstå det, der hedder et image-

culture-gap eller image-vision-gap (Elliott & Percy, 2007, 211). Et vision-culture-image-gap kan 

skabe mistillid og forvirringen, hvis organisationen f.eks. ikke kommunikerer eller agerer på den 

måde, de lover, eller hvis organisationens mission og vision ikke hænger sammen med 

stakeholdernes behov (Elliott & Percy, 2007:211). Når image og omdømme stemmer overens med 

den identitet, organisationen selv fremstiller gennem kommunikation, adfærd og symboler, 

resulterer det i, at organisationen bliver respekteret og forstået på den måde den ønsker 

(Cornellissen, 2004, 73), og der kan skabes et godt samarbejde mellem virksomheden og dens 

stakeholder-grupper – nuværende såvel som nye.  

3.4. KONKLUSION PÅ TEORETISK SAMMENHÆNG 

Ovennævnte teorier er udvalgt, da jeg, som undersøger, anser disse for mest relevante for at 

kunne besvare afhandlingens problemformulering bedst muligt. JDK og DBs corporate identitet 

danner grundlag for, hvem de er. Måden de kommunikativt præsenterer deres corporate identitet 

er afgørende for, hvordan både medarbejdere og eksterne stakeholdere opfatter dem. Ligeledes er 

den opfattelse, deres stakeholdere har, afgørende for de relationer der kan skabes - herunder 

sponsorater. Figur 4 illustrerer afslutningsvis teoriernes sammenhæng. 

FIGUR 4: Teoretisk sammenhæng (egen tilvirkning) 
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4. VIDENSKABSTEORI & METODISKE OVERVEJELSER 

Efter gennemgang af afhandlingens teoretiske ramme, vil jeg i dette afsnit præsentere den 

metode, der benyttes til behandling af teori, empiri samt til analysen af problemfeltet. 

I videnskabeligt arbejde er metode et essentielt element, da det i videnskabelig forstand er 

metoden, der dikterer, hvilken viden man kan skabe (Ankersborg, 2011, 69). Metode omhandler 

de fremgangsmåder, vi vælger at arbejde efter, når vi søger at producere viden om samfundet, 

dets institutioner, organisationer, grupper og individer (Andersen, 2009, 15). Metode er tæt 

bundet til undersøgerens problemstilling, idet der kræves den rette metode til undersøgelse og 

besvarelse af problemfeltet. 

I dette afsnit redegøres der for de metodiske valg og refleksioner, som benyttes til afhandlingens 

empiriske undersøgelse, samt hvorfor jeg, som undersøger, mener, at netop disse metoder er 

fordelagtige i forhold til afhandlingens problemfelt. I den forbindelse er det væsentligt først og 

fremmest at redegøre for den videnskabsteoretiske position, som afhandlingen bygger på. 

Derudover vil der redegøres for opgavens research design, herunder hvordan det empiriske 

materiale er fremkommet samt hvilke overvejelser, og hvilke metoder der vil benyttes til arbejdet 

med problemstillingen. Desuden vil de kritiske overvejelser i forbindelse med metodevalg og 

anvendelse blive præsenteret. 

4.1 VIDENSKABSTEORETISK TILGANG 

Dette afsnit vil omhandle min videnskabsteoretiske tilgang til specialeprocessen, idet viden kan 

skabes ud fra flere forskellige fremgangsmåder karakteriseret ved en række videnskabelige 

hovedretninger.  Den videnskabsteoretiske tilgang er afgørende for, hvordan man som undersøger 

og forfatter opfatter data, samt hvilke for-forståelser man har i arbejdet med vidensproduktionen 

og dataindsamlingen (Andersen, 2009, 17). Formålet med dette afsnit er både at reflektere over 

den måde, verden opfattes og forstås i løbet af specialeprocessen, og at give læseren et indblik i 

denne forståelsesramme.  

Undersøgelsen af JDK og DB vil ikke være fuldstændig objektiv, idet resultaterne er bestemt af min 

optik. Som undersøger er min optik en kombination af den teoretiske ramme, jeg benytter, samt 

min personlige optik som undersøgelsen foretages ud fra. Dvs. at det, der ses, er præget af, 

hvordan jeg antager verden er, kaldet ontologi, samt hvordan jeg antager, at der kan genereres 

viden i denne verden, kaldet epistemologi (Langergaard et al., 2006, 75-76) – også kendt som 

erkendelsesteori (Videnskabsteori, 2011). 
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Det videnskabsteoretiske grundlag, som denne opgave er udarbejdet på, tilhører den 

konstruktivistiske gren, socialkonstruktivismen. Konstruktivismen, i sig selv, har den 

grundantagelse, at der ikke findes et objektivt udgangspunkt, hvorfra der kan fastlægges en 

endelig sandhed. Derimod vil der altid være flere perspektiver på sandheden, da det afhænger af, 

hvordan og med hvilke øjne verden anskues (Ebdrup, 2013). Konstruktivismen findes i forskellige 

varianter og er blot en bred betegnelse for erkendelsesteoretiske bestræbelser, som opstod som 

modspil til subjekt-objekt-tænkningen, hvor det mentes at mennesket (subjekt) var adskilt fra 

verden – den objektive virkelighed - og hvor verden sås som en mekanisk afspejling af 

virkeligheden (Weirsøe, 2008, 70-71). Ifølge Bodil Weirsøe (lektor cand.phil., cand.pæd.) kan 

konstruktivistisk erkendelsesteori generelt opdeles i henholdsvis individ- og social-orienterede 

varianter (2008, 71). Den individorienterede variant beskæftiger sig med, hvordan den 

individuelle bevidsthed konstruerer erkendelse og virkelighed, hvorimod de socialorienterede 

varianter, som kaldes socialkonstruktivisme, arbejder med, hvordan sociale grupper konstruerer 

viden (Ibid.). Socialkonstruktivismen betragter virkeligheden som en social konstruktion hvor 

verden skabes i sociale konstruktioner, hvilket vil sige, at virkeligheden ikke eksisterer 

uafhængigt af vores erkendelse af den. Strukturer, koncepter og institutioner i samfundet er 

foranderlige, idet de skabes af mennesker i en social og historisk proces, og på den måde kan de 

også forandres af mennesker i nye sociale processer. Socialkonstruktivismen antager ydermere, at 

man ikke kan gøre sig fri af det, man undersøger, og derfor er jeg, som undersøger i denne opgave, 

med til at skabe den viden, der fremkommer(Rasborg, 2004, 349). 

Rasborg selv præsenterer en opdeling af socialkonstruktivismen, som opererer med den 

erkendelsesteoretiske og den ontologiske konstruktivisme, som knyttes til enten den fysiske eller 

samfundsmæssige virkelighed. I denne afhandling tilslutter jeg mig den ontologiske 

socialkonstruktivisme, som dækker over den samfundsmæssige og menneskelige virkelighed. 

Dette består af en tro på, at den samfundsmæssige samt menneskelige virkelighed er en 

konstruktion af vores videnskabelige viden om den og vores dagligdagsviden om den, bl.a. via 

interaktion med andre mennesker (Rasborg, 2004, 353). I forhold til netop denne opgave er dette 

relevant, idet der ikke kun tages højde for den videnskabelige, teoretiske viden, men hvor 

hverdagsviden vægtes lige så højt. Afhandlingen er netop baseret på en blanding af teoretisk viden 

og den hverdagsviden, jeg selv besidder, og som mine interviewede kilder besidder. På den måde 

får jeg et indblik i kildernes konstruktion af virkeligheden i henholdsvis JDK og DB. Ydermere er 

mit valg af videnskabsteoretisk ståsted hensigtsmæssigt i forhold til valget af kvalitativ metode, 
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idet resultaterne og den viden om respondenternes virkelighed, der skabes, er socialt 

konstruerede, da disse opstår på baggrund af interaktion mellem mennesker. 

Afslutningsvis skal det nævnes, at min videnskabsteoretiske tilgang yderligere understøttes af 

Berger & Luckmann, som mener, at virkeligheden er et menneskeligt produkt (1966, 79), hvilket 

stemmer overens med Rasborgs ontologiske konstruktivisme og det faktum, at virkeligheden 

skabes af den viden vi har om det samfund vi befinder os i. Dog mener Berger & Luckmann også, 

at samfundet er en objektiv virkelighed, hvilket på sin vis kan virke modsigende til førnævnte 

antagelse om virkeligheden som et menneskeligt produkt.  

“Society is a human product. Society is an objective reality. Man is a social product.” (Berger & 

Luckmann, 1966, 79). 

Berger & Luckmann understøtter denne antagelse med det argument, at verden er en objektiv 

genstand, men at samfundet er et menneskeligt produkt, da samfundsmæssige strukturer og 

institutioner opstår af vaner og gentagende handlinger. Disse vaner eksternaliseres til personer, 

som ikke har været med til at danne dem, men som med tiden opfatter dem som naturlige. På den 

måde består samfundet også af objektive elementer (Ibid., 77-80). Grunden, til at jeg har valgt at 

tilføje Berger & Luckmanns teori til den ontologiske socialkonstruktivisme er, at de objektive 

elementer, de mener, at verden består af, har oprindelse i sociale, menneskelige konstruktioner, 

som med tiden har mistet forbindelsen til deres oprindelse, ved at de er ført videre til personer, 

som ikke kender deres oprindelse og som ikke selv har skabt denne viden gennem social 

konstruktion (Ibid., 128-129). I forhold til denne opgave og arbejdet med organisationer er det 

relevant at have Berger & Luckmanns objektive elementer med, idet det ofte ses i organisationer, 

at de strukturer og vaner, der dannes i starten som et menneskeligt produkt, bliver ført videre til 

de næstkommende grupper i form af en objektiv virkelighed. Den daglige gang bliver således en 

objektiv realitet fremfor en social konstruktion, som formes af nuværende aktører. 

4.2. RESEARCH DESIGN 

I dette afsnit redegøres for afhandlingens research design og de valg samt fravalg, der er foretaget 

for at besvare opgavens problemformulering. Research designet er ifølge Ib Andersen (2009) 

betegnelsen for den måde, man vælger at udforske det fænomen, der er genstand for 

undersøgelsen (Andersen, 2009, 107). Research designet skal sikre, at den dokumentation, som 

opnås, kan besvare undersøgelsens problemformulering (Ibid., 107). Research designet i denne 

afhandling er dannet på baggrund af den videnskabelige forståelsesramme, beskrevet i afsnit 3.1, 
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dvs. min antagelse omkring hvordan der kan skabes viden, samt hvordan problemformuleringen 

kan undersøges bedst muligt. I dette afsnit vil der redegøres for den overordnede tilgang til 

arbejdet med problemfeltet samt de mere specifikke valg og fravalg, der er foretaget i forhold til 

opgavens metode og empiriindsamling.  Derudover gøres der også rede for de fordele og ulemper 

der kan opstå, ved de metodiske valg der tages. 

4.2.1. Case-studie design 

På baggrund af det overordnede undersøgelsesfelt samt problemformuleringen, gennemføres 

afhandlingens research design som et case-studie, her et multiple-case-studie, idet der foretages 

en undersøgelse af to caseorganisationer. Ydermere gennemføres afhandlingen som et 

komparativt case-studie mellem de to kampsportsorganisationer JDK og DB. En komparativ 

undersøgelse er valgt, idet der vil være et bedre grundlag for gyldige konklusioner, end hvis der 

kun udføres én undersøgelse af et enkelt tilfælde/en enkelt organisation.  

Baggrunden for valget af et case-studie er, at jeg vil foretage en empirisk undersøgelse, som skal 

belyse fænomener inden for det virkelige livs rammer. De fænomener, der undersøges, er 

henholdsvis JDK og DB og case-studie-designet benyttes til at undersøge de to caseorganisationer 

og deres problemfelt inden for deres virkelige kontekst (Yin, 1994, 13). ”In general, case studies 

are preferred strategy (…) when the investigator has little control over events, and when the focus is 

on a contemporary phenomenon within some real-life context” (Ibid., 1).  

Ydermere er et case-studie ofte baseret på sjældne eller komplekse fænomener, hvilket stemmer 

overens med valget af emnefelt og problemstilling i denne opgave, idet der arbejdes med to 

forholdsvis ukendte og ressourcesvage organisationer og deres arbejde med stakeholder-

relationer og imagedannelse. De to fænomener, JDK og DB, undersøges vha. flere forskellige data 

kilder, hvilket kategoriserer afhandlingen som værende et kvalitativt case-studie. På den måde 

kan problemfeltet undersøges gennem flere linser, hvilket medfører et mere dybdegående og 

varieret billede af problemfeltet. Derved kan jeg, som undersøger, sikre en mere valid 

undersøgelse og konklusion.  

Ifølge Yin er et case-studie ofte undersøgende, forklarende og/eller beskrivende (Ibid., 3). I 

forbindelse med forrige afsnit og problemformuleringens handleanvisende elementer vil 

afhandlingens case-design hovedsageligt være undersøgende og beskrivende. Dette understøttes 

af problemformuleringens spørgeord, ”hvordan”, som er det dominerende forskningsspørgsmål 

inden for undersøgende og beskrivende case-studier (Ibid., 7).   
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Styrken ved at benytte et case-studie-design (her et komparativt, multiple case-studie), ligger i 

dets informationsrige og dybdegående karakter, der øger muligheden for at foretage en grundig 

undersøgelse af problemfeltet i henholdsvis JDK og DB.  Ydermere er et case-studie en mulighed 

for at forstå samt undersøge de mere komplekse problemstillinger indenfor problemfeltet og de to 

caseorganisationer i deres respektive kontekst. I den forbindelse benyttes kvalitativ 

empiriindsamlingsmetode i form af kvalitative interview, da det herigennem vil være muligt at få 

et klart og dybdegående helhedsbillede af de to organisationers virkelige situation. Den kvalitative 

empiriindsamlingsmetode uddybes i afsnit 4.3. Én af faldgrupperne ved at benytte et casestudie 

er, at der kan drages tvivl omkring undersøgelsens validitet, idet ”general, theoretical knowledge is 

more valuable than concrete case knowledge” (Flyvbjerg, 2011, 302). Dette er bl.a. grunden til, at 

undersøgelsen foretages som et komparativt, multiple case-studie, idet anvendelsen af to 

caseorganisationer kan resultere i skabelsen af mere generel viden og/eller et mønster, som vil 

kunne benyttes til undersøgelse af andre frivillige sportsorganisationer og dermed styrke 

undersøgelsens validitet.  

4.2.2. Induktion – Fra ”enkelt” til ”generelt” 

Den måde undersøgelsen struktureres samt formålet med undersøgelsen er tæt forbundet med 

den overordnede metode man, som undersøger, arbejder ud fra. 

Idet der ønskes en generel viden ud fra en komparativ analyse af to enkeltstående 

caseorganisationer, vil jeg hovedsageligt benytte den empirisk-induktive metode til afhandlingens 

problemfelt. Her er målet, at jeg ud fra de to caseorganisationer, JDK og DB, kan skabe generel 

viden omkring mindre, frivillige sportsorganisationer. Tanken er, at empirien skal være det 

bærende element i afhandlingen, som undersøges og behandles vha. af den valgte teori og 

sekundær data. Valget af den empirisk induktive metode er sammenkoblet med 

problemformuleringens handleanvisende elementer, idet målet er at der afslutningsvis kan 

foretages en mere generel konklusion og handleanvisning, som kan benyttes på lignende 

organisationer. Thurén (1992) beskriver netop induktion som en kvantificering, hvor ”man kan 

drage almene, generelle slutninger ud fra empiriske fakta” (18).  

Thurén understreger ydermere at empiriske fakta sjældent er fuldstændige, og derfor ikke kan 

anses som fuldt gyldige (Ibid.).  Dette understøttes yderligere af den østrigske videnskabsfilosof, 

Karl Popper, som argumenterer for at induktion alene ikke kan være grundlag for gyldig teori, da 

enhver observation er i fare for at være en fejlfortolkning (1963, 41-42). Den induktive metode 
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benyttes derfor i samspil med den deduktive metode, da det i praksis også er vanskeligt at adskille 

disse to tilgange (Andersen, 2009, 35).  

Den deduktive metode inddrages i form af generelle teorier, afsnit 2, til analyse af den indsamlede 

teori og de enkeltstående cases. Målet hermed er at øge muligheden for mere gyldige 

analyseresultater.  

Afslutningsvis vil den generelle teori derfor fungere som den ramme jeg, som undersøger, skal 

arbejde indenfor, hvorimod hovedfokus og omdrejningspunkt vil være empirien, som skal gøre 

det muligt at slutte sig til generel viden (Yin, 2003).  

FIGUR 5: Det Videnskabelige Hjul  

 

Det videnskabelige hjul illustrerer den induktive og deduktive metodes sammenspil og er taget fra 

Voxted (2008, 105), med inspiration fra den britiske filosof, Francis Bacon, hvis navn er knyttet til 

den induktive metode.  

4.3. PRIMÆR EMPIRI 

4.3.1. Det kvalitative telefoninterview 

Som nævn i afsnit 3.2.2 er denne afhandling baseret på kvalitative metoder og data i form af 

semistrukturerede, kvalitative telefoninterview. I dette afsnit vil der gøres rede for den 

semistrukturerede, kvalitative interviewform, og for hvordan denne benyttes.  

Der findes ikke én enkeltetableret måde at lave interview på, men Kvale behandler i sin bog 

InterView det semistrukturerede, kvalitative interview, som også benyttes i denne afhandling. 

Kvale definerer de semistrukturerede interview som: 
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”Et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henbik 

på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener.” (1997, 19). 

Det semistrukturerede, kvalitative interview foregår som en åben samtale mellem to ligestillede 

personer, dog hvor intervieweren kontrollerer og definerer situationen via interviewtemaer 

og/eller spørgsmål (Ibid.). Ved at forme interviewet som en åben samtale mellem to parter, er der 

mulighed for at få den interviewede til at tale frit og give sit syn på en given situation, hvilket giver 

intervieweren en bedre forståelse for respondentens handlinger og tanker. Baggrunden for 

brugen af den kvalitative interviewform i denne afhandling er, at problemformuleringens 

besvarelse ikke er baseret på kvantitative beregninger, men er afhængig af den information, der 

kan opnås af de interviewede personer. Derudover er den kvalitative interviewmetode et redskab 

til at tale sig ind på livet af den interviewede og skaffe sig adgang til og kendskab til dennes verden 

(Kvalitative metoder).  

I denne afhandling er der udelukkende brugt semistrukturerede, kvalitative telefoninterview (her 

Skype), idet en kvantitativ undersøgelse ikke vil være relevant i forhold til afhandlingens 

problemformulering. For at besvare problemformuleringen ønskes indsigt af dybdegående og 

eksplorativ karakter, og derfor vil ensartede og kvantificerbare variabler ikke være brugbare.  

Til undersøgelsen af afhandlingens problemfelt er foretaget 7 semistrukturerede, kvalitative 

interview med 7 forskellige nøglepersoner, for at undersøgelsens resultat kan blive så brugbart og 

validt som muligt.  Alle interview er foretaget via Skype og vha. Call Note, for på den måde at have 

en ensartet dataindsamling hele vejen igennem afhandlingen.  

Alle 7 interview var semistrukturerede, kvalitative og eksplorative af karakter. Dvs., at 

interviewene var formet som åbne spørgsmål med udgangspunkt i de foregående svar, indenfor 

fastsatte temarammer. Interviewene opdeltes i 4-5 emner, hvor første spørgsmål introducerede 

emnet, og de resterende spørgsmål tog udgangspunkt i respondentens svar (Kvale, 1997). Dog har 

der til hvert emne været 2-5 spørgsmål, i tilfælde af at respondentens svar alene ikke kunne 

dække emnet og, for at fastholde en rød tråd gennem interviewet. Eksempel på en 

interviewopbygning kan ses i bilag 1, hvor guidede spørgsmål til Helle Gudnitz, Post Danmark, 

præsenteres. 

Med henvisning til den socialkonstruktivistiske tilgang til undersøgelsen jf. afsnit 3.1 foregår 

interviewene hovedsageligt objektivt, men analysen af disse påvirkes af den for-forståelser jeg, 

som undersøger, har i arbejdet med vidensproduktion og dataindsamlingen (Andersen, 2009, 17).  



 41 

De 7 interview er alle foretaget via Skype og kategoriseres derfor som telefoninterview. Alle 7 

respondenter har deltaget under informeret samtykke. De er således først blevet kontaktet pr. 

mail ang. deltagelse i interviewet, hvor de også er blevet gjort opmærksomme på interviewets 

formål samt opbygning (Kvale, 1997, 132). På den måde har de interviewede personer haft 

mulighed for forberedelse før interviewet.  Ydermere er alle opkaldstidspunkter til interviewene 

blevet aftalt med den pågældende interviewperson, hvilket betød, at respondenten har været 

forberedt på interviewet. Forud for alle interviewene har jeg, som interviewer, foretaget en kort 

briefing omkring interviewet, hvor formålet med interviewet og undersøgelsen afhandlingen er 

blevet beskrevet. Her har respondenterne haft mulighed for at stille spørgsmål (Ibid.). Derudover 

har der i briefingen været mulighed for rettelse af eventuelle misforståelser, både for 

intervieweren og den interviewede.  

Formålet med den kvalitative dataindsamlingsmetode har været at opnå en udvidet og 

dybdegående viden omkring respondenternes livssyn indenfor problemfeltet. Denne 

dybdegående viden kan jeg, som undersøger, benytte i samspil med den udvalgte teori og 

sekundære empiri til at foretage en kvalificeret analyse og besvarelse af afhandlingens 

problemfelt. Der har dog været både fordele og ulemper ved brugen af den telefoniske 

interviewform, hvilket vil blive gennemgået i det følgende afsnit. 

4.3.2. Udvælgelse af interviewpersoner 

Ifølge Kvale afhænger antallet af interviewpersoner af formålet med den enkelte undersøgelse. 

Det typiske antal interviewpersoner er dog ofte et sted imellem 5 og 25 (Kvale, 1997, 109). 

Til denne afhandling er der foretaget interview af 7 nøglepersoner, som er nøje udvalgt efter 

deres relevans i forhold til case organisationerne og/eller problemfeltet. Nøglepersonerne er 

valgt, da de, udover deres eget livssyn, ofte har den rette baggrundsinformation samt nyttige 

observationer om igangværende eller kommende udviklingstendenser, som man som undersøger 

ikke selv besidder (Hansen, 2004, 322). De 7 interviewpersoner er inddelt i to grupper, intern og 

ekstern, alt efter om de tilhører caseorganisationerne eller de eksterne stakeholdere. Formålet 

med at have samtaler med personer både inde fra organisationen og eksterne stakeholdere er at 

få så dybdegående viden om problemfeltet og så præcis en analyse som muligt.  
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De valgte interviewpersoner til de 7 interview er: 

Intern gruppe 

o 2 nøglepersoner fra JDK – Formand, Martin Kirkhammer, og Sportschef, Niels Gert 

Dehelendorff. 

o 2 nøglepersoner fra DB - Formand, Palle Nielsen, og Næstformand & Presseansvarlig, Erik 

Nyblom. 

Ekstern gruppe 

o DIF konsulent, Helle Carlsen. 

o 2 nøglepersoner fra sponsorvirksomheder – Chef for forretningskommunikation i Post 

Danmark, Helle Gudnitz, og chef & ejer af Elite Fysioterapi, Jakob Mogensen Versterre. 

I starten af interviewfasen var det planlagt at foretage 3-4 interview i hver caseorganisation, men 

grundet det lave antal medlemmer og inddelingen af arbejdsopgaverne blev dette ikke en 

mulighed. Under samtalerne med respondenterne fra henholdsvis JDK og DB blev det klart, at 

nøglepersonerne i de to organisationer besidder flere af de vigtige poster i organisationerne. Det 

ville derfor være irrelevant at foretage flere interview, idet flere nøglepersoner/poster blev 

dækket i et interview. 

Ydermere kan det diskuteres at flere udsagn fra sponsorvirksomheder ville være fordelagtigt for 

afhandlingens endelige resultat og konklusion, men grundet en tidsmæssige ramme blev dette 

fravalgt og opvejes af mere intensivt arbejde med de udvalgte interview.  

4.3.3. Fordele og ulemper ved telefoninterview 

Fordele: 

Fordelene ved at benytte Skype som interviewform er, at jeg som interviewer ikke begrænses af 

eventuelle geografiske placeringer, hvilket gør denne form billigere og mindre tidskrævende. Ved 

telefoninterview kan der holdes en vis afstand mellem de to parter, og på den måde påvirkes den 

interviewedes svar ikke i nær så høj grad af interviewerens personlige karaktertræk – eller 

omvendt. Telefonisk/Skype-interview har i denne afhandling været yderst brugbart, idet enkelte 

interviewpersoner har været bosat forholdsvis langt væk fra intervieweren.  
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En anden fordel ved telefoninterview er, at der i forhold til spørgsmål/svar-sammenhængen er 

samme muligheder som ved interview foretaget ansigt-til-ansigt. Dvs., at intervieweren og den 

interviewede spontant og direkte kan reagere på hvad modparten siger (Opdenakker, 2006, 5).  

I denne afhandling, har brugen af Skype til interview været en fordel, idet der har været mulighed 

for at benytte programmet Call Recorder. Call Recorder er tilknyttet Skype og optager samtalen så 

snart opkaldet foretages. Efter samtalen gemmes optagelsen i en Call Recorder filmappe, hvilket 

vil sige, at alle interview er gemt i samme format og er let tilgængelige. Dette har været 

tidsbesparende i forhold til brugen af diktafon ved interview foretaget ansigt-til-ansigt.  

Ulemper: 

En af ulemperne ved telefoninterview er, at de såkaldte ”social cues” – dvs. visuelle hjælpemidler 

som f.eks. ansigtsudtryk og kropssprog - går tabt. De visuelle hjælpemidler er ekstra information 

og er ofte en vigtige del af respondentens besvarelser/fortællinger, som går tabt når et interview 

foretages telefonisk (Ibid.). Dog er vigtige hjælpemidler - såsom stemmeleje og betoning - stadig 

tilgængelig ved telefoninterview, og derfor er det vigtigt, at man som interviewer er opmærksom 

på disse elementer under interviewet.  

En anden relevant ulempe er, at intervieweren ikke har overblik over interview personens fysiske 

position og placering, hvilket gør det vanskeligt at skabe trygge rammer og et godt interview-miljø 

for den interviewede (Ibid.) Derudover kan manglen på fysisk tilstedeværelse i 

interviewprocessen have den effekt, at begge parter er mindre engagerede, end ved interview 

ansigt-til-ansigt.  

4.3.4. Udformning af spørgsmål 

Ifølge Kvale skal det gode interviewpørgsmål ”bidrage tematisk til vidensproduktion og dynamisk 

til at fremme den gode interviewinteraktion” (Ibid., 134), og dermed på den ene side være 

fokuseret på interviewets emne og formål og på den anden side fremme en positiv interaktion 

mellem interviewer og informant. Derfor skal de enkelte spørgsmål, ifølge Kvale, være ”lette at 

forstå, korte og blottet for akademisk sprog”, samtidig med at de forholder sig til interviewets 

emner (Ibid., 134). Formålet med dette er at fremme en positiv interaktion, holde samtalen i gang 

og motivere interviewpersonerne til at tale om deres oplevelser og følelser. Disse retningslinjer 

har jeg forsøgt at følge gennem interviewprocessen. 
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4.3.5. Fortrolighed 

Fortrolighed drejer sig om behandlingen af interviewpersonernes informationer og personlige 

data (Ibid., 120). Forud for alle interviewene er de deltagende personer blevet gjort 

opmærksomme på muligheden for fortrolighed i afhandlingen i tilfælde af information, der ikke 

må offentliggøres. Alle deltagere i interviewprocessen har godkendt eventuel offentliggørelse af 

citater og information, og derfor, er der ikke udarbejdet skriftlige aftaler om fortrolighed.  

4.3.6. Bearbejdning af kvalitativ empiri - Transskription 

Alle interview blev, som nævnt i afsnit 3.2.4, optaget via Call Note og efterfølgende transskriberet. 

Igennem transskriptionen af de enkelte interview, og ved efterfølgende gennemlæsning af 

transskriptionerne, blev det muligt at få en indsigt i den enkelte person og dennes livssyn og 

historie, hvilket endnu ikke var opdaget under interviewet. Ifølge Kvale afhænger måden hvorpå 

der transskriberes af undersøgelsens formål og tilgængelige ressourcer (1997, 171-172). Da det 

ved brugen af telefoninterview ikke har været muligt at få kropssprog og ansigtsudtryk med, har 

jeg valgt at udforme transskriberingen så detaljeret som muligt, for at få bedst mulige resultat og 

viden. Dvs., at gentagelser, pauser og emotionelle toner er forsøgt gengivet (Ibid.) for at få et 

skarpt og oprigtigt et billede af interviewpersonens holdninger og følelser omkring emnet.  

4.3.7. Bearbejdning af kvalitativ empiri – Analyse 

Til analysen af de 7 interview benyttes metoden, som Kvale definerer som meningskondensering, 

hvormed man kan reducere og strukturere flere siders transskription af interview og vise 

resultaterne i form af let overskuelig tekst og eventuelt vha. tabeller/figurer (Ibid., 192). Ved 

meningskategorisering trækkes de interviewedes udtrykte meninger sammen til korte 

formuleringer/udsagn, som derefter tematiseres (Ibid., 190). De forskellige temaer kan formes før 

analysen påbegyndes, eller de kan udvikles løbende igennem analysen og, bør foretages 

fordomsfrit ud fra den interviewedes synspunkt. I denne opgave er emnerne formet i løbet af 

transskriberingen og analysen. Pga. interviewenes semistrukturerede form har det ikke været 

muligt at lave faste temaer før interviewene, idet den interviewede er med til at danne 

interviewets gang. Temaerne er derfor dannet efter gennemlæsning af alle indsamlede interview, 

hvor jeg har forsøgt at danne et overordnet tema, med dertilhørende underkategorier og udsagn, 

ud fra respondenternes svar og fortællinger. Ifølge Kvale er dette også den bedste metode til 

meningskondensering, og han nævner, at dannelse af temaer og udsagn først foretages efter 

gennemlæsning af interviewet (Ibid., 192). Baggrunden for valget af meningskondensering er at få 

overblik og struktur over interviewene, idet inddelingen af temaer og enkelte udsagn giver et godt 
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overblik over interviewene som helhed og respondenternes fortællinger. Ydermere er 

meningskondensering valgt for at reducere de 7 forholdsvis omfattende transskriptioner, så der 

dannes lettere forståelig og overskuelig tekst for mig, som undersøger, og for læseren.  

Udover brugen af meningskategorisering benytter jeg til dels Kvales Ad hoc-metode (Ibid., 191), 

idet jeg har været nødsaget til at lave en mere avanceret form for meningskondensering. Grunden 

hertil er, at de interviewede er opdelt i interne (caseorganisationerne) og eksterne (eksterne 

stakeholdere) grupper med forskellige fokuspunkter og emner i løbet af interviewene. Derfor har 

jeg valgt lave to interviewanalyser – én med tematisering af interne interview og én med 

tematisering af eksterne interview. De interne og eksterne interview analyseres først hver for sig 

og derefter vil de indgå i en samlet analyse. Derudover benyttes Ad hoc-metoden også i selve 

udformningen af temaer og udsagn, idet jeg har valgt at indsætte disse elementer i skemaer, for at 

skabe et bedre overblik over interviewene og deres inddeling.   

Til analysen af de interne interview er 25 siders interview, vha. af Kvales meningskondensering, 

blevet reduceret til 6 hovedtemaer med tilhørende underkategorier og udsagn. De 6 hovedtemaer 

er: ’Målsætning’, ’Identifikation af stakeholdere’, ’Samarbejdet med stakeholdere’, ’Organisatorisk 

arbejde til gavn for synlighed, sponsering og fundraising’, ’Fokuspunkt ved imagedannelse & ”salg af 

sporten”’ og ’Implementering af tiltag’. 

Til analysen af de eksterne interview er 17 siders interview blevet reduceret til 3 hovedtemaer 

med tilhørende underkategorier og udsagn. De 3 hovedtemaer er: ’Kravet til et sponsorat’, ’Vigtige 

elementer i et sponsorat’ og ’Kampsport – negativt image?’. 

Efter inddelingen af temaer og kategorier blev det tydeligt, at der er væsentlige emner, hvor der 

ikke er overensstemmelse med de interviewedes udsagn. Bl.a. under emnet ’Fokuspunkt ved 

imagedannelse & ”salg af sporten”’, gives der af samme organisation modsigende bud på 

fokuspunkter. Dette gennemgås i analysen, afsnit 5.1.  

