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Executive Summary: 

Issue communication in the modern media landscape 

 - An analysis of Brøndby IF’s handling of communicative challenges. 
 

Web 2.0 has expanded the modern media landscape, which creates new challenges for companies and 

organisations when faced with a crisis. The social media is an integrated part of business communication, 

but not everyone manages to take advantage of this.  

This master thesis examines the stakeholder environment of the Danish football club Brøndby IF. It 

evaluates the club’s current situation in its competitive environment. Through the use of Porter’s Five 

Forces, it is shown that even though Brøndby IF has a good position in some aspects, they are still faced 

with challenges. Further perusal of the analysis demonstrates these challenges, which are all built around 

the study of three different cases: when a chairman used an online fan-forum to criticize key personnel, 

when the club was sentenced to pay 23.4 million DKK in holiday payments, although the money had 

technically already been paid, and finally when a sponsor sought to gain more influence in the company, 

than he could fairly be expected to have.  

This thesis uses the salience framework to identify the club’s most important stakeholders as being the 

fans, sponsors and media. Theory on issue and crisis communication is then used to analyze how Brøndby 

IF communicated during the chosen cases. Finally, an analysis of the club’s different identities through the 

AC3ID-framework shows that the club mainly struggled with how the stakeholders, namely fans and the 

media, conceived them. This is due to a number of people who exercised more power than what could be 

expected, which makes the outside world doubt the management and credibility of the club. 

In the end, the different parts of the analysis are put together to conclude that Brøndby IF in general needs 

to take more control of the communication pertaining to them in the future, be more open and rely less on 

other media. It is recommended that this is done through the club’s social media channels, to get more 

direct touch with the fans and to start minimizing the gap between the actual, communicated and 

conceived identities of the club. 
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Kapitel 1: Overblikket 

 

1.1 Introduktion af specialet 
De sociale medier er en integreret del af det moderne mediebillede. Dette kan der ikke længere stilles 

spørgsmålstegn ved. Med knap 1.6 milliarder Facebook-brugere, 320 millioner tweetere og 200 millioner 

snapchattere (statista.com, 2016), er antallet af potentielle modtagere for kommunikativt materiale 

eksploderet. Dertil kan tilføjes, at 80 % af internetbrugere verden over, havde besøgt videositet YouTube 

inden for en måned, i begyndelsen af 2015 (statista.com, 2016). Disse tal danner grobund for utrolig gode 

vilkår for virksomheder, når det kommer til at nå ud til deres publikum. Kommunikationen kan blive mere i 

personlig og mere direkte, end et reklamespot i TV, eller en annonce i avisen. En anden styrke er, at 

kommunikation og markedsføring der foretages via sociale medier, via algoritmer er rettet mod et publikum 

der i forvejen aktivt har valgt at følge virksomheden (Lockerson, 2015). Der kan altså deles skarpere op, 

mellem markedsføring rettet mod nuværende kunder, for at øge deres engagement eksempelvis, og 

marketing rettet mod potentielle kunder. 

Skiftet i kommunikationsbilledet kommer dog også med visse risici for virksomhederne, da det ikke kun er 

markedsføring der finder sted, det er i høj grad også nyhedsspredning. Ifølge Center for Magt, Medier og 

Kommunikation på Roskilde Universitet får 67 % af den danske befolkning nyheder via internettet på 

computeren, 57 % via smartphone og 39 % via tablet (Schrøder 2015, s. 11). Dette etablerer to gældende 

faktorer, for det nuværende mediebillede: For det første, spredes nyhederne hurtigere til flere personer end 

nogensinde før, da det ikke kun er via TV eller aviser de kommer ud. For det andet, kan modtagerne reagere 

på nyhederne hurtigere og nemmere. Ved positive nyheder, er det en klar fordel at flere kan høre om det 

hurtigere. Ved negative nyheder, især flere over en kort periode, kan det dog sætte virksomhedens 

kommunikation under et stort pres. Et pres for at fremstå som en veldreven virksomhed, på trods af 

problemerne, samt et pres for at fremstå som én samlet professionel virksomhed med én samlet identitet i 

og på alle medier. 

Alle virksomheder har en identitet der opfattes som værende en grundlæggende del af, hvordan 

virksomheden fungerer. Denne identitet skal gerne komme til udtryk gennem de handlinger der foretages i 

hverdagen og i medierne, således at troværdigheden bevares over for alle involverede parter, eksterne såvel 

som interne. Lykkes dette, især i krisetider, kan virksomheden muligvis komme styrket ud på den anden side, 

da den har vist sig stærk i modgang. Hvis der derimod virker til at være uoverensstemmelser mellem 
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virksomhedens handlinger eller selvopfattelse og udefra stående parters opfattelse og forventninger, lægger 

det pres på virksomheden.  

Dette speciale tager sit udgangspunkt i netop disse problematikker. Dette gøres med udgangspunkt 20 

kilometer vest for København, nærmere betegnet Brøndbyøster, hvor den professionelle danske 

fodboldklub, Brøndbyernes Idrætsforening (herfra omtalt som Brøndby IF), har hovedsæde. Brøndby IF har 

to roller der skal udfyldes som virksomhed. Aktieselskabet Brøndbyerenes IF Fodbold A/S, der står til 

regnskab for aktionærer og andre økonomiske stakeholdere på den ene side og fodboldklubben der skal 

forsøge at leve op til forventninger fra sig selv, fans og spillere på den anden. Baggrunden for specialet er 

kommunikationen til klubbens forskellige stakeholderne, i forbindelse med kriser og problematiske episoder, 

der har fundet sted i perioden fra efteråret 2007 til foråret 2016. Grundet nyhedsdækningen af 

fodboldbranchen og de involverede klubber, er Brøndby IF en relativt offentlig virksomhed i forvejen. Dette 

gør at de problemer der har været i perioden, har lagt ydereligere pres på Brøndby IF’s 

virksomhedskommunikation. I dag står Brøndby IF ikke lige så stærkt i sin branche, som for år tilbage. 

Specialet ønsker at forklare hvilke tiltag der kunne have hjulpet, til at gøre kommunikationen bedre, for at 

minimere den svækkelse der vurderes at have været, af Brøndby IF’s brand, samt hvad der kan gøres 

fremadrettet. 

 

1.2 Problemformulering 

Brøndby IF’s udfordringer i perioden de senere år, danskernes medieforbrug og det udviklede 

kommunikationsspektrum de sociale medier har skabt, leder frem til specialets problemformulering: 

Hvordan har web 2.0 påvirket Brøndby IF’s i deres stakeholderkommunikation under bestemte kriser og 

hvordan har deres handlinger påvirket opfattelsen af virksomheden? 

 

For at søge svaret på problemformuleringen, vil følgende underspørgsmål blive besvaret: 

 

 Hvordan er Brøndby IF’s nuværende markedssituation? 

 Hvem er Brøndby IF’s vigtigste stakeholdere? 

 Hvilke problematikker har der været i Brøndby IF’s virksomhedskommunikation? 

 Hvilke uoverensstemmelser har der været i Brøndby IF’s virksomhedsidentiteter? 
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1.3 Målgruppe for specialet 

Dette speciale omhandler kommunikation i krisetider og branding. På trods af specialets vinkel, vil læsere 

uden interesse for fodboldbranchen stadig kunne finde nyttig information i analysen af de fremsatte 

problemstillinger. Om end fodboldklubber på visse parametre afviger fra mere traditionelle virksomheder, 

kan nogle af udfordringer ramme alle virksomheder, der tiltrækker interesse fra medierne. Målgruppen 

for specialet er derfor meget bred, alt imens den specifikke branche og case-valg er baseret på forfatterens 

egen interesse for feltet.  

 

1.4 Afgrænsninger 

Specialet vil fokusere på fodbold-delen af Brøndby IF’s virksomhed. Derfor vil der ikke blive brugt meget plads 

på ikke-fodbold relaterede aktiviteter fra klubbens side. Det skyldes blandt andet at de ikke står for en 

synderlig stor del af omsætningen for klubben (årsrapporter 2000-2015), men også at Brøndby IF aldrig ligger 

skjul på, at det er fodboldforretningen der er i fokus. 

Inden for fodbold-delen af forretningen, har Brøndby IF både herre- og kvindehold, samt diverse fodboldhold 

af flere årgange for begge køn, der spiller i flere forskellige fodboldrækker i Danmark. Fokus vil dog ligge på 

herrernes førstehold, da deres præstationer og personale tiltrækker suverænt mest interesse fra fans, 

medier og andre stakeholdere. Ser man bort fra visse spillersalg fra talent-holdene, er det derudover 

præstationerne fra herrernes førstehold, der har og har haft størst indflydelse på klubbens omsætning og 

sponsorindtægter. 

 

1.5 Begrebsafklaring 

For at undgå misforståelser, vil der her blive søgt at forklare begreber benyttet i specialet, der kan være tvivl 

om. 

 Transfervinduer er de to perioder i løbet af året, hvor fodboldklubber kan købe og sælge spillere fra 

og til andre klubber. 

 Sign-on fee er et engangsbeløb betalt til fra en fodboldklub til en spiller for at skrive under på en 

kontrakt med klubben. 

 Tweets er oplag på det sociale medie Twitter. 

 Tidslinje er på Facebook navnet på den startside man ser, når en profil besøges. 
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1.6 Projektets struktur 
Her følger en kort læseguide, der har til hensigt at danne overblik over specialet og hvad de enkelte kapitler 

indeholder 

Kapitel 1 har dannet rammen for projektet. Problemfeltet og problemformuleringen er introduceret og 

afgrænsninger og begrebsafklaringer har opsat visse rammer for specialet. 

Kapitel 2 vil forklare specialets videnskabsteoretiske og metodiske fremgangsmåde samt vurdere den 

indsamlede empiris troværdighed. Der vil ydermere bliver redegjort for valget af teoretisk referenceramme. 

Til sidst vil de udvalgte nøglesager blive præsenteret. 

Kapitel 3 søger via en brancheanalyse, at forklare Brøndby IF’s nuværende konkurrencesituation, for at kunne 

sætte problemstillingerne i perspektiv.  

Kapitel 4 vil via stakeholderteori analysere sig frem til de stakeholdere for Brøndby IF. 

Kapitel 5 vil via issue- og krisekommunikationsterminologi beskrive og analysere hvordan bestemte cases 

udviklede sig til problemer for Brøndby IF 

Kapitel 6 vil via AC3ID-frameworket analysere Brøndby IF’s virksomhedsidentiteter på baggrund af deres 

issue-kommunikation  

Kapitel 7 vil afrunde projektet. Der vil blive bragt en konklusion på baggrund af den benyttede teori og 

analyserede teori. Konklusionen vil besvare problemformuleringen og afslutningsvis vil en perspektivering 

give et bud forbedringer i Brøndby IF’s kommunikation i fremtiden 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 1: Specialets struktur 
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Kapitel 2: Teoretisk, metodisk og empirisk tilgang 
 

2.1 Hermeneutik som videnskabsteoretisk tilgang 

Dette speciale anvender en hermeneutisk videnskabelig tilgang. Dette betyder at specialet ønsker at forstå 

hvorfor organisationen Brøndby IF, samt fansene og forskellige andre stakeholdere, agerede som de gjorde. 

Hermeneutikken bygger på netop idéen om, at de værdier og idéer samt den selvopfattelse der er i en 

organisation eller gruppe, påvirker hvordan organisationen handler (Nygaard, 2012 s. 41). Ontologisk 

arbejder hermeneutikken ud fra, at når der skabes en tekst, vil denne ikke kun blive forstået ud fra, hvad der 

objektivt befinder sig i teksten, men i høj grad også ud fra hvad læserens værdier og baggrund. 

Hermeneutikken ønsker at kortlægge denne tendens, hvilket ikke kun kan gøres ud fra numeriske fakta, 

såsom dem der findes i regnskaberne, selvom disse dog stadig benyttes. Der ønskes en dybere forståelse, 

hvilket vil opnås via en dybere analyse af virksomheden og dens stakeholderes værdier. Epistemologisk 

bygger denne videnskabsteoretiske tilgang på, at viden altid er dannet ud fra subjektiv opfattelse af denne, 

og ændring af viden skabes, ved at ændre denne opfattelse (Nygaard, 2012, s. 28). Ydermere påpeges det i 

hermeneutikken, at for at kunne effektivisere eksempelvis en organisations kommunikation, vil det være en 

fordel at sætte sig ind i de selvopfattelser der er både internt i organisationen, og eksternt i målgruppen for 

kommunikationen. Da denne videnskabsteoretiske opfattelse lægger sig op af både forfatterens egen 

tankegang, samt specialets problemformulering, vurderes det at være det optimale paradigme at benytte. 

 

2.2 Metodiske overvejelser og indsamling af empiri 

For at kunne besvare enhver problemformulering, kræves det at der træffes beslutninger omkring hvordan 

problemet vil blive tilgået metodisk. Denne tilgang, eller undersøgelsesdesign, er en plan for hvordan 

forfatteren bevæger sig fra problemformulering til afsluttende konklusion, såsom indsamling og analyse af 

data (Yin, 2003, s. 19). Overordnet set, findes der tre forskellige undersøgelsesdesigns: det eksplorative, det 

deskriptive og det kausale. Dette speciale benytter et kausalt undersøgelsesdesign. Dette betyder at der fra 

forfatterens side, i forvejen er en hvis mængde viden om emnet, der gør det muligt at opstille hypoteser, der 

søger at se en sammenhæng mellem forskellige handlinger eller faktorer (Yin, 2013, s. 35) der vil blive bevist 

i løbet af undersøgelsen. 

Projektet er opdelt i flere analysemoduler. En markedsanalyse, en stakeholderanalyse og en 

kommunikationsanalyse. Disse analyser kædes til sidst sammen i en vurdering af Brøndby IF’s 

kommunikation under de valgte cases ud fra en identitetsanalyse. Metoden er vurderet til at være den bedste 
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fremgangsmåde, idet de kan kortlægge de faktorer der gør sig gældende, i søgen på svaret på 

problemformuleringen. For yderligere at konkretisere problematikkerne, er der opstillet tre 

arbejdsspørgsmål der kan give specialet en rød tråd og gøre det mere læsevenligt. 

Det har ikke været muligt at opstille interviews med ansatte i Brøndby IF. De primære og kvalitative data 

kommer derfor fra et interview med Frederik Nielsen, formand i Brøndby Supporters’ Trust, samt en E-mail 

korrespondance med Troels Troelsen, lektor inden for økonomi i professionel sport fra Copenhagen Business 

School. De øvrige data er sekundære og kvantitative. Disse er fundet via artikler, årsrapporter, hjemmesider 

samt opslag og reaktioner fra sociale medier og online-fora. 

En stor mængde af den data der benyttes for at besvare problemstillingerne, er tilgængelige gennem medier, 

hjemmesider og debatfora. Der foretages en vurdering af kommunikation der allerede har fundet sted og 

empirien vil derfor ofte være online-artikler, debatter samt blogs om Brøndby IF. Derudover vil der naturligvis 

blive set på artikler fabrikeret af Brøndby IF selv, samt pressemeddelelser, regnskaber og andet materiale 

der ligger tilgængeligt. Ud over de kvalitative interviews, er det derfor ikke fundet nødvendig at fabrikere nyt 

materiale, men rettere at benytte det eksisterende som baggrund for analysen. 

 

2.3 Den kvantitative metode 
Det typiske eksempel på den kvantitative metode, er spørgeskemaundersøgelsen. Denne er dog ikke 

benyttet i dette speciale. I stedet, har der været foretaget vurderinger af holdninger fra brugere på sociale 

medier og fora. I visse tilfælde, når de har været tilgængelige, ud fra specifikke tal, i andre tilfælde blot ved 

den generelle holdning. Dette er vurderet til at være den bedste fremgangsmåde, idet ikke alle fora har en 

form for ”stemme”-funktion. Dette betyder at det ikke altid er klart, om andre brugere er positive eller 

negative over for en bestemt holdning. Derved kan det ikke sættes op numerisk mod hinanden. Holdninger 

på disse fora og hjemmesider er dog vigtige for specialets problemfelt. Derfor er der lavet generelle 

screenings af indlæg, kommentarer og stemmer på disse sider, for at danne et overordnet indtryk af tonen i 

debatten. Disse indlæg kan slettes med tiden, hvis brugere eller administratorer på siderne ønsker det, men 

det vurderes at det er sjældent dette sker. Det vurderes ud fra at der under empiriindsamlingen ikke er fundet 

debatter hvor der virker til at mangle indlæg fra brugere der senere er kommenteret på. Derfor vurderes det 

at de indlæg der står tilbage, hvad enten debatten er ti år eller to måneder gammel, stadig er et validt udtryk 

for den generelle holdning blandt deltagerne på tidspunktet for debatten. 

En anden del af de kvantitative data, er indlæg fra sociale medier. Disse fungerer i høj grad, som indlæg på 

online-fora og ligger derfor under for mange af de samme regler. Den primære forskel i forhold til fora, er at 
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brugere kan stå frem med eget navn og ofte også billede. Dette giver indlæggende en vis validitet, da de ikke 

er gemt bag et opdigtet profilnavn. 

Ud over fora og sociale medier, er en vigtig del for analysen af problemformuleringen artikler i medierne, 

primært i online-udgaverne. Da en stor del af analysen er sat op på hvordan omverdenen opfatter Brøndby 

IF, er mediernes rolle utrolig vigtig. 

 

2.4 Den kvalitative metode 

Hermeneutikken søger, som nævnt, at forstå ræsonnementet for en bestemt handling, i dette tilfælde de 

kommunikative handlinger der har fundet sted, i forbindelse med de forskellige cases. Den bedste måde at 

opnå dette på er, at supplere de kvantitative data med, med kvalitative interviews med personer der ved 

deres erhverv, har opnået en hvis troværdighed omkring det givne emne. Fordelen ved at udføre kvalitative 

interviews er, at de inviterer til uddybende svar og følgespørgsmål (Kvale, 2007). Det er en metode der åbner 

op for, at kunne forstå netop baggrunden for forskellige handlinger, ud fra den verden den interviewede 

befinder sig i. 

Til at hjælpe med at besvare specialets problemformulering, blev det fundet nødvendigt at indsamle 

kvalitative data. Da det ikke var muligt at få svar hos Brøndby IF direkte, blev et interview arrangeret med 

Frederik Nielsen, formand i Brøndby Supporters Trust (brondbytrust.dk, 2016). Da Brøndby Supporters Trust 

har en plads i Brøndby IF’s bestyrelse, kunne Nielsen give indblik i hvordan BST så Brøndby IF’s handlinger, 

samt hvordan han selv så på det som mangeårig fan. Disse tanker og idéer gik videre end de meldinger der 

er tilgængelige i pressen, hvilket hjalp til at give specialet ekstra information til brug i analysen. Frederik 

Nielsen indvilligede i at lade sit navn fremgå i specialet, hvilket giver dataene større troværdighed. Til 

interviewet var der fra skribentens side, udarbejdet en række grundspørgsmål der ønskedes svar på. Flere af 

disse var åbne og gav anledning at Frederik Nielsen kunne uddybe sine svar, og samtalen kunne udvikle sig 

naturligt til også at dække emner ikke afdækket af de forberedte spørgsmål. 

Ud over Frederik Nielsen, er der udarbejdet en E-mail korrespondance med Troels Troelsen som igennem sin 

stilling som sportsøkonom har givet troværdige og uddybende svar på spørgsmål omkring Brøndby IF. 

Besvarelserne foregik over E-mail, da tiden ikke tillod et reelt interview. Her blev en række spørgsmål stillet 

op, for at afdække Troelsens vurdering af Brøndby IF’s økonomiske muligheder og effekten af de senere års 

problemer. Den kvalitative empiri opnået gennem svarene fra både Nielsen og Troelsen, bidrager til den 

kvantitative empiri og danner samlet et overordnet billede af situationen for Brøndby IF, samt stakeholdernes 

indtryk og holdninger.  
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2.5 Metodekritik 
For at sikre at specialets analyse og konklusion er troværdigt, skal der kastes et kritisk blik på, hvordan det er 

udarbejdet. For at øge specialets replicerbarhed, er metoden til dataindsamling og udarbejdelse beskrevet i 

afsnit 2.2-2.4. Hvis andre i fremtiden ønsker at lave et lignende studie om samme emne, kan de få adgang til 

den samme kvantitative empiri, som der er benyttet i dette speciale. Kvalitative interviews er knap så 

replicerbare, da det ikke er sikkert at de interviewede parter vil svare præcis på samme måde, hvis de får 

stillet de samme spørgsmål på et tidspunkt i fremtiden. 

Da specialet er skrevet af en enkeltperson er der en hvis risiko for bias i analyse og holdninger. For at 

minimere effekten af dette, har skribenten løbende snakket med andre parter omkring pointer og resultater 

af analysen. Dette er gjort for at sikre, at besvarelsen, i så høj grad som muligt, kan anses som værende 

objektiv, på trods af skribentens egne interesser. 

De kvantitative data kommer fra mange forskellige kilder. Disse værende fra Brøndby IF, men også i høj grad 

i dagspressen og på online-fora. Her opstår der et naturligt validitetsproblem. Hos nyhedsmedier, kan der i 

artikler og i udmeldinger fra involverede parter, være udtrykt ting som sidenhen kan vise sig ikke at være 

sande. Det kan være en interviewet part der har misforstået et spørgsmål, en journalist der ikke har alle 

konkrete fakta eller andre validitetsproblemer i den fundne empiri. Dette er forsøgt undgået ved, så vidt 

muligt, at finde flere kilder på de samme påstande, for at minimere risikoen for forkerte data, hvorefter en 

enkelt kilde er udpeget til at blive oplistet i litteraturlisten, således at fremtidige undersøgere kan vælge disse 

kilde som udgangspunkt for deres empiriske indsamling. I vurderingen af empiri er det dog en kalkuleret 

risiko, at visse informationer fra pressen kan være forkerte. Grundet problemstillingens natur, er de dog en 

vigtig kilde til information og holdninger, trods dette. 

Når der indsamles data fra online-fora, opstår der et naturligt validitetsproblem. Dette består i, at det aldrig 

kan vides, hvem der har skrevet indlægget (hvilket Oscar-gate er det perfekte eksempel på, se afsnit 2.11). 

Det er umuligt at bevise, om personen der har skrevet indlægget, reelt også har den holdning der er udtrykt. 

Da der på disse fora ikke oplyses køn, alder eller bopæl, kan der heller ikke dannes et demografisk grundlag 

for data. Derfor er validiteten i nogen grad baseret på, hvor mange andre brugere der har reageret på 

opslaget, samt hvordan reaktionerne har været. Har en større mængde brugere reageret negativt/positivt, 

vurderes det at dette kan bruges som repræsentativ data for disse online-fora. Sociale medier er mindre 

anonyme, hvilket øger validiteten af dataene. 
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2.6 Valg af teoretisk referenceramme 
For at kunne besvare specialets problemformulering, er det nødvendigt at tage flere teorier i brug. Dette 

gøres for at kunne afdække hvordan Brøndby IF’s brandopfattelse er, hvem der kommunikeres til når der 

kommunikeres, samt hvordan man bedst kommunikerer under en krise. 

 

2.6.1 Stakeholderteori 
Kommunikationsfaget kan naturligvis ikke negligere betydningen af stakeholdere (på dansk, interessenter). 