4.4. SEKUNDÆR EMPIRI  

Udover den primære empiri og de gennemgåede metoder til produktion af den primære empiri vil 

der i afhandlingen også benyttes sekundær empiri. Den sekundære empiri består af dokumenter i 

form af kommunikationspolitik, strategiplan, nøglerapport og udviklingsplan for henholdsvis JDK 

og DB. Derudover består den sekundære empiri også af den indsamlede teori der danner ramme 

for analysen. 
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Den sekundære empiri benyttes i samspil med den primære empiri til udarbejdelsen af analysen 

og løsning af problemfeltet. Formålet med den sekundære empiri er at understøtte samt be – eller 

afkræfte eventuelle udsagn fra respondenterne.  

Udover ovennævnte rapporter og strategiplaner benyttes henholdsvis JDK og DBs hjemmesider 

som baggrundsviden til de to caseorganisationer og til at opnå en generel viden omkring de to 

sportsgrene.  

4.4.1. Dokumentanalyse af sekundær empiri og teori 

Til arbejdet med empirisk analyse er det næsten umuligt ikke at inddrage dokumenter i form af 

rapporter, retslige tekster, avisartikler etc. Dokumenter kombineres ofte med andre 

undersøgelsesteknikker som f.eks. interview (Lynggaard, 2010, 137). Kriterierne for indsamling af 

dokumenter i denne afhandling er, at de skal understøtte og forstærke den viden, der opnås 

gennem de 7 kvalitative interview. 

I generelle termer kan et dokument siges at være et sprog, som er fikseret i tekst og tid (Ibid., 

138). Dvs. alt lige fra manifester, rapporter og akademiske bøger til personlige breve, biografier, 

blogs nyhedsbreve etc. Ifølge Lynggaard behandles dokumenter i en tredeling alt efter om det er 

primære, sekundære eller tertiære dokumenter. I denne afhandling benyttes sekundære og 

tertiære dokumenter til understøttelse af den primære empiri for at opnå en mere dybdegående 

og nuanceret analyse.   

De sekundære dokumenter dækker over ”dokumenter, der i princippet er tilgængelige for alle, som 

måtte ønske det på et tidspunkt i umiddelbar nærhed af den begivenhed eller situation, dokumentet 

refererer til” (Ibid., 139). I denne afhandling består de sekundære dokumenter af diverse 

rapporter fra de to caseorganisationer. Herunder, udviklingsplan, nøgletalsrapport, 

kommunikationspolitik og strategiplan. Disse dokumenter er essentielle for opgaven, idet de 

refererer til en tidsperiode i nærheden af den periode afhandlingen udarbejdes i, hvilket gør 

dokumenternes tekst brugbar i forhold til problemfeltet.       

De tertiære dokumenter er, ligesom de sekundære, tilgængelige for alle, der måtte ønske det. Dog 

karakteriseres de tertiære dokumenter ved at være ”produceret på et tidspunkt efter den 

begivenhed eller situation, dokumentet refererer til” (Ibid.). Dvs. de tertiære dokumenter, som er 

benyttet i denne afhandling, består af baggrundsavisartikler, tidsskrifter og akademiske bøger til 

det teoretiske arbejde.  
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I valget af den sekundære dokumentation har målet været, at indhente så nutidig dokumentation 

som muligt. Grunden hertil er, at afhandlingens problemfelt omhandler caseorganisationernes 

nuværende situation og derfor bør den indsamlede dokumentation også være ”up-to-date”. Mht. 

de tertiære dokumenter har formålet været at indhente den teoretiske baggrundsviden, der skal 

danne ramme for analyse af problemformuleringen.  

De valgte dokumenter analyseres ud fra en analytisk induktiv metode, da det overordnede metode 

valg er empirisk induktiv. Målet med den sekundære empiri og teori er, at få disse dokumenter til 

at passe sammen med den empirisk indsamlede data, for på den måde at skabe en generel viden 

ud fra de to enkeltstående case organisationer.  

5. ANALYSE 

I de foregående afsnit er den metodiske og teoretiske ramme for afhandlingen blevet klarlagt. I 

denne del vil analysen blive præsenteret, hvor teorien kobles med den empiriske undersøgelse og 

i samspil med den sekundære empiri.  

Analysen vil bestå af tre dele med tilhørende del-konklusioner. En opsamling og samlet 

konklusion af hele analysen vil forekomme i afsnittene Diskussion og Konklusion og vil indeholde 

de tre del-konklusioner.  

Hensigten med analysen er at undersøge afhandlingens problemfelt og besvare 

problemformuleringen i afsnit 1.4. Dette vil gøres ved at undersøge den indsamlede empiri og 

sammenholde analysepunkterne, for derved at kunne identificere case organisationernes 

muligheder for sponsering via imagedannelse og stakeholder-relationer. Ydermere vil jeg forsøge 

at identificere eventuelle ligheder og forskelle, som kan have betydning for henholdsvis JDK og DB 

i arbejdet med sponsering og synliggørelse i et frivilligt perspektiv.  

  De tre analyse-dele er: 

 Kodning af interne og eksterne interview 

 Stakeholderanalyse af JDK og DB 

 JDK og DB - image dannelse & sponsering (med inddragelse af corporate brand startegi) 

De tre dele gennemgås i tre separate afsnit i ovenstående rækkefølge. 
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5.1 KODNING AF INTERNE & EKSTERNE INTERVIEW 

I dette afsnit foretages en gennemgang samt kodning af henholdsvis de interne og eksterne 

interview med hjælp fra Kvales meningskondensering og ad hoc-metode. Kodningen af de interne 

interview – JDK og DB foretages først og dernæst kodning af de eksterne grupper – DIF, Post 

Danmark og Elite Fysioterapi.  

5.1.2. Interne interview 

Ved hjælp af meningskondensering og interviewenes inddeling i temaer har det været muligt at få 

et overblik over respondenternes svar samt danne sig et overblik over situationen i de to frivillige 

organisationer. Målet med meningskondenseringen har været at tydeliggøre de temaer og udsagn, 

som er brugbare i forhold til afhandlingens problemfelt og derved gøre analyseprocessen mere 

overskuelig og fokuseret. Gennem udarbejdelsen af de 6 hovedemner, med dertilhørende 

underkategorier, er det blevet muligt at spore de samme tendenser hos henholdsvis JDK og DB.   

Første emne omhandler organisationernes generelle ’Målsætning’.   

FIGUR 6: Målsætning 

 Flere medlemmer Flere seniorer 
Formand JDK: MK ”Målet er selvfølgelig at få flere medlemmer 

til klubberne og udbrede kendskabet til judo” 
(bilag 2, 5). 

 

Sportschef JDK: NG ”Grundstenen det er, at få mange flere 
judokæmpere ind nede fra bunden (…)at få en 

stor bredde!” (bilag 3, 3) 

 

Formand DB: PN  ”Der skal mere seniorbrydning på 
programmet (…)vores seniorafdeling den er 
faldende og faldende. Og det er i hvert fald 

vigtigt for os at gå ind og finde ud af hvorfor 
og så lave en strategi for hvordan vi hen over 

en lang periode kan få flere (…)Vores helt 
overordnede mål er at få flere seniorbrydere” 

(bilag 4, 3). 

Næstformand DB: EN ”Altså selvom jeg er elitemand 100%, så er 
ATK7 den eneste overlevelse. Eller ikke den 

eneste, men hvis vi skal blive bedre og større” 
(bilag 5, 4). 

 

 

Ifølge alle de interviewede er den generelle målsætning for både JDK og DB at få flere medlemmer 

samt, at forbedre antallet af seniorer. Disse svar stemmer overens med både JDKs strategiplan og 

DBs udviklingsplan, hvor det nævnes, at flere medlemmer er et klart fokuspunkt. Anskaffelse af 

flere medlemmer til en organisation kræver væsentligt arbejde, både internt og eksternt, for at 

danne et image og skabe en position, der skærper organisationens profil (Just et al, 2007, 260) og 

                                                           
7
 Aldersrelateret Trænings Koncept, som har til formål at tilpasse træning til forskellige aldersgrupper og derved 

tiltrække/fastholde medlemmer. 
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tiltrækker stakeholdere, i form af nye medlemmer. Respondenterne giver dog udtryk for, at det 

som frivillig organisation er yderst problematisk at forbedre stakeholder-relationerne og 

tiltrække medlemmer.  

”(..) der skal vi have fat i nogle som kan det her professionelt eller nogle der bliver betalt for det. Jeg 

tror ikke på det med frivillig arbejdskraft.” (NG, bilag 3, 4). 

På baggrund af ovenstående kommentarer til målsætning blev de interviewede bedt om at 

identificere deres nuværende samarbejdspartnere, som de anser som væsentlige til at 

gennemføre målet. Dette hører under temaet, ’Identifikation af stakeholdere’. Mht. de primære 

stakeholdere var der blandt alle de interviewede, enighed om vigtigheden af DIF og Team DK. 

Derudover blev der af hver enkel respondent nævnt 1-2 sekundære stakeholdere, som ikke 

nævntes af de resterende respondenter. Se figur 7. 

FIGUR 7: Identifikation af stakeholdere 

 Klubber DIF Team DK Antidopi
ng 
DK 

Andre 
forbund 

DJU Skole/højskoler 

Formand 
JDK: MK 

”Klubberne” 
(bilag, 2, 1). 

”Og i DJU der er 
den vigtigste 

samarbejdspartne
r jo DIF” (Ibid.). 

”Team DK” 
(Ibid.) 

  ”vigtigste 
samarbejdspa
rtner for Judo 

DK det er 
DJU” (Ibid.). 

”Idrætshøjskoler” 
(Ibid.). 

Sports-chef 
JDK: NG 

 ”de primære det 
er jo DIF” (bilag 3, 

1). 

”Dernæst Team 
DK” (Ibid.) 

 ”Andre Judo 
forbund” 
(Ibid.). 

  

Formand 
DB: PN 

” Vi er jo 
bare 100 % 
afhængig af 
klubberne” 
(bilag 4, 4). 

”DIF” (Ibid.,1). ”Team DK” 
(Ibid.). 

    

Næstforma
nd DB: EN 

 ”De første der 
falder mig ind er 
jo DIF” (bilag 5, 

1). 

”…og så Team 
DK” (Ibid.). 

”Sekundær
e er 

Antidoping 
DK” (Ibid.). 

   

 

Under dette emne blev det tydeligt at begge organisationer har to primære samarbejdspartnere, 

DIF og Team DK, som de er yderst afhængige af, og hvor der stilles krav i forbindelse med 

samarbejdet. I forhold til de yderligt tilføjede stakeholdere, er det ikke tydeligt hvilken placering 

de har, og hvordan der skal arbejdes med dem samt hvilket fokus de skal have. Dette skyldes bl.a., 

at der ikke forekommer enighed internt i organisationerne, om hvilke stakeholdere der yderligere 

er tilknyttet, udover DIF og Team DK. Derudover er det ikke klart om der, eventuelt er tale om 

andre primære stakeholdere end de to nævnte. Dette er problematisk jf. afsnit 3.1. og 3.1.1., da det 

er nødvendigt at være bevidst om hvilke stakeholdere der er tilknyttet organisationen og hvordan 
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disse bør prioriteres for at kunne skabe bedst mulige relationer. I afsnit 5.2 fortages en 

stakeholder-analyse, hvor alle nævnte stakeholder-grupper inddrages og placeres ud fra 

Stakeholder Salience-modellen, figur 3.  

Efter identifikationen af stakeholdere, blev respondenterne sporet ind på samarbejdet med disse. 

Det økonomiske samarbejde havde blandt alle respondenter høj prioritet og er et vigtigt 

fokuspunkt for organisationerne og deres eksistens.  

FIGUR 8: Samarbejde med stakeholdere 

 Politisk 

forhold 

Økonomisk 

forhold 

Konsulent 

forhold 

Ressource partner 

(udveksling) 

Formand JDK: MK ”vi rigtig bevidste 
og forsøger med 
alle midler at få 
lavet så mange 
rapporter som 

muligt, som DIF 
skal godkende og 
på den måde får 

vi så midler” 
(bilag 2, 2). 

”vi er afhængig af 
den økonomi vi får 
fra DIF (…) vi får 

penge for de 
aktiviteter vi laver” 

(Ibid.). 

”udviklingskonsulent 
gennem DIF, som 
skal tage vare på 

nogle 
skoleprojekter” 

(Ibid., 4). 

”Vi har sådan set allieret os. 
Så laver vi en fælles ATK de 4 
forbund imellem” (Ibid., 3). 

Sportschef JDK: 

NG 

 ”De regulerer og er 
inde over alle 

specielle idrætsgrene 
i DK, og det er jo 
også derfra vore 
økonomi hænger 

sammen” (bilag 3, 1) 

”det er jo en 
samarbejdspartner vi 

ikke kan komme 
udenom. De har jo en 

masse ekspertise” 
(Ibid.). 

 

Formand DB: PN ”Jeg kan mest sige 
det sådan at de 
har en politik til 

hvordan de 
fordeler midlerne 
og den prøver vi 
at følge så vi får 

så mange penge i 
kassen som 

muligt” (bilag 4, 
1). 

 ”vi kan altid søge 
assistance hos DIF. 

DIF står til rådighed 
for os med konsulent 

bistand og med 
juridisk bistand” 

(Ibid.). 

 

Næstformand DB: 

EN 

”vi skal 
selvfølgelig 

indrapporterer 
antal medlemmer 

og aktiviteter” 
(bilag 5, 1). 

”det jo dem der 
kommer med de her 

”blok-tilskud” og 
penge i henhold til 
fordelingsnøglen” 

(Ibid.). 

 ”det lidt det samme med Team 
DK, men der er det mere en 
forhandling om nogle fælles 

mål, som man kan blive enige 
om” (Ibid.). 

 

Ifølge figur 8 blev det tydeligt, at den indkomst de to organisationer får fra deres eksterne kilder 

er væsentlig for deres fremtidige aktiviteter og eksistens. Begge organisationer følger enkelte 

politiske retningslinjer fra deres primære stakeholdere for at opnå økonomisk bistand, hvilket de 

er yderst afhængige af, idet der ikke lægges større strategisk arbejde i anskaffelse af støtte og 



 51 

økonomi fra andre stakeholdere. Dette blev blandt flere af de interviewede begrundet ved de 

manglende ressourcer og bemanding, som ofte kendetegner frivillige organisationer.  

”Og så især med judoen, der skal vi have fat i nogle som kan det her professionelt eller nogle der 

bliver betalt for det. Jeg tror ikke på det ved frivillig arbejdskraft” (NG, bilag 3, 4).  

”en god fundraising og markedsføring kan jo også være det der skaber flere medlemmer fordi man 

bliver synliggjort, men det handler om, at vi ikke har det ”man-power” til det lige nu” (PN, bilag 4, 5). 

Begge organisationer mener dog, at de har forsøgt sig med ’organisatorisk arbejde til gavn for 

synlighed, sponsering og fundraising’, hvilket illustreres i figur 9.  

FIGUR 9: Organisatorisk arbejde til gavn for synlighed, sponsering og fundraising. 

 Søge støtte til 
enkeltpersoner 

Arbejde med 
skoler/fritidshjem 

Købsaftaler (til 
eliten) 

Kommunikation 
på sociale 

medier 

Samarbejde 
med anden 

sport 
Formand JDK: 

MK 

”Det gælder om at 
skabe stjerner et 

eller andet sted. Vi 
vil gerne have en 

dansk Teddy Riner8 
og muligvis sælge 

vores produkt (…)Vi 
er nødt til at skabe 
én eller to stjerner” 

(bilag 2, 6). 

”VI vil gerne prøve at få 
judo på skemaet. Og vi 

har gang i nogle få 
folkeskoler. VI vil lave 
et færdigt projekt som 

den lokale klub og 
lokale skole kan 

arbejde sammen om” 
(Ibid., 4). 

”Green Hill bliver 
vores nye 

leverandør af gier til 
landsholdet. Og så 
bliver der rabatter 

til resten af 
Bruttoholdet” (Ibid., 

5). 

”Vores nye 
hjemmeside, der går 
designet igennem for 
at der skal være en 
rød tråd (…) Dvs. en 

dejlig lækker 
hjemmeside, aktiv 
facebook profil og 

god kommunikation” 
(Ibid., 5). 

 

Sportschef JDK: 
NG 

  ”Nu har vi med 
Green Hill lige kørt 
en aftale i hus (…) 
det er udstyr og en 

købsaftale i min 
verden, mere end 

det er et sponsorat” 
(bilag 3, 4). 

 ”vi var med i det der 
EliteKurs og sendte 
et samlet skriv til 
TEAM DK hvor vi 

pressede dem lidt” 
(Ibid., 2). 

Formand DB: 
PN 

”vi går ud og siger at 
vi mangler 50.000 til 
Mark O. Madsen, så 

kan vi lave en 
kampagne med det 
og så er der faktisk 
chance for at vi kan 
samle 50.000 ind” 

(bilag 4, 2). 

   ”den måde vi kan nå 
op på f.eks. 4500 

medlemmer på, som 
er vores mål 

indenfor 10 år. Det 
er simpelthen ved at 

øge samarbejdet 
med MMA sporten” 

(Ibid., 3). 

Næstformand 
DB: EN 

”vi prøver da også 
noget fundraising 
for de her elitefolk 

og laver en 
støtteforening for de 
her elitefolk” (bilag 

5, 3).  

”Vi laver forløb hvor 
skolerne kommer ud  

og får lært 
brydereglerne og vi har 

lavet en specielt form 
for brydning, som vi 

kalder for 
skolebrydning” (Ibid.). 

   

 

                                                           
8
 Teddy Riner er en fransk judokæmper, med 5 VM titler og Olympisk guld. http://en.wikipedia.org/wiki/Teddy_Riner  

http://en.wikipedia.org/wiki/Teddy_Riner
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Arbejdet for sponsering og synlighed drejer sig hovedsageligt om støtte til enkeltpersoner – den 

enkelte stjerne. Brugen af de sociale medier til arbejdet med sponsering og fundraising nævnes 

kun af 1 ud af de 4 respondenter. Dette er bemærkelsesværdigt, idet benyttelsen af sociale 

platforme efterhånden er en inkorporeret strategi blandt mange organisationer – private, 

offentlige, kommercielle og non-profit og er blevet et yderst debatteret og omtalt koncept: 

”Internettet er ikke kun et praktisk medium, når man skal søge information eller kommunikere til 

mange modtagere på én gang – det er også et værktøj, der giver gode muligheder for interaktion 

mellem virksomheden og dens forskellige relationer.” (Servais, 2007, 1).    

For begge organisationer bruges der ydermere tid på samarbejde med skoler, hvor det specifikt er 

sporten der tilbydes som efter-skole-aktivitet. Virksomhedssamarbejde, derimod, benyttes 

hovedsageligt kun i forhold til træningsudstyr og købsaftaler. Dette begrunder organisationerne 

bl.a. ved, at virksomheder ikke ønsker kampsport som samarbejdspartner.  

”vi har jo prøvet før med nogle fra den finansielle verden og der ved vi at kampsport i deres ører, der 

skurrer det” (NG, bilag 3, 4). 

For at få en ide om sammenhængen mellem organisationernes målsætning, deres stakeholder-

relationer og det arbejde de lægger i sponsering og synlighed, blev de interviewede spurgt om, 

hvilke punkter der er i fokus, når de forsøger at skabe et godt image og sælge sporten til deres 

stakeholdere (den eksterne omverden). Dette illustreres i figur 10.  

FIGUR 10: Fokuspunkter ved imagedannelse & ”salg af sporten” 

 Eliten Enkeltpersoner Værdierne Bredden 

Formand JDK: MK ”Det er eliten!” (bilag 2, 
6). 

”Det gælder om at skabe 
stjerner et eller andet 

sted” (Ibid.). 

  

Sportschef JDK: NG ”Landsholdet vil jeg sige 
(…) Men fokus er 

landsholdet i fundraising” 
(bilag 3, 5). 

   

Formand DB: PN  ”vi har bygget en profil op 
på de der havde brug for 

penge” (bilag 4, 2). 

 ”Nej!” (Ibid.). 

Næstformand DB: 

EN 

”hvis vi skal have en vare 
at sælge, så er det eliten 
vi skal sælge det på! Det 

er det eneste der kan 
kradse bare lidt penge 

ind” (bilag 5, 3). 
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Omkring ’fokuspunkter ved ”salg af sporten” og imagedannelse’ var der enighed om fokus på eliten 

og enkeltpersoner (”stjerner”). Organisationernes bredde og værdier, derimod, har ikke særlig høj 

prioritet, på trods af at værdierne er essentielle i forhold til en organisations imagedannelse. 

Ifølge Cornelissen er værdierne en stor del af organisationers corporate identitet, og det er 

gennem denne identitet, at der er mulighed for at skabe sig et godt image udadtil og på den måde 

få et positivt omdømme hos interessenterne (Cornelissen, 2004, 64). Det manglende fokus på 

bredden skaber et ’gap’ mellem organisationernes egentlige mål, og hvor deres kræfter rent 

faktisk lægges. Jf. afsnit 3.3.3. kan et vision-culture-image-gap skabe mistillid og forvirring 

omkring organisationen, hvilket kan påvirke samarbejdet mellem organisationen og dens 

stakeholder-grupper. For små sportsgrene, som judo og brydning, er stjerne-effekten ikke effektiv 

nok til at tiltrække nye medlemmer. Er målet at udvide organisationen med flere medlemmer, skal 

der kommunikeres værdier og tilbydes aktiviteter, der tiltrækker den brede masse.  

Jf. figur 6 er klubberne en forholdsvis vigtig stakeholder, idet de har et stort ansvar i forhold til 

rekruttering og fastholdelse af medlemmer. 

”Det er jo klubberne der skal føre det ud i livet, hvis man kan sige det sådan. Vi stiller værktøjet til 

rådighed, men det er klubberne der skal bruge det” (MK, bilag 2, 3).  

På denne baggrund blev de interviewede spurgt om, hvordan implementering af tiltag internt i 

organisationen foregår for bedst muligt at inddrage klubberne i organisationens målsætning, 

vision og strategiplan. 

FIGUR 11: Intern implementering af tiltag 

 Seminarer Ikke implementeret Div. læseligt materiale 

Formand JDK: MK ”vi holder et åreligt visionsseminar. 
Der går vi vores strategier igennem, 

både på den korte og den lange bane” 
(bilag 2, 7). 

”Vi mangler så at lave en 
breddestrategi” (Ibid.) 

”Strategidokumentet! Og så bliver det 
fremlagt på årsmødet hvor klubberne 

er til stede” (Ibid.). 

Sportschef JDK: NG ”vores visionsseminar, hvor der blev 
lavet en hel handleplan 

(…)repræsentanter fra klubberne har 
været med til det her” (bilag 3, 6). 

  

Formand DB: PN ”vi har afholdt en del seminarer, hvor 
tingene er blevet luftet og med høring 

og diskussioner osv.” (bilag 4, 4). 

 ”selvom det i sidste ende er bestyrelsen 
der lægger planen frem så har den 
være ude at vende mange gang på 

elektroniske medier” (Ibid.). 

Næstformand DB: 
EN 

 ”Det har vi så ikke fået ud 
endnu” (bilag 5, 5). 

 

 

Til implementering af målsætning og tiltag benytter organisationerne hovedsageligt årlige 

seminarer, hvor der gives information om, hvad der arbejdes på og hvorfor. Dette medfører en 
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risiko for, at flere medlemmer ikke bliver opmærksomme på organisationernes tiltag og arbejde, 

hvis de ikke deltager på disse seminarer. Ønsker man et stærkt image udadtil, er det vigtigt at alle 

medlemmer af en organisation arbejder og tænker i samme retning. Derfor er det essentielt for 

JDK og DB at øge fokus på implementering af strategiske tiltag, som skal nå ud i hele 

organisationen, hvis der skal skabes et godt image der kan tiltrække sponsorater og øge 

muligheden for flere medlemmer.  

5.1.3. Eksterne interview 

Ligesom i kodningen af de interne interview har jeg vha. meningskondensering kunnet inddele de 

eksterne interview i hovedtemaer med tilhørende udsagn fra respondenterne. Temainddeling af 

de eksterne interview har givet et billede af respondenternes forestillinger og holdninger omkring 

sponsorater og samarbejdet med frivillige sportsorganisationer.  

Nedenstående figur 12 illustrerer emnet ’Kravet til et sponsorat’, som skal give et indblik i, hvad 

virksomheder søger og forventer af et sponsorsamarbejde. 

FIGUR 12: Krav & forventninger til et sponsorat 

 De skal reflektere 
hvem vi er – Link ml. 

virksomhed og 
sponsorat 

Den gode sag/CSR Sammenhæng ml. 
sponsorat og 
målgruppe 

Arbejder for 
udvikling 

DIF: HC  ”Så hvis man kan finde 
noget der har hjerte & 

smerte og som folk synes 
er i orden – kræftramte 

børn, sårede soldater, for 
lige at gå i ekstremerne.  
De der grupper, som folk 
gerne vil støtte. Finde et 

formål, der er noget” 
(bilag 6, 7). 

”Etablere nogle tilbud, som 
appellerer til en anden 
målgruppe, en bredere 
målgruppe” (Ibid., 6). 

 
”gør det attraktivt for den 
målgruppe man gerne vil 

have ind og være medlem” 
(ibid.) 

”vi forventer jo af 
dem, at de gør nogle 
af de ting der giver 

point.. Og det man så 
får point for er, 

hvordan udvikler man 
foreningerne, hvordan 
udvikler man bredden 
og hvordan yder man 

tilbud til alle 
målgrupper i 

befolkningen” (Ibid., 
2). 

Post Danmark: HG ” Det sponsorerne kigger 
efter er, at der skal være et 
link mellem sponsoratet og 
virksomheden” (bilag 7, 2). 
”Vi har valgt helt entydigt 
at vi sponsorerer en sport 
som cykling, fordi det 
reflekterer hvem vi er” 
(Ibid., 1). 

”de Buzz words der er 
oppe for tiden, det er 

noget med CSR, 
bæredygtighed” (Ibid., 3). 

 
” Det handler jo om at 

komme væk fra sport og 
til koncept!” (Ibid., 4). 

”der skal være 
overensstemmelse mellem 

projektets målgruppe og de 
målgrupper vi vil påvirke 
via vores markedsføring” 

(Ibid., 2). 

 

Elite Fysioterapi: JM ”Vi har et motto på 
klinikken der hedder ”Vi 

skal have det sjovt”, og det 
gælder også for 

sponsoraterne” (bilag 8,  
2). 

”Det vil være den gode 
historie” (Ibid., 4). 
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Jf. ovenstående figur lægger alle respondenter især vægt på ”den gode sag” og socialt ansvarlige 

sponsorprojekter. Ydermere er der fokus på, at et sponsorat skal reflektere hvem de er og de 

værdier, der er tilknyttet virksomheden. Dette vil sige, at der skal være et link mellem egen 

virksomhed og sponsoratet, i afsnit 3.2.2. præsenteret som sponsor-cause congruence, før det giver 

mening at påbegynde et samarbejde.  Flere og flere virksomheder er tilhængere af CSR-

tankegangen, idet sponsering af en god sag er en enestående metode, når der skal knyttes 

emotionelle værdier til virksomhedens brand (Badura, 2010). Dette understøttes af følgende 

citater: 

” … man er nødt til at løfte det væk fra kampsport og hen på, hvad det er for nogle værdier det giver.” 

(HG, bilag 7, 3).  

”Så hvis man kan finde noget, der har lidt hjerte & smerte (…) Trenden er lidt at man ser lidt på de 

almengavnende projekter.” (HC, bilag 6, 7).  

Den almengavnende sag når ud til en bredere målgruppe, hvilket stemmer overens med 

caseorganisationernes egentlige mål, og det er derfor fordelagtigt for flere virksomheder at 

benytte denne tilgang – ” for sponsorerne er jo også interesseret i at samarbejde med nogle der 

kommer bredt ud. Så jo større en målgruppe man kan ramme, jo bedre.” (Ibid., 5).  

I forhold til hvad de ”vigtigste elementer for et sponsorat” er, nævnte alle respondenter det gode 

projekt, story-telling samt relevans i forhold til virksomhedens arbejde og værdier. 

FIGUR 13: Vigtigste elementer for et sponsorat 

 Værdierne Selve 
sporten 

Det gode 
projekt 

Story-telling Organisationens 
målsætning 

Relevans 

DIF: HC   ”jeg tror meget 
man kigger på 

CSR 
kombinationer, 

når man snakker 
sponsorat” (bilag 

6, 7). 

”finde noget der 
har hjerte & 

smerte” (Ibid.). 

 ”prøve at ramme 
de målgrupper 
man tror man 

kan få ind, med 
nogle aktuelle 
eller relevante 

tilbud” (Ibid., 6). 

Post DK: HG ”Sponsorprojektet 
skal indeholde 

nogle værdier der 
er attraktive for 

for Post DK. 
Prøv at slå på de 
værdier, som 
ligger i sporten” 
(bilag 7, 2) 

”man er nødt til 
at løfte det væk 
fra kampsport” 

(Ibid., 3). 

”Enten hvilken 
værdi judo kan 
give samfundet 
eller hvad er det 

for en værdi 
sporten giver 

individet” (ibid.). 

”fortælle nogle 
nye historier” 

(ibid., 4). 

 ”lad os få re-
branded de her 

kampsport på en 
måde så det 
bliver mere 

relevant for både 
virksomheder og 
udøvere” (ibid., 

4). 

Elite Fys: JM ”Vi har et motto: 
”Vi skal have det 

sjovt”, og det 
gælder også for 
sponsoraterne” 

(bilag 8, 1), 

 ”vil meget gerne 
være med til at 

fremme sundhed, 
som 

udgangspunkt” 
(Ibid.). 

”Dem jeg synes 
er sjovest, det er 
to unge knægte, 

som er 
triatleter…” 

(Ibid.,2). 

”Målsætning! Der 
skal være en 

målsætning. Der skal 
være en mening med 
projektet” (Ibid., 3). 

”det skal egentlig 
bare være noget 
vi synes er lidt 

sjovt og lidt 
spændende” 

(ibid., 2). 
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Dette skal ses i lyset af, at virksomheder oftere oplever, at deres målgruppe typisk engagerer sig 

dybere i en god historie, end den gør gennem konventionelle markedsføringskanaler (Badura, 

2010). Dette understøttes yderligere af teorien præsenteret i afsnit 3.2.2., og det faktum at 

respondenterne til de eksterne interview ikke ser selve sporten som værende vigtig for et 

sponsorat, men derimod story-telling, værdier og relevans mellem sponsorat og virksomhed, som 

kan styrke virksomhedens eget image.   

Da afhandlingen behandler kampsportsorganisationer, blev de eksterne interviewpersoner spurgt 

om kampsportens image under emnet, ’Kampsport – negativt image?’. Grunden til dette tema 

skyldes ydermere, at begge caseorganisationer har en ide om at virksomheder ikke ønsker at blive 

sat i forbindelse med kampsortens ”farlige” image.  

FIGUR 14: Kampsport – negativt image? 

 Vigtigt er 
menneskerne bag 

Fokus på mere end bare sport 
– historien bag er vigtig 

Nytænkning er vigtigt 

DIF: HC  ”Gå lidt ned i nogle brede lag hvor det 
så handler om frivillige” (bilag 6, 5). 

”vi er absolut interesseret i at man 
bliver ved med at være kreativ og 

nyskabende” (ibid., 7).  

Post DK: HG  ”man er nødt til at løfte det væk fra 
kampsport og hen på hvad det er for 
nogle værdier det giver” (bilag 7, 3). 

”Italesætte judo på en anden måde – 
det er den vej det skal” (Ibid.). 

Elite Fys: JM ”Det er mere personen vi 
støtter. Om det er den ene 
eller anden sport, det gør 
ikke det vilde” (bilag 8, 3). 

”Det vil være den gode historie, JA!” 
(Ibid., 4). 

”Jeg vil have at der er en person, som 
sidder foran mig og fortæller mig hvor 

fantastisk det her er” (Ibid., 3). 

”Det må godt være lidt skævt” (Ibid., 
2). 

 

Jf. figur 14 er virksomhedernes indstilling til kampsort ikke negativ, såfremt der er fokus på andre 

værdier end kun sporten. Her blev det igen nævnt, at historien bag sporten er betydningsfuld. 

Derudover nævnte alle respondenter, at man som organisation er nødt til at være nytænkende, så 

man skiller sig ud og tilbyder virksomheder ny værdi.  

”Altså, hvis jeg modtog en mail med ”vil du sponsorere…” så ville jeg slette den. Jeg vil have at der er 

en person, som sidder foran mig og fortæller mig hvor fantastisk det her er og hvor vigtigt det kunne 

være og hvad der er af muligheder.” (JM, bilag 8, 3). 