Ekstern kommunikation fra virksomheder, er derfor ofte rettet direkte mod en eller flere af de forskellige 

stakeholdere i virksomhedens miljø. Grundet mediebilledets udvikling de senere år, især med de sociale 

mediers indtog, er dette kun blevet endnu vigtigere (Se afsnit 2.6.4). Mange af de klassiske større målgrupper 

for markedsføring, er blevet erstattet af individer og aktører som ikke blot er passive modtagere af 

information, men også aktive producenter (Schultz-Jørgensen, 2014 s. 91). Ikke nok med det, disse individer 

stiller også større krav til virksomheders ageren end førhen og kommunikerer mere med hinanden, end for 

bare få år siden (2.6.4).  For at kunne identificere og klassificere Brøndby IF’s stakeholdere, skal begrebet 

først defineres.  Alle virksomheder har, og vil altid have, stakeholdere. Hvis der ingen stakeholdere er, vil der 

ingen virksomhed være, hvilket ses ud fra definitionen. Hvordan disse stakeholdere præcist defineres, 

afhænger af den teoretiske tilgang. Til dette speciale, vil Edward Freemans (1984) definition blive brugt, da 

hans definition falder tættest på forfatternes egen opfattelse. Definitionen lyder (s. 46): 

 

“A stakeholder is any group or individual who can affect or is affected by the achievement of an 

organizations purpose and objectives” 

 

I analyseafsnittet vil Brøndby IF’s stakeholdere blive identificeret ud fra Stakholder Salience-modellen. Et 

værktøj til at klassificere og vurdere hvilke stakeholdere der kræver mest opmærksomhed fra en virksomhed 

(Cornelissen 2011, s. 46). Det skal her noteres, at en given stakeholder kan ændre kategori ud fra 

omstændighederne. Derfor er modellen blot et udgangspunkt. 

 

2.6.2 Kriser og issues 

Når en virksomhed er ude for en skadelig begivenhed, vil det traditionelt set enten falde under kategorien 

issue eller krise. Kriser vil dog typisk opstå, som følge af ubehandlede issues (Cornelissen, 2011 s.180). Et 

issue betegnes af Howard Chase (1984), som en sag involverende flere parter, hvoraf der er modstridende 
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holdninger i spil. Eksempelvis mellem virksomheden og en eller flere stakeholdere. Virksomheden bør 

reagere på denne sag, eller issue, for at undgå yderligere eskalering. Håndteres dette ikke korrekt, kan det 

udvikle sig til kriser. Denne udvikling vil blive forklaret og påvist i analyseafsnittet. Her vil de mulige krisetyper 

også blive defineret for at kunne beskrive, hvilke typer Brøndby IF var ude for, i de tre pågældende kriser. 

 

2.6.3 Brand og brandkommunikation 

En virksomheds brand equity defineres som et sæt styrker og forpligtelser forbundet med et brands navn og 

symbol, der tillægger eller fratrækker værdi fra virksomhedens produkt eller service (Aaker, 2002, s. 8-9). Et 

brand opbygger således også et sæt værdier og derved en form for personlighed der forbindes med brandet 

(Apéria & Back, 2004, s. 73). Denne personlighed kan eksempelvis bestå af karakteristika såsom at være åben, 

troværdig eller charmerende. Oven i dette, kan en virksomhed også have bestemte kvaliteter over for 

aktionærer. Her kan det være en fordel at være stabile, velovervejede og dygtige forretningsfolk. Det 

vurderes at der i Brøndby IF’s tilfælde kan stilles forskellige krav til fodboldklubben i forhold til aktieselskabet, 

da der er forskellige forpligtelser og forventninger forbundet med. Virksomheden vil dog blive analyseret som 

én samlet identiet, selvom visse dele og egenskaber naturligvis er vigtigere for visse stakeholdere. 

Traditionelt set, taler man om de forventninger forbrugere har, til produkter fra en bestemt virksomhed, og 

hvordan opfattelsen, og deraf brandet, kan blive påvirket alt efter forbrugerens oplevelse (Apéria & Back, 

2004, s.190). Hvad der forventes kan afhænge af, hvilken identitet virksomheden ønsker at have. Opstår der 

et hul (gap) mellem denne identitet, og den identiet der rent faktisk opfattes af forbrugeren, kan 

virksomheden blive nødsaget til at reagere. I analysen vil virksomhedens identiteter blive gennemgået via 

AC3ID-testen, for at kortlægge de forventninger der er til Brøndby IF. Afslutningsvist, vil analysen blive holdt 

op imod den kommunikation der har foregået til stakeholderne under kriserne, for at se hvor det, populært 

sagt, gik galt. 

 

2.6.4 Web 2.0 og det nye marketingparadigme 

Internettets udvikling, især over det seneste årti, har resulteret i øget fokus på social interaktion mellem 

individer. Dette er et overordnet tema for specialet, og derfor ses det nødvendigt at sætte de præcise 

rammer op. 

 

Der tales om et Web 2.0, og den øgede kommunikation, der finder sted mellem virksomheder og forbrugere 

kaldes virksomhedskommunikation 2.0. Stort set alle virksomheder har i dag social media managers, der 
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beskæftiger sig med kommunikationen på de sociale medier (Coombs, 2014), at dette er blevet en naturlig 

del af moderne kommunikation, kan kaldes at virksomhederne også har ramt en overordnet version 2.0 

(Bovée et. al, 2012, s. 53.). Brøndby IF er en moderne organisation, med aktive profiler på de største sociale 

medier. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube og LinkedIn kan nævnes som de største. Her er Brøndby IF, 

baseret på antal følgere, nummer to i Danmark på alle medier, efter FC København (se bilag 2). 

 

Dette har dog også medført øget pres på kommunikationsstrategien, i det der nu kan tales om digital retorik. 

Handa (2014) forklarer:  Digital rhetoric – rhetoric that covers multimediated documents – builds on, uses the 

same cues, already existing forms of traditional rhetoric. I dette speciale, vil der ikke blive gået I dybden med 

de klassiske retoriske elementer, det er dog vigtigt at påpege at man overordnet set, bruger mange af de 

samme virkemidler i virksomhedskommunikation 2.0, som man gjorde førhen. 

 

Web 2.0s indtog har som nævnt ændret den kommunikation der foregår mellem virksomhed og kunderne, i 

Brøndby IF’s tilfælde er kunderne primært fans. Da alle nu er i stand til at kommunikere med praktisk talt 

alle, skaber det også ændringer på den klassiske word-of-mouth marketing (WoM), idéen at kunder fortæller 

hinanden om brands og virksomheder, som deres modtagere så går ud og benytter sig af. McKinsey & 

Company (2010) har opstillet tre typer WoM: 

 

- Oplevelses-relateret: Den mest almindelige type WoM. Et klassisk eksempel på den oplevelses-

relaterede WoM, er når en kunde har haft kontakt til et brand og oplevelsen har været anerledes 

end forventet, positivt såvel som negativt. Dette kan være når fans udtaler sig til generelle medier, 

eller bruger deres private profiler på sociale medier, til at udtrykke holdninger til Brøndby IF. 

-  Consequential: Kunder der udsættes for klassisk marketing, såsom reklamer og kampagner, og 

derefter fortæller andre hvad reklamen fortæller om brandet. 

-  Intentionel: Denne type WoM finder sted, når virksomheder ansætter folk til at skabe positive 

omtale. Dette kan være en berømthed der bruger produkter fra en bestemt virksomhed. Det kan 

også være bloggere eller anmeldere, der bliver betalt for at skabe positiv omtale af et produkt eller 

brand. 

 

Den bedste WoM-marketing er, når kunder hører noget positivt fra nogen de kender. Det er, ifølge McKinsey 

& Company, stadig den mest influerende form for WoM-marketing. Det der er de sociale mediers store 

styrke, er at man kan få holdninger fra flere tusinde personer omkring et produkt eller virksomhed, og dette 
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kan trods alt virke mere troværdigt, end en anbefaling fra en bekendt. Alt dette skaber basis, for det 

opdaterede marketing/kommunikationsparadigme, når et brand omtales. Det ser således ud. 

 

 

Figur 2: Det nye marketingparadigme 

 

Virksomheder der ønsker at styrke deres brand, skal stadig benytte reklamer og markedsføringsfolk. 

Tilføjelsen er fremkomsten af sociale medier. Førhen ville en besked nå forbrugeren som sidenhen ville 

sprede budskabet. Web 2.0 påvirker kommunikationen på to måder. For det første, er det blevet langt 

nemmere at dele sin holdning til en virksomhed, dens produkt, brand eller handlinger og for det andet, kan 

man dele denne holdning direkte med virksomheden, på et offentligt forum. Der er altså kommet et direkte 

virksomhed-til-kunde og kunde-til-virksomheds-aspekt, der kan lægge langt mere pres på virksomheden end, 

eksempelvis, klager via brev eller e-mail. Det øgede antal kanaler for omtale, bliver kun vigtigere af, at være 

virksomheder der tiltrækker stor medieinteresse i forvejen, som fodboldklubber er. 

 

Da web 2.0’s indflydelse er et overordnet tema for specialet, vil ikke blive analyseret for sig, men vil være 

integreret i de andre analyseafsnit. 

 

2.7 Porter’s Five Forces 

For at kunne vurdere Brøndby IF’s position på det nuværende marked, skal der tages højde for de forskellige 

eksterne faktorer de kan påvirkes af. Dette gøres ved hjælp af Michael Porters (2008) model Five Forces som 
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søger at systematisere disse faktorer i enhver konkurrencesituation. Modellen vil blive introduceret i afsnit 

3.2 Modellen vil blive introduceret og benyttet til analysen i kapitel 3. 

 

2.8 Fravalg af teorier 

Det er de færreste studier der har plads til alle teorier inden for dets fagområde. Derfor er de beskrevne 

teorier og frameworks også bevidste valg, på bekostning af fravalget af andre. Eksempelvis kunne en SWOT- 

eller PESTLE-analyse have opstillet Brøndby IF’s situation på anden vis. Det vurderes dog at de aspekter 

Porter’s Five Forces kortlægger, er dem der er findes mest relevante for problemformuleringen. For 

fremtidige studier, kunne det også være relevant at gå mere i dybden med Brøndby IF’s brand via eksempelvis 

en brand equity model. Denne model ville kunne redegøre for hvad Brøndby IF’s brand består af, hvor loyale 

deres kunder er og i hvor høj grad de indgår i potentielle kunders bevidsthed. Det er dog fravalgt i dette 

speciale, primært fordi der her fokuseres på det udtrykte og opfattede brand, og ikke i så høj grad på andres 

kendskab til det. Til sidst kunne man lave en mere retorisk analyse, med fokus på specifikke ordvalg og 

pragmatik, for at analysere de meddelelser Brøndby IF og medier kom med undervejs. 

 

2.9 Case-baseret analyse 

Som nævnt i indledningen, vil forskellige cases, hvor Brøndby IF er involverede, være omdrejningspunktet for 

dette speciale. De cases der udvælges vil blive valgt med det formål, at de skal eksemplificere problematikken 

i Brøndby IF’s kommunikationsstrategi, eller de udfordringer det kan give. Der udvælges derfor cases, der 

bevist belyser specialets problemstillinger (Yin 2003, s. 13), omkring at kommunikationen kunne have været 

mere optimal end den var i den givne case. Denne fremgangsmåde kræver en screening af flere cases, for at 

finde dem der er mest relevante, til at belyse den givne hypotese. Valget af metoden skyldes for det første, 

at det naturligvis ikke er i al kommunikation, at Brøndby IF har handlet uhensigtsmæssigt og for det andet, 

at det ikke er alle sager klubben har været involveret i, der er lige interessante.  