For virksomhederne er det afgørende, at der er sjæl bag organisationen og en historie, som kan 

styrke virksomheden egen story-telling. Virksomheder søger differentiering fra deres 

konkurrenter, hvilket er grunden til, at de ofte søger et sponsorat, som har noget kant eller skiller 

sig ud, men som samtidig passer til egne værdier, så samarbejdet forekommer troværdigt (Rifon 

et al.,2004, 34). 
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Afslutningsvis blev de eksterne interviewpersoner kort spurgt om deres holdning til at være 

kampsportssponsor på baggrund af, at både JDK og DB har givet udtryk for, at den manglende 

støtte skyldes kampsportens image. Til dette emne var svarene fra de eksterne grupper generelt 

positive, så længe sponsoratet giver mening og har relevans i forhold til virksomhedernes vision 

og værdier.  

”Der skal være overensstemmelse mellem projektets målgruppe og de målgrupper vi vil påvirke via 

vores markedsføring. Der skal være et link mellem sponsoratet og vores virksomhed” (HG, bilag 7, 2).  

5.1.4. Del-konklusion: Kodning af interne & eksterne interview 

Gennem kodningen af interne og eksterne interview blev det klart, at de to caseorganisationer 

mangler klarhed om hvilke stakeholdere (udover DIF og Team DK) der er tilknyttet 

organisationerne, hvilken placering de har og hvilket fokus deres stakeholdere kræver. Dette er 

problematisk, da uenighed omkring de tilknyttede stakeholdere og deres relevans for 

organisationen gør det vanskeligt, at udarbejde en kommunikativ strategi til pleje af stakeholder-

relationer – interne såvel som eksterne. I forhold til de interne stakeholdere, klubberne, foregår 

kommunikationen til disse hovedsageligt via årlige seminarer, hvilket ikke stemmer overens med 

den holdning, at klubberne skal udføre organisationernes strategigrundlag, og derfor bør have høj 

prioritet i forhold til kommunikation fra ledelsen; ”Det er jo klubberne der skal føre det ud i livet, 

hvis man kan sige det sådan” (MK, bilag 2, 3). En mere dybdegående stakeholder-analyse foretages 

i afsnit 5.2. 

I forhold til fokuspunkter til markedsføring af henholdsvis JDK og DB lægges der hovedsageligt 

vægt på de elite-prægede elementer. Dette stemmer ikke overens med de eksterne respondenters 

fokus på værdier, story-telling og CSR i forhold til et sponsorat. Ydermere lægger de eksterne 

respondenter vægt på sammenhæng mellem deres egen virksomhed og sponsoratet, hvilket 

understøttes af teoriens fokus på sponsor-cause-congruence, jf. afsnit 3.2.2. Dette uddybes senere i 

analysen.   

5.2 STAKEHOLDERANALYSE AF JDK & DB 

Med udgangspunkt i de kvalitative interview af nøglepersoner i JDK og DB, samt med baggrund i 

teorien beskrevet i afsnit 3.1., vil der i det følgende afsnit foretages en stakeholderanalyse af JDK 

og DB. I analysen er det fravalgt at skelne mellem interne og eksterne stakeholdere, derimod 

skelnes mellem primære og sekundære, idet der i interviewene lægges mere vægt på vigtigheden 

af de forskellige stakeholdergrupper fremfor hvorvidt de er interne eller eksterne.  
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5.2.1 Stakeholderanalyse af JDK: 

Efter samtale med JDKs formand, Martin Kirkhammer (MK), samt sportschefen, Niels Gert 

Dehelendorff (NG), blev det klart at organisationens primære stakeholdere er DJU (Dansk Judo & 

Ju-Jitsu Union), DIF og Team DK. Baggrunden for valgene af primære stakeholdere er, først og 

fremmest, pga. den økonomiske afhængighed JDK har til disse stakeholdere samt de politikker JDK 

er nødsaget til at indordne sig efter, for at opnå økonomisk støtte. Dvs., at DJU, DIF og Team DK er 

stakeholdere der både dækker over JDKs økonomi samt lov og magt (Hansen, 2004, 82) og 

betragtes af begge interviewpersoner som værende yderst vigtige for JDKs eksistens. Jf. teorien i 

afsnit 3.1.1. og begrebet affecting er DJU, DIF og Team DK grupper, som i høj grad kan påvirke 

organisationen. Dette illustreres bl.a. med følgende citat: 

”Det er jo en samarbejdspartner vi ikke kan komme udenom og som vi også SKAL bruge” (NG, bilag 

3, 1). 

Derudover nævner MK og NG andre stakeholder-grupper, som anses for vigtigt for JDK. Her 

nævnes klubberne, IJF (International Judo Federation), EJU (European Judo Union), 

efterskoler/højskoler og andre udenlandske judo forbund. Men grundet det faktum, at de 

sidstnævnte stakeholder ikke nævnes af begge respondenter antages det at disse grupper er 

mindre påvirket af organisationens aktiviteter, og kategoriseres derfor som sekundære 

stakeholdere jf. teorien afsnit 3.1.1. Ifølge JDKs kommunikationspolitik 2012 er pressen, 

medlemmer, kommuner og den japanske ambassade også del af JDKs stakeholder netværk. Disse 

grupper nævnes dog ikke af de interviewede personer, men medføres i stakeholder-tabellen 

nedenfor. På baggrund af ovenstående opdeles JDKs stakeholdere på følgende måde: 

FIGUR 15: Stakeholdertabel - JDK 

Primære stakeholdere Sekundære stakeholdere 

DJU 

DIF 

Team DK 

Klubber 

IJF 

EJU 

Højskoler/efterskolder/skoler 

Diverse udenlandske judoforbund 

Pressen 

Medlemmer 

Kommuner 

Den japanske ambassade 

NB: De primære stakeholdere blev nævnt af både MK og NG. Stakeholdere markeret med rød blev nævnt af MK og 

stakeholdere markeret med blå blev nævnt af NG. Stakeholdere markeret med grønt er noteret i JDKs kommunikationsplan, 

men ikke nævnt under interviewene.  
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Jf. afsnit 3.1.1. kræver forskellige stakeholdere forskellige typer information og behandling 

afhængigt af forholdet mellem organisationen og den enkelte stakeholder. Dvs., at for at kunne 

give de forskellige stakeholder-grupper den optimale information, de har behov for, er det yderst 

væsentligt for enhver organisation at starte med en præcis identificering af de relevante 

stakeholdere - primære såvel som sekundære - samt deres indflydelse og interesse i 

organisationen (Cornelissen, 2004, 49).  

Ud fra interviewene at dømme er der i JDK ikke en præcis definition af hvilke sekundære 

stakeholdere der er tilknyttet organisationen, idet der af formanden nævnes grupper der ikke 

nævnes af sportschefen, og omvendt. Ifølge Cornelissen er en klar stakeholder-definition netop 

grundstenen i arbejdet med stakeholder-relationer, da det er ud fra denne organisationen kan 

klargøre hvilken information de forskellige stakholdere behøver, hvilken position de har i forhold 

til organisationens arbejde samt hvilken kommunikativ strategi der skal benyttes (Cornelissen, 

2004, 49). Denne betragtning deles af Friedman & Miles, som nævner at ”a key issue is whether 

stakeholders are confined to those that are crucial for the achievements of the corporate objectives 

or if they are merely any entity affected by corporate actions” (Friedman & Miles, 2006, 13). 

Dog er der hos de interviewede stor enighed omkring vigtigheden af de primære stakeholdere - 

her især DIF - og deres indflydelse på JDK.  

”Vi får penge for de aktiviteter vi laver (fra DIF). Nogle aktiviteter får vi flere penge for end andre. 

Dvs. hvis vi vil have så mange midler som overhovedet muligt, så er vi nødt til at tilpasse vores måde 

at lave stævner, træningslejre og alt muligt andet på, for at få de midler” (MK, bilag 2, 2).  

Ifølge Cornelissens Stakeholder Salience-model (figur 3) kan de primære stakeholdere 

kategoriseres som Dominant stakeholders (Cornelissen, 2004, 51), idet de i forholdet til JDK både 

besidder en lovgivende magt og en økonomisk magt, som har stor indflydelse på JDKs daglige 

gang og aktiviteter. DIF, som pt. er den største økonomiske og politiske kilde, kan dog 

kategoriseres som Definitiv Stakeholder (Ibid., 52), da støtten og ressourcerne fra DIF kan variere 

alt efter om JDK formår at pleje DIFs sportslige, økonomiske og politiske interesser. Jo mere 

magtfuld en stakeholder er, jo højere prioritet og opmærksomhed kræver den. Derfor er det 

væsentligt for en organisation at have en klar idé om hvilken kategori de forskellige stakeholdere 

tilhører for at kunne skabe det rette forhold og den rette kommunikation (Ibid., 50). Både MK og 

NG giver udtryk for at der i JDK arbejdes hårdt for at fastholde forholdet til de primære 

stakeholdere - især DIF - da disse er altafgørende for JDKs overlevelse.  
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”Vi forsøger med alle midler at få lavet så mange rapporter som muligt, som DIF så skal godkende og 

på den måde får vi så midler. Man får faktisk mange penge for at lave træningslejr f.eks. Det er lidt 

lige som guleroden … de lokker os til det så vi får noget ud af det i sidste ende.” (MK, bilag 2, 2). 

På trods af at JDKs klubber, IJF og EJU ud fra interviewene er kategoriseret som sekundære 

stakeholdere, ville disse grupper ifølge Cornelissens Stakeholder Salience-model også betegnes 

som værende Dominant Stakeholders. Ansatte og kunder af en organisation betegnes som 

dominante eller definitive stakeholdere (Cornelissen, 2004, 52), og da man må antage at JDKs 

klubber både rummer ansatte i form af trænere og kunder i form af medlemmer, har klubberne en 

vis magt og interesse i JDK, og bør derfor have høj prioritet. IJF og EJU er begge lovgivende og 

politiske magter over DJU - og derfor også over JDK - og må derfor ses som Dominant Stakeholders, 

idet deres regler og politikker har stor indflydelse på JDKs gøren og kunnen. 

De sidste sekundærer stakeholdere, efterskoler/skoler samt andre international judoforbund 

hører til gruppen Dormant stakeholders (Ibid., 51) i Stakeholder Salience-modellen. Dormant 

stakeholders kan have en indflydelse på organisationen og dennes aktiviteter, men har ingen 

legitime rettigheder i forhold til organisationen og ofte ingen presserende krav (Ibid., 50). 

I forhold til JDK kan der argumenteres for at Cornelissens Stakeholder Salience-model er for 

detaljeret i opdelingen af stakholdergrupperne, idet der ifølge de interviewede er forholdsvis få 

stakeholdere tilknyttet JDK, at JDK er en lille organisation samt det faktum, at der er forholdsvis få 

økonomiske ressourcer tilknyttet organisationen. Dette kan gøre det vanskeligt at udfylde 

modellens 7 kategorier. Hansen (2004, 82) præsenterer en alternativ interessentmodel (figur 16), 

hvor JDKs stakeholdere kan inddeles i 3 kategorier, norm & moral, nære & økonomiske og lov & 

magt. Hansens model er en mindre detaljeret version af Cornellissens Salience-model pga. den 

simple kategori-inddeling. I denne analyse opfylder Cornelissens Definitive og Dominant 

stakeholdere - dvs. de vigtigste grupper - minimum to af kategorierne i Hansens alternative 

interessentmodel (ibid.) hvorimod Dormant opfylder en enkelt kategori i den alternative 

interessentmodel – norm & moral.  
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FIGUR 16: Alternativ interessentmodel – JDK 

 

                            

Som undersøger finder jeg denne model mest hensigtsmæssig i forhold til caseorganisationerne, 

da den simple inddeling passer til det lille antal stakeholdere, der identificeres af respondenterne.  

5.2.2. Stakeholderanalyse af DB 

Ifølge interview med formand Palle Nielsen og næstformand samt presseansvarlig Erik Nyblom er 

DBs primære stakeholdere DIF og Team DK, hvor DIF dog anses for at være organisationens 

vigtigste partner. DIF er DBs primære kilde til økonomisk støtte, og er derudover en essentiel part 

i udviklingen af DBs politikker og sportslige aktiviteter, hvor DB skal følge nogle specifikke 

retningslinjer samt gøre opmærksom på samarbejdet med DIF, hvilket nedstående citat 

understreger.    

”Jamen overfor DIF er vi egentlig forpligtet til også at brande DIF, så når vi laver noget skal vi gerne 

gøre opmærksom på at det er med opbakning og tilskud fra DIF. Og det forsøger vi at være rimelig 

tro overfor” (PN, bilag 4, 1). 

Til forskellige aktiviteter er der tilknyttet forskellige beløb i støtte fra DIF. Det betyder at DB er 

nødsaget til at fastholde et forholdsvis tæt samarbejde med DIF, og samtidig følge visse 

retningslinjer for at få så stor en mængde penge som muligt (PN, bilag 4, 1). Dog nævner formand 

Palle Nielsen at politikkerne fra DIF kun følges til en sådan grad, at det stadig giver mening for den 

udvikling DB selv ønsker (ibid.). Ydermere står DIF som en juridisk og økonomisk back-up for DB, 

hvis der skulle opstå problemer, og er derfor yderst vigtig for organisationens eksistens.  

JDK 

De nære (økonomiske) 
stakeholdere: DIF, Team 

DK, DJU, klubber, 
medlemmer 

Norm & moral 
stakeholdere: DIF, DJU, 

Team DK, klubber, 
internationale forbund, 
skoler/efterskoler, den 
japanske ambassade, 

pressen og kommuner 

Lov & magt stakeholdere: 
DIF, DJU, Team DK, IJF, 

EJU og pressen  
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Ud fra interviewet med formand Palle Nielsen anses klubberne og Team DK som værende 

sekundære stakeholdere, hvorimod næstformanden samt presseansvarlig Erik Nyblom nævner 

Antidoping Danmark (AD) som sekundær partner med den begrundelse at AD er en fast del af den 

sportslige hverdag i DB, men som de egentlig skal have så lidt at gøre med som muligt (bilag 5, 1).  

På baggrund af ovenstående inddeles DBs stakeholdere på følgende måde: 

FIGUR 17: Stakeholdertabel - DB 

Primære stakeholdere Sekundære stakeholdere 

DIF Team DK 

Klubberne 

Antidoping Danmark 

NB: De primære stakeholdere samt Team DK blev nævnt af både PN og EN. Stakeholdere markeret med rød blev nævnt af PN 

og stakeholdere markeret med blå blev nævnt af EN. 

Efter interview med både formanden og næstformanden/presseansvarlig må det antages at der i 

DB er klar enighed omkring hvilken stakeholder der har højeste prioritering for organisationen, 

og dermed kategoriseres DIF som primær stakeholder. I forhold til denne stakeholder arbejdes 

der i DB på at fastholde en tæt relation for fortsat at kunne modtage finansiel støtte. Dette gøres 

bl.a. gennem rapporter og aktivitetsoversigter, som DB udarbejder og videresender til deres 

primære stakeholder DIF, hvilket er i overensstemmelse med Cornelissens argumentation 

omkring hvilken information der gives de finansielle stakeholdere (Cornelissen, 2004, 49). Hvad 

angår de sekundærer stakeholdere er der i DB ikke en klar betegnelse for, hvilke enheder der 

tilhører denne gruppe, hvilket også var tilfældet i JDK. Selvom de forskellige stakholdere, der er 

tilknyttet en organisation, har henholdsvis mere eller mindre interesse i organisationens 

foretagende og aktiviteter, er det vigtigt at organisationen gør det klart hvem disse grupper er, 

varetager de forskellige interesser og arbejder for relationen, og får optimal kommunikation med 

hvert enkel stakeholder-gruppe -primær såvel som sekundær (Ibid.).  

I forhold til Cornelissens Stakeholder Salience-model (figur 3), og ifølge de interviewede personer, 

tilhører DIF kategorien Definitive Stakeholders. Baggrunden for denne inddeling er, at samarbejdet 

med DIF er en nødvendighed for DB, både politisk, økonomisk og værdimæssigt. Derfor kræver 

denne stakeholder pt. højeste prioritet og opmærksomhed (Ibid., 52). Beslutninger der tages i DIF 

og den økonomi og støtte der tildeles fra DIF er yderst essentiel for DBs aktiviteter og generelle 

eksistens. DIF er ydermere i stand til at nedprioritere støtten til et forbund, hvis DIFs opstillede 

retningslinjer ikke overholdes, og derfor er DB nødsaget til løbende at indrapportere til DIF. Team 
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DK og klubberne kategoriseres som værende Dominant Stakeholders, idet begge har nogle 

retsmæssige krav til DB og stor indflydelse på organisationen. Forholdet til Team DK bygger, 

ligesom med DIF, på et sæt retningslinjer, som skal følges for at opnå økonomisk støtte. Dog er 

forholdet samt støtten til Team DK ikke lige så konstant som med DIF og afhængigheden af DIF er 

større. Derfor placeres Team DK i kategorien Dominant frem for Definitiv. 

”Og i princippet, så er det lidt det samme med Team DK … og dog, fordi der er det mere en 

forhandling om nogle fælles mål, som man kan blive enige om. Hvor gode vi så er til at forhandle, så 

er afkastet jo der efter” (EN, bilag 5, 1).   

Klubberne i DB fungerer på samme måde som i JDK som medarbejdere og kunder, hvilket giver 

dem en vis styrke, bl.a. i form af rettigheder og økonomi. Dette gør dem til en essentiel og yderst 

vigtig stakeholder, og DB skal være opmærksom på klubbernes behov, da denne gruppe kan 

udvikle sig til Definitive Stakeholders i tilfælde af at deres behov og interesser ikke tilgodeses 

(Cornelissen, 2004, 52).  

Ud fra Stakeholder Salience modellen placeres den sidste stakeholder - Anitdoping Danmark - i 

kategorien Discretionary Stakeholders, idet der er tale om en stakeholder som har opstillet et sæt 

retningslinjer og lovmæssigheder, som skal følges og overholdes (Ibid., 51), men derudover har de 

ingen større indvirkning på DBs arbejde og eksistens. Dog er der mulighed for at denne 

stakeholder kan udvikle sig til en Dominant stakeholder i tilfælde af at nøglepersoner i DB, eller DB 

som helhed, ikke overholder førnævnte retningslinjer og love.   

Som tilfældet med JDK nævner DBs interviewdeltagere også forholdsvis få stakeholdere, hvilket 

også gør det muligt at benytte Hansens alternative interessentmodel (2004, 82) til denne 

organisation. Ud fra den alernative interessentmodelmodel opdeles DBs stakeholdere på følgende 

måde: 
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FIGUR 18: Alternativ interessentmodel – DB 

 

Den primære stakeholder DIF er synlig i alle tre kategorier, hvorimod de sekundære stakeholdere 

er synlige i én eller to af modellens kategorier.  

5.2.3. Del-konklusion: Stakeholder-analyse 

For både JDK og DB er de vigtigste stakeholdere de partnere, som investerer i organisationerne og 

som samtidig fungerer som deres lovgivende og udøvende magt. Disse stakeholdergrupper 

fungerer som JDK og DBs aktionærer og bliver derved påvirket af og/eller kan påvirke 

organisationernes aktiviteter (Janns & Dybdal, 2002, 26). Forholdet med organisationernes 

stakeholdere bygger på ’give and take’-konceptet, hvor begge parter er i fokus og står til regnskab 

for modparten. Dog er JDK og DBs afhængighed af stakeholderne større end stakeholdernes 

afhængighed af dem. Gennem denne stakeholder-analyse blev det klart, at begge organisationer 

opererer efter den deskriptive tilgang, som præsenteres i afsnit 3.1.3. Begge organisationer har 

fokus på den måde, ledelsen og stakeholderene fungerer og på hvordan deres roller og aktiviteter 

hænger sammen (Friedman & Miles, 2006, 29). Forholdet med de primære stakeholdere er præget 

af gensidig arbejdsindsats, hvor kommunikationen hovedsageligt består af rapportering samt 

beskrivelse af aktiviteter. Begge organisationer beskriver praksis som den er, og har mindre fokus 

på evt. udvikling af strategier der kan varetage sociale problemstillinger, hvilket kendetegner den 

normative stakeholder tilgang, samt hvilke midler de kan benytte til finansielle forbedringer, som 

er omdrejningspunkt i den instrumentelle stakeholder tilgang (Ibid.).  

For begge organisationer medfører afhængigheden af de primære stakeholdere, at meget tid og 

ressourcer går til pleje af forholdet til disse. Begge organisationer nævner flere stakeholder-

grupper, både nuværende og potentielle, men disse står lidt i baggrunden for de primære grupper.  
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De oversete stakeholder grupper - herunder mulige sponsorer - kunne dog have stor indflydelse 

på fremtidige aktiviteter samt målsætning, idet et muligt samarbejde med sponsorer kan medføre 

forbedringer i kapital og ressourcer til opnåelse af mål.  

De primære stakeholdere kræver væsentligt fokus, men da det er samspillet med hele netværket 

af stakeholdere, der skaber den værdi organisationerne kan opnå, både økonomisk, sportsligt og 

kommercielt, bør der udarbejdes en strategi for, hvordan der bedst muligt kan kommunikeres til 

de resterende stakeholder-grupper. Her skal bl.a. nævnes klubberne, som ud fra interviewene 

kategoriseres som sekundære stakeholdere og som modtager forholdsvis begrænset 

kommunikation fra ledelsen. Klubberne fungerer i teorien som medarbejdere, og bør derfor jf. 

teorien i afsnit 3.1.1. kategoriseres som primære stakeholdere. I forlængelse heraf bør JDK og DBs 

ledelser derfor, jf. afsnit 3.1.2., tildele klubberne optimal viden omkring organisationernes 

foretagende, værdier, vision og mission for at sikre sammenhæng mellem det, ser siges og det, der 

gøres – ”walk the talk”. Dette kan ifølge afsnit 3.2.1. sikre et mere troværdigt og positivt image 

overfor mulige stakeholdere - herunder sponsorer. Organisationerne skal være opmærksomme på 

de mange stakeholdere, der er tilknyttet, og forstå deres forskelligheder samt hvordan disse 

forskelligheder skal plejes, da dette giver dem mulighed for at skabe et samarbejde med andre 

stakeholder-grupper udover DIF og Team DK. På den måde kan JDK og DB skabe et stærkere 

netværk af brugbare ressourcer til styrkelse af organisationerne. Dertil skal nævnes at JDK og DB 

bør være opmærksomme på, hvad de forskellige stakeholdere ønsker og forventer, for på den 

måde at tilpasse kommunikationen bedst muligt. For at kunne give den bedst mulige 

kommunikation til alle stakeholder grupper, er det vigtigt for JDK og DB at deres organisation har 

en identitet, der er stærkt forankret i hele organisationen så alle led i organisationen (her især 

klubberne) agerer og kommunikerer ens og ud fra samme vision og grundværdier.  Først når disse 

elementer er sammenhængende, er der mulighed for skabelsen af et troværdigt og stærkt image 

som, i dette tilfælde, kan tiltrække sponsorater og fundraising.  

Analysen af imagedannelse og sponsering vil blive gennemgået i de følgende afsnit.  

5.3. JDK & DB - IMAGE & SPONSERING 

Med udgangspunkt i de kvalitative interview (både interne og eksterne) og med baggrund i 

teorien i afsnit 3.2. og 3.3. foretages der i det følgende afsnit en analyse af JDK og DB i forhold til 

image og sponsering. Dette analyseafsnit har til formål at undersøge, hvordan de to organisationer 

arbejder med deres image for at øge deres sponsor- og fundraising muligheder. Herunder hvilke 
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fokuspunkter JDK og DB tager i brug for at ”sælge” deres sport udadtil. I samspil med de to 

foregående analyseafsnit er målet at kunne besvare afhandlingens problemformulering efter 

udarbejdelse af dette analyseafsnit. 

Første del af dette afsnit vil omhandle analyse af JDK og DBs corporate image, og hvordan de 

arbejder med dette. Derefter foretages der en analyse af organisationernes image i forhold til 

sponsering og fundraising, her med inddragelse af corporate branding-teorien. 

I disse to afsnit foretages analysen af JDK og DB samlet, da der i løbet af afhandlingen er fundet 

flere ligheder mellem de to organisationer end først antaget, hvorfor det vurderes at en samlet 

analyse vil fungere bedst med besvarelsen af problemformuleringen i mente.  

5.3.1. Dannelse af et corporate image 

Jf. afsnit 3.2.1. handler det for alle virksomheder og organisationer, om at have et godt image og 

stå stærk på markedet, for derved at opnå ”first-choice”-status hos deres interessenter - både 

interne, eksterne, primære og sekundære.  Et godt image skabes først og fremmest gennem en 

stærk identitet, som bl.a. er bygget om omkring organisationens historie, vision, mission og 

værdier.  

På samme måde som profit-skabende virksomheder er JDK og DB, som frivillige organisationer, 

nødt til at vise nuværende og potentielle stakeholder-grupper, hvem de er, hvis de ønsker at indgå 

samarbejde med nogle af disse grupper. Dvs., at der skal skabes en identitet, som skal være med 

hele vejen igennem al deres kommunikation til og aktiviteter i omverdenen. Ifølge de eksterne 

interviewpersoner spiller en organisations identitet en vigtig rolle, hvis der skal skabes en 

relation og et samarbejde. Organisationens historie og/eller et projekt/en sag, der afspejler hvem 

de er, er med til at bestemme om organisationen er attraktiv eller ej, jf. figur 12. Dette 

understøttes ydermere af Javalgi et al. studiet præsenteret i afsnit 3.2.2. som konkluderer, at et 

stærkt image er væsentligt for enhver organisation, der ønsker at øge og/eller forbedre deres 

sponsorsituation (1994). Målet for virksomhederne er nemlig, at støtte en personlighed, en 

historie eller en sag, som har en troværdig identitet og et værdisæt, som de selv kan stå inde for og 

arbejde sammen med – også kaldet sponsor-cause congruence (Rifon et al., 2004, 34). Dette 

skyldes at virksomhederne selv stræber efter konkurrencemæssige fordele og netop via et 

sponsorat kan virksomhederne forbedre deres eget image.  

Både JDK og DB er forholdsvis fokuseret på selve sporten, hvor de benytter eliten og 

enkeltpersoner til at skabe opmærksomhed og nå ud til deres nuværende og mulige stakeholdere. 
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Dvs., at de to organisationer benytter sporten og dens profiler til at skabe et image omkring disse 

personer. Samtlige respondenter fra de to organisationer giver et indtryk af, at målet er at 

indsamle penge til sportslige aktiviteter for enten elite hold eller enkelte personer. 

”Hvis vi går ud og siger at vi mangler 50.000 til Mark O. Madsen for at han kan komme et eller andet 

sted hen og blive bedre, så kan vi lave en kampagne med det og så er der måske en chance for at vi 

kan samle 50.000 ind.” (PN, bilag 4, 2). 

”Det handler om, nu med Green Hill, at få markedsført vores kæmpere. Hvis de får den der tøjpakke 

og de officielle gier, så er det en hjælp til de kæmpere der i forvejen smider rigtig mange penge i 

deres sport. Så håber vi selvfølgelig at de laver nogle resultater så vi kan få markedsført dem på den 

måde.” (MK, bilag 2, 6).  

Organisationernes generelle værdier og historie derimod, nævnes ikke som værende en prioritet. 

Dette er bemærkelsesværdigt, da begge organisationer har nedskrevet et mål om at øge deres 

generelle medlemstal, jf. JDKs strategiplan og DBs udviklingsplan, hvilket vil sige at der ønskes at 

tiltrække medlemmer til organisationen som helhed – øge den brede masse. Ydermere har både 

JDK og DB nedskrevet en vision, hvor de fokuserer på ”mere end bare sporten” (dyrkjudo.nu), 

(Danmarks Brydeforbund). Dette gør netop værdierne og organisationernes story-telling 

essentiel, da det er disse elementer der er med til at skabe den identitet, der skal tiltrække 

omverdenen og danne et godt og stærkt image, som strækker sig udover selve sporten.  

Når image og omdømmet fra omverdenen stemmer overens med den identitet en organisation 

selv fremstiller gennem kommunikation, adfærd og symboler kan det, jf. afsnit 3.3.3., resultere i at 

organisationen bliver respekteret og forstået på den måde, den ønsker at blive forstået 

(Cornellissen, 2004, 73). På baggrund af respondenternes svar samt den indsamlede sekundære 

data ser det ud til at der er et ’gap’ mellem organisationernes egentlige vision og målsætning og 

det de kommunikerer, hvilket derfor kan skabe et forkert image af henholdsvis JDK og DB. Ved 

kun at benytte selve sporten, eliten og enkelte profiler til at skabe et image og ”sælge sporten”, 

kommunikerer begge organisationer i strid med deres egentlig vision, som netop omhandler et 

fokus der fremhæver værdier og dermed går ud over selve sporten. For henholdsvis brydning og 

judo gælder følgende vision:   

"Brydning bryder grænser, mere end bare en sport." (Danmarks Brydeforbund). 
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”Judo – mere end kampsport. Judo handler om fællesskab, gensidig respekt og frem for alt sjov.” 

(dyrkjudo.nu). 

Den måde hvorpå JDK og DB fremstiller sig selv gennem deres kommunikation og aktiviteter 

stemmer ikke overens med deres egentlig vision, som henvender sig mere til den bredde masse 

fremfor eliten og den ”enkelte stjerne”. Denne uoverensstemmelse kan resultere i at de to 

organisationer ikke bliver respekteret og forstået på den måde, de ønsker at blive forstået 

(Cornellissen, 2004, 73). Fordi organisationerne ikke formår kommunikativt at udleve visionen, 

opstår der et vision-culture-image-gap (præsenteret i afsnit 3.3.3.), som vanskeliggøres dannelsen 

af et godt image. Dette kan medføre at stakeholdere – herunder bl.a. mulige sponsorer - ikke 

finder organisationerne troværdige, og i værste tilfælde tager afstand til disse, hvilket bl.a. 

pointeres af NG, Sportschefen for JDK.  

”Vi har jo prøvet før med nogle fra den finansielle verden og der ved vi at kampsport i deres ører det 

skurrer lidt. Det er ikke dét de vil sammenlignes med.” (NG, bilag 3, 4).    

For at opnå et stærkt image er det, som tidligere nævnt, altafgørende at organisationerne har 

skabt en identitet, herunder fælles værdier og karaktertræk, strategisk vision, historie og kultur, 

som deles af alle medlemmer i organisationerne.  Ifølge corporate identitet teorien, er det vigtigt 

at alle medarbejdere i en virksomhed er en integreret del af virksomhedens identitet og er 

bevidste omkring værdigrundlag, vision og mission, for at sikre at alle led i virksomheden 

arbejder i samme retning. Jf. afsnit 5.1.2., figur 11, blev det tydeliggjort at organisationernes 

værdier, vision og mission hovedsageligt implementeres via årlige, frivillige seminarer samt på 

skriftligt materiale, tilgængeligt efter eget valg.  Dette medfører en risiko for, at flere medlemmer 

og klubber ikke er opmærksomme på organisationernes ønskede 

identitetsgrundlag/værdigrundlag samt målsætning, hvis de ikke deltager på disse seminarer. Da 

medlemmerne, og især klubberne, er med til at danne organisationernes image, bør der lægges 

større arbejde i at kommunikere værdigrundlaget, visionen samt en eventuel forretningsstrategi 

internt ud i organisationerne. Ydermere er det medlemmerne og klubberne der i høj grad skal 

udføre mange af organisationernes aktiviteter, hvorfor det er vigtigt at JDK og DBs ledelse gør en 

indsats for internt at kommunikere organisationernes målsætning, så der er overensstemmelse 

mellem det der siges og det der gøres. Her påpeger stakeholder-teorien, afsnit 3.1.2., ledelsens 

rolle som værende væsentlig, da det er ledelsens ansvar at de forskellige interessenter - herunder 

medlemmer og klubber - forenes under samme forståelse for organisationen, på trods af at 

ledelsen selv er én af organisationens stakeholdere (Clarkson, 1998, 295). 
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Er organisationernes identitet og målsætning dybt forankret internt i organisationerne, kan der i 

højere grad projiceres en tydelig idé ud til alle interessenter om, hvem de er, hvad de står for, 

hvad deres formål er, og hvor de er på vej hen (Olins, 2003, 187). Dette vil være fordelagtigt i 

forhold til dannelsen af et godt image, organisationernes position på markedet samt deres 

muligheder for sponsorater og fundraising, hvilket gennemgås i afsnit 5.3.3.-5.3.4. 

5.3.2. Del-konklusion: Dannelse af et corporate image 

Ud fra ovenstående analyse af JDK og DBs image dannelse samt kodningen af de 7 interview er det 

blevet klart at begge organisationer møder forhindringer i forhold til forankringen af en corporate 

identitet indadtil, og derfor også dannelsen af et corporate image udadtil. Organisationernes 

vision, mission og værdigrundlag forekommer ikke som en integreret del af organisationerne – 

herunder deres medlemmer, klubber samt ledelsen/bestyrelsen. Ifølge teorien er det essentielt 

for de to organisationer at medlemmerne og klubberne er en integreret del af værdierne, og 

omvendt, da det derved vil være nemmere for medlemmerne at have værdierne med i deres 

aktiviteter og handlinger.   