De tre udvalgte cases vurderes at give indblik i forskellige problemstillinger belyst af forskellig teori. Efter de 

overordnede præsentationer i afsnit 2.10-2.12, vil der kontinuerligt blive refereret tilbage til dem, alt imens 

der gives yderligere oplysninger, når de findes relevante for den givne del af analysen. 
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2.10 Case 1: Kasi-affæren 

I 2008 meddelte Brøndby IF at de havde indgået en ”historisk sponsoraftale” med virksomheden Kasi-Group 

(Brondby.com 10). Aftalen skulle gælde i 5 år og indbringe Brøndby IF et trecifret millionbeløb i samme 

periode. Det eksakte beløb blev aldrig oplyst, men der blev gættet på omtrent 125 millioner (finans.dk, 2008). 

Udover selve sponsoraftalen mellem Kasi-Group og Brøndby IF, forelå der også en aftale om, at 

sponsorpladsen på forsiden af spilletrøjen ville blive overladt til nonprofitorganisationen Unicef, som også 

ville få andre fordele af deres samarbejde med Brøndby IF (Nielsen, 2007.dk). Sponsoratet endte dog med at 

blive opsagt allerede i 2010. En del begrundelsen for opsigelsen var, at den ikke skulle stille Brøndby 

økonomisk ringere end hvis det var fortsat. Baggrunden skulle være at Jesper Nielsen, bedre kendt som Kasi-

Jesper, ville rette fokus mod nye markeder og derfor ikke kunne fortsætte sponsoratet (Bech, 2009). 

Kasi-Jesper havde flere gange i løbet af perioden udtrykt sin undren over, hvordan klubben blev ledet, samt 

givet kritik i medierne af spillere han ikke mente præsterede godt nok. Derudover blev der flere gange sået 

tvivl omkring hvorvidt Kasi-Group rent faktisk havde pengene til det enorme sponsorat, hvilket skabte 

negative overskrifter for virksomheden og efterfølgende Brøndbys IF. Sidst men ikke mindst, gjorde det 

enorme sponsorat, at Brøndby IF ændrede ambitionerne og, i visse fans øjne, den identitet klubben var 

bygget op om. Man blev en såkaldt ”købeklub”, hvilket ikke faldt i lige god jord hos alle. På trods af de store 

indtægter, skiftede retorikken blandt visse journalister og fans hurtigt fra at være overvejene positive, til 

mere kritiske. Disse issues blev tildelt en stor del af skylden for det afbrudte sponsorat. 

Kasi-affæren bød altså på både gode og dårlige nyheder for Brøndby IF. Et stort sponsorat og en aftale med 

Unicef gav positiv omtale. Undervejs udviklede tingene sig dog til lidt af en magtkamp, mellem nøglepersoner 

i Brøndby IF’s bestyrelse, og Kasi-Jesper der søgte væsentligt mere indflydelse, end en sponsor normalt har i 

en dansk fodboldklub. Derudover opstod der en uoverensstemmelse mellem klubbens og dens fans værdier, 

og hvad der skete. En klub med et stærkt fællesskab og fokus på udvikling af talenter blev til en klub der 

investerede utrolig mange millioner i spillere. Netop denne strategi er noget, mange af Brøndby IF’s fans 

påpeger som en del de ikke bryder sig om ved ærkerivalerne fra F. C. København. Der var altså et gap mellem 

hvordan klubben blev opfattet, og hvordan den ønskede at blive opfattet. 
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2.11 Case 2: Oscar-Gate 

På debatforummet SydSiden Online, finder der dagligt debatter sted, som omhandler Brøndby IF. Med 11.712 

registrerede brugere og over 500.000 indlæg (pr. 24.08.2016, bif-support.dk/sso), bliver mange af klubbens 

handlinger og fansnes meninger vendt og debatteret. Via et brugernavn kan fans og andre interesserede altså 

debattere disse ting anonymt. 

I perioden fra 31. august 2013, til 16. januar 2016, var der dog ét brugernavn der var lidt mere interessant 

end andre. Under profilen Oscar, havde Brøndby IF’s bestyrelsesformand Jan Bech Andersen også været en 

af dem, der havde blandet sig i debatten. Det havde han blandt andet gjort, ved at kritisere daværende 

træner Thomas Frank samt sportsdirektør Per Rud. Derudover havde Oscar-profilen flere gange forsvaret Jan 

Bech Andersen og derved omtalt sig selv i 3. person. Eksempelvis ved at påpege at Jan Bech ikke var 

”handlingslammet”, at han ikke havde Thomas Frank eller Per Rud (Google Docs, 2016), samt at brugeren 

vidste at Jan Bech gerne ville have mere fart og fysik ind på holdet. 

Markante holdninger til trænere og sportsdirektører er normalt i fodboldverdenen. Der var derfor ingen der 

bed synderlig mærke i, at profilen til tider var meget specifik omkring hvad Jan Bech Andersen ønskede. Dette 

ændrede sig dog den 29. august 2015, da Oscar opfordrede fans til at sende en e-mail til Jan Bech Andersen, 

og bede om et møde med ham. 3. marts 2016 (ibid.), opfordrede Oscar fans til at møde op på Brøndby Stadion 

dagen efter, for at få et møde med Jan Bech. En fan mødte op, og lagde efterfølgende et billede op på 

SydSiden Online. Det viste sig, at det var hold i historien, og at Oscar rent faktisk var Jan Bech selv. 

8. marts 2016, ramte dette så den generelle nyhedsoverflade, da FC Københavns fanradio og sidenhen Ekstra 

Bladet afslørede hvad der foregik (Thorsen, Wehlast, 2016). Nyheden tog fart og alle danske nyhedsbureauer 

lavede en historie om det. Selv i udlandet vakte det opsigt (Bech, 2016). Hele sagen medførte også at Thomas 

Frank, der altså var et af målene for den anonyme kritik, valgte at opsige sin stilling med øjeblikkelig virkning, 

samt at Jan Bech trådte tilbage som bestyrelsesformand (Martinsen, 2016). Hele sagen skabte altså kaos 

sportsligt, da ungdomstræner Auri Skarbalius måtte overtage førsteholdets træning efter Thomas Frank 

sagde op. Den satte også spor i opfattelsen af Brøndby IF og deres troværdighed over for omverdenen og 

ikke mindst ansatte i klubben. Det var ikke anset som synderlig professionelt, at en bestyrelsesformand i den 

grad begik karaktermord, endda anonymt. Selvom Jan Bech Andersen trådte tilbage som 

bestyrelsesformand, blev han stadig siddende i bestyrelsen, dog som regulært medlem. Dette splittede også 

nogle af Brøndby IF’s fans. Jan Bech var vellidt, da han havde store ambitioner på klubbens vegne, men 

samtidig mente mange, at man ikke kunne have en mand siddende, som havde undergravet nøglepersoner i 

virksomheden. Der skulle altså arbejdes på flere fronter hos Brøndby IF’s kommunikationsafdeling, for at 

rette op på skaderne. 
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2.12 Case 3: Feriepengesagen 

11. september 2011 blev Brøndby IF dømt til at betale 23.398.754 kroner i feriepenge, ferietillæg og pension 

til 57 af deres daværende og tidligere spillere (tipsbladet, 2011). Kombineret med tilgodehavender til Kasi-

Group og nedskrivninger, var det med til at give Brøndby IF et underskud på 240,9 millioner i regnskabsåret 

(Kvartalsrapport 2012). De knap 23,4 millioner virker som en brøkdel af underskuddet, men da de var 

uventede, og derfor ikke kalkuleret med i budgettet, havde det en stor effekt. 

Afgørelsen vakte opsigt, da den skulle danne præcedens for over 1.500 lignende sager i omtrent 40 danske 

fodboldklubber (Ritzau, 2011). Det der var det store samtaleemne i sagen var, at det var en teknikalitet der 

blev afgørende. Klubberne havde udbetalt de pågældende feriepenge, det var blot gjort som sign-on fees og 

løn i stedet (Brondby.com 8). Dette var i strid med overenskomsten og derfor blev klubberne dømt til, at 

betale feriepenge der, teknisk set, allerede var udbetalt, men kaldt noget andet. Da Per Bjerregaard, 

medstifter af Brøndby IF og generelt stor personlighed i dansk fodbld, var med til at forhandle 

overenskomsten på plads, der indeholdte den inkriminerende paragraf, mente mange at der ikke kunne være 

nogen undskyldninger fra Brøndby IF’s side i sagen.  

Brøndby IF var ikke tilfredse med kendelsen (ibid.). Den havde dog afgørende indflydelse på økonomien, i det 

klubben i januar 2013, måtte meddele at de ikke kunne udbetale løn, før der var styr på sagen (brondby.com 

8). Som nævnt ovenfor, påvirkerede den også årsregnskabet betragteligt. 

Denne krise var altså mere økonomisk af karakter. Der var dog stadig kommunikativt arbejde der skulle 

udføres, da der på fora og generelt, blev sået tvivl om, hvorvidt Brøndby IF’s økonomi kunne køre rundt. 

Dette var man nødt til at mane til jorden, for at undgå beskadigelse af virksomhedens brand, samt 

troværdighed generelt. Ydermere stod man med spillere der gjorde krav på penge klubben reelt set ikke var 

forberedt på at skulle betale dem. Da fodboldklubber er meget offentlige, blev disse debatter også kørt via 

interviews i medierne og kunne ikke kun holdes bag lukkede døre. Dette satte pres på kommunikationen, 

som vil blive påvist i analyseafsnittet. 

Nu da den teoretiske referenceramme er opsat, og nøglecases præsenteret, vil de følgende kapitler analysere 

Brøndby IF’s udfordringer og handlinger. Startende med en brancheanalyse. 
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Kapitel 3: Brøndby IF’s markedssituation 

 

3.1 Virksomhedspræsentation af Brøndby IF 

Fodbold har altid været kerneforretningen i Brøndby IF og det er også på denne del af forretningen specialets 

fokus vil ligge. Til fans sælger Brøndby IF sæsonkort, billetter samt merchandise fra fanshoppen. Derudover 

sælges der mad, drikke og snacks på kampdage, samt i sportscaféen ”1964” på dage både med og uden 

kampe. 10,07 % af klubbens omsætning kom i 2015 fra merchandise m.v. (årsrapport 2015). 

Fodboldbranchens største indtægtskilder, hvis der ses bort fra transfers, kommer dog fra billetsalg, TV-, 

præmie- og sponsorindtægter. I Superligaen fordeles der hvert år en pulje blandt klubberne i TV-penge. 

Denne pulje består af en solidaritetspulje, der deles ligeligt op (74,4 mio. kr.), en pulje hvor klubberne 

belønnes for at være Tv-stationernes førstevalg til live-transmissioner (59,6 mio. kr.) samt en præmiepulje 

der belønner klubberne, når de vinder (225.000 kr.) eller spiller uafgjort (100.000 kr.). Sidst men ikke mindst, 

belønnes klubberne tre gange i sæsonen, for deres placering, hvilket kan give op til 5,9 millioner kroner i 

præmiepenge (Hansen, 2016)1. I 2015 stammede 39,88 % af Brøndby IF’s omsætning fra disse kilder. 

Derudover stod sponsorater for 28,42 %. Således stammede over 78,37 % af omsætningen fra sportslige 

aktiviteter og resultater, hvilket understreger at fodbold er kerneforretningen. Selvom fodbold generelt er 

en underskudsforretning (bilag 3), er det altså her Brøndby IF uden tvivl har, og bør have, størst fokus. 

3.1.1 Klubbens værdier, mission og vision 

Disse parametre udvikler sig for alle virksomheder over tid, i takt med at konkurrencesituationen og andre 

forhold ændrer sig. Da værdier er meget grundlæggende for en virksomhed, er disse ofte mindre tilbøjelige 

til at ændre sig, alt imens missionen kan variere, alt efter markedspositionen på et givent tidspunkt (Kring, 

2002). Da tingene hurtigt kan ændre sig i fodbold, er missionen for 2005s Brøndby IF, ikke den samme som 

for 2015. Specialet fokuserer på fortidige handlinger, for at kunne redegøre for hensigtsmæssige strategier i 

fremtiden. For at implementere disse, giver det derfor mest mening at præsentere de nuværende værdier. 