Både JDK og DB har et ’gap’ mellem deres egentlige identitet – værdigrundlag, vision og mission – 

og dét der kommunikeres ud til både interne og eksterne interessenter, hvilket kan resultere i et 

utroværdigt image. Hvis en virksomhed ikke virker troværdig i interessenternes øjne, stoler de 

heller ikke på budskabet og har derved en negativ holdning til meget af det, virksomheden 

forsøger at kommunikere til omverden, jf. teorien, afsnit 3.2.1. 

5.3.3. JDK & DB – Sponsering & Fundraising 

Dette afsnit vil bestå af en analyse af JDK og DBs situation i forhold til sponsorater og fundraising. 

Til analysen benyttes hovedsageligt teorien fra afsnit 3.2. Image & Sponsering, samt både de 

interne og eksterne interview. Målet hermed er at undersøge hvordan de to organisationer 

arbejder med deres stakeholder-relationer i forhold til sponsering, samt hvordan denne 

sammenhæng kan optimeres.  

I teorien, afsnit 3.2.2. nævnes det at virksomheder, der vælger at indgå et samarbejde med en 

organisation i form at et sponsorat, kan styrke deres image, såfremt der er en sammenhæng 

mellem virksomhed og sponsorat. Sammenhængen mellem virksomhed og sponsorat har nemlig 

den effekt at det kan understøtte dét virksomheden står for, og på den måde forstærke 

virksomhedens identitet og image. 
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Ifølge de eksterne interview af mulige sponsorvirksomheder nævnte alle respondenterne at 

relevans mellem virksomhed og sponsorat vægtes højt.    

”Vi har et motto på klinikken der hedder ”Vi skal have det sjovt”, og det gælder også for 

sponsoraterne.” (JM, bilag 8, 2).  

”Sådan en virksomhed som Post DK, vi har valgt helt entydigt at sige, at vi sponsorerer en sport som 

cykling, fordi det reflekterer hvem vi (…) Og sådan tror jeg der er mange af de store virksomheder 

der har det. De lægger sig op af en sport, som reflekterer en del af deres brand.” (HG, bilag 7, 1).  

Dette vil sige, i lighed med sponsor-cause-congruence-teorien, at virksomheder ofte søger 

sponsorater, der kan styrke deres troværdighed, image og konkurrencemæssige fordele i form af 

et sponsorat, der kan understøtte dét de står for og hvem de er. Ifølge de eksterne respondenter 

tyder det ydermere på, at virksomhederne i højere grad ser et sponsorat, som et samarbejde 

fremfor ren økonomisk støtte, hvilket igen understreger vigtigheden af sammenhæng mellem 

sponsorat og virksomhed.  

Respondenterne for både JDK og DB giver udtryk for at deres samarbejde med de primære 

stakeholdere hovedsageligt bygger på et økonomisk, politisk og konsulent-præget forhold, jf. figur 

6, og at der derudover ikke udføres særlig arbejde til udvikling og pleje af stakeholder-relationer 

og sponsorater, jf. figur 7. Dette begrundes hovedsageligt ved en mangel på ressourcer til at 

udføre strategisk sponsorarbejde, samt det faktum at de to sportsgrene er så små, som de er. Dette 

nævnes bl.a. af NG, sportschefen fra JDK:  

”Men som stakeholdere, hvor du FÅR, så er det jo gerne en sponsorer som skal ind og have en aktie i 

det her. Og vi ved, fra vores populæreste sportsgrene, fodbold og hånbold, hvor svært de kan have ved 

at få det. Så især med judoen, der skal vi have fat i nogle som kan det her professionelt eller nogle der 

bliver betalt for det. Jeg tror ikke på det ved frivillig arbejdskraft.” (NG, bilag 3, 4).  

I interviewene med nøglepersonerne fra henholdsvis JDK og DB blev der givet et indtryk af at de 

manglende ressourcer præger den generelle holdning omkring mulighederne for et sponsorat, 

hvilket også må anses for at være en del af grunden til at sponsorarbejdet ikke tillægges 

væsentligt fokus (jf. figur 7). Ifølge teorien afsnit 3.2.2. samt de eksterne interviewpersoner 

nævnes det dog ikke at sponsorsamarbejdet kræver større mængder ressourcer. Derimod er det 

afgørende at en organisation har et tydeligt værdigrundlag, som kommer til udtryk i al aktivitet og 

kommunikation, både internt i organisationen og eksternt. Er organisationens værdigrundlag og 



 71 

identitet troværdig og konsekvent, er der større chance for at der kan dannes dét der i Rifon et al. 

kaldes image transfer, hvor en frivillig organisation og en virksomhed kan overføre deres image til 

hinanden gennem et sponsorat (Rifon et al., 2004, 34).   

I forhold til JDK og DB, og i sammenhæng med forrige afsnit 5.3.1.-5.3.2., er der 

uoverensstemmelse mellem organisationernes værdigrundlag, som er præget af kvaliteter til den 

bredde masse, og deres egentlige kommunikative ”salgs-fokus”, som er rettet mod eliten. Dette 

gør det vanskeligt for en eventuel sponsorvirksomhed at vide, hvilken identitet og værdier 

virksomheden kan forbindes med, hvilket, jf. afsnit 3.3.3., kan resultere i, at der opstår et vision-

image-gap. 

Udover den sammenhæng der bør være mellem organisationernes corporate identitet og dét de 

kommunikerer, nævner de eksterne interviewpersoner også vigtigheden af ”den gode sag”:  

”Hvis man kan finde noget der har hjerte & smerte og som folk synes er i orden – kræftramte børn, 

sårede soldater, for lige at gå i ekstremerne.  De der grupper, som folk gerne vil støtte. Finde et 

formål, der ER noget.” (HC, bilag 6, 7).  

Dette skyldes, at mange virksomheder gerne vil fremstå som værende social bevidst og ”den gode 

borger” for på den måde at opnå engagement fra nuværende eller potentielle kunder. Ved at støtte 

en organisation, en sag, et projekt etc. kan virksomhederne selv styrke deres image og eventuelt 

differentiere sig så deres forbrugere vælger dem frem for konkurrenterne. 

For JDK og DB handler der derfor om at forstå potentielle sponsorvirksomhederes behov og 

tilbyde dem mere værdi (Kotler et al. 2001, 355) via et sponsorat, hvor virksomheden kan blive 

forbundet med en god sag eller projekt. Dette kan, i sidste ende, gavne de konkurrencemæssige 

fordele for begge parter. Ifølge DIF konsulent Helle Carlsen bør JDK og DB flytte deres fokus fra 

eliten og prøve at sælge sporten til en bredere masse, hvilket også vil være mere i 

overensstemmelse med deres egentlige vision og målsætning.  

”Men det er jo set mange gange, at den der eliteeffekt den udebliver 100 %. Selvom Caroline 

Wozniacki er blevet verdens 1’er, så er det jo ikke fordi tennissporten er blevet overrent (…) Jeg synes 

tit jeg ser at specialforbundene lægger flest æg i den kurv der hedder elite, og glemmer lidt at nurse 

baglandet, dvs. den bredde forening.” (HC, bilag 7, 6). 

”Trenden er lidt at man ser lidt på de der almengavnende projekter, som f.eks. det der med fodbold 

og Danske Bank, hvor man anerkender de frivillige.” (Ibid., 7).  
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Helle Carlsen argumenterer her for at organisationer som JDK og DB i større grad vil have gavn af 

en CSR-præget tilgang til deres imagedannelse og kommunikation udadtil, idet et socialt bevidst 

fokus vil vække større interesse blandt potentielle stakeholdere end et elitepræget fokus. Både 

JDK og DB lægger forholdsvis meget energi i at bygge et støtteprojekt/sponsorarbejde op omkring 

”den enkelte stjerne”, og dennes mål og aktiviteter. Dvs., at organisationerne skaber deres image 

omkring selve sporten og sportens stjerner, fremfor deres egentlige værdigrundlag og identitet, jf. 

JDKs strategiplan og DBs udviklingsplan. Ifølge teorien og de eksterne interviewpersoner er en 

vigtig del af stakholder-relationer i forhold til sponsorater, at søge at skabe sponsor-cause 

congruence, da det kan styrke både sponsoratet og sponsorvirksomhedens troværdighed og 

image, idet de fælles værdier og træk understøttes og forstærkes af den anden part (Rifon et al., 

2004, 34). På den måde kan der, som nævnt, også skabes et stærkere image, hvilket vil være 

fordelagtigt for de to organisationer, som kæmper med synlighed og tilknytning. 

For alle virksomheder er det vigtigt at have en stærk position på deres marked, og differentiere 

sig fra konkurrenterne, hvilket flere og flere gør vha. et sponsorat, hvor der er mulighed for 

sponsor-cause congruence og længere varigt samarbejde, som kan differentiere dem fra 

konkurrenterne. Helle Gudnitz, Post Danmark, nævner i denne kontekst, at den stigende fokus på 

CSR samarbejde som sponsorat, lægger op til at frivillige organisationer i langt højere grad skal 

”sælge” deres hjælp og samarbejde til virksomheder, fremfor at bede om økonomisk støtte til 

organisationen eller enkeltpersoner. 

”Man skal ligesom vende det hele på hovedet. Hvordan kan vi hjælpe jer? (…) Det er det der ofte er 

problemet med det her sponsorarbejde, det er at det hele tiden tager udgangspunkt i, at vi vil godt 

have støtte fra dig. Men det har bare ikke altid interesse for virksomhederne. Man skal vende den om 

og spørge, hvordan kan vi understøtte jer?! Det er den eneste vej frem.” (HG, bilag 7, 3).  

Organisationer skal derfor i langt højere grad spille på, at de også kan støtte virksomheden. Der er 

mere tale om en gensidig samarbejdsrelation med et socialt formål, hvor begge parter kan styrke 

deres markedsposition og eventuelt deres image. For virksomheden kan et sponsorsamarbejde 

med en frivillig organisation styrke deres brand samt tilknytning fra kunder. For 

caseorganisationerne kan et samarbejde styrke deres økonomiske situation samt generelle 

synlighed i omverdenen. Dog kan en negativ effekt fra omverdenen opstå i tilfælde af at der ikke 

er sponsor-cause congruence og troværdighed i samarbejdet (Rifon et al., 2004, 34).   
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5.3.4. Del-konklusion: JDK & DB – sponsering og fundraising 

Ud fra ovenstående analysen er det blevet muligt at identificere nogle af de faldgruber, JDK og DB 

støder på i forhold til dannelsen af stakeholder-relationer, sponsering og fundraising.   

Mange virksomheder knytter sig til CSR og støtteprojekter når de går ind i et sponsorarbejde. 

Grunden hertil er, at der ikke er interesse i at poste penge i et projekt, som ikke giver mening for 

virksomheden og som ikke kan styrke virksomhedens eget image. For JDK og DB vil der derfor 

være fordelagtigt at flytte fokus mere i retningen af det almengavnende projekt (HC, bilag 6, 7) 

fremfor at fokusere på eliten. På den måde kan de to organisationer også bedre nå ud til en 

bredere målgruppe, og på den måde arbejde på deres mål om flere medlemmer over hele linjen. 

Sponsorvirksomheder er som regel også interesserede i at samarbejde med en organisation eller 

omkring et projekt, der kommer bredt ud, da jo større en målgruppe man kan ramme, jo bedre 

(Ibid., 5).  

Udover deres nuværende politiske partnere, DIF og Team DK, bør JDK og DB i større grad søge 

samarbejdspartnere til sociale projekter, som kan øge deres synlighed og styrke deres image. 

Dette kræver dog at ledelsen i begge organisationer får forbedret integrationen af 

værdigrundlaget i alle lag af organisationen, for derved at fremstå så troværdige som muligt 

overfor mulige stakeholdere, jf. afsnit 5.3.1. 

Det forekommer i analysen at de eksterne respondenter arbejder og tænker i tråd med teorien 

omkring sponsering og corporate image, hvorimod de to caseorganisationer mangler forståelse 

for virksomhedernes kommunikative behov og incitament i forhold til sponsorater, og i 

forlængelse heraf, problematikken ved det ’gap’ der kan opstå, hvis der ikke er sammenhæng 

mellem organisationens strategiske grundlag og det kommunikationen, internt såvel som 

eksternt.  

6. KONKLUSION 

I dette afsnit samles afhandlingens tråde og problemformuleringen besvares på baggrund af 

analysen og dertilhørende del-konklusioner.  

Til besvarelse af spørgsmålet, ”hvordan kan mindre, frivillige idrætsforbund kommunikativt sikre, at 

deres stakeholder-relationer optimeres med det formål at styrke sportens image og på sigt øge 

muligheden for sponsorater og fundraising?”, er der foretaget et multiple-case-studie af de to 
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sammenlignelige sportsorganisationer, JDK og DB, hvor der først og fremmest tages 

udgangspunkt i organisationernes stakeholder-relationer.  

For begge organisationer er fokus hovedsageligt rettet mod de primære interessenter – DIF og 

Team DK. Dette skyldes, at DIF og Team DK fungerer som organisationernes aktionærer og 

lovgivende magt, og at de derfor kan påvirke organisationernes aktiviteter. Derfor er JDK og DB på 

mange punkter nødsaget til at bruge deres kræfter på disse to instanser, da samarbejdet med 

disse er afgørende for JDK og DBs eksistens. Især DIFs økonomiske støtte og konsulent-hjælp har 

en vigtig rolle i organisationernes udvikling. Organisationernes tilgang til arbejdet med de 

primære stakeholdere kan, som nævnt i afsnit 5.2.3., analyseres ud fra den deskriptive analyse 

tilgang (jf. afsnit 3.1.3.), grundet beskrivelserne af specifikke organisatoriske egenskaber, 

ledelsens måde at lede organisationen samt måden hvorpå bestyrelsen tænker og agerer 

(Friedman & Miles, 2006, 29). Begge organisationer giver udtryk for, at andre stakeholder-

grupper, herunder mulige stakeholdere, står lidt i baggrunden af de primære stakeholdere og får 

ikke nær så meget fokus, jf. figur 7. Som udledt af interviewanalysen hører organisationernes 

medarbejdere – dvs. klubberne - også under den gruppe stakeholdere, som modtager begrænset 

information om organisationernes strategiske målsætninger, hvilket forårsager forskellige 

arbejdsmønstre og, i værste tilfælde, modarbejdende aktiviteter. Klubberne er den del af 

organisationerne, der skal udleve strategien og i høj grad kommunikere organisationernes 

værdier og vision ud til omverdenen og derved skabe organisationernes image. Derfor er det 

vigtigt, at ledelsen yder optimal kommunikation og fokus til klubberne, så organisationens 

generelle identitet og strategi bliver dybt forankret i alle led i organisationen. På den måde er der 

større chance for, at der arbejdes i samme retning og med samme midler, hvilket vil give 

organisationerne et mere troværdigt omdømme.    

I forbindelse med kommunikationen blev det i analysen gjort klart, at begge organisationer har et 

’gap’ mellem det, de siger og det, de gør. Jf. figur 6 er målet for JDK og DB at få flere medlemmer, 

og visionen for begge parter har fokus på ”mere end bare sport”. Når der kommunikeres til 

omverdenen for at sælge sporten, er det derimod eliten og de enkelte ”stjerner” der frembringes, 

jf. figur 10, hvilket skaber ubalance mellem den egentlige målsætning samt værdierne og 

organisationernes kommunikation. Ifølge Cornellissen er det vigtigt for JDK og DB at få skabt 

sammenhæng mellem det strategiske grundlag og kommunikationen - ”walk the talk” - for at få 

skabt så troværdigt og positivt et image som muligt. På den måde er der mulighed for et positivt 
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og fordelagtigt omdømme hos nuværende og mulige stakeholdere, så disse vil investere tid, penge 

og arbejdskraft i organisationerne (2004, 69). 

I tilgangen til stakeholder-relationer kunne det for både JDK og DB være gavnligt at styre deres 

stakeholder-relationer ud fra en mere normativ og instrumentel tilgang. Dette skyldes først og 

fremmest, at disse to tilgange har mere fokus på midlet mod et mål (forbedring af stakeholder-

relationer) frem for kun beskrivelse af forhold og aktiviteter, jf. afsnit 3.1.3. Især den normative 

metode, også kaldet issues approach, lægger op til en social ansvarlig tilgang, hvor stakeholderne 

er i centrum, hvilket netop er dét, de eksterne respondenter efterspørger og lægger vægt på, jf. 

figur 12 og 13. Denne tilgangsændring kunne være essentiel for de to organisationer, idet et mere 

socialt fokus, hvor de mulige stakeholderes interesser imødekommes, kan have stor indflydelse på 

et fremtidigt samarbejde og dermed også indflydelse på fremtidige aktiviteter og målsætning. Et 

mere socialt perspektiv på kommunikationen, i forhold til salg af sporten, vil samtidig også skabe 

bedre sammenhæng mellem visionen, ”Mere end bare sport”, og kommunikationen. For at ramme 

en mere normativ tilgang, som kan henvende sig mere til den brede masse, skal der lægges vægt 

på de bredde-relaterede elementer frem for eliten.  

På baggrund af de eksterne interview og sponsor-cause congruence-teorien, vil der for begge 

organisationer være god grund til at kommunikere de mindre elitære elementer og fokusere på de 

kvaliteter, der går udover selve sporten. Dette understøttes af, at ingen eksterne respondenter 

afslog kampsort som sponsorat, hvis de blev tilbudt mere end bare sport. Dette modbeviser både 

organisationernes egen ide om virksomheders syn på kampsport og lægger op til fokus på begge 

organisationers vision – ”Mere end bare sport!”. Et eventuelt samarbejde med en virksomhed, hvor 

omdrejningspunktet er et mere bredde-fokuseret, socialt projekt, er ikke nødvendigvis mere 

ressourcekrævende end hvad der pt. lægges i arbejdet med at fremhæve eliten.   

Ved ovenstående gennemgang er det blevet tydeliggjort, hvordan man som lille, frivillig 

organisation kommunikativt kan forbedre sine stakeholder-relationer for at opnå et godt image og 

muligheden for sponsorater. Ligesom for enhver profit-skabende virksomhed er det essentielt for 

små, frivillige organisationer at øge den interne sammenhængskraft vha. et stærkt internt 

forankret værdigrundlag, hvis der ønskes en skærpet ekstern profil samt anskaffelse af nye 

stakeholder-grupper. Værdigrundlaget skal være nøje afstemt og kommunikeret ud i alle dele af 

organisationen, hvis organisationens identitet skal fungere efter hensigten og skabe et godt image. 

Dvs., at man som frivillig organisation er nødsaget til at lægge arbejdskraft og ressourcer i den 

interne branding, hvis der skal være mulighed for optimering af stakeholder-relationerne. 
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Ydermere skal der være sammenhæng mellem identiteten, den interne branding og den eksterne 

kommunikation for at skabe et troværdigt billede af organisationen. Et troværdigt image gør en 

organisation mere attraktiv som samarbejdspartner (her som sponsorat), idet 

sponsorvirksomheder selv ønsker at styrke deres image og troværdighed, hvilket der er mulighed 

for gennem et sponsorat.  Ydermere vil det være fordelagtigt for JDK og DB at søge sponsorater 

som samarbejde, hvor omdrejningspunktet er en almengavnende sag eller fælles værdier til gavn 

for begge parters image.  Dette skyldes bl.a., at mange virksomheder har øget fokus på at være 

”den gode borger”, hvilket prioriteres højt i markedsføringen og at det vil give bedre 

sammenhæng mellem egentlig vision og kommunikation/aktiviteter.  Det ville derfor kunne 

styrke små, frivillige sportsorganisationer at kommunikere om deres ”særlige personlighed” og 

tilbyde deres samarbejde fremfor blot at fokusere på selve sporten.  

For kort at opsummere konklusionen på afhandlingens problemformulering skal mindre frivillige 

idrætsforbund først og fremmest øge deres fokus på ledelsens rolle i forhold til intern 

implementering af strategisk grundlag og kommunikation. Dernæst skal organisationen som 

helhed fokusere på at forbedre sammenhængen mellem deres corporate identitet og image – dvs., 

at der bl.a. skal være sammenhæng mellem det strategiske grundlag og kommunikationen, både 

internt og eksternt. Ovennævnte sammenhæng kan øge organisationernes troværdighed, og vil på 

sigt stille dem stærkere i forhold til stakeholdere – herunder mulige sponsorer. 

I det følgende afsnit sidestilles afhandlingens problemfelt med en lignende situation for derefter 

at have bedre mulighed og baggrund for anbefalinger til caseorganisationerne.  

7. PERSPEKTIVERING 

Dette afsnit kobler sig til afhandlingens problemstilling og tager udgangspunkt i konklusionen i 

forrige afsnit. Ideen med perspektiveringen er at sidestille de to caseorganisationer med en 

samtidig organisation med lignende problemstilling. Formålet hermed er, at perspektiveringen, i 

samspil med konklusionen, kan åbne op for handlingsanvisninger og anbefalinger til henholdsvis 

JDK og DB.  

For mange frivillige sportsorganisationer er arbejdet med imagedannelse og stakeholder-

relationer, med henblik på sponsering, ofte en udfordring grundet manglen på ressourcer i form af 

arbejdskraft, tid og viden. Efter undersøgelse af specialforbundene JDK og DB blev det klart, at de 

to organisationer, overordnet set, mangler sammenhæng mellem intern målsætning og vision og 
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ekstern kommunikation. Dette kan bl.a. skyldes manglende ressourcer i form af viden om, 

hvordan arbejdet med imagedannelse og sponsering gribes an, samt hvad virksomheder ønsker 

og forventer af et sponsorat.  Under samtale med DIF-konsulent Helle Carlsen blev DGF 

(Danmarks Gymnastik Forbund) understreget som et af de registrerede specialforbund9, som har 

gjort en indsats for at ændre tilgangen til sponsorarbejdet (HC, bilag 6, 7).   

Modsat JDK og DB har DGF gjort sponsorarbejdet til en fast del af organisationens målsætning, 

hvor det alment gavnende projekt er i fokus. ”Vi vil være en anerkendt og naturlig 

samarbejdspartner i forhold til sundhedsfremmende projekter” (Jentzsch, A.). På den måde forsøger 

DGF at gøre sponsorarbejdet til en integreret del af organisationen samt at imødekomme fonde og 

virksomheders ønske om CSR i sponsoratet. I 2014 lancerer DGF et projekt i samarbejde med 

Nordea-fonden, som kaldes DGF Family. Projektet går ud på at etablere en sund og aktiv livsstil for 

hele familien, idet forældrenes sunde/usunde vaner ofte smitter af på børnene. Målet med 

projektet er, at lokale gymnastikforeninger sætter DGF Family-aktiviteter i gang og får tiltrukket 

familier, hvor enten barn, forældre eller begge parter ikke har været motionsaktive over en 

årrække (Nielsen, B. J.). På den måde formår DGF at skabe et image om at være socialt bevidst via 

et forholdsvis simpelt projekt.  Ydermere sørger organisationen for at skabe sammenhæng 

mellem intern vision og målsætning og de eksterne aktiviteter gennem inddragelse af de interne 

stakeholders (klubberne), hvilket kan være med til at styrke organisationens troværdighed.  

Et støtteprojekt, hvor familien og den almene befolkning er i fokus, henvender sig til den brede 

masse og gør det på den måde muligt at pleje eller skabe relationer til flere stakeholder-grupper. 

Som tidligere nævnt har elite-fokus ikke den store effekt hvad angår stakeholder-tiltrækning i 

mindre organisationer (HC, bilag 6, 6). Derimod er det almengavnende projekt langt mere 

tiltrækkende for en større mængde stakeholdere. For organisationer som JDK og DB hvor 

stakeholder-relationer, herunder medlemstilknytning, er essentiel for fremtidig overlevelse, 

kunne det derfor fordelagtigt at skabe synlighed, ligesom DGF, via den brede masse og til den 

brede masse.  

 

                                                           
9
 Danmarks Gymnastik Forbund er med sine knapt 130.000 medlemmer et af de største specialforbund i Danmark. 

http://www.dgf.dk/dgf/default.asp?Num=13&Menu=661  

http://www.dgf.dk/dgf/default.asp?Num=13&Menu=661
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8. ANBEFALING 

Med udgangspunkt i konklusionen og perspektiveringen redegøres der i dette afsnit kort for en 

mulig anbefaling og handleanvisninger til JDK og DB. 

Handleanvisninger kan være meget konkrete instruktioner, men vil i dette afsnit blot være forslag 

og ideer til ændringer af arbejdsgange i organisationerne i forlængelse af resultaterne af 

undersøgelsen (Rienecker & Jørgensen, 2010, 190). 

For JDK og DB vil det være fordelagtigt først og fremmest at foretage en ændring af deres interne 

kommunikation. Dette begrundes ved, at der p.t. kun benyttes årlige visionsseminarer, hvor 

ledelsen gennemgår målsætning, strategier, mission, vision og værdier. Organisationernes 

medarbejdere, klubberne, skal være en større del af selve identiteten, handleplaner og strategier, 

hvis der skal sikres entydig kommunikation i hele organisationen. Entydig kommunikation internt 

og en tydelig identitet vil give et langt bedre indtryk eksternt. En mulighed for at integrere 

organisationernes grundlæggende identitet er at lade klubber og medlemmer være større del af 

dannelsen af værdier og vision, fordi det kan medføre bedre tilknytning til visionen, fremfor at 

den blot fungerer som et regelsæt, der bør følges.   

Dernæst bør JDK og DB se på, hvad de kan tilbyde mulige sponsorer udover deres respektive 

sportsgren. Ifølge de eksterne respondenter er der langt mere interesse og fremtid i støtte til 

socialt gavnende projekter, hvor der er mening bag, fremfor at bidrage med en pose penge til en 

enkelt person. Dvs., at JDK og DB skal flytte fokus hen imod de værdier, man kan blive del af 

gennem judo og brydning, som er gavnende for den almene befolkning, og kommunikere disse ud 

til omverdenen og mulige stakeholdere. Af gavnende værdier kan nævnes sundhed, læren om 

respekt, motorisk gavnende sport el.lign. Et muligt projekt, i samarbejde med en virksomhed, 

kunne være sport for udviklingshæmmede, hvor f.eks. motorik og sundhed bliver bærende 

elementer, og hvor klubberne bliver primus motor i kommunikationen til lokalsamfund og til 

udførelsen af projektets aktiviteter. Via et sådant projekt får organisationerne samtidig også 

kommunikeret deres vision – ”Mere end bare sport”.  

Afslutningsvis vil det være fordelagtigt for JDK og DB at gøre sig mere attraktiv på de kvaliteter, 

der adskiller dem fra de store konkurrenter – eks. fitness centre – med f.eks. mere rimelige 

kontingenter og flere tilbud om fleksibel idræt. Ifølge DIF-konsulent Helle Carlsen bør mindre 

forbund finde ud af, hvor de er stærke i forhold til netop fitness centrene og så lave en plan for 

differentiering og bedre positionering (bilag 6).  
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BILAG 1 
 

INTERVIEWGUIDE TIL HELLE GUDNITZ, CHEF FOR FORRETNINGSKOMMUNIKATION I POST 

DANMARK 

1. Overordnet 

 Fra dit syn, hvordan er Post DKs holdning til sponsorater generelt? 

 Sponsorerer Post DK pt. nogle organisationer?  

 Hvis JA, på hvilken måde? 

 Bliver der ofte stillet henvendelser til Post DK ang. sponsorater af 

idrætsorganisationer?  

 Når/hvis I får henvendelser, hvad bider i så især mærke i? Hvad er vigtigt for jer 

hvis I skal ind og yde støtte og/eller sponsorater? 

 

2. Støtte af sport: 

 Hvad er jeres holdning til støtte af sport? 

 Hvad skal man have/ikke have som sportsorganisation, før I vil gå ind og yde 

sponsorater?  

 Gives der f.eks. støtte ”bare for sporten” (eller kræver det et eller andet tiltag, 

projekt, etc?) 

 

3. Kampsport 

Blandt mange virksomheder er det ikke så tiltagende at støtte kampsort. 

 Hvordan ser I på støtte af kampsport? 

 

4. Ekstra 

 Hvad har I fundet interessant ved tidligere og/eller nuværende organisationer I 

støtter? Hvad har fanget? 
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BILAG 2 
 

Transskribering af interview: Judo, Formand - Martin Kirkhammer - D. 13. marts 2013. 

 

Intro og forklaring af hensigten med specialet og interviewet samt designet af dette, er ikke 

med i det optagede. 

MK = Martin Kirkhammer 

00:00 min: Interview start 

Rikke: Okay, det første er omkring jeres samarbejdspartnere, der kunne jeg godt tænke mig at du 

kunne prøve at identificere hvem du ser som jeres primære samarbejdspartnere? EMNE 1 

MK: I markedsføring eller hvad? 

Rikke: Nej, bare sådan generelt. Hvem er jeres vigtigste samarbejdspartnere? 

MK: Jamen, vigtigste samarbejdspartner for Judo DK det er DJU (Dansk Judo og Ju-Jitsu Union). 

Og i DJU der er den vigtigste samarbejdspartner jo DIF. Det er der ingen tvivl om. Altså når vi 

snakker eksterne, ikke. For der er ingen tvivl om at de vigtigste for os det er jo vores klubber ... og 

DJU. DIF, TEAM DK, Tokai Universitetet, og det kan også være Bosei, Gerlev Idrætshøjskole og 

andre idrætsskoler, der har Judo på programmet, er sådan dem vi arbejder mest sammen med.  

Rikke: Hvem ligger så som de sekundære samarbejdspartnere?  

MK: Øhhh…jamen altså… Jeg vil faktisk sige, før jeg lige sagde det med Tokai, så har vi jo også 

vores internationale selvfølgelig – EJU og IJF. De kommer jo før dem. De internationale forbund 

er nr. 1 for os.  

Rikke: Hvordan foregår jeres samarbejde med de vigtigste samarbejdspartnere?  

MK: På nordisk plan der mødes vi et par gange om året, typisk formændene og 

generalsekretærer, der mødes til nogle møder. Til nordisk mesterskab holder vi nogle møder og 

så gør vi det også altid til kongresserne. Det bliver en 2-3 møder om året hvor vi mødes i nordisk 

regi, og der aftaler vi typisk det næste nordiske mesterskab og vi har også en kalender – en 

nordisk kalender – med de lidt større ting der foregår i landene – hvor vi også planlægger…. I 

øjeblikket taler vi om uddannelse – fælles træneruddannelse, fælles dommerseminar. 

På EJU plan der er det typisk i forbindelse med kongresser. Der er en kongres åreligt i Europa, 

hvor man mødes på tværs. Og så kan der være nogle enkelte ting undervejs, i løbet af året, hvor 
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vi bliver indkaldt til nogle…. Ja hvis der er ændringer i nogle regler eller typisk er det op til nogle 

valg af præsidenter og så noget . 

Rikke: De der kongresser, er det også så noget ideudvikling på tværs af lande? 

 

MK: Jaa, i mindre målestok, ikke. Det er ikke som når vi holder årsmøder – sådan foregår det 

ikke. Det er meget mere afklaret det hele, inden mødet. Der er ikke så meget dialog på den måde. 

Til gengæld er der en masse information og de lande, som gerne vil have et EM eller VM, de laver 

nogle præsentationer af det og forsøger at få os til at stemme på dem. På den måde, får man 

bygget et netværk op. Men altså, det er meget opdelt, hvor man kan sige at Østeuropa de holder 

ligesom lidt sammen og det gør vi også i norden. Norden holder meget, meget tæt sammen på 

kongressen. Vi stemmer næsten altid ens. Og det aftaler vi altid inden, for så har vi pludselig 6 

stemmer. Hvert land har 1 stemme, lige meget om man er et stort judoland som Frankrig, så har 

man kun 1 stemme. Så vores indflydelse er lige så stor stemmemæssigt. Så det betyder noget. 

Og så har vi lidt samarbejde med Irland og med de Baltiske lande – i hvert fald Litauen og 

Letland. Dem har vi også sådan lidt kørende med. Og så har der også været lidt føler for 

Schweitz. Men altså, det er sådan lidt mindre judolande som lige som går sammen, ik. På den 

måde bliver vi en vigtig faktor.  

Rikke: Nu når du sådan nævner klubberne, DIF og TEAM DK, hvor stor indflydelse har de her 

samarbejdspartnere på de aktiviteter der foregår i Judo?  

MK: Med DIF? 

Rikke: Ja altså både DIF og TEAM DK – De aktiviteter der foregår i judo, har de her partnere stor 

indflydelse på det? Er de med i de overvejelser der bliver gjort når der foregår noget? 

MK: JA, stor indflydelse faktisk. Ikke sådan på den måde at vi ikke kan lave tingene men vi er 

afhængig af den økonomi vi får fra DIF. Og den økonomi er jo meget målbar. Dvs. vi får penge for 

de aktiviteter vi laver. Nogle aktiviteter får vi flere penge for end andre. Dvs. hvis vi vil have så 

mange midler som overhovedet muligt, så er vi nødt til at tilpasse vores måde at lave stævner, 

træningslejre og alt muligt andet på, for at få de midler. Der skal laves sådan en 

arrangementsrapport hver gang vi har lavet sådan en aktivitet og ud fra det får vi så nogle 

penge for det. Så det er vi rigtig bevidste om og vi forsøger med alle midler at få lavet så mange 

rapporter som muligt, som DIF så skal godkende og på den måde får vi så midler. Så det er et 

redskab DIF har til at pege os hen mod at bredde kommer meget mere i spil end det var før hen. 

Man får faktisk mange penge for at lave træningslejr f.eks. Det er så en måde af få bredden mere 

med, fra DIFs side. Det er lidt lige som guleroden, de lokker os til det så vi får noget ud af det i 

sidste ende.  Sådan er det også med ATK f.eks. og vores talentudvikling. Det har jo ikke været en 

del af DIFs politik førhen at talentudvikling kunne udløse midler. Men det kan det nu. 

Rikke: Hvad er ATK? 
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MK: Aldersrelateret træning på sigt, som er blevet et must hvis man skal opnå noget støtte til 

talentudvikling. Så kræver det at forbundene har en ATK. Og det er faktisk noget som vi på tværs 

– altså Judo DK, ikke DJU – Judo DK blev valgt sammen med 9 andre idrætsgrene til et 

talentudviklingskoncept sammen med DIF. Hvert forbund skulle lave deres projekter. Og så 

valgte vi så at sige at vi godt kunne tænke os at lave sådan en ATK og virkelig få analyseret hvad 

den enkelte udøver skal kunne i en given aldersgruppe. Det kan jo godt være man i en klub siger 

de skal kunne det og det, hvor man i en anden klub siger nej, det er for belastende, eller ingen 

konkurrence før de er 14 år. Vi ved det ikke… det er jo forskelligt fra klub til klub. Og det vil vi 

godt have undersøgt helt nøje og have fundet de vise sten hvad det angår. Og så er man nødt til 

at lave sådan en ATK der og det er et kæmpe projekt. Hvor der både skal læger, psykologer og alt 

muligt med ind over. Vi fandt hurtigt ud af at det er meget omfangsrigt det her. Vi har sådan set 

allieret os med Taekwondo forbundet og fægte forbundet og karate og måske også bokserne. Så 

laver vi en fælles ATK de 4 forbund imellem. Det overordnede, basis, er det samme, om du går til 

taekwondo eller judo – det er beskrevet meget nøje. Vi har selvfølgelig hver vores discipliner hvor 

forskellige ting skal til men f.eks. vægt-pineri, etiske overvejelser, er meget ens. Det er de samme 

problematikker. Så alt det der er ens laver vi sammen og alt hvad der er forskelligt laver vi hver 

for sig – Men et samlet projekt. Og der skal ansættes en fuldtidsansat til at køre projektet – altså 

en projektleder. SÅ skal de enkelte forbund så komme med deres fag-input. Det er et projekt der 

tager et par år.  

Rikke: Er det her projekt noget man ville kunne bruge til en eller anden form for markedsføring? 

MK: Neeej…jaa…neej ikke markedsføring. Altså det vi kan bruge det til er at vi kan udvikle vores 

klubber ik. Vores trænere bliver meget mere rustet fordi de får en helt anden viden… eller det 

regner jeg med i hvert fald. Når vi er færdige om et par år så bliver det en radikal ændring på 

den måde vi tænker judo på, den måde vi tænker træning på, fordi så skal man hele tiden have 

ATK’en med i baghovedet og sige sådan er det. Det kan være vi skal lave helt om på vores måde 

at tænke turneringer på. F.eks. at man ikke skal ud og slås før man er 14 år. Vi har jo set at folk, 

vores ungdomskæmpere, de brænder ud alt for tidligt. De når aldrig at blive seniorer fordi de er 

mættet, trætte eller for skader. Og det er det vi vil have… ikke at vores kæmpere vinder ungdoms 

OL men vinder voksen OL. Det er fint at deltage ved ungdoms OL men det er ikke det vigtigste. 

Det er den holdningsændring vi skal bearbejde. Og det kan man gøre ved at ATK’en nøje 

beskriver og dokumenterer at de og de øvelser de er ikke gode når man er i voksealderen 

eksempelvis. Det tror jeg kan ændre tingene.  

Rikke: I det her projekt har I vel så meget klubberne med i tankerne?  

MK: Ja Ja. Det er jo klubberne der skal føre det ud i livet, hvis man kan sige det sådan. Vi stiller 

værktøjet til rådighed, men det er klubberne der skal bruge det. Men hvis de så ikke vil det, så er 

det jo spild kan man godt sige. Der vil selvfølgelig altid være nogle gamle trænere der vil sige, at 

det vil de ikke lave om på. Så der går jo nok mange år før det er fuldstændigt implementeret som 

en naturlig del af den måde man træner judo på. Det er en tung én der skal vendes, men hvis vi 

ikke gør det, så bliver det som det hele tiden har været og det er der ikke nogen udvikling i. Der 
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skal ske nogle ændringer så vi træner på den rigtige måde. Én ting er at sælge det bagefter – når 

ATKen er færdig, så skal det ikke bare være sådan en støvet bog der står på hylden. Det skal ud 

og bruges aktivt! Bogen er fin, men kun som dokumentation. I den praktiske verden bliver der 

lavet apps og små videoer til hvordan øvelserne kan foregå og ATK kurser. Vi har også tanker om 

at man skal certificeres – det kan f.eks. være en klub der bliver det eller en træner … eller begge 

dele. Så klubberne er ATK certificeret. Det er ligesom at få en ”Smiley”. SÅ bliver der også lidt 

status ved at være certificeret klubtræner. Opfølgningen er vigtigt – der skal følges op på det når 

projektet er slut. En træner skal ikke stå med en dum bog og slå op under træningen, han skal 

bruge sin smartphone med apps. Det er de tanker vi har med det. Det er meget spændende 

projekt.  

Rikke: Men sådan som jeg forstår det, så virker den her plan og samarbejdet med det andre 

forbund som en meget indadrettet strategi, altså, hvordan bliver det bedre i Judo DK. Arbejder I 

med noget der er mere udadrettet? Til nogle eksterne samarbejdspartnere? Benytter I egentlig 

overhovedet begrebet ”stakeholder relations” sådan udadrettet?  

MK: Stakeholder relations? Hvad var det nu det betød? 

Rikke: FORKLARING 

Rikke: Er der noget af alt det her (ovenstående) som i benytter i forhold til sponsorer eller mere 

kommercielt? EMNE 3 

MK: Neej altså… vi har jo gang i en ny hjemmeside i hvert fald, som jo både skal være udadtil og 

også skal være et arbejdsredskab for Judo DK. Så er vi ved at få underskrevet en sponsoraftale, 

som jo også retter sig lidt udadtil og vi håber på vi kan få flere på banen til at støtte op omkring 

os. Vi er ved at få en sending i gang omkring en udviklingskonsulent gennem DIF også, som skal 

tage vare på nogle skoleprojekter bl.a., især efterskoler. VI vil gerne prøve at få judo på skemaet. 

Og vi har gang i nogle få folkeskoler. VI vil lave et færdigt projekt som den lokale klub og lokale 

skole kan arbejde sammen om. Der bliver lavet et arbejde af den her udviklingskonsulent, så hvis 

en klub har interesse i det, kan de få et færdigt projekt så de ikke skal bruge så meget tid på det – 

andet end trænerkapacitet til rådighed.  

Rikke: Så det er nogle projekter som klubberne kan få?  

MK: Ja helt klart! Det skal jo ikke være os, Judo DK, der skal køre så noget. Vi kan stille 

hjælpemidler til rådighed men det er klubberne i lokalområderne der skal køre det videre. Målet 

er selvfølgelig at få flere medlemmer til klubberne og udbrede kendskabet til judo. Det gør man 

bla.a i Frankrig, Japan og mange andre steder.  

Men den udviklingskonsulent har vi fået, men det er selvfølgeligt fortroligt lige nu. Vi har fået at 

vide fra DIF at vi har fået en fuldtidsansat person, til at lave udviklingsarbejdet. Det er så ikke 

KUN Judo DK, det er også Ju-Jitsu, så DJU. Det er en helt ny stilling. Det er én der netop skal skaffe 
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flere medlemmer til os, på forskellig vis. Og der er både skolerne, men også søge fonde og hjælpe 

os med noget markedsføring. Noget som jo er meget tungt for frivillige at side med.  

Rikke: Nu nævnte du lige selv kort ”fundraising”, for jeg læste i jeres strategiplan og der er der 

forskellige temaer, bl.a. ”sportens image og branding”, hvilket jo er noget man ofte har med til 

fundraising arbejdet, så hvor vigtigt er fundraising for jer?  

MK: Det er vigtigt…hvis man skal have folk til at blive i sporten. Èn ting er jo at skaffe nye 

medlemmer. Det er ikke det sværeste. Det sværeste er at fastholde dem i sporten, og der er vi 

nødt til at gøre det lidt attraktivt og lækkert. Og have nogle tilbud så man føler at man er glad 

og stolt af at være i judosporten. Dvs en dejlig lækker hjemmeside, aktiv facebook profil, god 

kommunikation og nogle pæne logoer, så man føler man er del af et fællesksab og man er stolt af 

det. Og det har vi sådan forsøgt, i mindre målestok at udvikle. Udvikling af logo, og så har vi lavet 

en stor folder som skal være med når f.eks. en klub holder klubdage, opvisning eller åbent hus 

arrangementer…så kan man dele de foldere ud. De er lavet rigtig professionelt og hele den 

design linie vil vi gerne have går hele vejen igennem. Vores nye hjemmeside, som kommer, der 

går designet igennem for at der er en råd tråd igennem det. Så har vi også lavet nye judopas, 

som er meget mere moderne og smart, med QR kode og så noget. Vi indfører også flere 

bæltegrader til de unge, så vi også på den måde kan fastholde dem i sporten. Og så har vi lavet, 

det meget udadvendte, dvs. vi har fået sådan en ny tøjpakke med Judo DKs logo, så når de er ude 

kommer de i vores tøj og logo. SÅ har vi lavet sådan et tøjmærke, pins og alt så noget 

merchandise sådan så vi altid kan repræsentere Judo DK når vi er ude. Men det koster jo mange 

penge. 

Rikke: Og det er DIF de penge kommer fra? 

MK: Ja! Vi får et vist beløb og ud af dem laver man et budget og så siger man at så og så mange 

penge går til sportsudvalget, træner/bredde… 

Rikke: Vigtigheden af jeres samarbejdspartnere i fundraising arbejdet… Hvor stor indflydelse har 

de på fundraising arbejdet? Er det noget de er inde over også? Udover penge som I selv kan dele 

ud til hvad I nu vil? 

MK: Nej altså, vi har jo kun Stadium, som leverer tøjet til os – til landsholdet. Men her i maj 

måned udløber den aftale og så går vi over til en ny sponsor, som hedder Green Hill. Kontrakten 

er ikke skrevet under endnu men jeg har lige set de sidste detaljer. Green Hill bliver vores nye 

leverandør af gier til landsholdet, altså alle A-kæmpere eller ”alle”. Og så bliver der rabatter til 

resten af Bruttoholdet. Og så får vi via alt salg der foregår… dvs. hvis en klub køber et produkt 

får klubben 20 % rabat og Judo DK får 10 % rabat. Dvs. hver gang der bliver solgt noget af Green 

Hill, så får vi 10 % af det – altså rene penge. Vi har så valgt at satse de penge på et projekt, der 

skal hedde ”Projekt Rio 2016”, hvor vi vil gå efter at få en dansker med til OL 2016. Det koster 

rigtig meget at forberede sig, så det skal være ét af argumenterne for hvorfor klubberne skal 
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bruge Green Hill. Sådan så de også støtter dette projekt og det ikke bare går ned i Judo DKs 

kasse. Så det går til noget målbart.  

Rikke: Det er vel også nemmere at sælge ideen når de ved det går præcist til det formål? 

MK: Ja og det er også tanken. Ellers kunne man jo også have sagt at klubben bare for 30% i 

rabat, men vi syntes også at vi skal også kunne stå 100% indenfor Green Hill og have et mål med 

at for solgt så meget som muligt, at der er en gulerod. Og så tænkte vi at vi, jamen lad os da lave 

det som et projekt.  

Rikke: Kan du prøve at forklare mig hvilke fokus punkter I hovedsageligt benytter til fundraising 

arbejde eller reklame?(F.eks. nu med Green Hill). Altså, er det eliten, er det bredden eller 

bestyrelsen? EMNE 6 

MK: Det er eliten! Det handler om, altså nu med Green Hill, at få markedsført vores kæmpere. 

Hvis de får den der tøjpakke og de officielle gier, det er en hjælp til de kæmpere der i forvejen 

smider rigtig mange penge i deres sport. Så håber vi selvfølgelig at de laver nogle resultater så vi 

kan få markedsført dem på den måde. Det gælder om at skabe stjerner et eller andet sted. Vi vil 

gerne have en dansk Teddy Riner og muligvis sælge vores produkt, ikke. Men vi har jo ikke rigtig 

nogen, som er ham man ser i avisen eller fjernsynet hver dag.  Det er det vi prøver at skabe, 

måske med Frederik Jørgensen. Hvis han kunne gå hen og få nogle gode resultater kunne vi, via 

ham, gå ud til en sponsor og sige ”Har I lyst til at støtte op om ham”.  

Rikke: Lidt ligesom brydernes Mark O Madsen? En enkelt person? 

MK: Ja! Det er sådan vi er nødt til at gøre det. Vi kan ikke favne over alle. Vi er nødt til at skabe 

én eller to stjerner og så håbe på de kan slå igennem. Og så trækker de så de næste med. Det der 

med et kæmpe hold, det kan vi ikke. Det er vi for små til. Vi har jo nogle gange 50 kadet 

kæmpere, hvor halvdelen kommer hjem med medalje, men det har ingen interesse. Måske hvis 

det er VM, bliver der skrevet noget i lokalavisen kan det få lidt omtale. Den sportslige strategi 

går helt klart i retningen af at vi satser mere på juniorer og seniorer pga. 

markedsføringsværdien. Men også pga. de krav der er om at komme til OL selvfølgelig. Man skal 

ud og lave resultater til senior World cups for at komme på ranglisten og det er bare sindssygt 

dyrt. Men så hellere satse på 2 end på 50 – bruge pengene på de få som så kan trække de næste 

med. Nu skal det ikke lyde som en kæmpe radikal ændring, det kommer løbende.  

Rikke: Altså visionen for Judo DK hedder ”Judo for alle, fællesskab, holdning og handling”. Men 

det er ikke rigtig den/det I bruger til at sælge Judo DK, tænker jeg? Det er mere elite. Hvad er 

formålet så med den her vision? Og hvem er målgruppen til det? 

MK: Det har været grundlaget for etikkerne og politikkerne og vi har prøvet at tænke mere bredt 

og ikke elitært. Man kan jo ikke skabe en Frederik Jørgensen uden der er en mængde klubber 

bagved som skaber de talenter der. Så man er nødt til at have en kæmpe bredde for at kunne 

fungere i klubberne. Vi er også nødt til at have nogle dommere… vi kan ikke kæmpe uden 
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dommere. Vi er nødt til at tænke på det hele, så det ikke kun handler om medaljer. Det handler 

også om at have et hjul – et hjul i judo, så man kan være der fra fødsel til død. Det er det vi har 

forsøgt ved at udvide paletten, også med handicap judo og veteran judo. Og det er for at få flere 

med. Det er sådan set tanken bag vores vision. Det er sådan set lidt nyt inden for judo – at man 

stort set altid kan finde en plads lige meget hvilken alder man har og niveau man er på. Men det 

er ikke noget vi kan markedsføre os på overfor en sponsor, at vi bredder os ud. En sponsor han vil 

have noget igen – og det kan være at der bliver solgt nogle gier. Og det er jo ikke sikkert at 

motionisten vil købe en officiel godkendt gi, så det er ikke det vi kører på overfor vores eksterne 

partnere. (33:46) 

Rikke: Omkring jeres strategi, hvordan implementeres den både internt og eksternt? Og hvordan 

stemmer den overens med de aktiviteter I foretager jer? 

MK: Ja det er et rigtig godt spørgsmål! Øhhh… det vi har gjort hidtil er at vi holder et åreligt 

visionsseminar. Der går vi vores strategier igennem, både på den korte og den lange bane. Sådan 

en strategi er jo meget dynamisk … Der vil altid være nogle ting der er færdige, som en ny 

hjemmeside f.eks., men så kommer der måske nogle nye ting der skal på og så følger vi op på det 

og skriver det ind i strategidokumentet. Og så bliver det fremlagt på årsmødet hvor klubberne er 

til stede, så de kan se hvad vi arbejder med på den korte bane – de kommende 2 år. Længere ude 

det er f.eks. at vi skal vinde en medalje til OL eller… nu kan jeg ikke lige huske hvad der står. Men 

der er nogle sportslige resultater der skal nås og udvikling af ATK – det er et langt sejt træk og 

tager noget tid. Men nu er det jo også lidt nyt med de strategier. Det var noget vi fik lavet sidste 

år. Det har vi aldrig arbejdet med før på den måde. Vi har haft nogle mål, men aldrig så 

struktureret som nu. Og så med politikkerne og kommissorierne …  

Vi mangler så at lave en breddestrategi, men det tager lidt tid … den er lidt tungere. Den er 

sådan set færdig, men det kræver en større ændring og der kommer så pludseligt en masse 

følelser i spil – når man skal slå tingene sammen. Men det er noget vi arbejder på … en 

breddestrategi.  

Rikke: Men jeres vision, hvordan får I implementeret den i Judo DK? Og til jeres 

samarbejdspartnere? Altså det her ”Judo for alle og fællesskab”, hvordan får I det bragt ind? 

MK: Tanken er jo at vi skal hver gang vi er sammen med vores samarbejdspartnere – DIF, TEAM 

DK, sponsorer i alle mulige sammenhæng -  eller andre forbund – så skal den her vision gå 

igennem det projekt vi går ind i, så vi husker at få alle med. Så når man sidder i bestyrelsen og 

arbejder, at man ikke kun tænker på pensum fordi man tilfældigvis sidder i gradueringsudvalget. 

Men at man også tænker at der måske er én med handicap der måske har nogle andre mål med 

at gå til judo, ikke. Det er det vi prøver, at tænke bredere. Det er dét der er tanken bag det. Og det 

er politikkerne og strategierne som skal være med til at hjælpe os den vej. Men det er rigtig 

svært. Man falder lynhurtigt tilbage igen. Når man er på seminar er det fint nok, men så ryger 

man hurtigt tilbage i den gamle rytme igen. Men så er det jo så også et godt budskab at sende til 

vores omverden… at vi faner så bredt, ikke. At der er plads til alle. Der er rigtig mange skoler og 
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kommuner der kigger på så nogle ting. Der findes jo elitekommuner, som Team Copenhagen eller 

i Århus, som fokuserer utrolig meget på elite. Der findes også breddekommuner, og de ville være 

dem hvis det handler om breddeaktiviteterne. Så der er noget at hente der.  

Rikke: Men kender jeres omverden til den her vision?   

MK: Næ! 

Rikke: Nej! 

MK: Det gør de ikke. Altså det er det vores udviklingskonsulent skal hjælpe os med, ik. At komme 

ud over stepperne og få kontakt til de kommuner, som er breddekommuner og kunne have 

interesse i det ik.  

Rikke: Så at få det her budskab ud? 

MK: Ja det er det der er kunsten ik! VI er jo i konkurrence med 69 andre idrætsgrene i DK, som vil 

det samme som os – have nye medlemmer og fastholde deres medlemmer. Så udover at kæmpe 

med os selv, så kæmper vi også med en masse andre. Jeg tror mere på vi skal lave noget 

tværfagligt… når vi ikke er større end vi er. Ligesom vi har gjort med taekwondo og fægtning. Gå 

sammen om professionel hjælp.  

Rikke: Det er der også en del penge at spare ved. 

MK: Ja, og mange af vores projekter dør pga. en frivillig som gerne vil tage det, men så pludselig 

har man ikke tid. Sådan er det ikke med en ansat.  

Rikke: TAK og afslutning (40:54-42:05). 

 

 

 

 



1 

 

BILAG 3 
 

 

Transskribering af interview: Judo, Sportschef - Niels Gert Dehelendorff -  D. 10. marts 
2013 

 
NG = Niels Gert 
 
0-1:36 min.: Intro og forklaring af hensigten med specialet og interviewet samt designet af 
dette. 
 
1:37 min: Interview start 
 
Rikke: Identifikation af samarbejdspartnere EMNE 1 – Prøv at identificere hvem du synes er Judo 
DKs samarbejdspartnere og hvem der er de vigtigste og hvem der er mindre vigtige (primære og 
sekundære). 
 
NG: Er det de primære eller sekundære du vil have? 
 
Rikke: Primære OG sekundære 
 
NG: Okay primære OG sekundær. Øhhh… de primære det er jo DIF – helt klart! Det er den største 
samarbejdspartner og den næste som jeg ser der det er Team DK.. .hvis vi skulle udvikle os. Det er 
nok de to største samarbejdspartnere vi overhovedet kan have i det her. Nr. 3 det er så at vi får 
nogle samarbejdspartnere i udlandet, som så kan være andre Judo forbund. Vi har norden, hvor 
vi har et samarbejde øhh… men det er så der hvor jeg mener at det kan man udvide. Eller, det 
burde vi udvide! Men det er jo et langsigtet mål at prøve at få så mange som muligt. Jeg kunne jo 
godt tænke mig at…øhhh… Vi har jo russisk judo hvor vi har fået et ben indenfor og har fået 
noget samarbejde med dem omkring seniorerne ik. Men der har vi jo så, der er I jo selv inde der 
med Betina, men vi kunne jo godt tænke os Sverige og Tyskland, som har gode kæmpere, hvis det 
skal gøres bedre og vi får noget større samarbejde med de to lande. Også pga. prisen – at det er 
tæt på og alle kan komme der til sådan rimeligt inden for en økonomisk ramme. Og så er der så 
videre ud… Frankrig og Holland er jo to store lande hvor man kunne udnytte det og Østrig, som 
du selv har der har jo også nogle gode kæmpere og træningsinstitutter. Yes, det er sådan dem jeg 
ser for mig på kort sigt eller, ikke på kort sigt for de to største er jo her hjemme ik. Det er jo dem 
vi skal arbejde mere til for ellers kan det jo ikke lade sig gøre. Og så på sigt få udvidet det. Var 
det svar nok?        
 
Rikke: Ja det var meget, meget fint. Der er ikke noget forkert. (3:50).  
 
Rikke: Hvis du kigger nu på DIF og TEAM DK f.eks., som du nævnte. Hvad gør I, i DJU, i 
bestyrelsen, for at styrke det her samarbejde – hvad gør I for samarbejdet og hvad gør 
de?Hvordan fungerer det? EMNE 2 
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NG: Jamen det fungerer jo sådan at DIF, kan man sige, er en overordnet samarbejdspartner. De 
regulerer jo og er inde over alle specielle idrætsgrene i Danmark, og det er jo også derfra vore 
økonomi hænger sammen – hvad får vi derfra og hvad får vi ikke. Såå…det er jo en 
samarbejdspartner vi ikke kan komme udenom og som vi også SKAL bruge. De har jo en masse 
ekspertise. Så har vi jo…. Hvor man kan sige der arbejder vi med alt lige fra økonomi især og så 
til øhh.. de har så nogle andre ting med fysisk træning, diætister, alt det med specialviden 
indenfor idræt og der kommer TEAM DK så med ind over også. Og det er så der hvor vi kan sige 
at vi ikke er helt enige med TEAM DKs politik omkring eliteidræt – altså hvem de vil støtte og 
hvem de ikke vil støtte. 
 
Øhhh…. Vi har jo skolerne, altså gymnasierne, hvor vi har de der TEAM DK ordninger. Og der er 
vi jo så med endnu, hvor vi kan få vores kæmpere ind. Men vi vil jo rigtig gerne…altså vi har jo 
været med inde under noget der hedder EliteKurs – Jeg ved ikke om det siger dig noget?  
 
Rikke: Nej ikke rigtigt. 
 
NG: Der er en del små forbund som er smidt ud af TEAM DK og der var, jeg tror det var volleyball, 
som røg ud her sidst, og de har så samlet en masse af de små specialforbund, som IKKE er med i 
TEAM DK, og har spurgt om vi vil være med til at lave et skriv til TEAM DK omkring hvordan 
vores synspunkter er, omkring det med støtte og ikke støtte. Og der var vi så med – der har jeg 
været med til en del møder omkring dem hvor man kan sige vi går i opposition til TEAM DK og 
synes… altså de baserer jo alt på seniorresultater og det er jo en håbløs situation for os, for vi har 
i realiteten ikke rigtig nogen seniorresultater vi kan bygge på. Og vi mener jo det skal komme 
nedefra og op, såå…. Vi mener deres politik er meget, meget enøjet og det er de få forbund, som 
egentlig har penge, som de støtter. Og meget enøjet på medaljer hvor vi siger at, til OL er det jo 
ikke altid et spørgsmål om medaljer – altså som jeg siger til dem, jeg har kæmpere som træner 
mere end eksempelvis nogle af de håndboldspillere, som de støtter. De kommer aldrig i nærheden 
af det træningsniveau inde i hånbolden i forhold til de kæmpere vi har … altså vores 
elitekæmpere i hvert fald. Så vi var med i det der EliteKurs og sendte et samlet skriv til TEAM DK 
hvor vi pressede dem, eller i hvert fald gav udtryk for vores synspunkt. Og samtidig sendte hvert 
forbund deres eget skriv og det har jeg også skrevet i sidste års årsberetning. Der kan du se hvad 
jeg skrev til dem – vores synspunkt. Ellers kan du lige få det af mig hvis du ikke selv kan finde det.   
 
Rikke: Ja, det kunne være rigtig fint.  
 
NG: Så politisk bliver der arbejdet en hel masse på det og så, ja du var jo selv med i Norge den 
gang med DIF, hvor vi prøver at samle op på, hvad er der af udvekslingsmuligheder? Og hvor 
man kan se, hvor peger pilen hen af i idrættens verden rundt omkring i norden? For der er vi jo 
nødt til at læne os lidt op ad og se, hvad sker der? 
 
Rikke: Ja helt sikkert. Men, når nu du siger I ikke er helt enige med TEAM DKs politik, vil du så 
sige at TEAM DK har stor indflydelse på de aktiviteter der foregår, hvis I egentlig ikke er helt 
enige?  
 
NG: Nej altså, TEAM DK er jo egentlig, man kan ikke sige ene og alene fordi øhhh… De har jo stor 
indflydelse på den støtte, man kan sige hvor langt vi kan komme. Det er jo ikke penge alene der 
gør det, det har vi jo set i udlandet. Jeg har snakket med de engelske, med landsholder derover, 
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og skotterne hvor vi kan se at selvom de brugte en rigtig masse penge op til OL her, så gik det jo 
ikke helt nøjagtigt som de havde forventet, selvom de havde pengene. Det kan jo ikke gøre det 
alene i hvert fald. Der skal laves en strategi for hvordan man vil gøre det her. Og en taktisk plan 
for, hvordan man udfører den strategi, ikke. Øhhhm… og det er jo så det vi arbejder rigtig meget 
med – prøver i hvert fald at arbejde med det – og siger, hvad er det så der gør at vi kan få 
kæmpere helt op i eliten? HVIS DET ER DET VI VIL i Judo DK også?… Altså, vi skal jo også sætte 
ambitionsniveauet efter, hvor er det egentlig vi vil hen? Og det kan måske være en lille smule 
uklart altså … I og med vi er et forbund hvor det er frivilligt arbejdskraft hele dynen. Skulle vi op 
i toppen, i min verden, så skulle vi ansætte en professionel formand og en professionel sportschef. 
Altså der hvor jeg sidder, skal det være en der er full-time lønnet til det. Hvis man vil det. Helt 
klart! 
 
Men øh… vi har i hvert fald arbejdet med det og de har jo også åbnet, TEAM DK, efter de har fået 
alle de skriv, og sagt okay, der er et eller andet. For JEG tror, for det er jo et politisk pres vi laver, 
at hvis nu det går igennem så er der jo kun ét sted, hvis nu politikerne siger okay det er også for 
dårligt at man ikke støtter de små forbund, så er der jo kun ét sted at tage pengene og det er fra 
TEAM DK. Så øh, det kan jo være det er derfor at de synes at det kunne være interessant nok at 
høre hvad vi så synes og hvad vi mener omkring det. De arbejder jo meget professionelt, det må 
man så sige, der er ikke nogen tvivl om det. Men det, det så er blevet til med hvordan man så kan 
støtte de små forbund med et eller andet, det er så f.eks. vores ATK (Aldersrelateret træning)som 
er pt. nok det vigtigste vi har lige nu – og det skal vi have gennemført. Det er der rigtig mange 
forbund der ikke har og der har vi slået os sammen med, det bliver nok en 4-5 forbund nu, for at 
få den lavet, for den er afhængig af den støtte vi kan få og hvordan TEAM DK vil kigge på os. Det 
er nok grundstenen i alle sportsgrene – det bliver ATK’en.  
 
Rikke: I forhold til strategi, og der skal laves en plan, sådan et begreb som stakeholder relations 
– er det et begreb I har i tankerne når der arbejdes med sådan en plan? Nu er penge jo, som du 
selv siger, et lidt problematisk og ømt emne i mindre organisationer, så er det noget som der 
arbejdes med? EMNE 3 
 
NG: Altså der har jo kørt hele det her visionsseminar, som har kørt i et par år nu, ikke. Og den er 
jo udmøntet i nogle handleplaner som kører fra DJUs side nu. Og så kan man så sige, hvor meget 
kan lade sig gøre og hvor meget kan ikke lade sig gøre, det må vi jo se. Nu er planen i hvert fald 
lavet og så må vi jo prøve at udføre den. Kan vi få nogle ind, jamen det ville da være rigtig rart, 
men nu må vi se om det kan lade sig gøre. Vi ved hvor svært det er. Og hvor meget energi kan 
man bruge? Det er jo fint nok det er frivillige, de er jo entusiaster mange af dem, men der er også 
mange der brænder ud når de opdager at det er benhårdt arbejde og mange timer hver dag. Før 
vi rigtig begynder at snakke om stakeholders så skal man først have en skarp profil på 
organisationen og hvad er det vi vil og hvor er det vi vil hen? Og når det kun er frivilligt 
arbejdskraft så er vi nok nødt til at sætte ambitionsniveauet der efter. Altid måske sigte lidt 
højere end man måske kan – alt kan jo lade sig gøre – Men rent realistisk… ja.  
 
Rikke: Findes der en strategiplan? Har I det? 
 
NG: Ja – så skal du lige have fat i Martin Kirkhammer. Der ligger jo hele den der strategi fra 
visionsseminaret. Hvordan man vil prøve at arbejde judoen op. Lige fra at man prøver at få 
skoler ind og det ene og det andet …  
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Rikke: Kan du forklare, hvad er grundstenen i jeres strategi? Vision? 
 
NG: Grundstenen det er, altså visionen er jo at få mange flere judokæmpere ind nede fra bunden. 
Altså der er at bygge det op nede fra – at få en stor bredde. Vi er for få nu til at kunne komme op 
og blande os i toppen. Så det er at få en meget større bredde og så tror jeg på, at så skal de nok 
også komme de andre.  
 
Rikke: Men ville det ikke, nu vender jeg lige tilbage til de stakeholders der, ville det ikke kræve en 
vis form for noget stakeholder arbejde? Nu tænker jeg nogle eksterne stakeholdere i form af 
virksomheder eller et eller andet? Nu lyder det som om I gør en del med at presse på TEAM DK, 
men for at få flere judokæmpere er det vel ikke kun TEAM DK man skal presse til?  
 
NG: Nej det har jo ikke noget med TEAM DK at gøre jo. Det er mere når vi har 
landsholdskæmperne at vi kan bruge TEAM DK. De er jo ikke interesseret i bredden som sådan. 
Det er ikke der deres fokus ligger i hvert fald. Men som stakeholdere, hvor du FÅR, så er det jo 
gerne en sponsorer som skal ind og have en aktie i det her. Og vi ved, fra vores populæreste 
sportsgrene, fodbold og hånbold, hvor svært de kan have ved at få det. Og så især med judoen, 
der skal vi have fat i nogle som kan det her professionelt eller nogle der bliver betalt for det. Jeg 
tror ikke på det ved frivillig arbejdskraft. Dem der har interesse i det er jo forældre eller firmaer 
hvor de selv har unger inde i judoen, der støtter op. Og så ved jeg, vi har jo prøvet før med nogle 
fra den finansielle verden og der ved vi at kampsport i deres ører der skurrer det. Det er ikke dét 
de vil sammenlignes med. Jeg tror at selvfølgelig kan det lade sig gøre, men det kræver at man 
har nogle der har tiden, energien og ved hvordan det skal gøres. Eller, et professionelt firma til 
det og det koster også. Jeg tror mere på at man er nødt til at bevise at man er det værd, inden 
man begynder at gå ud. Du er nødt til at vise et produkt og sige: ”Prøv og se hvor gode vi er!” Det 
tror jeg.  
 