Brøndby IF’s værdier bygger på fire kernepunkter: 

 

 

 

                                                           
1 Pr. 2016 er Superligastrukturen ændret, hvilket også medfører ændringer i præmiepenge 
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Passion, vi har overskud og evner at smitte hinanden og vores omgivelser med begejstring og glæde. 

Mod, vi vil flytte grænser og udfordre hinanden. I vores omgang med omverdenen er vi åbne og transparente. 

Fællesskab, vi vil udgøre et endnu større fællesskab og styrke vores position som Superligaens største 

fodbold-familie. Vi tror på dialog, inklusion og forskellighed. 

Kvalitet, vi vil hver dag sikre lidt mere kvalitet i vores arbejde til gavn for alle i og omkring Brøndby IF, 

herunder medarbejdere, spillere og samarbejdspartnere. 

 

I årsrapporten formulerer Brøndby IF deres mission således: 

 

”Gennem benhårdt arbejde og en passioneret indsats skaber vi unikke fodboldoplevelser samt sportslige og 

økonomiske resultater, der sikrer værdi for aktionærer, fans, medlemmer og samarbejdspartnere. Hver eneste 

dag fokuserer vi på at gøre det bedre end dagen før, arbejder sammen og har mod til at udfordre os selv og 

være ærlige omkring vores ambitioner. Det gælder alle i klubben.” 

 

Visionen for Brøndby IF er, at blive den bedste fodboldklub I Danmark. 

 

3.1.2 Strategiske mål 

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2015, var der ingen strategi indføjet, som det ellers 

var kutymen i årene op til. Dette kom dog senere på året og blev præsenteret som ”strategi 6.4” 

(Brondby.com 5). Denne indeholdte følgende punkter for fremtiden: 

2016-2019: Bæredygtig udvikling 

 Brøndby IF skal hvert år opnå en sportslig placering i Superligaens mesterkskabsslutspil 

 Brøndby IF skal udbygge troværdigheden 

 Brøndby IF skal forstærke fællesskabet 

 Brøndby IF skal opnå økonomisk ligevægt i slutningen af perioden (2019) og samtidig reducere den 

rentebærende gæld med minimum 8 mio. kr. pr. år 

 

3.2 Brancheanalyse for Brøndby IF 

I ethvert virksomhedsmiljø, er der en række eksterne faktorer, der skal tages hensyn til når der skal tages 

beslutninger. I fodboldbranchen er dette ingen undtagelse. konkurrerende klubber, sponsorer, spillere og 
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mange flere parter udgør et miljø, der til tider kan være fyldt med risici. For dette speciales vedkommende, 

er det derfor fundet hensigtsmæssigt, at foretage en brancheanalyse af Brøndby IF og dansk fodbold, for at 

specificere hvilke faktorer der spiller ind. Analysen vil blive baseret på økonom og forsker Michael Porters 

”Five Forces”-model, der tilgår de faktorer der påvirker en given konkurrencesituation. Disse fem faktorer er 

som følger: 

 Rivalisering blandt eksisterende firmaer 

 Leverandørenes forhandlingsstyrke 

 Truslen fra nye udbydere 

 Købernes forhandlingsstyrke 

 Konkurrence fra substituerende produkter 

Disse faktorer påvirker alle markedet, som vist i nedenstående figur: 

 

Figur 3: Oversigt over Porters fem markedskræfter i en given konkurrencesituation (Andersen et. al., 2011 

s. 226) 

Modellen giver et godt overblik over konkurrencesituationen. I sportsbranchen, herunder i fodbold, er 

modellen stadig yderst brugbar, der skal blot tages visse forbehold. Disse vil blive forklaret i følgende afsnit, 

hvor Brøndby IF’s markedssituation analyseres. 
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3.3 Rivalisering blandt de eksisterende firmaer - Det sportslige 

Fodboldklubber findes i hele Danmark. Ud fra sportslige resultater og økonomiske forudsætninger, giver det 

dog mest mening, kun at forholde sig til klubber i den danske Superliga. Generelt om markeder siges det, at 

hvis konkurrencen er hård, vil profitten falde, da en virksomhed vil være nødt til at sænke prisen på 

produktet, for at følge med markedskræfterne (Porter, 2008, s. 32). Den danske Superliga bestod i perioden 

1995-2016 af 12 hold, der alle spillede mod hinanden 3 gange, hvorefter der blev fundet en mester og to 

nedrykkere (Heide-Jørgensen, 2015). Selvom der er forskel i økonomi, målsætninger og konkurrenceevne, er 

der altså 11 konkurrenter på højeste niveau2. Der er konkurrence om placeringer og deraf følgende præmie- 

og TV-penge, samt kvalifikationsmuligheder til internationale turneringer.  

En gammel floskel i fodbold er, at ”så længe bolden er rund kan alting ske”. Underforstået, at alle kampe er 

svære og at alle kan vinde over alle. Dette er naturligvis sandt, da der ofte sker sportslige overraskelser. Det 

er dog klart, at klubber som FC København, FC Midtjylland og Brøndby IF der alle har, eller i lange perioder 

har haft, ambitioner om mesterskabet, selvom Brøndby IF’s ambitioner er nedtonet de senere år (Nielsen, 

2016), ser hinanden som de største konkurrenter. Dette skal ses i modsætning til klubber som Silkeborg IF, 

AC Horsens og Lyngby BK, som i de fleste sæsoner i Superligaen, har haft som mål at undgå nedrykning til 1. 

division (ibid.). 

 

3.4 Rivalisering blandt de eksisterende firmaer - spillerne 

Ud over de rent sportslige resultater, konkurrerer klubberne også om spillere. Dette gælder både spillere, 

der er tiltænkt at gå direkte ind på førsteholdet, men i høj grad også ungdomsspillere. Den første gruppe 

kræver som oftest de største enkeltinvesteringer, eksemplificeret ved indkøbene af Andreas Cornelius (35 

millioner kroner, fra Cardiff til FC København) Aílton Almeida (22,5 millioner kroner, fra Örgryte til FC 

København) og Jonas Borring (21 millioner kroner, fra OB til FC Midtjylland) (Nielsen, 2015). Alt imens 

investeringer i unge talenter, både i køb og udvikling, oftest kræver mindre beløb, men mere tid. Det kan dog 

ende med at give den største profit. Dette eksemplificeres ved salg fra Superligaklubber af Andreas Cornelius 

(75 millioner kroner, (Fra FC København til Cardiff), Daniel Agger (67 millioner kroner, fra Brøndby IF til 

Liverpool FC) og Christian Poulsen (57 millioner kroner, fra FC København til Schalke 04) (Bech, 2016). Fælles 

for alle tre spillere er, at de spillede det meste af deres barn- og ungdom i den klub de blev solgt fra. Det har 

altså krævet tid at udvikle dem for at opnå den profit der blev opnået. Det har krævet investeringer i 

                                                           
2 Fra sommeren 2016, er Superligastrukturen ændret til 14 hold, med nedryknings- og mesterskabsslutspil. Dette er 
dog ikke relevant for den periode, specialet omhandler.  
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ungdomstrænere og faciliteter, men ikke umiddelbare ekstrainvesteringer i den enkelte spiller, da de blot 

var en del af et hold der i forvejen blev trænet. 

Superligaen ses oftest som en udviklingsliga, idet de største profiler sælges til større klubber i udenlandske 

ligaer, der har større økonomi. Dette kan ses ved at rekorderne for de største spillersalg, langt overstiger 

rekorderne for største spillerkøb. Der vil altså være økonomisk interesse for alle klubber i Superligaen i at 

tiltrække de største talenter, da dette kan give stort overskud på den lange bane. 

Brøndby IF har, som salget af Daniel Agger eksemplificerer, haft en stærk position når det kommer til salg af 

spillere. Da enkelte spillersalg ikke fremgår af regnskaber, er priserne som regel gætværk fra medierne. I 

nyere tid kan dog nævnes salg af Riza Durmisi til Real Betis for 15 millioner kroner (Abolhosseini, et. al., 2016) 

og Lukas Hradecky til Eintracht Frankfurt for 18 millioner (Helkov, 2016). Brøndby IF klarer sig derfor 

udemærket, når det kommer til indtægter fra salg af spillere. 

 

3.5 Rivalisering blandt de eksisterende firmaer - Kunderne 

Kundegruppen kan for fodboldklubber deles op i to parter: sponsorer der betaler for eksponering af deres 

brand, samt naturligvis fans der betaler for at komme på stadion, for at se transmissioner af kampene i TV 

eller for merchandise. Da fodboldfans ikke er kendt for at skifte hold, har Brøndby IF relativ stor 

forhandlingsstyrke over for gæsterne, idet det forventes at mange af dem fortsat vil se kampene enten på 

stadion eller i stuerne. 

Sponsorer betaler for eksponering af deres brand, samt hvad de bliver kædet sammen med. Sponsorpenge 

er en vigtig del af enhver professionel fodboldklubs økonomi, hvilket kommer til udtryk ved, at 

sponsorindtægter i gennemsnit har stået for 38,76 % af Brøndby IF’s omsætning i perioden 2000-2015 (bilag 

1). Her er der noget større konkurrence end der er om fans, idet virksomheder oftest er mest interesserede 

i at sponsorere det mest eksponerede brand, samt et brand der bringer gode associationer (Villeman & 

Andersen, 2014). Forhandlingsstyrken mellem Brøndby IF og sponsorerne, kan derfor påvirkes af, i hvor høj 

grad de spiller kampene der tiltrækker flest fans og flest seere i TV. Gode sportslige resultater og høj 

eksponering, giver Brøndby IF gode vilkår, når der forhandles kontrakter med sponsorer. Dårlige resultater, 

tilskueruroligheder, samt ledelsesmæssige problemer, kan derimod påvirke forhandlingskræften negativt, 

idet sponsorer kan være mindre tilbøjelige til at betale for at blive associeret med Brøndby IF og deres brand. 

Dette udledes af de faldende sponsorindtægter der har været, de senere år (bilag 1). Økonomien i 

Superligaen er generelt ikke har været god de senere år (Storm, 2016). Det vurderes dog stadig at de nævnte 
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faktorer har haft en hvis effekt på Brøndby IF’s økonomi, ud over den generelle nedgang i indtægter for 

Superligaen.  

 

3.6 Leverandørernes forhandlingsstyrke 

I lighed med de andre markedskræfter, kan en fodboldklubs leverandører deles op i to grupper, der begge 

påvirker økonomien og markedsmulighederne. Den første gruppe består af andre klubber i ind- og udland på 

alle niveauer, andre klubbers spillere, samt spillerenes agenter. Disse parter har direkte indflydelse på 

Brøndby IF både sportsligt og økonomisk. Den anden gruppe er leverandører af mad, drikke og 

sikkerhedspersonale på Brøndby Stadion. Disse har indgået kontraktuelle forhold med Brøndby IF, om at det 

kun er deres produkter og personale der benyttes på stadion og påvirker således Brøndby IF økonomisk, men 

har ingen indflydelse på det sportslige.  

En leverandørs forhandlingskraft påvirkes i høj grad af, om produktet der leveres kan findes tilsvarende andre 

steder, samt hvor dyrt det er, at skifte leverandør (Porter, 2008, s. 29). En fodboldspiller er naturligvis unik, i 

det der er tale om en enkeltperson. Der kan dog snakkes om en generel type fodboldspillere, hvilket kan gøre 

det mere generelt. Ønskes en specifik spiller, er forhandlingskraften ofte størst hos spilleren, idet han ikke 

kan erstattes. Ønskes der en specifik type, eksempelvis en midtbanespiller med specifikke spidskompetencer, 

kan der laves en liste over mulige emner, hvilket giver Brøndby IF større forhandlingskraft, idet de allerede 

har alternativer klar, hvis en forhandling mislykkes.  