Rikke: Nu hopper jeg så lige over til dét der hedder fundraising. Kan du forklare mig om der 
bliver arbejdet med det og hvordan det foregår? 
 
NG: Nej det der bliver arbejdet i, i DJUs regi, med fundraising til Judo DK, er jo ikke engang en 
sponsor, det er jo mere købsaftaler man arbejder med. Nu har vi med Green Hill lige kørt en 
aftale i hus – i den her uge formegentlig. Martin skulle skrive under på den. Jeg har været til en 
del møder med Martin Kirkhammer. Green Hill er inde og støtte omkring norden og det er jo så 
med deres gier og deres mærke, som de vil ud og sælge. De vil så give til landsholdene og så har 
de jo nogle trænings camps og nogle ting de kan arbejde med når vi begynder at komme op. Så 
det er der arbejdet en del med. Det er en aftale der næsten er kørt med i et halvt år, ved jeg.  
 
Rikke: Hvad er Green Hill? 
 
NG: Verdens største producent af gier. Det er EJUs største sponsor (European Judo Union). 
 
NG: Vi har fået en aftale til at starte med hvor de støtter vores A-kæmpere, altså de får gierne, og 
så vil de lave at de sælger dem til meget fordelagtige priser – altså de godkendte gier.  
 
Rikke: Hvordan har I solgt jer selv for at få den aftale?  
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NG: Det var dem der rettede henvendelse til os, i princippet. De vil gerne ind på norden, så de har 
rettet henvendelse. De har også Norge og jeg tror også de har Sverige nu. Så det er dem der er 
ude at køre. Vi havde jo før med Stadium – og det var os selv der havde arbejdet den aftale op 
med alt udstyret. Men det eneste Stadium ikke har, det er gier. Og det var jo ligesom det vi 
manglede jo for det er dét der er dyrt.  
 
Rikke: Hvad gjorde I egentlig for at komme ind på Stadium?  
 
NG: Stadium, det var Preben der simpelthen rettede henvendelse til dem og fortalte hvem vi var, 
hvor store og hvor mange folk der er i dansk judo og hvad landsholder var og hvad de kunne 
præstere og hvor mange gange de rejste rundt ude i verden. Når vi ser på det, altså det vi kører 
mest på er, at vi nok er den sportsgren der rejser aller mest – og nok mere af nød for hvis vi vil 
noget er vi nødt til at rejse.  SÅ det solgte han den på. Men det er jo stadig sådan lidt med 
Stadium, for de vil jo også gerne lige se… de gør det jo ikke for deres blå øjnes skyld. De vil jo også 
gerne have lidt profit ud af det. Og det vil alle firmaer jo. Så det bliver jo mere bare sådan en 
købsaftale. Altså, når vi køber så får vi en vis del tilbage til DJU. Og det bliver nogenlunde samme 
aftale vi får med Green Hill, hvor de så bare giver de godkendte gier til vores A-kæmpere - altså 
dem der er ude og kæmpe i EJU. Og så at hele landsholdet får en rigtig god aftal. SÅ man kan 
sige, at vi får ikke det hele gratis og det er jo heller ikke sådan at de ligger 100.000 til os hvert år. 
Så det er udstyr og en købsaftale i min verden, mere end det er et sponsorat. Men det er jo bedre 
end ingenting.  
 
Rikke: Nu bed jeg lidt fast i det med Stadium. Hvad elementer er der fokus på når nu f.eks. I skal 
have fat i Stadium? Er det eliten, er det bredden, er det bestyrelsen eller er det en god historie? 
Hvad er fokus?  
 
NG: Med Stadium er det vores landshold -  at alle går i deres tøj når de er ude. Og vi kan jo nogle 
gange være 40-45 ude. At vi viser det er Stadium, det er deres fokus. Vi forlanger at de går i det 
tøj vi får foræret. Og det samme vil jo ske her med Green Hill. Selvom de siger de hellere vil 
kæmpe i en Mizuno gi…det får de så ikke lov til. Noget for noget.  
 
Rikke: Så det generelle fokus for noget fundraising arbejde i Judo DK, det er eliten? EMNE 6 
 
NG: Ja, landsholdet vil jeg sige. Jeg har det jo sådan, at landsholdet er der, men i landsholder er 
der også en elite. Men fokus er landsholdet i fundraising og man kan sige, hvordan får vi det 
gjort godt. Og så kan der komme nogle enkelte sponsorater til nogle af de aller bedste. Vi vil jo 
gerne have seniorkæmperne op, men det er jo en helt anden problematik. Du sidder der jo selv, 
det koster en formue at være med i det cirkus og der er meget få der er dygtige nok til at være 
der eller har muligheden for det. Og mange af dem, de søger job eller arbejder og nogle har jo 
udgifter der gør at de ikke kan være med, hvis de ikke bliver støttet. Den dør jo lidt der hver gang 
og så daler interessen vel også ved nogle. Men det er et generelt problem. Jeg kan jo høre det lige 
uanset hvilken sportsgren jeg snakker med. Når du når seniorerne så ebber det kraftigt ud alle 
steder. SÅ hvordan kan man holde dem der? For mig er den der fastholdelse ret vigtig. Jeg tror 
ikke penge, ved stakeholders, alene kan gøre det. Der skal noget andet til af en eller anden art. 
Men økonomien har klart en væsentlig del at sige.  
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Rikke: Men det er jo så noget der ville være værd at bruge, altså når det er gratis arbejdskraft er 
det selvfølgeligt svært, men det er noget der ville være værd at have én til at sidde med.  
 
NG: Det er det da absolut! Men øh, det er jo heller ikke for at give op, det skal man jo ikke, men 
når jeg sidder og kigger på det i nogle af de rigtig populære sportsgrene her hjemme, hvor der er 
mange 1000 unger, de har jo lige så svært ved det. Det er i hvert fald ikke let. Og det er derfor jeg 
siger ar strategien bliver sådan lidt… Lad os få en stor bredde! Det er nok mere der vi skal hente 
pengene hvor vi siger, hvis vi kan få dem til at blive i sporten, er der flere penge i sporten også 
opad. Og så skal vi så nok også, synes jeg, have et fokus der siger, hvad er ambitionen? Hvor højt 
vil vi egentlig? Er det OL vi absolut VIL satse på eller er det måske ikke det mest realistiske? Eller 
vil vi lave gode folk der kan komme med i Europa cup’en eller EM og VM. Og så måske lade være 
med at satse alle pengene på OL. Man skal nok være helt klar på den.  
 
Rikke: Sidste emne, i forhold til strategien, som vi har været lidt inde på: Hvordan bliver den 
implementeret? Hvordan kommer den ud til jeres samarbejdspartnere? Og det kan jo også være 
om de forskellige klubber kender til strategien? Hvad bliver der gjort for de forskellige 
medlemmer, klubber, DIF, TEAM DK kender til det? 
 
NG: Hele vores visionsseminar, hvor der blev lavet en hel handleplan, det er jo at vi samler op og 
vil have mange flere kæmpere ind. Det er fokus som ligger der. Hvor dan får vi mange flere 
kæmpere ind i judoen! Så vi får den gjort interessant. Det er sådan set der den ligger, og det er jo 
at man laver nogle, eller DJU, det er jo ikke så meget mig, men man går ud til klubberne – og 
man må jo sende noget materiale ud omkring hvordan man kan støtte op. Hvordan får man fat i 
skolerne? Kunne man få det på deres idrætsprogram? Og der var jo sådan en hel mængde 
forslag, hvor det så er hovedkontoret der går ud til klubberne og klubformændene og siger at vi 
har et forslag og vi har en strategi og så kan de jo følge op på den. Så altså DJU er jo bare….det er 
jo folk der er valgt ind af alle klubberne så de arbejder jo for klubberne, som så skal have en eller 
anden form for feedback fra det der seminar. Men klubberne har jo selv været med, eller 
repræsentanter fra klubberne har været med til det her. Så de burde jo kende dem – strategien. 
Vi har fra vores side lagt lidt vægt på de der øhh… man kan sige vi har nogle centre – nogle kraft 
centre i Danmark hvor de gode kæmpere kommer hen. Dem man kan se op til. Men det er jo 
sådan 2 forskellige ting. Det er det VI gerne vil. Men den overordnede strategi den ligger i 
visionsplanen. Og den kan du gå ind og hente og så se.  
 
Rikke: Hvordan synes du jeres strategi stemmer overens med de stakeholder/fundraising 
aktiviteter der har været, som f.eks. Stadium?  
 
NG: Jamen det kunne jo være meget, meget mere i min verden, som man kunne lave med 
fundraising. Men du er nødt til at have et produkt som du kan vise og sælge. Og der hænger det 
nok meget godt sammen med at der er ikke nogen grund til at bruge alt for meget energi på 
fundraising lige nu, før vi ligesom har fået kørt vores strategi igennem og set hvad vi kan og set 
hvor godt det er. Man er nødt til at have et produkt at sælge, ellers er det jo bare at gå ud og 
bede om penge.  
 
Rikke: Det er jeg godt klar over, men jeg tænker om der sådan er sammenhæng med det der 
bliver … (afbrudt) 
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NG: Ja det synes jeg. Jeg synes den hænger sammen at vi nu har lavet de her aftaler…det er første 
skridt, hvor vi har fået nogle med som er interesseret i judoen i forvejen. Og når vi får bredden og 
forhåbentligt får mange flere ind, så skal vi ud og have fat i nogle der er villige til at ”spytte i 
kassen” om man må sige – om der er interesse for at se om man kan få noget ud af det her. Der 
hænger det jo meget godt sammen, men det er ikke ret meget vi har, må man sige. Det er det 
fanme ikke… 
 
Rikke: Og hvordan er sammenhængen i forhold til det valg I har gjort jer af primære og 
sekundære samarbejdspartnere? 
 
NG: Jo der synes jeg kører sådan rimeligt fornuftigt. Der er en god rød tråd i det.. Du skal huske 
det er set fra min side nu. Jeg er ikke rigtig med i bredden, det har jeg ikke så meget med at gøre. 
Som sportschef sidder jeg i princippet mest med landsholdene og de professionelle kæmpere hvis 
vi kan kalde det sådan. Og så er der jo hele bredden som er den anden halvdel af judoen men som 
jeg egentlig mener grundlæggende nok er det vigtigste at få kørt op, for ellers er det jo lidt som 
at bygge et 14 etagers hus hvor du starter med 14. etage og det kan man jo ikke. VI er nødt til at 
starte med at bygge det op nedefra. Vi skal have grundstenen i orden, vi skal have bredden i 
orden og have fokus på det. Og der kan vi jo se, og der har det jo nok noget med børneårgangene 
at gøre og hvad det kan koste og, når nu vi har siddet og hørt på det, at det også har meget med 
tidens unge at gøre. De surfer meget mere mellem sportsgrenene så får man ikke succes med det 
samme i den ene sportsgren, så prøver man straks noget andet. De unge har en forventning om 
at er de ikke de bedste med det samme, så er det ikke her de skal være. Og der kan man jo snakke 
sammen med mange andre sportsgrene, for det er det samme problem de sidder med. De er 
utrolige svære at fastholde og det er én af de ting jeg rigtig godt kunne tænke mig der blev løst, 
eller fik gjort noget ved og arbejdet med. Det er nemt at få 50 nye børn ind, men det er svært at 
holde alle 50 i 3 måneder. Og der er det jeg siger, hvorfor er det det? Det synes jeg kunne være 
mere interessant at finde ud af og se hvad fanden er det der sker? Men der er jo en masse 
forklaringer på det, men jeg er ikke rigtig med inde over det der så jeg har ikke lige nogle svar på 
det der.  
 
Rikke: Jamen jeg har faktisk ikke mere 
 
NG: Ja… jeg ved ikke om det var nok? Du skriver bare på min judo mail eller kontakter mig hvis 
du finder noget der skal uddybes.  
 
29:56 – 31:45 -  Afslutning og afsked.  
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BILAG 4 
 

Transskribering af interview: Brydning, Formand & ATK ansvarlig - Palle Nielsen - D. 6. 

marts 2013 

PN = Palle Nielsen 

0-1:20 min.: Intro og forklaring af hensigten med specialet og interviewet samt designet af 

dette. 

1:21 min: Interview start 

Rikke: Første emne er stakeholdere. Jeg kunne godt tænke mig at du prøver at fortælle mig hvem 

er jeres samarbejdspartnere, både internt og eksternt?  

PN: I forhold til stakeholdere, er det penge eller hvad? 

Rikke: Nej bare samarbejdspartnere – lige fra klubmedlemmer til DIF eller… Hvem har I af 

samarbejdspartnere? 

PN: Jamen altså vi er selvfølgelig afhængige af at der er nogle klubber der gider at laver 

brydning. Så klubberne er jo en vigtig samarbejdspartner. Og så er det DIF og Team DK. Og DIF 

som jo er den vigtigste bidragsyder rent pengemæssigt. Det er der vi får de fleste af vores penge 

fra.  

Rikke: Er det muligt at du kan inddele hvem der er jeres primære  samarbejdspartnere?  

PN: Ja det er DIF. VI er jo en del af DIF-familien, som det populært hedder. Og, ja…så det er 

Danmarks Idrætsforbund. Og så kommer klubberne. Klubberne er automatisk en del af DIF fordi 

de er medlem af Danmarks Brydeforbund, så på den måde hænger det sammen.  

Rikke; Kan du forklare mig hvordan samarbejdet med jeres samarbejdspartnere foregår? Hvad 

gør I for dem og hvad gør de for jer? Og nu tænker jeg både klubberne og DIF? 

PN: Ja øhh…. Jamen altså, ja hvad gør vi? Jamen overfor DIF er vi egentlig forpligtet til også at 

brande DIF, så når vi laver noget skal vi gerne gøre opmærksom på at det er med opbakning og 

tilskud fra DIF. Og det forsøger vi at være rimelig tro overfor. Det er ikke altid det lykkes og man 

kan sige, at DIFs roller overfor et lille forbund  er, altså, de skal jo støtte Danmarks Brydeforbund 

ligesom de støtter alle andre forbund, men det er klart at der er større forbund som har større 

status end Brydeforbundet. Jeg kan mest sige det sådan at de har jo en politik til hvordan de 

fordeler midlerne og den prøver vi at følge så vi får så mange penge i kassen som muligt. Men så 

også så det giver mening for den udvikling vi gerne vil have. Så øh…jeg ved sgu ikke om det 

svarer på dit spørgsmål, men vi kan altid søge assistance hos DIF i hvert fald. DIF står til 
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rådighed for os med konsulent bistand, med juridisk bistand og hvis man virkelig kommer på 

skideren økonomisk, så kan man låne penge rentefrit. Så på den måde står de som sådan en 

backup. Men ellers så skal vi på mange måde rette ind i forhold til den politik DE gerne vil have 

igennem og der bruger de en økonomisk fordelingsnøgle til at også at ændre adfærd ude i 

forbundene.  

Rikke: Så mange af de aktiviteter i foretager jer i organisationen, der har DIF stor indflydelse? 

PN: Ja det har de! Altså, det skal også give mening for os, men vi synes egentlig at DIFs politik og 

vores politik hænger meget fint sammen, så vi har ikke store problemer med at følge DIFs politik.    

Rikke: Omkring begrebet ”stakeholder relations”, nu tænker jeg ikke nødvendigvis i økonomi, 

men er det et begreb I har i tankerne når I laver jeres strategier og aktiviteter?  

PN: Nej det er det faktisk ikke! Det bruger vi ikke rigtig. 

Rikke: Er der en grund til I ikke arbejder med det?  

PN: Altså, rent organisatorisk kører vi et lidt risikabelt set-up, hvor vi ikke har nogle ansatte. Og i 

forhold til samarbejdspartnere og markedsføring der har vi jo ikke de store ressourcer og det er 

uhyre svært at få nogle i Danmark til at interessere sig for en niche idrætsgren.  

Rikke: Jeg lagde mærke til i jeres strategi at den virker meget indadrettet - flere medlemmer, 

flere seniorer, flere piger. Det er sådan meget indadvendt. Så har I planer om noget i forhold til 

eksternt arbejde? Altså, hvordan der kan skrabes flere penge ind udover ”bare” DIF? 

PN: Øhh… det har vi ikke. Man kan sige vi har forsøgt os med en støtteforening, hvor vi prøvede 

at lægge op til at mange penge små kunne give et større beløb. SÅ altså at vi ikke gør noget 

udadtil, er ikke helt rigtigt. Men det har vist sig at vi har haft nemmere ved at samle ekstra 

midler ind hvis det har været til en bestemt sag, eller til en bestemt bryder. Så hvis vi går ud og 

siger at vi mangler 50.000 til Mark O. Madsen for at han kan komme et eller andet sted hen og 

blive bedre, så kan vi lave en kampagne med det og så er der faktisk chance for at vi kan samle 

50.000 ind. Vi gjorde det til Håkon Nyblom, som indstillede karrieren efter OL sidste år. Eller det 

var nogle uden for forbundet som tog initiativet og så sagde vi til den gruppe at vi ville give 50% 

så hvis de fink samlet 40.000, ville vi også give 40.000 til hans fremtidige virke. Og det havde så 

også noget at gøre med involveringen – at han ville arbejde for forbundet så…  Men der var der 

en frivillig gruppe der samlede 35.000 ind til sagen. Så altså, hvis det er en bestemt sag og det 

giver mening for folk, så kan vi godt få dem til lommerne. Men, den der ”all around” 

støtteforening, som giver penge til ungdomslandsholdet eller landsholdsarbejdet, det er ikke 

lykkes,  

Rikke: Så hvis man skal snakke fundraising, der fungerer det ikke på organisationsplan, men 

mere målrettet på personer? 
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PN: Ja, og så kan man sige, nu tager jeg lige Mark O. Madsen igen for han er aktuel, i Nykøbing 

f.eks. der er der masser af lokal opbakning til ham. For nyligt ville han gerne til stævne i Ungarn 

og det var ikke lige på vores budget, der fik de lynhurtigt samlet penge ind til ham og en træner 

der kunne tage med, såå….  

Rikke: Den form for støtte du forklarer der, er det typisk fundraising arbejde for jer?  

PN: Det er egentlig typisk den måde vi har gjort det på og også før det her hvor vi har bygget en 

profil op på de der havde brug for penge. Og så er de gået ud og markedsført sig selv og vi har 

hjulpet lidt til.  

Rikke: De samarbejdspartnere vi tidligere snakkede om, hvor vigtige er de i det her fundraising 

arbejde? Er de med inde over det? Det arbejde I laver, nu f.eks. med Mark O. Madsen? 

PN: Altså om DIF er med inde over? 

Rikke: Ja og klubberne? Er de med inde over når I går ud og laver fundraising på enkeltpersoner?  

PN: altså de bliver informeret. Men ofte er det jo et frivilligt tiltag der opstår ud fra en 

nødvendighed. Det er ikke noget vi sætter gang i som sådan…det er der ikke ressourcer til. Der er 

frivillige folk der gør det og så går vi bare ind og bakker op. Og hvis vi kan spæder vi til.  

Rikke: For lige at forstå det rigtigt. De fokuspunkter der er, når vi snakker fundraising, det er 

jeres elite?  

PN: Ja.   

Rikke: Bliver der lavet noget for bredden? 

PN: NEJ! Altså når man snakker om bredden så er den meget koblet på og passer meget godt 

med den fordelingsnøgle der er hos DIF. Og der har vi så lavet en enkelt og meget ubureaukratisk  

tilskudspolitik, hvor vi videreformidler noget af det tilskud der kommer ind. Meget af det er jo 

aktivitetsbestemt så det er sådan lidt teknisk med den der fordelingsnøgle. Men der er 

grundtilskudet, medlemstilskudet og så er der en masse der er aktivitetsbestemt, hvor vi kun får 

penge ud fra nogle bestemte aktiviteter og der skal vi følge nogle bestemte retningslinjer og så 

noget. Men øh, det har vi gjort klar for klubberne – hvad der skal til for at få tilskud. De skal 

opfylde nogle retningslinjer og sende noget dokumentation ind. SÅ videreformidler vi faktisk et 

forholdsvis stort tilskud til udvalgte aktiviteter, som passer med den måde vi får tilskud fra DIF. 

Jeg tror vi er et af de forbund der formidler mest videre til klubberne. Så på den måde bakker vi 

meget op om bredden.  

Rikke: Jeg så også I er i gang med noget samarbejde med FILA og MMA. Er det ikke også en eller 

anden form for markedsføring? Eller fundraising? Kommer der ikke noget ud af det når nu MMA 

er blevet så stort?  
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PN: Der er i hvert fald noget markedsføring i det men det er ikke sådan at der falder penge af. I 

første omgang har vores motivation været dels FILAS politik, fordi de har inkorporeret de her 3 

stilarter, og så også den kendsgerning at MMA sporten er voldsomt ekspanderende. De er gode til 

aldersgruppen +15 og det er vi ikke, så vi vil på en eller anden måde lave en synergieffekt der. 

Lige nu hvor Mark O. Madsen står overfor sin MMA debut, der får begge parter jo god reklame. 

Grunden til de gerne vil have ham i stald er at de gerne vil sælge det til TV fordi han trods alt 

som bryder er mere kendt i DK end nogle af MMA folkene er. Og på den baggrund får vi så også 

noget PR. Så vi håber bare på noget synergieffekt. Det er jo rent kommercielt…meget af MMA 

sporten er jo kommercielt, så på den måde passer det ikke ind i DIF sammenhæng, så vi kan godt 

optage dem men ikke registrere dem. Men altså derfor har vi jo stadig ambitioner og det er den 

måde vi kan nå op på f.eks. 4500 medlemmer på, som er vores mål indenfor 10 år. Det er 

simpelthen ved at øge samarbejdet med MMA sporten! Og øhh… Der er også lige lavet et dansk 

MMA forbund og der har vi en aftale med dem om at de tager sig af MMA delen og så går vi efter 

grabbling stilarten som harmonerer lidt bedre med brydesporten.  

Rikke: Okay! Det sidste jeg sådan set vil spørge lidt ind til er i forhold til jeres strategi. Som vi 

snakkede om før er den rettet mod flere medlemmer, flere seniorer og flere piger. Hvad har jeres 

tanker været omkring valget af det her i stedet for f.eks. en strategi rettet mod flere sponsorer – 

noget mere udadrettet? 

PN: Altså jeg tror, først og fremmest, hvis vi skal være heldige og tiltrække sponsorer, så skal der 

mere seniorbrydning på programmet. Det er i hvert fald vores tanke med det. Og så er det bare 

at vores seniorafdeling den bare er faldende og faldende. Og øh, det er i hvert fald vigtigt for os 

at gå ind og finde ud af hvorfor og så lave en strategi for hvordan vi hen over en lang periode 

kan f flere. Og hvis vores seniorer bliver mere interessante så kunne vi måske, med lidt held, 

skaffe flere sponsorer.  

Rikke: Så det er seniorer først og fremmest?  

PN: Vores helt overordnede mål er at få flere seniorbrydere. Og det må også godt være kvinder. 

Hvis man skal være lidt kynisk, så tager man nemmest en international medalje på kvindesiden. 

Konkurrencen er ikke så stor. Og vi har kvalificerede trænere til fristil såå… Så hvis vi tænkte os 

lidt om og nogle ville være med til det – og vi fik nogle gode kvindebrydere – så er det den 

nemmeste vej til en international medalje og OL medalje… hvis ellers det bliver på programmet. 

Der er nogle klubber der er begyndt at tage stafetten op og lave lidt mere for pigerne. Og pointen 

er bare at de skal lave noget KUN for piger! Vi skal holde op med at blande drengene og 

pigerne….Det virker ikke i længden.  

Rikke: Nu så noget som ikke at blande drenge og piger og andre tiltag I foretager jer i forhold til 

jeres strategi, hvordan implementerer I det, både i organisationen men også udadtil?  

PN: Vi er jo bare 100 % afhængig af klubberne – at de vil være med til det. Og så forsøger vi at 

lave en tilskuds/støtte politik der matcher det. Og der har vi ikke haft brug for at ændre så meget 
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fordi det passer fint og det er nemt. Okay der er selvfølgelig nogle retningslinjer men det er 

enkelt og ubureaukratisk at søge tilskud. 

Rikke: Men, altså hvis klubberne er de vigtigste i forhold til at implementere det her (med støtte 

politik) hvordan får I, i bestyrelsen, det fortalt ud til klubberne? Altså strategien! 

PN: Ja vi bruger nogle … ja man kan sige at den her 10 års plan den har egentlig været længe 

undervejs og været ude til høring og vi har afholdt en del seminarer, hvor tingene er blevet luftet 

og hvor høring og diskussioner osv. Så selvom det i sidste ende er bestyrelsen der lægger planen 

frem så har den være ude at vende mange gang, både på elektroniske medier (mail) og på 

seminar.  

Rikke: Så klubberne er inde over den her strategi? 

PN: Ja det er de. Altså man kan ikke sige at alle er 100% enige og nogle vil sikkert have haft 

noget andet med. Nu skriver vi jo heller ikke sådan 100% , eller… jo vi har selvfølgelig nogle ideer 

til hvordan vi vil gøre det, f.eks. vores arbejde med ATK det er vores vigtigste satsning. TEAM DK 

tror så meget på den så de har smidt nogle penge efter det også. Så det arbejder vi jo meget med. 

Så vi får et kæmpe arbejde fremadrettet også med implementering og forankring af ATK og det 

tror vi er vejen frem til at skabe flere seniorbrydere på sigt. Ved at give den rigtige træning på 

det rigtige tidspunkt.  

Rikke: Hvordan kommer den her strategi ud til DIF? Nu sagde du at det var jeres primære 

samarbejdspartner. 

PN: Vi har kontaktpersoner i DIF og så har vi en tilknyttet konsulent i DIF – fra DIFs 

udviklingsafdeling. Så de har været inde over det – ikke sådan forstået at de blander sig i det, 

men de er informeret. DIF har også 4 overordnede strategier og dem går vi også ind og studerer 

nøje og de er også synliggjorte i vores strategi. På den måde er der en udveksling så de kan se at 

vi også har tænkt på dem. Og så har vi et årligt møde med DIF, hvor vi faktisk fik ros for 

overhovedet at have en plan. Det er ikke alle forbund der får det stillet op sådan her og får det 

skrevet ned. Så vi får også ros for at tænke på de strategier som de også gerne vil have formidlet 

ud. Sammenhæng mellem DIFs politik og den politik som vi gerne vil føre. Og så alene det at have 

en plan! Jeg synes det er en fin kontakt … vi kan altid ringe og altid få support.  

Rikke: Lige her til sidst, for nu handler min opgave jo meget omkring fundraising i små forbund. 

Kunne I forestille jer at få det ind i strategien på en eller anden måde? Kunne jeres strategi 

komme til at omhandle nogle fundraising aktiviteter evt?  

PN: Øhhh…gerne ja! Det er ikke fordi vi ikke snakker om det overhovedet, vi kunne jo godt tænke 

os at hive nogle flere penge hjem. Ingen tvivl om det! Det er et ressource spørgsmål lige i 

øjeblikket. Og der er ikke lige den person der sidder i bestyrelsen eller trådt ind i et udvalg som 

har meldt sig på banen og vil kaste sig over det. Så det er et ressource spørgsmål. DIFs politik 

ændrer sig jo også. F.eks. er vi skåret i grundtilskud og det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. DIF 
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har taget en beslutning om at tage 70.000 for alle forbunds grundtilskud og putte dem over i en 

pulje for at lave et fælles sekretariat, som skal servicere de mindre forbund. Og det gir jo et eller 

andet sted god mening, men vi har bare ikke brug for at blive serviceret – måske senere – men 

alligevel mister vi 70.000 som vi så skal finde et andet sted. Men jo det kunne da være fedt hvis 

der var en der kunne give den en skalle på det område der.  

Rikke: Så det bliver ikke et hovedmål lige nu?  

PN: Nej.  

Rikke: Det må komme efter flere medlemmer så? 

PN: ja og øh… ikke nødvendigvis flere medlemmer, for en god fundraising og markedsføring kan 

jo også være det der skaber flere medlemmer fordi man bliver synliggjort, men det handler om at 

vi ikke har det ”man-power” til det lige nu. Hvis vedkommende kommer i morgen så vil vi være i 

gang i morgen. Det er ikke afhængigt af flere medlemmer. Jeg ved godt at jeg i fokuseringen siger 

flere seniormedlemmer først, men det er ud fra den organisering vi har lige nu. Jeg er ikke i tvivl 

om vi ville gøre noget hvis vi havde personen til det.  

27:40 – 29:31: Afslutning og TAK 
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BILAG 5 
 

Transskribering af interview: Brydning, Næstformand & Presseansvarlig – Erik Nyblom 

- D. 21. marts 2013 

EN = Erik Nyblom 

0-1:03 min.: Intro og forklaring af hensigten med specialet og interviewet samt designet af 

dette. 

1:04 min: Interview start 

Rikke: Det første jeg godt kunne tænke mig fra dig er, at du identificerer jeres 

samarbejdspartnere?  

EN: De første der falder mig ind er jo DIF og Team DK. Og en anden samarbejdspartner er jo 

også Antidoping Danmark på sin vis. Ja altså… det er nok det jeg vil kalde samarbejdspartnere, 

sådan lige ud af landevejen. Der findes andre vi arbejder med, men at kalde dem 

samarbejdspartnere er måske lige for vidt at gå. Så det er nok de 3 der ligger først for.  

Rikke: Af de 3 du nævner, hvem vil du kategorisere som primære og sekundære? 

EN: Sekundære er Antidoping DK, for dem skal vi helst have så lidt som muligt med at gøre. Men 

de er et fast element. Når jeg nu peger på DIF og Team DK, så er det fordi det er der vores 

primære indtægter også kommer fra. Dem skal vi jo have et fornuftigt samarbejde med.  

Rikke: Kan du prøve at forklare mig lidt omkring det her samarbejde? Hvad skal I gøre for dem 

og omvendt? Hvordan hænger samarbejdet sammen? 

EN: Hvis vi starter med DIF: SÅ er det jo dem der kommer med de her ”blok-tilskud” og penge i 

henhold til fordelingsnøglen så vi skal selvfølgelig indrapporterer antal medlemmer og 

aktiviteter. VI skal fortælle hvad vi laver sådan så vi får nogle penge af dem. Sådan kan man sige 

det meget simpelt. Og i princippet, så er det lidt det samme med Team DK … og dog, fordi der er 

det mere en forhandling om øhh … ja, om nogle fælles mål, som man kan blive enige om. Hvor 

gode vi så er til at forhandle, så er afkastet jo der efter. Så hvis de tror på en flot plan, smider de 

mange penge efter og hvis de ikke tror på den, bliver det væsentligt færre.  

Rikke: Er I støttet af Team DK nu?  

EN: Ja lidt. Altså, nu skal jeg måske lige sige, for nu læste jeg din sidste mail igen. I dag er jeg jo 

næstformand og presseansvarlig, men jeg har været med i bestyrelsen siden 1999 og i starten 

var jeg eliteudvalgsformand indtil 2006 og så var jeg så ansat som sportschef, hvor jeg havde 

meget med Team DK at gøre, og det var jeg så til udgangen af 2009. Og så har jeg så været med 
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her igen fra 2010, som frivillig kan man sige. Årsagen til at jeg siger det er, at det har gået meget 

op og ned i samarbejdet med Team DK og fra januar 2010 har vi fået knap så mange penge og 

ja, det er jo en del af historien. Mest af alt er det jo vores egen skyld, men det er en anden historie.  

Rikke: Nu DIF og Team DK, hvor stor indflydelse har de på de aktiviteter i fortager jeg i 

organisationen?  

EN: Voldsomt! For det første, da jeg nu var ansat fra 2007-2010 sammen med landstræneren, og 

to andre trænere, så var det jo fordi vi havde mulighed og Team DK støttede os med penge. 

Spørger du mig, så var det måske vores bedste tid. En halv mio. eller en hel mio. har jo voldsomt 

indflydelse på aktivitetsniveauet for eliten, kan man sige. Tidligere fik man jo penge af DIF om 

man lavede noget eller ej. Der blev der så sådan en anderledes indrapportering, hvor man så får 

efter noget der hedder fordelingsnøglen. Og, ja altså… det er jo ikke noget der er hemmeligt. Nu 

regner jeg ikke med at du kommer med alt hvad jeg siger direkte ud, men vi har jo 

omstruktureret noget af vores arbejde for at det bedre skal passe ind i den her, ja jeg skal jo ikke 

kalde det forbandede fordelingsnøgle, men vi har tilpasset en hel del aktiviteter. F.eks. hvis vi 

skal holde en type stævner, så skal der være så og så mange deltagere, for ellers er man ikke 

tilskudsberettiget af DIF og skal man lave noget for skoler, så skal det være så og så mange 

timer, for ellers får man ikke tilskud af fordelingsnøglen. Og skal vi holde trænerkurser, skal de 

være minimum så og så lange, ellers får vi ikke penge af DIF. Dvs. vi har tilpasset os voldsomt 

efter vores bidragsydere.  

Rikke: Men hvis I så ikke har nok tilmeldte, til et stævne f.eks., er det så bare ærgeligt? Eller gør I 

noget for at få de her tilmeldte? For at få penge…. 

EN: Jo, så er det bare ærgerligt! Men førhen der, f.eks., der kunne vi have et drengestævne med så 

og så mange deltagere, og nu har vi så et drenge/ungdomsstævne, dvs. vi slår to kategorier 

sammen for at sikre vi har deltagere nok. Så jeg tror ikke vi falder i den fælle at vi ikke har 

deltagere nok… lige nu i hvert fald. Så smarte er vi trods alt. Men vi har ændret væsentligt på 

tingene i forhold til hvordan de var for 15 år siden.  

Rikke: Sådan et begreb som ”stakeholder relations”, som egentlig ”bare” er det arbejde man 

laver for at få/bevare et godt samarbejde, gode relationer, med nogle samarbejdspartnere, er 

det noget I strategisk har med i tankerne når I arbejder i forbundet? 

EN: Øhh… Ja, både ja og nej! Nu regner jeg med at jeg er ganske velindsat hvad stakeholder value 

er for noget MEN, til en vis grad der dikterer det jo vores hverdag. Hvis man nu tager de store 

bidragsydere, så gør vi jo meget for at tækkes dem. Men lige udover de to største, Team DK og 

DIF, så er der øhh… ja hvis vi skal se på nationalt plan, så er der ikke så meget strategisk arbejde 

for det man kan kalde stakeholders. Men, stakeholders kan jo også være frivillige interesse 

grupper, klubber, men tror ikke det er det du er ude efter? 

Rikke: Jo, egentlig lidt af det hele. Jeg vil bare gerne høre hvordan I arbejder med det her. For 

som du selv siger, så kan det også være klubber, forældre ….  
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EN: Det kan jo være meningsdannere … Ja det kan være mange småting. Hvis vi nu har nogle der 

kommer på tværs eller skal holde os på god fod med, det kan også være stakeholders. Så øh … jo, 

vi er… ja nu siger jeg det selv, vi er de gladeste amatører. For mig er stakeholdere også 

meningsdannere og øh…. Store stærke ledere. Så for mig er det nok et politisk spil en gang 

imellem. Men generelt er vi nok bondeknolde hvad det angår.  

Rikke: Jeg har jo læst jeres strategiplan. Og mission, som jeg fik sendt af jeres formand. Hvad jeg 

kan læse mig frem til, så virker den lidt indadrettet – gode rammer, flere medlemmer, gode 

forhold etc. Hvordan kan det være der ikke er noget i strategien der er mere eksternt rettet? 

F.eks. ”vi vil gerne skabe kontakt til sponsorer eller virksomheder? 

EN: Ja, og det er lige præcis der den er. Vi er jo nok de gladeste amatører der findes fordi… jeg 

kan jo tage mig selv. Nu har jeg jo været med i det her på det højeste plan. Jeg var tidliger 

formand for Herning brydeklub og prøvede at lave et seriøst stykke sponsorarbejde og finde de 

rigtige sponsorer, men der var ikke nogle der hoppede på der og desværre så har vi ikke de folk i 

vores midte der er professionelle. Vi lever en stille tilværelse uden at vi egentlig arbejde på at 

tiltrække nogle store sponsorer. Personligt, så har jeg jo været rundt ved Danske Bank og hvad 

jeg nu ellers kan finde på og min erfaring er, at der er meget omkring doping, som jo er meget 

oppe. Og brydning, med store drenge med kæmpe biceps, der sagde de faktisk direkte at det vil de 

ikke stå sammen med. For dem var det en for stor risiko for at komme ind i noget snavs.  

Rikke: Ja det er der mange virksomheder der har det sådan – at kampsport det vil de helst ikke 

støtte op om.  

EN: Jeg har været inde ved rigtig mange af de store – om det så er Carlsberg, Tuborg eller 

Danske Bank – når vi kommer til realitetsforhandlinger, så bakker de ud fordi de ikke vil ses 

sammen med de her store, flotte brydere. For dem er det alt for tæt tilknyttet til doping. 

Selvfølgelig findes der enkelte undtagelser…  Vi har jo intet sammenlignet med nogle af de 

kendte sportsgrene.  

Rikke: Men når nu I har et emne i jeres vision/mission om at skaffe flere medlemmer, hvordan 

arbejder I så med det? Der er I vel nødt til at lave en eller anden form for PR og snakke med 

nogle grupper, virksomheder, folk eksternt? 

EN: Ja, der hvor vi har succes, der hvor det fungerer, er faktisk i skolesamarbejdet. Vi laver forløb 

hvor skolerne kommer ud og får lært brydereglerne og vi har lavet en specielt form for brydning, 

som vi kalder for skolebrydning, som ikke er så voldsomt som rigtig brydning. Den del har vi 

succes med. Her i marts havde vi i Herning 270 2. klasse børn ude og prøve det her 

skolebrydning. Det er et af de store tilgangsprojekter vi har og vi prøver at appellere til sundhed, 

kammeratskab og alle de her fine ting. Så det er primært den vej når vi er ude og skaffe 

medlemmer – via skolesamarbejde.  

Rikke: Et begreb som ”fundraising”, er det noget I benytter jer af? Eller arbejder med? 
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EN: Øhh… jeg bliver jo nødt til at sige ja og nej. Nej er mere på det generelle plan. Fundraising 

foregår lokalt og personligt. Men hvis du tænker på forbundsplan, så er det stort set ikke-

eksisterende. Det er mange år siden vi har fundet nogle folk der var så glade for brydning at de 

kunne lægge x antal 1000 kroner mod at de fik nogle oplevelser. Så fundraising det ser jeg lidt 

anderledes end sponsorrater fordi, fundraising det fungerer hvis vi har en mand der har en 

mission eller, nogle få der har en mission osv. Ja, jeg ved ikke om Palle han har nævnt det, men vi 

prøver da også noget fundraising for de her elitefolk og laver en støtteforening for de her 

elitefolk. Det var der et stykke tid og jeg var der til de der opstartsmøder, hvor folk de sagde ”yes, 

yes, yes!” Lad os sige der var 60 mennesker der sagde YES med det samme, men vi endte med at 

bliver en 10-12 styks der betalte. Jeg skal jo ikke svine mine venner til, men lige præcis 

fundraising og det her med at bakke op om noget, udover sin egen familie eller klub, det er svært 

i Bryder Danmark.  

Rikke: Okay. Når det er I skal have noget ud til omverdenen, nu tænker jeg både mht. 

fundraising, sponsorater eller PR, hvilke elementer er der så fokus på? Hvad benytter I til at 

sælge jer selv? Hvad sælger I jer selv på udadtil? 

EN: Øhmm… ja…øhh… nu har jeg jo været mellemleder i halvstore og store virksomheder, hvor 

det her med værdier er jo noget vi har brugt de sidste 20 år. Jeg har faktisk selv prøvet at sælge 

os på værdier. Som jeg nævnte før, så har jeg været ude ved Danske Bank. Jeg ved ikke om du kan 

huske det, men de startede engang et slogan med ”gør det du er bedst til, det gør vi”. Lige præcis 

dengang tænkte jeg, ”okay det er nu jeg går ind til Danske Bank, for vi har nøjagtigt det samme 

motto eller slogan”. Det endte med de sagde at de kunne da godt betale noget porto hvis vi havde 

noget puslinge eller drenge-virksomhed, men jeg kom jo ind for at få nogle penge til eliten. Så vi 

gik totalt skævt af hinanden. Lokalt kan man måske få noget fundraising på nogle begynder-

projekter men hvis vi skal have en vare at sælge, så er det eliten vi skal sælge det på! Det er det 

eneste der kan kradse bare lidt penge ind.  

Rikke: Nu kommer jeg lige til at vende lidt tilbage til jeres vision og mission. Det er noget med 

”udfoldelse af potentiale, gode rammer og flere medlemmer”. Hvad har jeres tanker været bag 

den her mission? 

EN: Ja øhh…. Jeg ved ikke om jeg skal svare på personlige vegne eller bestyrelsens vegne? Jeg tror 

du kan læse dig til det meste af hvad bestyrelsen siger men, det er jo …. Nu får du det med mine 

ord. Det handler meget om at vi er meget egocentreret i Bryder Danmark. SÅ det ”mig, mig, mig” 

og så hedder det ”min klub” og så hedder det ”Bryder Danmark”. Og det her står altså for min 

egen regning, det er ikke noget næstformanden siger! I stedet for vi har 1 sæt regler, så har vi 30 

sæt regler og det er det vi prøver at glatte lidt ud i de her visioner og missioner. I bund og grund 

så er vi jo enige om, at det er en dejlig sport, at det er godt for børnene, du får en masse 

oplevelser, det er forholdsvis billigt, men så er der desværre så mange navlepillere, som mener at 

”vi har altid gjort sådan her og i vores klub der gør vi sådan her” . Jeg synes jo så at mange de 

griber det forkert an, så det giver ikke det udbytte. Vi får masser af folk ind men de forlader os 

lige så hurtigt igen, for vi har ikke det rigtige tag på hverken børn eller deres forældre. Og så har 



5 
 

vi prøvet at kigge på os selv og sige, okay hvad er det der går galt? Og så kan vi til dels blive 

enige om nogle fællesnævnere for, hvad er det vi skal blive bedre til. Og det er vel egentlig det der 

står beskrevet i handlingsplanen, f.eks. lade børn være børn og ikke skabe samme stævner for 

børn som for voksne…. 

Helt nede på jorden så handler det jo om, at mange af klubberne er så små så de kan ikke magte 

den forskel der er på hvordan man er overfor børn på 5 år og 10-15 år. Så det vi har prøvet at 

blive enige om er, at vi er nødt til at lade børn være børn og voksne være voksne. Jeg ved ikke om 

det giver mening det jeg siger? 

Rikke: Jo jo.. Det hænger vel sammen med det ATK, som jeg hører I er i gang med? 

EN: Altså selvom jeg er elitemand 100%, så er ATK den eneste overlevelse, eller ikke den 

eneste…men hvis vi skal blive bedre og større, så er vi nødt til at lytte til dem der er klogere end 

os. Jeg ved ikke om Palle han nævnte det, men jeg gør det gerne - I de fleste klubber har de to T’er 

vældig stor magt – og det er Tradition og Tilfældighed! Tradition er at vi gør som vi gør og er vi 

heldige, dvs. tilfældighed, så går det også godt en gang imellem. I stedet for at lytte til 

professorer eller de folk der ved noget om børneopdragelse og pædagogik og den slags. ATK, for 

mig, er det største og bedste fastholdelsesprojekt i brydning!  For hvis vi behandler folk på det 

niveau de er, så har man succes. For man går kun til sport hvis det er sjovt og man lærer noget – 

det er der klogere folk end mig der har fundet ud af for rigtig mange år siden. Så hvis vi ikke 

lærer dem noget de synes er sjovt, så forlader de sporten.  

Rikke: Nu må du endelig stoppe mig hvis jeg har forstået det forkert. Men det lyder som om at 

det der egentlig er Bryder Danmarks strategi – at klubberne ikke helt arbejder i samme retning 

som den?   

EN: Jamen jeg skal ikke stoppe dig her, for du har fanget den!  

Rikke: men det er så her jeg tænker hvordan? For det er bestyrelsen der laver en strategi og en 

vision og mission. Hvordan implementeres den i forhold til jeres samarbejdspartnere…for det er 

klubberne jo også? Fra det bliver nedskrevet til det kommer ud, hvordan sker det? Noget må jo 

mangle et sted… 

EN: Jamen vi har lige berørt det og det er ATK. Det er et krav fra Team DK at vi har et koncept, 

eller får vi snart ingen penge. Det er helt på linje med DIF. Og øh, og sådan en som mig, som har 

prøvet at drive eliten så langt som muligt, så er jeg også helt indforstået med, at hvis vi ikke har 

et koncept til hvordan vi skal behandle små børn og unge og tilpasser behovet til også de ældre. 

Så i princippet så er nøglen til det her, det er at klubberne, også dem der mener de ved bedre end 

diverse professorer, at de ligesom forstå alvoren af at hvis vi ligesom skal blive ved med at være 

der og hvis vi skal være endnu flere folk. Så bliver vi nødt til at lære noget af det her ATK. ATK er 

det altafgørende i det her!  

Rikke: Men hvordan har I fået det her koncept ud til klubberne? 
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EN: Det har vi så ikke fået ud endnu. Nu har jeg talt varmt for det i nogle år, mens jeg var ansat. 

Det er lige ved at blive sat sammen til den her bog. Men det er én ting at have en bog… det er det 

nemme. Men at få det implementeret og accepteret i klubberne, tager min. 2 år.  

Rikke: Det kræver noget arbejde! 

EN: ja, men mellem dig og mig, det syge er at fra 2005 til 2008har vi vist med de folk jeg har med 

at gøre, dvs. landsholdet, at det virker. Men nu er jeg måske en lidt speciel person fordi jeg var 

den mindst populære person i DK fordi jeg begyndte at gøre tingene anderledes end det man 

plejer, dvs. vi tog udgangspunkt i bedst mulige viden og nyeste mulige viden og arbejdede ud fra 

det. Og det kunne klubberne slet ikke være med til. Så JEG VED at det her fungerer, men da jeg 

har trådt på alles tærer så er det ikke mig der skal sælge det her koncept. Men, vores øvrige 

bestyrelse og vores ATK udvalg der er også med på det i dag. Og der er også nogle få klubber der 

er med. Men hovedparten af de større klubber, meningsdannerne osv., det vil tage et par år at få 

vendt dem rundt, hvis vi overhovedet kan få dem vendt rundt. Men i bund og grund så er vores 

eksistensgrundlag at folk de accepterer og adapterer det her ATK.  

Rikke: Nu du som presseansvarlig, går jeg ud fra du har stor viden omkring hvad der bliver sagt 

og gjort udadtil. Så jeg tænker, hvordan synes du at jeres strategi og det I har nedskrevet i 

forbundet stemmer overens med, nu f.eks. fundraising aktiviteter, eller hvad der bliver sagt/vist 

udadtil? Hvordan I sælger jer selv stemmer det overens med jeres nedskrevne værdier, strategi 

og mission/vision? 

EN: Kort sagt så vil jeg vel sige at øh… Det modarbejder ikke hinanden! Dvs. vi visioner og planer 

vi har, de er der, og det er ikke noget der gå på tværs af det. Naturligvis kunne vi pushe det her 

bedre og gøre os mere synlige men ja… For mit eget vedkomne så synes jeg ikke vi har rokket os 

så meget på de her punkter at vi skal gå ud og blære os selv. Det eneste, en af de få ting som har 

lykkedes, det er jo at vi skal lave alternative konkurrencer eller happenings for dem der ikke 

ligger i elite. Dvs. vi har lavet noget der hedder wrestling challenge, for dem der stadig 

motionerer og godt kan lide at gå til brydning, selvom de måske er lidt ældre og har opgivet 

deres karriere osv. Det er en af de ting der også står i planen og den ligger pænt i bryderkredse 

og ja…der bliver skrevet lidt om det og folk ved hvad det er. Det er måske på plus-siden. Men så 

noget som fundraising, medlemstilgang og fastholdelse, der skal vi nok til at blive lidt bedre og vi 

skal ud og prale til omverdenen med det her. Egentlig så mener vi at vi har nogle gode ideer og 

noget der virker, men det her med at slå os på brystet, personligt…nu er jeg jo presseansvarlig, så 

er det ikke noget vi går ud og gør før vi er blevet enige om at nu gør vi de her ting igennem, i 

henhold til ATK.  

Rikke: Men synes du, at de I selv siger omkring det er sådan vi er og det er dét vi vil, er det også 

det i udviser? 

EN: Både og! Jeg ved godt at mange af de her planer det er jo sådan som vi gerne ville være. Jeg 

synes ikke vi er galt afmarcheret i forhold til hvad vi gerne vil og vi bevæger os også der hen. 
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MEN, for min personlige mening, så skal vi tættere på mål end jeg vil ud og promovere nu, for jeg 

synes vi har for mange folk der stritter imod, i stedet for at følge med.  

34:46- 50:51: Afslutning og tak 
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BILAG 6 

 

Transskription af interview: Konsulent, DIF – Helle Carlsen - D. 13. maj 2013. 

 

Størstedelen af intro og forklaring af specialet samt interviewets hensigt, er ikke med i det 

optagede. 

HC = Helle Carlsen 

0:40 min: Interview start 

Rikke: Fra DIFs side, hvordan fungerer samarbejdet med de små forbund så? 

HC: Det overordnede er jo at alle 61 forbund i DIF er jo medlem fordi der er en fordel rent 

økonomisk, på den måde at de jo får, efter en særligt udregnet fordelingsnøgle, nogle penge alt 

efter hvor mange medlemmer de er og foreninger de har osv. Der er nogle kriterier der, man kan 

gå ind og undersøge. Der er et økonomisk incitament til at være en del af familien fordi man 

simpelthen får en vis procentdel af de tipsmidler som DIF modtager – dem får man del af som 

godkendt forbund. Det er et af grundudgangspunkterne. Og så er der jo selvfølgelig alt efter 

hvilket forbund man er og hvilke behov man har for at drive sit forbund, så er der nogle tilbud på 

tværs som man kan benytte sig af. Et af dem er at man har ret til at få støtte til en 

udviklingskonsulent. DIF støtter alle forbund, men der er blevet lavet sådan en særlig ”nøgle”, så 

hvis man har fra 0-50 foreninger så har man ret til en fuldtidskonsulent. Har man fra 50-200 

foreninger, så har man ret til halvanden konsulent. Det er en graduering af hvor meget man har 

ret til. Der støtter DIF så den første konsulent med 170.000 om året og den næste med 70.000. 

Kriteriet for at få en udviklingskonsulent, udover antal foreninger, det er så at du har en 

breddepolitik, som DIF har godkendt. Der er 4 ben man skal stå på: Der skal være en 

breddepolitik som bestyrelsen i forbundet ar vedtaget, man skal have en plan for hvad det er 

man gerne vil udvikle i sit forbund osv. osv. SÅ altså, man har ret til det men der er også nogle 

krav som skal være opfyldt og godkendt af DIF, før man kan få en konsulent. Og det har bryderne 

faktisk haft, men de har så valgt at sige, det har vi ikke råd til og det fik vi ikke nok ud af det til, 

så i øjeblikket kører de uden konsulent. Jeg mener at judo er i gang med nogle forhandlinger om 

at få en og sådan er det.  

Rikke: Og det er også noget de selv skal lægge nogle penge i? 

HC: Ja ja, DIF giver de 170.000 og så skal de selv betale det sidste op til en fuld lønning. 

Rikke: Er det op til organisationerne selv at finde ud af hvad de vil bruge konsulenten til?  
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HC: Ja altså, det er jo også det der er et af kravene, at den handlingsplan der skal lægges for en 

evt. konsulent, den skal også godkendes af DIF – det er jo et samarbejde vi har. Det har været 

sådan at kontrakterne har været 2-årige fra DIFs sideog der har vi så hvert år haft et møde 

omkring hvad der er sket og har konsulenten levet op til de mål der står i handlingsplanen og 

hvad skal målet for næste år være. Så DIF er med inde over og det er en måde for os at både 

støtte og styre i en retning, som vi overordnet mener der er behov for, og bakker op om idrætten. 

Det handler jo meget om at udvikle breddeområdet når vi taler om udviklingskonsulenter. Jeg 

tror ikke der er nogle forbund der har ansat en konsulent til at udvikle eliten. Det ligger ligesom i 

et helt andet felt.  

Rikke: Men snakkes der her rent sportsligt eller kunne man sige at den her konsulent tager sig af 

PR f.eks.? 

HC: Ja det kunne man godt forestille sig. Det der ofte står i de her handleplaner, det er 

”klubudvikling”. Hvordan støtter konsulenterne klubberne til at blive bedre organiseret, få mere 

træneruddannelse på banen, organisere det frivillige så det kører rundt ude i foreningerne. Det 

bliver brugt ret mange kræfter på klub-besøg, for at få en fornemmelse af hvad det er klubberne 

har behov for og hvordan vi så kan gå ind og støtte klubberne med organisationsudvikling, 

kurser, uddannelse, sætte processer i gang… Der har DIF så nogle overordnede tilbud, eller i 

hvert fald ét på ungdomsområdet som hedder ”DIF idrætsmiljø for unge”, hvor DIF lægger 

rammen og forbundenes konsulent så er den daglige kontaktperson. Det hedder DIFU (på 

hjemmesiden) og der får man så et certifikat og nogle penge når man har gennemgået den her 

proces. Men det vil typisk være et job for en udviklingskonsulent at styre sådan en proces. Det 

kan også være skolesamarbejder, hvad der er mange der har gjort rigtig meget. Og det kan også 

være noget PR – noget synliggørelse af idrætten på forskellig vis, events og så noget.  

Rikke: I det samarbejde I har med de forskellige forbund, hvad forventer I af dem? Af 

forbundene? 

HC: Altså det her skal nok lige med i dit billede af hvordan DIF og forbundene arbejder sammen… 

VI har jo det der hedder fordelingsnøglen! Så udover det der lovgivende, bundne tilskud – helt 

basalt af de tipsmidler vi modtager, der skal forbundene have et grundtilskud alt efter hvor store 

de er. Så har vi internt noget der hedder en fordelingsnøgle, og der kan specialforbundene gå ind 

og sige; jamen hvis vi har haft 8 klubbesøg så giver et besøg måske 10 point (i alt 80 point) og de 

point giver så et vist beløb fra fordelingsnøglen, sådan så man kan få yderligere tilskud, alt efter 

hvilke opgaver man løser og som giver point. Det er lidt indviklet, men fordelingsnøglen er 

bygget op i tre søjler. 1 hedder BREDDE, og det er så noget klubudvikling, uddannelse osv. Osv.1 

hedder, UDDANNELSE og 1 hedder TALENT. Så 3 søjler man kan få point på og derved opnå 

yderligere tilskud. Så altså vi forventer jo af dem, at de gør nogle af de ting der giver point, for 

det er vores måde at styre idrætten. Og det man så får point for er, hvordan udvikler man 

foreningerne, hvordan udvikler man bredden og hvordan yder man tilbud til alle målgrupper i 

befolkningen osv. Osv. DIF er indirekte med til at lede forbundenes aktiviteter hen ad en bestemt 
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vej, men det er jo fuldstændigt frivilligt om de vil løbe efter de point eller ej. Og om de vil have en 

konsulent. De ka jo have nogle helt andre mål end dem DIF stiller op.  

Rikke: Så dem der ender med at følge jeres point/aktiviteter, de kan også ende med at få en god 

sjat penge? 

HC: Ja! Men der er så nogle lofter, så et forbund ikke kan dræne hele kassen, ikke. Man må vist 

maksimalt indberette 20 klubbesøg og maksimalt 20 skolebesøg. Altså der er simpelthen et loft, 

så der bliver en rimelig fordeling. Men det er et lidt sindrigt system, den her nøgle, for man ved 

ikke på forhånd at et klubbesøg det giver 3000 kr – det kan man ikke vide fordi man gør det op 

når året er omme. SÅ gør man det at man ser hvor mange forbund har indberettet klubbesøg, 

det er måske 8000 i alt, og så deler man de penge der er i den kolonne. Så man kan ikke sætte sig 

ned og lave budget og regne med at nu får vi 300.000 for det og det. Det kan godt være det bliver 

lidt mindre, eller mere hvis nu man er heldig og der ikke er så mange der gør det samme.  

Rikke: Nu har du selvfølgelig mest at gøre med bryderne, men er Judo DK og Bryderne nogle 

organisationer der lever op til jeres forventninger? Er de gode til at følge de her ting? 

HC: Ja…øhhh…men altså…. Altså bryderne er jo et forbund med ben i næsten, på den måde at de 

har jo haft en udviklingskonsulent og den her udviklingskonsulent fulgte jo deres strategi og ud 

på en masse skoler og lave de her ”slåskampslege” osv. Og konsulenten brugte rigtig meget tid på 

det, men man kom til en erkendelse af at man faktisk ikke fik flere medlemmer af det. Og det var 

det man gerne ville opnå. Man ville ud og vise sporten på skolerne og så håbede man, at når de 

havde oplevet brydesporten på den måde, at de så ville komme til foreningerne. Men der skete 

ikke noget som helst, så den strategi lavede man om og Palle, som du sikkert har snakket med, 

han har jo været udviklingskonsulent men har så nedlagt sin egen stilling og er så blevet frivillig 

valgt formand for forbundet og de har nu lagt en anden plan – en 10 års plan – hvor de vil lave 

nogle større ændringer i hele turneringsstukturen, for at se om man ikke kunne få brydning til at 

blomstre op på ny. Vi har jo stor respekt for det i DIF, at man ligesom handler efter den strategi 

politikkerne lægger og som man synes giver mening for forbundet selv. Og judo DK kender jeg 

ikke nær så meget til, men man er da kommet frem til at man i hvert fald kan udvikle forbundet, 

hvis man får en udviklingskonsulent. Men hvad der er snakket om at personen skal i detaljer ved 

jeg ikke helt, men altså… Det er sådan lidt svært at snakke om, om de lever op til de ting vi gerne 

vil. Jo nogle forbund er meget aktive og andre lever mere sådan en stille tilværelse, hvor man 

godt kunne ønske sig at der var lidt mere energi hos nogle af de politiske ledere. Men vi har altså 

10-12 forbund med under 2000 medlemmer og det er altså meget små enheder. Og det hele er 

drevet af frivillige så det kræver store mængder ressourcer hele tiden at drive på og udvikle. SÅ 

mange forbund kæmper for bare at holde et vist niveau og holde en turnering kørende.  

Rikke: Men både judo og bryderne er vel blandt nogle af dem der har flere, ikke? 

HC: Jo. Nu kan jeg ikke lige huske tallene præcist. Det kan du se på vores hjemmeside under 

statistikker. Men de ligger noget over.  
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Rikke: Nu er meget af den her opgave jo omkring sponsorarbejde, for jeg ved der er rigtig mange 

små organisationer, især nu efter samtale med judo og bryderne, at det er enormt svært at skaffe 

sponsorer til små forbund…i hvert fald nogle som ligger en ordentlig slat penge. Er det noget DIF 

går ind og hjælper klubber med? Altså fundraising og sponsorarbejde? Hjælper man f.eks. med 

en eller anden form for ”grønspættebog” – hvordan gør vi det her? – Bliver der støttet på det 

punkt? 

HC: Øhhmm ja altså, på den måde at vi har jo kurser man kan rekvirere her i DIF, som handler 

om hvordan man kan forsøge at skaffe sponsorer. Det er jo ikke sådan at vi med aktiv 

arbejdskraft går ind og hjælper den enkelte klub eller forbund med at finde sponsorer. Det skal jo 

forstås sådan, at forbundene, som jo er vores primære interessent, de er jo autonome enheder, 

som lever deres eget liv, og så har de jo de her fordele rent økonomisk + de her koncepter som de 

kan hægte sig på. Og så er der kurser og uddannelser som man også kan rekvirere. I 

virkeligheden er det deres eget ansvar at klæde klubberne på til at finde sponsorer ude lokalt, og 

også som forbund at finde sponsorer til drift. Men når det så er sagt, så har vi jo det der hedder 

”Sport event Danmark”, som er en organisation som får lidt støtte af DIF og også af 

Kulturministeriet, som bl.a. hjalp bryderne da de havde mesterskaber - de skulle organisere VM i 

brydning. SÅ der er en associeret organisation, som kan gå ind og hjælpe hvis der er de store 

events det handler om. Og DIF har jo også en marketingafdeling, som hedder ”Sport One”, det er 

en afdeling der forsøger at skaffe penge til idrætten. Min oplevelse af den er, at den er god til det 

med de tre B’er: Billetter, Bespisning og Bandereklame. Dvs. man kan sælge arrangementer… Nu 

f.eks. da der var OL i London, så kunne man servicere sponsorerne med billetter og VIP 

arrangementer mod at de så sponserede forskellige idrætter og udøvere. Det er lidt svært når det 

er på daglig basis fordi, hvad kan brydesporten sælge sig på, ik? Der har de store udfordringer vil 

jeg sige. Det er mere hvis der er store begivenheder eller koncepter. Nu har vi jo i DIF det der 

hedder ”Get to Sport”, som Procter & Gamble går ind og sponsorerer ret massivt ved at lave et 

CSR samarbejde omkring visse produkter som bliver sat til salg i Føtex og Bilka. Når folk så 

køber de her dagligdagsproduket, så går der så 50 øre til en kasse, som bliver kanaliseret direkte 

videre til at støtte socialt svagt stillede børns idrætsdeltagelse. Hvor vi så administrerer den 

pulje… eller det er jo ikke bare de penge der kommer i kassen, det er jo også et decideret 

sponsorat up-front, som vi er sikre på at have. Og det bliver så givet videre til foreningslivet, så 

de er sikre på at kunne hjælpe mindre bemidlede forældre så deres børn kan gå til idræt. Men de 

små enheder, som nogle af forbundene er, de har det nok rigtig svært. Men du skulle næsten 

snakke med en over fra Sport One.  

Rikke: Men ja det er svært. Man kan sige, bryderne har jo Mark O. Madsen, som man kan lokke 

med. Så hvis han har en kamp, kan man måske lokke med VIP billetter. Men judo har ingen profil 

på den måde. Det kan godt hjælpe hvis man har en enkelt profil eller to der kan lokke folk til.  

HC: Helt sikkert! Og det er de gode til i Sport One – hvis de har noget de sådan kan high lighte! Et 

lidt mere elitært præg. Jeg sidder meget på den gren i DIF, som hedder basisudvikling, 
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breddeidræt, ungdom, ”idræt for alle”–agtigt. Det er lidt to verdener det der med elite, for så 

kommer Team DK også ind, og så bliver det en anden sag, ik.  

Rikke: Det er også svært hvad man skal sælge til en sponsor. Man kan jo ikke lokke med VIP 

billetter til en eller anden ungdomsturnering.  

HC: I dag så jeg lige på sådan en nyhedsovervågning, at DBU, som har Danske Bank som sponsor 

for landsholdet, der har lavet sådan en gimmick med at alle fodboldklubber kan indstille 1 eller 

flere frivillige, som man gerne vil hylde, for det er jo de frivillige som danner base for at de her 

landsholdsspillere de kommer frem. Og så sådan en som Niki Zimling han fremhæver sin mor 

fordi hun har sørget for rent tøj og en pakket taske og hans barndomsfodboldtræner bliver 

fremhævet. Det er Danske Bank med til med landsholdet, at gå lidt ned i nogle brede lag hvor det 

så handler om frivillige. Og det synes jeg jo også er en måde hvorpå en sponsor kan gå ind og 

blive folkeeje og få indflydelse. Men det der med at få nogle sponsorer fordi man sige, vi synes det 

her er fedt – giver I ikke nogle penge, det er svært.  

Rikke: For lige at vende tilbage til det tiltag I har lavet med nogle kurser forbundene kan 

benytte, for at få noget hjælp til fundraising. Er det noget der bliver benyttet? 

HC: Jaaa så skal du faktisk snakke med en der hedder Marianne Bendtner, hvis du skal have helt 

klart statistik. En statistik over hvor mange af de her kurser er der rekvireret. Det vil jeg gerne 

spørge hende om hvis det er?  

Rikke: Det må du meget gerne! Eller sende mig en mail så jeg selv kan spørge? 

HC: Det er altid nemmere hvis jeg lige spørger først tror jeg. Marianne U. Bendtner. 

Men altså udover det DIF har, så er der jo mange forbund der selv har kurser og måder at gøre 

ting på. Så der skal man nok spørge lidt ind til det enkelte forbund og høre hvad de selv gør. Det 

kan jo også være de benytter en helt anden kursusudbyder. Eller sørger for sponsorer på en 

anden måde.  

Rikke: Altså nu har jeg jo kun snakket med de 2 forbund og det er ikke særlig meget de dyrker 

det, fordi det er så ressourcekrævende.  

Nu har vi godt nok lidt været inde over det, men det er sådan mere praktisk. Med DIFs øjne, 

spotter I nogle gange noget de forskellige forbund gør, for at øge fundraising og sponsorer? 

Hvad gør de selv?  