Forhandlingsstyrken hos den første gruppe varierer utrolig meget. En spiller der ønsker at komme til en 

anden klub, dette værende Brøndby IF eller en anden, kan selv eller gennem sin agent, lægge pres på sin 

nuværende klub for at kunne forhandle om en kontrakt. Dette så man i 2013, da walisiske Gareth Bale lagde 

pres på sin daværende klub Tottenham Hotspur, for at få lov til at skifte til Real Madrid (Fifield, 2013). Dette 

giver købende klub stor forhandlingskraft, da produktet (spilleren) selv arbejder på at komme til 

virksomheden. Omvendt har leverandørerne stor forhandlingskraft, hvis spilleren skal overtales til at skifte. 

Her kan sælgende klub som regel kræve flere penge for spilleren, idet han ikke prøver at overbevise dem om, 

at få lov til at rejse. Samtidig kan spilleren selv, og dennes agent, stille større krav til en eventuel kontrakt 

med en potentiel klub, hvilket kan resultere i større udgifter, og derved større risiko for at den enkelte spiller 

ikke har været pengene værd. Forhandlingskraften med denne leverandørtype varierer altså utrolig meget, 

fra køb til køb og har potentiel stor indvirkning på enhver fodboldklubs økonomi. 

Den anden gruppe af leverandører, er ikke sportsligt involverede. Det er virksomheder som Domino’s pizza 

(dominos.dk, 2016), og Carlsberg (brondby.com 4).  Disse leverer mad og drikke til tilskuerne på kampdage. 



 28 

Her er fordelingen af forhandlingsstyrken i høj grad påvirket af det gennemsnitlige antal tilskuere der kommer 

til en given kamp. Desto flere tilskuere, desto større salg af varerne, og derved større interesse for at sælge 

på stadion. Brøndby IF har en fordel, idet produkterne er mere generiske at der derfor findes mange 

alternativer til produkterne. Dette gør det relativt lette at udskifte, såfremt kontraktforholdende tillader det, 

hvilket sætter Brøndby IF i en positiv forhandlingsposition. 

 

3.7 Konkurrence fra substituerende produkter 

På et givent marked vil der ofte være flere produkter der kan opfylde samme formål for kunden (Porter, 

2008, s. 27). Dette er især en vigtig faktor, hvis produktet kan erhverves billigere eller nemmere end det 

nuværende produkt (ibid.). En trussel kan være kampe involverende udenlandske klubber, eller konkurrencer 

i andre sportsgrene, der finder sted på samme tid. Generelt står Brøndby IF med den største 

forhandlingskraft, når det kommer til deres egne fans. Det vurderes at disse vil foretrække at se en kamp 

involverende Brøndby IF, frem for en anden sportsbegivenhed. Forhandlingskræften er dog mindre, når det 

kommer til sponsorerne og mere neutrale fodboldfans. 

Ved et sponsorat af en sportsklub, ønsker sponsorerne typisk at få deres brand eksponeret og eventuelt 

kædet sammen med værdierne i den enkelte klub. Eksponeringen kan dog variere utrolig meget. Ser man på 

tilskuere, er fodbold den suverænt mest populære sport i Danmark og har både mange udøvere (Ritzau, 

2013) og mange tv-seere og tilskuere (superstats.dk, 2016), Når det gælder landshold, er håndbold dog 

utrolig godt med. Dette skal også ses i lyset af, håndboldkampe involverende landsholdene, oftest vise på 

DR1 og TV2, der har større dækningsrate end kanaler der viser Superligaen (dst.dk, 2016). 

 

3.8 Købernes forhandlingskraft 

I forlængelse af muligheden for substituerende produkter, vurderes køberne ikke at have voldsomt stor 

forhandlingskraft. Dette skyldes at produktet der udbydes, ikke kan erstattes af et andet. En køber har høj 

forhandlingsstyrke, hvis et produkt eller et substituerende produkt udbydes hos andre virksomheder. Det 

skyldes at der vil være mulighed for at presse virksomhederne, eller holde øje med kampagner (Andersen et. 

al. 2011, s. 228). Hvis man som Brøndbyfan vil se favoritklubben spille, gøres det enten på stadion eller via 

videotransmission. Besøgende på stadion giver større omsætning per kunde, alt imens TV-seere i større 

mængder, er med til at fastholde Brøndby IF’s position som værende en af TV-kanalernes favoritter, hvilket 

resulterer i bedre sendetider og mere eksponering. Produktet kan altså erstattes for nogen, hvis der er en 
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sportsbegivenhed de finder mere interessant. Ønsker de dog kerneproduktet, kampe med Brøndby IF, har 

de ikke den store indflydelse på priserne, da det er et unikt produkt og derfor ikke kan erstattes. 

Der hvor Brøndby kan udfordres, er når nye potentielle kunder får interesse for sporten. Her vælger nogen 

favorithold ud fra geografisk placering, klubbens værdier eller sportslige resultater. Både lokalt og 

internationalt ses det, at de klubber der har størst succes, eller har haft det, også ofte har flest fans. Derfor 

kan sportslig succes, og det at blive associeret med en bestemt fodboldklub, som en del af kundens identitet, 

have stor indvirkning på, om en ny fodboldfan vælger at holde med, eksempelvis, Brøndby IF, FC København 

eller HB Køge. Mange påvirkes og vælger ud fra hvilken klub der er populær blandt venner og familie. Det 

vurderes at det er en klar fordel, hvis en klub giver positive associationer i stedet for negative, hvis interessen 

skal bevares.  

 

3.9 Konkurrence fra nye udbydere 

Om et marked er sårbart overfor nye udbydere og derved øget konkurrence, afhænger i stor grad af, hvilke 

adgangsbarrierer der er på et givent marked (Porter, 2008, s. 26). Kræver det store omkostninger, meget 

arbejde og skal der løbes store risici, vil chancen for at nye udbydere dukker op være mindre (ibid. s. 27). 

Sportsligt vil der hver sæson være nye udbydere i forhold til sæsonen før, idet to Superligaklubber rykker op, 

samt to rykker ned3. Da enhver ny fodboldklub skal starte i de lavere divisioner, kan de ikke lade sig gøre at 

skabe en ny konkurrent ud af det blå, hvilket kan være tilfældet i andre brancher, uanset investeringerne der 

måtte laves. En risiko, set fra Brøndby IF’s side, kunne være hvis et hold fra en fans geografiske nærområde 

rykker op i Superligaen. Dette har dog ikke vist sig som et problem indtil videre, idet Brøndby IF ikke har haft 

væsentligt færre tilskuere i sæsoner hvor HB Køge, Lyngby Boldklub og FC Vestsjælland (som er de geografisk 

tætteste hold, der ikke spiller kontinuerligt i Superligaen) har været oppe. Dette kan ses på nedestående 

tabel, alle tal er hentet fra Superstats.dk (2016): 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Dette er ændret i den nye Superligastruktur anno 2016. 
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Geografisk nærliggende klub(ber) i ligaen: Brøndby IF’s tilskuergennemsnit 

2009/10: HB Køge 12.630 

2010/11: Lyngby BK 11.211 

2011/12: HB Køge & Lyngby BK 11.788 

2012/13: Ingen 9.193 

2013/14: FC Vestsjælland 13.089 

2014/15: FC Vestsjælland 12.918 

2015/16: Ingen 10.890 

Tabel 1: Brøndby IF’s tilskuergennemsnit de seneste 7 sæsoner 

Konkurrence om tilskuerne fra nærliggende klubber, har altså vist sig ikke at have negativ indflydelse på 

tilskuertallet hos Brøndby IF. Variationerne ligger inden for hvad der kan forventes og påvirkes mere af 

sportslige resultater, end klubber i nærområdet. Dette kan ses ved at største fald i tilskuere, sker i sæsonen 

2012/2013, hvor Brøndby IF var tæt på at rykke ud af Alka Superligaen og først i sidste spillerunde, sikrede 

sig overlevelse (Andersen, 2013). Der er altså ikke umiddelbart stor risiko for, at Brøndby IF skulle miste fans 

til nye klubber. Da Brøndby IF har en stærk eksponering grundet tv-transmissioner og tilskuertal, har de stor 

forhandlingskraft over for sponsorerne. Dog har de seneste år påvirket dette, hvilket kan ses på de faldende 

sponsorindtægter de senere år (bilag 1). 

 

3.10 Hvordan er Brøndby IF’s markedsposition? 

Brøndby leverer et relativt unikt produkt. Fans af klubben kan ikke finde et tilsvarende produkt andre steder, 

alt imens kunder med en generel interesse i sport, eller en kommende interesse, har flere muligheder. Både 

i Danmark, i udlandet og via andre sportsgrene. Konkurrencesituationen adskiller sig på visse punkter i 

sportsverdenen fra andre brancher, blandt andet ved, at der ikke kan komme nye konkurrenter på topniveau. 

Selvom fodboldfans ses som ganske loyale, giver de eksisterende konkurrenter dog udfordringer. Dette 

gælder både når der skal tiltrækkes sponsorer, nye spillere eller leverandører til stadion. Mange fans vælger 

klub ud fra hvem omgangskredsen følger. For nye kunder, kan en fodboldklubs brand dog have indflydelse 

på, om vedkommende vælger at følge og støtte klubben økonomisk. Forbindes en klub med positive værdier, 

god stemning og gode resultater, vurderes det, at der er større chancer for at en førstegangsbesøgende på 

stadion, vil vende tilbage til produktet. Omvendt vil negative resultater, blandede brandassociationer og et 

svækket ry for omverdenen, gøre det svært at holde fast i en potentiel fan, eller få vedkommende til at vise 

interesse i første omgang. Brøndby IF har en stærk position i den danske fodboldverden, da ligger i top to på 

mange parametre. På trods af dette, er branchen overordnet set en underskudsforretning, hvilket stiller alle 
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klubber overfor store udfordringer. For at udvikle sig og vende tilbage til tidligere tiders storhed, skal klubben 

derfor kunne holde fast på nye fans over tid, tiltrække sponsorater der er store nok, og sælge spillere ofte 

nok til store nok beløber, til at den overordnede drift giver overskud. 

Succes for en fodboldklub, sætter den i en positiv forhandlingssituation over for fans, spillere, leverandører, 

sponsorer og andre stakeholdere. Hvilke af disse der kræver størst opmærksomhed varierer dog. Dette vil 

blive forklaret i næste kapitel. 
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Kapitel 4: Brøndby IF’s stakeholdermiljø 

 

Brøndby IF’s konkurrencesituation og de udvalgte cases er nu blevet redegjort for. Dette danner grundlag for 

at kunne udpege, hvem der er vigtigst for klubben at tage hensyn til, i forbindelse med de udvalgte cases. 

Dette vil blive vurderet ud fra stakeholder salience-modellen. 

4.1 Brøndby IF’s stakeholdere 

Som definitionen antyder, dækker begrebet stakeholder utrolig bredt. Det kan dække over økonomiske 

stakeholdere, såsom aktionærer, investorer, sponsorer og fans, samt sportslige og konkurrencemæssige 

stakeholdere, såsom spillere, konkurrerende spillere og andre klubber. Det kan være medierne, der lever af 

at skrive artikler, blandt andet om Brøndby IF, idet der er mere at skrive om får mere at skrive om desto mere 

der sker. Ej at forglemme, kan det være fans, der har en konstant interesse i hvad klubben foretager sig. Hvad 

enten det er negativt eller positivt. Generelt opdeles en virksomheds stakeholdere ud fra hvilken type 

interesse de har (Cornelissen, 2011 s. 43). 

 

 Interesse gennem ejerskab 

o Stakeholdere der besidder en form for ejerskab i virksomheden. Dette værende store og små 

aktionærer, samt ledelsen. 

 Økonomisk 

o Stakeholdere uden ejerskab, men stadig med økonomisk interesse og indflydelse. Dette 

dækker ansatte, kunder, fans, leverandører og konkurrenter. 

 Indflydelse 

o Stakeholdere der ikke har ejerskab eller økonomisk interesse. Deres primære interesse 

består i at virksomheden skal overholde reglerne. Det kan være organisationer der hjælper 

ansatte, såsom fagforeninger, politiske organisationer. I dansk fodbold er DBU og 

spillerforeningen de mest indflydelsesrige. 

 

Efter de generiske grupper af stakeholdere er identificeret ud fra den type interesse de har, begynder 

arbejdet med, at vurdere dem i forhold til hinanden. I dette speciale, vil Brøndby IF’s stakeholdere blive 

vurderet ud fra Stakeholder Salience-modellen. Formålet er at vurdere hvor vigtig en bestemt stakeholder er 

for virksomheden, ud fra den type indflydelse de har (Cornelissen, 2011 s. 45-48). 
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4.2 Vurdering af stakeholdere 

Hvor vigtig en specifik stakeholder er, vurderes ud fra deres krav og forhold til virksomheden. Det kan hjælpe 

bestyrelser til, at prioritere forskellige krav fra forskellige stakeholdere, så det er muligt at vurdere hvilket 

krav der bør få mest eller hurtigst opmærksomhed (Agle, et. Al, 1999, s. 508). 

Modellen der vises nedenfor, kan bruges netop når en virksomhed har brug for at prioritere, hvilke 

stakeholderes der skal tages størst hensyn til. Stakeholderne vurderes ud fra tre forskellige attributter. 

Navnligt, hvor meget magt (power) de har, hvor presserende deres krav er (urgency) samt i hvor høj grad 

disse krav er berettigede (legitimate). En stakeholder med et presserende krav, som i andres øjne, er 

retfærdigt og som samtidig har magten til at lægge pres på virksomheden gennem især økonomiske faktorer 

eller omtale, kræver naturligvis en hurtig reaktion fra organisationen (Cornelissen, 2011 s. 46). Dette 

opsættes på følgende måde: 

 

Figur 4: Stakeholder salience-modellen 

 

En stakeholder kan ændre type, i takt med at krav og indflydelse ændrer sig. 
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4.2.1 Latente stakeholdere 

Latente stakeholdere besidder kun en enkelt attribut. Så længe dette er tilfældet, kræver de som regel ikke 

særlig handling fra virksomheden. Truslen fra latente stakeholdere ligger i, at mange af dem hurtigt kan 

tilegne sig en attribut yderligere, hvilket gør dem til en større trussel. Derfor skal de stadig overvåges. 

 

 

Dormant 

De dormante stakeholdere besidder en form for magt, opnået via en anseelig formue, de rette forbindelser 

eller militær magt (Cornelissen, 2011, s. 47). De har redskaberne til at lægge pres på en virksomhed eller 

organisation, men de blander sig typisk ikke i organisationens handlinger. Det at de har magt, gør altså ikke 

stakeholderen vigtig for virksomheden i sig selv, så længe de ikke søger at udøve magten. Søger en dormant 

først at påvirke virksomheden og stiller krav, vil de bevæge sig over som værende dominante stakeholdere 

(Mitchell, 1997, s. 875). I Brøndby IF’s tilfælde inkluderer dormante stakeholdere det danske fodboldforbund 

Danmarks Boldspils Union og de internationale fodboldforbund FIFA og UEFA. Disse organisationer blander 

sig ikke i klubbernes daglige gøren og laden, så længe reglerne overholdes. Det samme kan siges om 

sponsorer. Betales regningerne og den aftalte eksponering overholdes, vil de ikke søge at stille krav til 

Brøndby IF. Ved brud på løfter eller juridiske rammer, kan de dog ændre type. Dette så man i Kasi-affæren 

og Feriepengesagen. Da Kasi-Jesper søgte at påvirke den sportslige ledelse i Brøndby IF, da han mente den 

sportslige udvikling ikke gik hurtigt nok, eller var ambitiøs nok. Her stillede han krav som ikke alle mente han 

havde ret til at stille. Han søgte derved at udnytte den magt det gav at påvirke en virksomheds budget i så 

positiv en grad som han gjorde med sponsoratet. Spillerforeningen ændrede også type under 

feriepengesagen. Da spillerforeningen til daglig sørger for spillers rettigheder bliver overholdt 

(spillerforeningen.dk), ganske som en almindelig fagforening, søger den altså ikke at udøve sin magt, så længe 

reglerne bliver overholdt. Da denne under feriepengesagen mente at mange klubber i dansk fodbold ikke 

havde overholdt reglerne, blev der altså fremsat krav, hvilket ændrede foreningens stakeholdertype til den 

dominerende. 

 

Demanding 

Demanding stakeholdere kendetegnes typisk ved, at de ikke har nok støtter i ryggen, til at være en reel 

trussel. Dette skyldes enten at de ikke har indflydelsen til at samle støtter og derved lægge pres på 

organisationen, eller at deres krav ikke er legale eller betragtes som værende meningsløse eller useriøse i 

andres øjne. Det kan være mindre fangrupperinger der har bestemte holdninger, men ikke nok støtter til at 

klubben behøver tage notits af dem. Så længe de ikke får medvind, og derved glider over i en anden kategori, 



 35 

vil de som regel ikke være meget andet end et irritationsmoment (Mitchell, 1999 s. 875). Som vi vil se i afsnit 

4.2.3, er dette dog sket flere gange. Det kan også være fodboldfans der kritiserer Brøndby IF på et online-

forum eller andet socialt medie. Så længe der ikke fremsættes påstande, der kræver en reaktion eller får den 

almene presse til at lægge pres på Brøndby IF, kræver det ikke stor opmærksomhed. Forskelligt software fra 

eksempelvis Infomedia (2016), Falconsocial (2016) eller mange andre, gør det muligt at overvåge hvad der 

skrives på sociale medier og i pressen. På fora vil det kræve mere intens overvågning hvis alt skal med. Når 

først en demanding stakeholders krav opnår støtte nok, enten på et forum eller ved at blive spredt i andre 

medier, skifter stakeholderen type, idet der vil være tale om at der er opnået en form for legitimitet. Det sker 

hvis nok mennesker støtter op om kravet, til at det er nået ud over det enkelte forum. 

 

Discretionary 

Denne gruppe dækker over stakeholdere, der forsøger at stille krav til virksomheden, som opfattes af 

omverdenen som værende reelle. Dette vurderes ud fra om en virksomheds handlinger er ønskværdige og 

passende for en virksomhed i et bestemt samfund med bestemte normer (Suchman, 1995, s. 574). Da 

kravende ikke er presserende, og stakeholderen ikke har magt til reelt at true virksomheden, udgør den dog 

ikke en voldsom trussel. Det kan være mindre fangrupperinger, der ikke mener Brøndby IF handler 

hensigtsmæssigt. 

4.2.2 Expectante stakeholdere 
Dominant 

I den dominante stakeholder, møder virksomheden den første reelle trussel på listen. Den dominante 

stakeholder har både legitime krav, opnået de gennem kontraktuelle forhold, samt magten til at påvirke den 

daglige drift i klubben ved at ændre deres engagement eller, i yderste tilfælde, trække sig helt ud. Dominante 

stakeholdere dækker oftest over ansatte i, eller ejere af klubben samt storaktionærer (Cornelissen, 2011, s. 

47). Disse har kontraktuelle forhold, der tillader dem at stille legitime krav til virksomheden, alt imens de har 

magten til at påvirke driften via deres arbejde, eller ved at kunne opsige deres stillinger. Det dækker også 

over klubbens kreditorer og investorer (Mitchell, 1997 s. 876). disse kan stille krav til klubben med hensyn til 

betalinger af gæld, brug af investeringer etc. Fælles for disse stakeholdere er, at de ikke stiller presserende 

krav til Brøndby IF. Naturligvis skal eksempelvis kreditorer have deres penge, men så længe disse bliver betalt, 

forbliver de i dominant-kategorien. Derved vurderes det, at for mange af disse, er det op til virksomheden 

selv at sørge for, at stakeholderen ikke går over i kategorien definitive stakeholdere, som det skete med Kasi-

Jesper. 
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Afhængige 

Den dependente stakeholder har ikke selv magt til, at presse på for at få krav opfyldt. Til gengæld er kravene 

legitime og presserende (Mitchell, 1997 s. 877). Derfor kendetegnes den dependente ved, at være afhængig 

af andre stakeholdere for at kunne lægge pres på virksomheden. Det kan ske gennem lobbyister eller ved at 

udnytte medierne. Generelt set har denne type stakeholdere fået det nemmere via sociale medier. 

Kommunikation om deres krav kan komme ud til mange andre interesserede, og endda personer der i første 

omgang måske ikke ville beskæftige sig med det.  For Brøndby IF, kan det være de førnævnte mindre 

fangrupperinger, som mangler støtte i deres krav. Hvis de får nok opbakning, eller nok opmærksomhed i 

medierne, vil de unægtelig kræve større opmærksomhed fra klubben. Hvis en stakeholder med magt, støtter 

den dependente stakeholders sag, vil de til samme udgøre en anden stakeholdertype: den farlige. 

 

Farlige 

Disse stakeholdere, har krav eller behov de vil have opfyldt med det samme, og magten til at lægge pres på 

en virksomhed eller organisation (Cornelissen, 2011 s. 47). Kravende er dog ikke nødvendigvis juridisk 

korrekte eller retfærdige i andres øjne, hvorfor der til tider benyttes vold for at få et budskab eller krav 

gennemtrumfet. Ofte benyttes denne betegnelse om kriminelle og terrorister, der handler mod 

organisationen. I fodboldverdenen, og således også for Brøndby IF, er den mest almindelige type af farlige 

stakeholdere hooligans. Grupperinger af fans der benytter vold, og ofte organiserer slagsmål mod fans fra 

andre grupper (faktalink.dk, 2012). Besøgende fans på stadion kan dog også være farlige stakeholdere. Dette 

sker hvis de afbrænder fyrværkeri, såkaldt pyro, under en kamp. Ud over et åbenlyst farlige ved at afbrænde 

dette i en gruppe med mange mennesker, har det også konsekvenser for Brøndby IF’s økonomi og brand. Det 

er forbudt at afbrænde disse ting på stadions i Danmark (Anker-Møller, 2013). Derudover har hærværk, 

slagsmål og andre forhold blandt fans også påvirket Brøndby IF. Disse grupperinger opnår et vist magtforhold, 

da de tvinger klubben til at reagere. Dette sker gennem medier, hvor der tages afstand fra kulturen og 

opfordres til at den stoppes (Ankerstjerne, 2016). Selvom der i hooligan-kulturen ofte ikke er deciderede krav 

fra udøverne, opnår de en magt i det Brøndby IF tvinges til at tage dem seriøst. Dette skyldes at deres adfærd 

ofte udløser bøder til klubben. Eksempelvis blev Brøndby IF i 2014 dømt til at betale 25.000 kroner i bøde, 

for fyrværkeri i en kamp mod FC København (Houlind, 2014). I 2015, blev straffe. Tilbage i 2012, fik klubben 

sin største straf på området. Ud over en bøde på 150.000 kroner, blev Brøndby IF dømt til at spille de næste 

to kampe uden tilskuere (Berendt, 2012). Det blev af daværende direktør Tommy Håkansson vurderet, at det 

ville give et tab på omtrent 3.5 millioner kroner, at spille disse kame (tv3sport.dk, 2013). Det kan være svær 

at tage højde for farlige stakeholdere, da de af natur er uforudsigelige. Det er dog vigtigt at have klar 

kommunikation omkring virksomhedens holdning til dem, hvad enten det er politiske terrorister eller 
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hooligans fra en fanfraktion. En sportsklubs brand kan således blive påvirket negativt, hvis klubben er omgivet 

af uroligheder skabt af enkelte grupperinger, der ofte er en ganske lille del af den samlede fangruppe. Derfor 

skal der tages højde for dem, og udarbejdes en plan for reaktionerne på uroligheder. Engagerede fans er en 

stor del af en fodboldklub, alt imens hooligans er en stor trussel. 