HC: Nææ…. Det er som sagt ikke noget vi har indflydelse på eller blander os i. Vi giver altid gerne 

gode råd videre hvis vi har nogle. Vi gør også gerne opmærksom på de fonde der kunne være. 

Men aktiv man-power ligger vi ikke i det. Og vi laver heller ikke nogen opsamling på hvordan det 

går. Og det er virkelig proportionalt med hvor mange ressourcer man har. Og der er det min 

klare opfattelse at de små forbund har det hårdest. Og det er jo klart, for sponsorerne er jo også 
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interesseret i at samarbejde med nogle der kommer bredt ud, ikke. Så jo større en målgruppe 

man kan ramme, jo bedre.  

Rikke: Forståeligt..de skal jo også have noget ”Win”.  

Men hvad synes I der bør lægges vægt på i så noget sponsorarbejde? Er det bredden eller eliten? 

Hvad bør være i fokus? 

HC: Det kommer jo an på hvad strategi de har og hvad sigte de har. Hvis de erklærer sig 100% til 

eliteidræt, så er det jo der de skal sætte ind. Hvis de arbejder på en mere velfunderet basis, bedre 

klubstruktur, bedre trænere, så er det jo der. Det er alt efter strategien! Det har DIF jo i 

princippet ikke nogen holdning til, men selvfølgelig har DIF en vis indflydelse på det, i form af de 

her tilbud om støtte til det ene og det andet og med vores kursusudbud. Men vi har jo ingen 

præferencer på forbundets vegne, om de skal arbejde for bredden eller eliten. Altså, vi synes jo 

selvfølgelig at de to ting hænger sammen. Men nogle forbund er som sagt så små at det ikke 

giver mening at sige, at de skal bruge alle jeres ressourcer på at gå ud og finde flere medlemmer, 

for det er måske en smal sport med få mennesker. Så noget som hockey f.eks. der er måske 9 

foreninger og det giver jo ingen mening at sige, at de skal ud og være den næststørste sport i DK. 

Der skal være et realistisk forhold mellem størrelse og ambition.  

Rikke: Nu har både bryderne og judo som mål at de skal have flere medlemmer, både på herre og 

dame siden. Hvad ville være klogest at lægge vægt på for dem? Ville det være at lave et godt 

materiale omkring bredde eller ville det være at prøve at se om man kan lave et elitemateriale 

og lokke med nogle profiler?  

HC: Det har jeg ret svært ved at svare på direkte. Altså hvis deres erklærede mål er at komme op 

på x antal flere medlemmer, så skulle de gå ud og se på, hvordan er tilbuddene ude i klubberne. 

Hvordan kan vi støtte klubberne i at etablere nogle tilbud, som appellerer til en anden 

målgruppe, en bredere målgruppe. Hvordan organiserer vi vores tilbud med idræt til dem der er 

nybegyndere… altså ligesom prøve at ramme de målgrupper man tror man kan få ind, med nogle 

aktuelle eller relevante tilbud. Det tror jeg ville være en god ide. Men det er jo hvad de selv 

tror på virker. Men det er jo set mange gange, at den der eliteeffekt den udebliver 100 %. Selvom 

Caroline Wozniacki er blevet verdens 1’er, så er det jo ikke fordi tennissporten er blevet overrent. 

Tværtimod, de er også i krise. Badminton, hvor DK er en af de førende nationer på verdensplan, 

har store problemer med nedgang i medlemstal og medlemsklubber. Så jeg vil sige, hvis man 

satser på flere medlemmer, så gør det attraktivt for den målgruppe man gerne vil have ind og 

være medlem. Dels med noget mere rimeligt kontingent, flere tilbud om fleksibel idræt. Find ud 

af hvor det er man er stærk, i forhold til f.eks. fitness centrene som jo drøner frem, og så lav en 

plan for hvad vi gør.  

Rikke: Det sidste jeg har, det er sådan mere til bredden. Eller bredde/elite. Hvad lægger i mest 

fokus på i forhold til støtte af klubber? Er det et godt breddearbejde eller elitearbejde? 
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HC: Svaret bliver lidt det samme – sådan lidt vævende. Vi er jo ikke ligeglade med hvad der 

foregår ude i klubberne, men vores primære interessent er specialforbundet og det er dem der 

lægger strategien for hvordan de vil servicere og bakke deres klubber op. Men hele den her 

udviklingskonsulentordning, som består af over 100 konsulenter, den er jo blevet til for at 

udvikle breddeidrætten. Foreningsidrætten i DK. Det er nok den DIF forsøger at komme til hjælp 

med den her ordning PRIMÆRT. Det er ikke vores opfattelse at specialforbundene undlader at 

støtte eliten. Hvis du går ind og kigger på specialforbundenes budgetter, så vil jeg gætte på at 

mange af de penge de får fra grundtilskud og indtægter fra projekter osv., at de bliver 

kanaliseret over til elitesporten. DIF vil jo gerne leve op til vores nye Pay-off, at DIF bevæger 

Danmark. Og det gælder jo helt nede i gymnastiksalen ude på landet- at der skal være tilbud til 

alle målgrupper og alle størrelser. Men at vi også tilgodeser eliten. Det bliver et midtimellem 

svar. Vi er den eneste idrætsorganisation i DK der har sådan et kæmpe breddearbejde, i form af 

de her 61 organisationer og næsten 10.000 foreninger, og så elite, i form af DK mesterskab og 

Olympisk komite. Vi har hele spektret.  

Jeg synes tit jeg ser at specialforbundene lægger flest æg i den kurv der hedder elite, og glemmer 

lidt at nurse baglandet, dvs. den bredde forening. Udviklingskonsulenten er tænkt som en måde 

at udvikle det bredde idræts Danmark. SÅ vi er absolut interesseret i at man bliver ved med at 

være kreativ og nyskabende. Og udvikler foreningsidrætten, med alle de foreninger der er. Vi har 

jo som det seneste lavet en ny hjemmeside, der hedder frivillighedstjek.dk, som skal gøre det 

nemmere at være frivillig, fordi vi gerne vil støtte hele foreningstanken ved at gøre det nemmere 

for de frivillig at være der. Og også lægge fokus på at anderkende de frivillige.  

Rikke: Jeg har ikke mere. 

HC: Men ellers snak med Sport One.  

HC: Det er svært at finde potentielle sponsorer…Altså jeg ved ikke om jeg må sige det, men 

gymnastikforbundet det har kontakt til et tlf selskab der hedder Call Me, fordi man godt kunne 

tænke sig at lave et projekt omkring godt takt og tone, og komme det her med storråbende 

forældre til livs – tal ordentligt-agtigt. SÅ jeg tror meget man kigger meget på de her CSR 

kombinationer, når man snakker sponsorat. Det gør vi også selv i DIF og hele vores samarbejde 

med Procter&Gamble, omkring Get to Sport. Vi har også haft et samarbejde med Bisca (alt i en 

kiks). Hver gang der blev solgt sådan en pakke, gik der en krone til ”børn og unge idræt”. Så jeg 

oplever at mange producenter gerne vil hægte sig på den her lidt sunde livsstil, bevægelse, 

motion, aktivitet, og bruge det som indgangsvinkel til at komme ud til folk.  

Rikke: Eller noget socialt? 

HC: Ja også det!  

Rikke: Reklamere med at man laver noget for udviklingshæmmede eller så noget? 
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HC: Det kunne også godt være. Get to sport er jo socialt dårligt stillede børn og unge, som får 

hjælp den vej rundt. Så hvis man kan finde noget der har hjerte & smerte og som folk synes er i 

orden – kræftramte børn, sårede soldater, for lige at gå i ekstremerne.  De der grupper, som folk 

gerne vil støtte. Finde et formål, der er noget. Du kan ikke gå ud og bede den almene befolkning 

om at støtte Mark O. Madsen f.eks. Det har man jo Team Danmark til vil man sige. Og de får jo 

midler den vej. Trenden er lidt at man ser lidt på de der almengavnende projekter, som f.eks. det 

der med fodbold og Danske Bank, hvor man anerkender de frivillige, for det er os alle sammen på 

en eller anden måde.  

39:10-40:15 Afslutning og tak 
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BILAG 7 
 

Transskription af interview: Chef for forretningskommunikation, Post Danmark – Helle 

Gudnitz - D. 16. maj 2013 

HG = Helle Gudnitz 

00:00 Interview start 

HG: Sådan en virksomhed som Post DK, vi har valgt helt entydigt at sige, at vi sponsorerer en 

sport som cykling, fordi det reflekterer hvem vi er og man ser postbudene på cykler. Og derfor er 

det dét vi sponsorerer og KUN det. Og sådan tror jeg der er mange af de store virksomheder der 

har det. De lægger sig op af én spor, som reflekterer en del af deres brand.  

Rikke: Og der er ikke noget forhandling der? Der kan man ikke få fat i nogle andre evt? 

HG: Nej. Det ER cykling. Det jeg tror der er svært ved brydning og judo er, at det er svært at finde 

en virksomhed der har den brand værd fordi sporten er så lille. I Frankrig, der er det Mazda, som 

sponsorere judo unionen – som et japansk bilmærke. Det er en større sport og der er en 

connection med noget japansk.  

Rikke: Okay, jeg havde faktisk ikke troet I kun sponsorerede cykling. Men jeg har nogle 

spørgsmål alligevel.  

Så holdningen til sponsorater generelt det er, at I vil sponsorere dem/det der passer til hvem I 

er? 

HG: Ja 

Rikke: Men på hvilken måde sponsorerer I dem så?  

HG: Vi sponsorerer jo bl.a. den her event der hedder ”Post DK rundt” Det fungerer ligesom med 

SAS Ligaen.  

Post DK har to hovedsponsorater – Den ene det er cykling og den anden det er en humanitær 

organisation. Og den humanitære organisation er en ny én, hvert år og dertil bliver der trykt et 

specielt frimærke. Bl.a. Hjerteforeningen eller SOS Børnebyerne. Der bliver så lagt 50 øre ovenpå 

den normale frimærke pris og de 50 øre går så til den velgørende organisation.  

Rikke: Bliver der ofte stillet henvendelser til Post DK vedrørende sponsorater? 

HG: Ja det har jeg indtrykket af. Vi sponsorerer Dansk Cykel Union og det her ”Post DK rundt”, så 

er der velgørenhedsfrimærket og så er der et fast sponsorat på julemærkefonden.  
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Ca. 4:00-4:30 PAUSE 

Rikke: Nu for at vende tilbage til cykling, Støtter I op om projekter de laver eller får de bare en 

pose penge? 

HG: Det ved jeg faktisk ikke i detaljer, men jeg kan snakke med vores sponsorchef og bede ham 

afsætte lidt tid til dig? 

Rikke: Det kunne være rigtig fint.  

HG: Men der er nogle principper.., der skal være overensstemmelse mellem projektets målgruppe 

og de målgrupper vi vil påvirke via vores markedsføring. Der skal være et link mellem 

sponsoratet og vores virksomhed. Og det er der her med postbuddet der cykler med post 6 dage 

om ugen og 6-dags cykelrytteren. Sponsorprojektet skal indeholde nogle værdier der er 

attraktive for for Post DK. Og specielt ved os er, at vi ikke sponsorerer enkeltpersoner. Og det er 

simpelthen fordi én af vores værdier er omkring team arbejde.  

Rikke: Nu med en sport som judo eller bryderne, som ikke er så store, hvad ville være en ide at 

gøre for at finde nogle sponsorer? Ville det være at f.eks. at finde er projekt eller noget andet 

man kan koble det sammen med?  

HG: Med de erfaringer jeg synes vi har gjort os, der er det der giver pote ikke så meget dét at 

fokusere på selve sporten og hvad det egentlig er, men at prøve at slå på de værdier, som ligger i 

sporten. Der er jo noget omkring ’respekt’ og minimum indsats og maksimum udbytte. Det 

sponsorerne kigger efter er, at der skal være et link mellem sponsoratet og virksomheden og det 

kan jo godt være på værdi niveau. Judo f.eks. har i DK bare ikke det brand hvor man umiddelbart 

kan sige, at det er de værdier det står for. Og derfor kan det være svært at kommunikere. Altså 

cykling og Post DK det er jo cyklen – PUNKTUM. Og Hummel og karma og tredje verden og så 

noget… så begynder det at klikke – der er nogle historier der hænger sammen. Judo har den der 

kampagne ”Dyrk Judo Nu” eller så noget og den er jo sådan set udmærket, men der er bare det 

problem at den overhovedet ikke snakker om værdierne. Hvordan sporten er eller udvikler sig og 

alt det pladder, det gider en sponsor ikke. Det skal være værdierne man skal slå på.  

Dyrkjudo.nu hjemmesiden, der står judo er mere end bare sport, så der begynder det jo at ligne 

noget. Men det arbejde skal der simpelthen gøres mere ud af. Der står noget med gensidig 

respekt og der har vi jo noget hvor en virksomhed kan sige, okay det der med gensidig respekt 

det kan passe til ja, hvad ved jeg, lange relationer til kunder og ikke bare hurtige salg, så derfor 

er det noget med gensidig respekt. Så begynder det at give mening, ikke.  

Rikke: Ville det så være en ide for judo og brydning at lave en eller anden form for projekt, som 

der kan laves noget PR omkring? F.eks. noget socialt? … nu vil mange virksomheder jo gerne 

tilknyttes noget CSR. F.eks. et projekt med udviklingshæmmede? 
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HG: Ja eller ”unge væk fra gaden”. Det var der vist en Taekwondo klub der har været succesfuld 

med. Så der skal slås på værdi. Enten hvilken værdi judo kan give samfundet eller hvad er det for 

en værdi sporten giver individet. Og så er det jo også det med hvor meget det bliver eksponeret… 

hvor mange ”kliks” har sporten. Og så det med at man skal tale til deres gode hjerte. Støt din 

lokale klub fordi det er bare fed ting at gøre og det er godt for din CSR.  

Øens murer har f.eks. lige fået en CSR pris, så spørg Jan Elvig; hvis nu vi som sportsorganisation 

skulle støtte op omkring din CSR profil, hvad skulle vi så gøre? Det kunne måske være et 

interessant interview. Det han har fået pris for er vist noget med at få udsatte unge ind på 

arbejdspladsen. Det kunne man godt sætte sammen med judo – at få unge ind i et sundt miljø. Så 

hvis man skulle understøtte hans CSR arbejde, hvad skulle man så lægge vægt på? 

Rikke: Så man skal egentlig ikke gå ud og aflevere en sponsormappe og sige, det her kan vi, men 

at man ligesom møder en virksomhed på midten og siger, hvad kan vi gøre for et samarbejde? 

HG: Ja det er ikke hvad I kan og alle de ting, men hvad kan I levere til virksomheden. Og de Buzz 

words der er oppe for tiden, det er noget med CSR, bæredygtighed. 

Rikke: Så man skal tilbyde virksomheden en eller anden form for socialt arbejde eller CSR? 

HG: Præcis! SÅ det kunne jo være interessant at kontakte en som Øens mure – Prøve at tilpasse 

hans CSR profil. Kom med nogle bud – hvad kan vi tilbyde? Er det f.eks. værdier der er vigtige, er 

det et specifikt projekt, hvilken branding værdi vil de gerne have ud af det? Og hvordan skal vi så 

agere?  

Man skal ligesom vende det hele på hovedet. Hvordan kan vi hjælpe jer? (virksomheden). Og så 

fordi det ikke er store sport med mange tilskuere, så slå på det her med, hvis du giver penge her 

eller knytter dig til os, så fremstår du som god. Det er det der ofte er problemet med det her 

sponsorarbejde, det er at det hele tiden tager udgangspunkt i, at vi vil gerne have støtte fra dig. 

Men det har bare ikke altid interesse for virksomhederne. Man skal vende den om og spørge, 

hvordan kan vi understøtte jer?! Det er den eneste vej frem.  

Rikke: Nu nævner forbundene også at det er problematisk, at de er en kampsport – at der er 

mange virksomheder der ikke vil kobles sammen med en kampsport. 

HG: Ja og det er også derfor man er nødt til at løfte det væk fra kampsport og hen på hvad det er 

for nogle værdier det giver. På den der dyrkjudo.nu, der står jo netop ”mere end bare 

kampsport”. Så prøver man jo netop at tage et skridt og sige at judo handler om fællesskab og 

gensidig respekt. Men det er ikke radikalt nok, for det er stadig kampsporten der er i fokus. Det 

er ikke nok!  

Rikke: Man er vel også nødt til at tænke lidt nyt? Ikke nødvendigvis nyskabende, men man er vel 

nødt til at finde noget der ikke er brugt fordi alle kan vel sige, okay vi skal være gode ved 

hinanden og så noget. 
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HG: nej det skal ikke være så nogle nonsens ord.  

Ca. 16:38-18:40 = Lidt snak uden for tema. 

18:40 = Genstart 

HG: Men den der dyrkjudo.nu ligner jo et forsøg på at re-brande det en lille smule. Det ser ud som 

om der har været et bureau inde over. Ikke et af de helt store dygtige, men som om der har været 

noget inde over og har gjort sig nogle tanker – hvordan skal vi italesætte judo. Og her er del vel 

for at få flere medlemmer? 

Rikke: Men de virker ikke til de har været særlig gode til at bruge den! (Jeg vidste ikke den var 

der og INGEN af de to interviewede fra JDK nævnte den. – egen kommentar, ikke i interviewet). 

Jeg tror ikke der er særlig mange der ved den er der.  

HG: Nej.  

Rikke: Hvis dem i JDK ikke engang ved den er der, så ved virksomheder det i hvert fald heller ikke.  

HG: Hvis jeg sad og talte med en virksomhed og så siger ”vi vil godt vide lidt mere om det judo 

der”, så ville det hele falde til jorden hvis jeg henviste til Judo DKs hjemmeside! Så er den her 

trods alt federe. Der er ingen form for italesættelse eller værdier og hvorfor er det fedt!  

Italesætte judo på en anden måde – det er den vej det skal. Og så er det man skal sige; okay, du er 

den her form for virksomhed – hvad kan vi gøre for at understøtte dig? 

Rikke: Så finde nogle der matcher? 

HG: Ja. Der er nogle reklamebureauer der én gang om året donerer en kampagne. Nu kan jeg 

ikke lige huske hvad de hedder, men én gang om året.  Tror den hedder DRRB. Der tager de 

typisk en velgørenhedsorganisation og vrider dem igennem hele deres kampagne-maskine. 

Netop fordi de typisk heller ikke har de store midler. Og det bliver tit meget sådan noget med, 

”åh det er så synd for børnene i Afrika…”. Så de har jo også brug for at fortælle nogle nye 

historier. Så der kunne man måske også blive lidt inspireret der. Det handler jo om at komme 

væk fra sport og til koncept! (21:26).  

Rikke: SÅ der skal måske ikke bare søges som judo eller brydning alene, men i form af et projekt 

med en virksomhed? Et velgørenhedsprojekt?  

HG: Ja. Så kunne man måske sige, lad os få re-branded de her kampsport på en måde så det 

bliver mere relevant for både virksomheder og udøvere, som IKKE kender det i forvejen 

(ca. , 21:50).  

Og så skal det jo ikke være så noget med, du må ikke sparke, spytte eller slå, der skal fremhæves. 

Så er det nok nogle andre ting. SÅ er det nok, hvad det gør ved dig! Hvad det gør ved dine børn 

og din familie.  
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22:30-  Rikke forklaring omkring DIF projekt med Procter & Gamble.  

HG: DIFs projekt er godt fordi så hænger det ikke længere kun om sport men om lige adgang til 

sport. Så bliver værdien lige pludselig en anden. Taekwondo har jo gjort det rigtig godt med det 

der ”unge væk fra gaden” – banderne og så noget. Det er den slags historier der skal frem. Så hvis 

judo kunne få det image som boksning lidt har, med at få unge fra gaderne. Eller noget omkring 

selvdisciplin. I Frankrig har det jo også det image at det er en god sport at dyrke i skolerne, hvis 

man efterfølgende skal arbejde meget bogligt. 

Eller fra den historie fra nogle sundhedsplejersker i Gentofte, omkring hvor dårligt motoriske 

små børn er i dag. Der var kampsport en af de gode metoder at få trænet sin motorik på. Så så 

nogle historier skal man finde. Så det nærmest bliver obligatorisk som småbørnsfamilie, at hvis 

de skal blive dygtige motorisk, så er det ikke fodbold men judo f.eks. Det skal brandes på en eller 

anden måde. Og der er Dyrkjudo.nu et forsøg, men de er ikke skarpe nok i deres målgruppe. Jeg 

er i tvivl om hvem der skal bruge det her… 

 

25:30 Afslutning og Tak 
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BILAG 8 

 

Transskription af interview: Chef, Elite Fysioterapi – Jakob Mogensen Versterre - D. 14. 

juni 2013 

JM = Jakob Mogensen 

0:00-0:16: Intro og kort forklaring 

0:17: Start 

Rikke: Hvordan er jeres generelle holdning til sponsering af sport? 

JM: Det vil vi meget gerne! Vi vil meget gerne blive set på som nogle der støtter sporten. VI vil 

meget gerne være med til at få nogle nye folk frem. Og vi vil gerne stå for at fremme sporten…det 

er jo ligesom det vi står for og lever af. Det er jo de her fysiske udfoldelser som folk udsætter sig 

selv for… Vi vil meget gerne være med til at fremme sporten og vil meget gerne være med til at 

fremme sundhed, som udgangspunkt. Så derfor er sponsering at sportsfolk en logisk ting for os at 

gøre.  

Rikke: Hvilke forbund sponsorerer I og hvordan?  

JM: Jamen altså det er lidt forskelligt for det er som regel folk der kender nogen, eller kommer 

ind og spørger. Men det er som regel nogle der stiller op i nogle lidt sjovere ting. Vi har haft nogle 

enkelte små sponsorater, som f.eks. en svømmepige… som jo nok ikke bliver den næste Mette 

Jakobsen, men hun manglede noget for at komme med på en tur. Så hun lavede sådan en 

sponsorat hvor hun skulle svømme x antal meter og så sponsorerede man noget pr meter. Det 

kunne vi f.eks. finde på at være med til. Men det vi ellers har gjort er at støtte nogle løbere, som 

stiller op i nogle løb hvor de så får noget tøj og startgebyr. Det samme med nogle triatleter… der 

har det være støtte til hjul, rejser og noget  tøj og lidt forskelligt. Vi har faktisk også sponsoreret 

nogle håndbolddommere og deres tøj. Hovedsageligt udstyr og hjælp til startgebyr. AT stille op 

til CPH Challenge, det koster jo lidt penge.  

Rikke: Bliver der oftest stillet henvendelse til jer eller er I selv ude og sige ”hey det her kunne 

være fedt at få navn på”? 

JM: Det er lidt blandet, men oftes er der nogle der spørger os. Vi har ikke på den måde forsøgt at 

smide penge efter noget, men det er sådan at vi har snakket lidt med folk og så har vi så budt 

nogle penge til dem. Vi går ikke ud og opsøger…vores virksomhed er ikke stor nok til at vi kan 

sige ”nu vil vi gerne..øhhh…” F.eks. da Caroline Wozniacki skulle holde sin turnering i Farum, der 

var der tale om at de manglede sponsorater til det. Der kunne jeg f.eks. have fundet på at gå med 

ind og sponsorere lidt, men vi er jo så små i den sammenhæng, så det skulle mere være for at 
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hjælpe lidt. Det skulle ikke være for at vores navn og logo kom frem rigtigt. Vi går lidt mere efter 

de her små enkelte personer. Det er dét virksomheden kan bære.  

Rikke: Når det er I støtter en klub, organisation eller person, hvad er vigtigt for jer? Hvilke 

kvaliteter eller værdier? Eller er der ting I siger, det vil vi absolut IKKE støtte op om? 

JM: Vi har et motto på klinikken der hedder ”Vi skal have det sjovt”, og det gælder også for 

sponsoraterne. De gange jeg har lavet det her har jeg snakket med folk om at de ikke skal føle sig 

forpligtet til at stille sig i en konkurrence, hvis de er skadet… og det er så en anden ting vi 

sponsorerer med – behandling! De skal ikke føle sig forpligtet til konkurrence hvis de er skadet, 

bare fordi de har fået et sponsorat af os. Det skal være for at hjælpe hinanden og fordi vi alle 

sammen synes det er lidt sjovt. Vi går meget op i at det er nogle, der gider dét de laver. Det skal 

ikke bare være for enhver pris…det skal være nogle der brænder for det de laver. Det er også 

derfor det har været så forskelligt, det vi har sponsoreret. SÅ har det været svømmere, 

badminton, håndbolddommere, som går meget op i de skal være det bedste dommerpar her 

hjemme. Så er der triatleter og løbere. Så har der været Flag Football, hvor vi har sponsoreret 

det danske landshold et par gange. Og altså, det er jo små ting, men det er meget sjovt på den 

måde. Og det skal egentlig bare være noget vi synes er lidt sjovt og lidt spændende.  

Rikke: Så lidt noget anderledes?  

JM: Jaaa, det må godt være lidt skævt. Det er fint! Også fordi, vores mål er sådan set at der er 

nogle der skal blive glade for det her. Vores mål er ikke at vi skal have 50 patienter ekstra. Vi vil 

hellere have at folk kommer ned til os fordi vores behandling er god. Og vi vil leve af ”fra mund til 

mund” metoden, så folk kommer fordi vi er dygtige og ikke fordi ”hey de sponsorerer os!”. Det er 

ikke det vi fisker efter.  

Rikke: Gør I jer andre overvejelser end ”bare” sporten? Altså, jeg tænker stadig inden for 

sporten…hvis der f.eks. er en organisation der har et eller andet tiltag der stikker lidt udenfor 

selve sporten? Det kunne være at lave noget med handicappede eller… Støtter I op om projekter? 

JM: Ja det kunne det sagtens være.  

Rikke: Eller hovedsageligt bare sporten? 

JM: Det har primært været sport indtil videre. Men jeg kunne sagtens se os støtte op om et 

projekt. Jeg ved der var noget med kørestols tennis f.eks. Det kunne jeg sagtens se os støtte op 

om. Men altså, det er det samme igen… det skal være lidt sjovt. Og pyt med om det er lidt skævt, 

det gælder om at få nogle mennesker glade og hjælpe dem, som ikke lige får alt sponsoreret af 

FCK eller what ever. At vi hjælper dem, som har brug for lidt ekstra hjælp.  

Rikke: Af dem I har nu, eller har haft som sponsorater, hvad har i bidt mærke i ved dem? Var der 

noget hvor I tænke ”okay det der var et helt vildt sjovt eller skævt projekt”? 



3 
 

JM: Dem jeg synes er sjovest, det er to unge knægte, som er 20-21 år. De er triatleter. Og den ene 

behandlede jeg for første gang for 5-6 år siden. Og det var gennem nogle venner, der havde hørt 

det ene og det andet. Så kom han ud til mig, og der kunne han ikke løbe 5 KM. Og så fik vi ham 

rettet lidt op og sådan…. Og han lavede ikke rigtig noget på det tidspunkt. Så fandt han ud af han 

faktisk godt kunne løbe og det gik ret godt og han løb så sin første Marathon på 3 ½ time, hvilket 

er ret godt. Så blev han også fanget af det der med at cykle og fandt ud af, at det var han da 

forfærdeligt god til og så begyndte han at tage svømningen med osv. Og så nu, blæser han afsted 

og laver Triatlon på rigtig højt niveau og har fået en kammerat med til det, som lige pludselig 

også kunne rigtig mange ting. De stiller så op i pro rækken til Challenge i år og satser på at lave 

de på 8 timer og 40 min. – det er 20 min. efter vinderen. Det er nogle gode drenge! Det er nogle 

sjove drenge! Og de er super hyggelige, super flinke og de går virkeligt op i det de laver. Og der er 

jo ikke nogle penge i det. Det er først når de bliver en Rasmus Henning at der er rigtige 

sponsorater i det. Og vi vil bare gerne skubbe dem lidt i gang og hjælpe dem lidt af sted.   

Rikke: SÅ for jer har det egentlig ikke noget at gøre med om der er synlighed i det?  

JM: Nej altså det er jo egentlig det samme igen med vi vil sådan og sådan. Det er jo ikke fordi jeg 

afviser, at vi har også fået nogle (patienter) på det, men jeg føler egentlig stadig at det er pga 

behandlingen, at vi har fået nogle folk. Vi har fået en del flere triatleter siden vi har behandlet de 

her drenge. Men det de også gør er, at de kører en hjemmeside hvor de fortæller om træning og 

hvordan man træner og alle de her ting. Og der gør at folk spørger dem til råds om mange ting, 

så de sender da nogle i vores retning. Men det er ikke dem vi lever af.  

Rikke: Nu omhandler mit speciale jo om kampsports organisationer hovedsageligt. Der er mange 

virksomheder der har det lidt stramt med kampsort. Hvordan ser I på støtte til kampsort?  

JM: Vi har prøvet at give lidt til både Mille og Alexander. Det har dog ikke hængt helt sammen 

med de forskellige ting endnu. Men det støtter vi gerne… meget gerne! Der er ikke nogen 

sportsgren, hvad jeg lige kan komme i tanke om, som vi ikke gider at støtte op om. Det er mere 

personen vi støtter. Om det er den ene eller anden sport, det gør ikke det vilde. Det kunne også 

være skydning eller bueskydning. Det kan være Brasiliansk Ju-Jitsu, som det kan være Judo, som 

det kan være fodbold. Det er mere det individ der står foran os og brænder for det, som vi kan 

hjælpe lidt på vej.  

Rikke: Lad os tage en organisation som brydning f.eks. Hvis de vil ind og have noget fra jer, 

hvordan skulle de så sælge sig selv som organisation for at I siger ”okay, det lyder godt som 

noget vi vil putte nogle penge i”? Hvad skulle være key words for jer? 

JM: Målsætning! Der skal være en målsætning. Der skal være en mening med projektet. Der skal 

sidde en person, som er interesseret i at sælge det produkt de nu engang har. Og som brænder for 

det her produkt og som kan se ideen med det her produkt selv. Altså hvis jeg modtog en mail med 

”vil du sponsorere…” så ville jeg slette den. Jeg vil have at der er en person, som sidder foran mig 

og fortæller mig hvor fantastisk det her er og hvor vigtigt det kunne være og hvad der er af 
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muligheder for den her, ja en ting er for sporten, men for den her udøver. F.eks. vi står her med et 

stort tennis talen, hun hedder Caroline. Hun har ikke råd til bolde, vil du hjælpe med det? Også 

velvidende at det måske ikke bliver den nye Wozniacki, men en anden. Det behøver ikke at blive 

den helt store næste et eller andet. Bare der er en der brænder for det de laver. Det er det aller 

vigtigste.  

Rikke: Så det er mere den gode historie I vil støtte op om? 

JM: Det vil være den gode historie, JA.  

Rikke: Sidste spørgsmål. Hvad gør det for jeres image indadtil og udadtil, at I støtter op om 

sportsorganisationer? 

JM: Altså hvordan vi selv har det med det?  

Rikke: Ja altså gør det noget for dine medarbejdere? 

JM: Det gør det. Jeg har egentlig ikke rigtig snakket med dem om det. Det er ikke for deres skyld 

vi gør det. VI gør det ikke for at … org den er sådan lidt svær! Vi gør det egentlig ikke for at nogle 

udefra skal tænke ”ej hvor fedt de gør det!”. Men når jeg tænker over det, så er jeg da ret 

overbevist om at der er mange der synes det er ret fedt vi gør det. Og det må de da hellere end 

gerne synes. Men det er mere den der grundtanke med at vi skal have det sjovt og så dele lidt ud 

af det her med at have det sjovt. Hvis vi kan hjælpe nogle andre, så har jeg det selv godt med det. 

Det kan jeg selv godt lide. Hvis man kan hjælpe nogle af alle de her ildsjæle, som bruger så 

forfærdeligt meget tid, uden egentlig at få en krone for det, så vil vi rigtig gerne det. I forhold til 

medarbejdere, så tror jeg de synes det er rigtig, rigtig fedt og jeg er sikket på de ser det som et 

plus. Men jeg tror ikke det er noget som om de går i den ene eller den anden retning. Det er ikke 

det der gør om de vil blive hos os. Men vi har da nogle patienter der kommenterer på det og 

synes det er sjovt vi gør det også. Vi plejer at få hængt et billede op af de her folk. Men altså… det 

er lidt mere for os selv at vi gør det. Det er for at hjælpe. Det er simpelthen for at det skal være 

lidt sjovt. Det er en sjov og en rar tanke at vi hjælper de her.  

Altså, nu regner jeg f.eks. med at jeg skal ind og se noget af den her Challenge her for at sige 

”okay det er sgu da meget sjovt, der kommer Kasper og Kristian, som vi støtter her.” Det er lidt 

sjovt at følge med i. SÅ føler man også selv man er en del af det, selvom man bare sidder. 

17:41 – 18:35 Afslutning og tak!   
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