 

4.2.3 Definitive stakeholdere 

De definitive stakeholdere er de absolut vigtigste for virksomheden. De er defineret ved at kombinere 

legitime og, for dem, presserende krav med magten til at påvirke virksomheden hvis disse krav ikke mødes. 

En stakeholder der har alle tre attributter, kræver altså høj prioritet for virksomheden (Mitchell, 1997 s. 878). 

Den mest sandsynlige stakeholdertype til at bevæge sig ind i denne kategori, er den dominante.  Dette blev i 

høj grad eksemplificeret ved Kasi-Jesper. Som storsponsor havde han som nævnt, opnået magt gennem 

økonomi. Derudover havde han legitime krav Brøndby skulle leve op til, såsom promovering af brandet. 

Ydermere stilledele Kasi-Jesper som krav for en kapitaltilførsel på 70 millioner, at pengene skulle bruges på 

spillere og ikke i den daglige drift (Helmin, 2008) Kasi-Jesper var meget åben omkring at han var fan af 

Brøndby IF. Da der begynder at komme udtalelser i pressen, ændrer han dog løbende kategori. Ved at 

kritisere spilleres niveau (Helmin, 2008) og ledelsens ambitioner. Dette fremtvang reaktioner fra blandt andet 

cheftrænere (Helmin, 2008), der blandt andet mente at udmeldingerne var atypiske for Brøndby IF. Disse 

krav var altså med til at gøre Kasi-Jesper til en farlig stakeholder, da hans økonomiske bidrag ikke kunne 

ignoreres samtidig med, at han nu lagde pres på for, hvad pengene skulle bruges til, og hvor meget fremgang 

der skulle være, på hvor meget tid. 

 

Det skal heller ikke undervurderes hvor stor indflydelse fangrupperinger har for fodboldklubberne i Danmark. 

Vælger store mængder af disse, ikke at dukke op i protest over klubbens handlinger i en længerevarende 

periode, vil det have naturligvis have stor indflydelse på finanserne i organisationen. Hvis dette sker, skal hele 

organisationen tage hånd om det og kommunikationen til dem skal være hurtig, klar og tydelig. Det er ikke 

sket at Brøndby har haft et tomt stadion (udover da DBU dømte dem til det). Der har dog været enkelte 

protester, såsom da Brøndby Tifo (der står for bannere under kampe) nedlagde protest mod en 

fankoordinator der blev afskediget (Ritzau, 2011). De valgte ikke at lave bannere, der i manges øjne er med 

til at bringe stemning på stadion. Da der i 2011 var tilskuerballede hos FC København efter en kamp mod 

AAB, udelukkede FC København at have fans med til højrisiko udebanekampe (Tipsbladet, 2011). Brøndby IF-

fangruppen Alpha protesterede, ved at være stille under hjemmekampen mod AGF, i stedet for at råbe og 

synge som de normalt er kendt for. Som et sidste eksempel, nægtede mange Brøndbyfans at købe billetter 

til udekampen mod FC København (tipsbladet, 2011). Dette skyldtes at Brøndby IF, efter yderligere 
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tilskueruroligheder, havde valgt at fans der ville have billet, skulle afgive fingeraftryk, for at gøre arbejdet for 

politiet nemmere, hvis der skulle opstå uro igen (ibid.). Altså mistede klubben opbakning i en af sæsonens 

vigtigste kampe, den mod ærkerivalerne. 

 

Disse eksempler viser, at fans af Brøndby IF også kan agere som en farlig stakeholder. Da klubben lever af 

fans, vil de altid have en hvis økonomisk magt. Derudover kan de, og andre dele af den danske fanscene, føle 

at de har et legitimt krav, når de for eksempel støtter en fyret fankoordinator, eller er imod et system der, i 

nogles øjne, kriminaliserer udebanefans. I disse situationer kommer protesterne over relativt kort tid, da det 

er op til specifikke kampe. Der er altså heller ikke forfærdelig lang tid for Brøndby IF til at reagere i. Derfor 

kan fans blive en farlig stakeholder, selvom de som udgangspunkt er klubbens vigtigste indtægtskilde. 

 

4.3 Stakeholderteoriens mangler 

At et stort antal af grupper og individer kan påvirke eller blive påvirket af en virksomhed, giver i det store 

hele sig selv. Den præsenterede model og medfølgende kriterier, giver et framework, fra hvilket der kan 

arbejdes ud fra. Det der dog altid skal med i overvejelserne, når der arbejdes med stakeholdere på et teoretisk 

plan, er at de er at vurderingsarbejde. Det er umuligt at opsætte en facitliste for, hvilke stakeholdere der 

falder under hvilken kategori, da hver faktor er variabel og kan ændre sig både for stakeholderen og for 

virksomheden. Hver attribut er vurderet ud fra et objektivt synspunkt og er sociale konstruerede af de 

involverede parter (Mitchell, s. 868). Dette stemmer overens med den hermeneutiske tankegang, at indhold 

af tekster ikke bestemmes af hvad der står, men af hvordan det forstås af omverdenen. 

Med andre ord, skal ledelsen i en virksomhed stadig gøre et stort stykke arbejde, selvom teorien bag 

stakeholderkategorisering er på plads, da den kun giver et framework og ikke et svar. Ydermere, fortæller 

teorien mest om i hvor høj grad der skal tages forbehold for hvilke stakeholdere, men den fortæller ikke 

hvordan de skal håndteres. For at kunne opfylde det kriterie, vil det være nødvendigt at inddrage teori om 

issue- og krisekommunikation, da det viser mere, hvordan en virksomhed reelt bør agere, når 

stakeholderteorien fortæller at det er nødvendigt at agere. 

 

4.4 Hvilke stakeholdere er så de vigtigste for Brøndby IF? 
Analysen har vist, at Brøndby IF har utrolig mange forskellige stakeholdere der skal tages hensyn til. 

Derudover, kan mange af disse stakeholdere skifte type, alt efter hvad klubben eller de andre stakeholdere 

foretager sig. Dette så man med Kasi-Jesper og Spillerforeningen, alt imens DBU og FIFA kan lægge pres på 

klubben, hvis ikke reglerne overholdes. Det er næppe realistisk, at Brøndby IF’s fans vælger at boykotte 

klubben (interview, Frederik Nielsen), men karantænesagen og de økonomiske konsekvenser det gav, viste 
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præcis hvor vigtigt det er, at få fans til at blive ved med at dukke op. Samtidig kan de samme vigtige fans, 

udgøre farlige stakeholdere, hvis de ikke agerer som man bør, og koster klubben bøder. Brøndby IF bevæger 

sig i et miljø, hvor de konstant skal arbejde på, at stille mange stakeholdere tilfredse, eksempelvis fans og 

storaktionærer der vil have høje ambitioner. Samtidig er klubben nødt til at være realistisk omkring egen 

formåen, hvilket kan ses i strategi 6.4.  

 

Overordnet set, vurderes det at fans er de vigtigste stakeholdere, da de er klubbens levebrød og samtidig har 

et vist ansvar i eksponeringen, hvilket påvirker sponsorindtjeningen. De samme fans udgør dog også en 

trussel for brandet, hvis de går for vidt, hvilket blot gør dem endnu vigtigere. Sponsorer er også utroligt 

vigtige, da de står for hoveddelen af klubbens omsætning, eventuelle transferindtægter fraregnet. Til sidst 

er aktionærer naturligvis en vigtig stakeholder at have øje på, da de opnår en given indflydelse hvis 

aktieandelen bliver stor nok. Til sidst er fodboldbranchens forskellige forbund vigtige, men så længe reglerne 

overholdes, bør de ikke udgøre en trussel i det daglige arbejde. 

 

Nu da stakeholderne er identificeret, er næste skridt at analysere hvordan Brøndby IF kommunikerede under 

de forskellige cases. Dette vil ske i næste kapitel. 
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Kapitel 5: Brøndby IF’s krisekommunikation 

 

Det er nu blevet etableret hvilken position Brøndby IF har i den danske fodboldverden. Ydermere er de 

forskellige identiteter klubben har, blevet analyseret og problematikker redegjort for. Det sidste skridt imod 

at kunne besvare specialets problemformulering, vil være at se på hvordan Brøndby IF og deres ansatte 

kommunikerede i de omtalte cases. 

For at kunne analysere Brøndby IF’s kommunikation af værdier og brand under kriserne, er det vigtigt først 

at fastslå, hvorfor der var tale om kriser ud fra kriseterminologien. 

5.1 Krise eller issue? 

Når en virksomhed står over for et problem, er først skridte reelt at vurdere hvor alvorligt problemet er. 

Chases definition (2.6.2) udtrykke hvor simpelt et problem reelt kan være: modstridende holdninger. Det 

der dog skaber et issue, fremfor blot et irritationsmoment, er behovet for at handle på disse modstridende 

holdninger. Chase  

 

5.1 Krisetyper 

Det er stort set umuligt for en virksomhed, at forudse alle tænkelige former for issues og kriser der kan opstå. 

Dette betyder dog ikke, at der ikke kan arbejdes præventivt for at undgå dem. Overordnet set, er der fire 

krisetyper (Coombs, 2015, s. 202-203) 

 

 Faux pas: En krise der opstår ved et uheld, som et resultat af handlinger fra en ekstern stakeholder. 

Det kan være en organisation eller person der mener, at en virksomhed ikke lever op til de 

forventninger eller værdier de burde. Dette kan skabe en uoverensstemmelse mellem de to parter. 

Hvis virksomheden ikke møder modparten og forsvarer sine handlinger godt nok, eksempelvis fordi 

de mener de ikke har gjort noget galt, kan dette hurtigt udvikle sig til en krise. Det moderne eksempel 

er en såkaldt shitstorm på de sociale medier (atak.dk, 2015), hvilket er en konsekvens af web 2.0. 

Eksempelvis da Københavns Zoologiske Have ville aflive giraffen Marius, fordi den ikke passede ind i 

avlsprogrammet (Elkjær, 2014). Dette var almindelig kutyme for zoologiske haver, men mange af de 

eksterne stakeholdere ikke mente at aflivningen skulle have fundet sted. Dette lagde massivt et pres 

på Zoologisk Have, som de ikke nødvendigvis var forberedt på. Via de sociale medier, bredte historien 

sig hurtigt i både ind- og udland og tvang virksomheden til at reagere. Hvis ikke der var blevet 
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reageret voldsomt på især Facebook, er det ikke sikkert situationen havde udviklet sig til en krise, 

hvilket gør den til et eksempel på faux pas-krisetypen. 

 Uheld: Intern krise der opstår ved et uheld, typisk et uheld der opstår under den daglige drift. Det 

kan både være naturlig eller ved menneskelig fejl. Stakeholdere ser typisk mildere på virksomheden 

under kriser der er opstået ved naturlige uheld. Dog ikke hvis de føler at det kunne have været 

forhindret af virksomheden. 

 Transgression: Når en virksomhed bevidst handler imod stakeholderes interesser for egen vindings 

skyld. Dette kan gøres ved at sælge produkter velvidende om, at de er skadelige for kunderne. Under 

denne krisetype, er det stort set umuligt for virksomheden at fralægge sig ansvaret, hvilket stiller 

krav til kommunikationen om, at den skal forsøge at undskylde for krisen på en måde der redder 

brandet og gør det muligt at holde på kunderne fremadrettet. Både Feriepengesagen og Oscar-gate 

falder under denne kategori, idet Brøndby IF i første sag, og Jan Bech Andersen i næste, handlede 

imod givne regler og etik. 

 Terrorisme: Denne krisetype opstår, når udeforstående parter angriber virksomheden for at skade 

den, eller dennes kunder. Dette kan ske direkte via eksempelvis vold, eller indirekte ved at ændre på 

virksomhedens produkter, uden deres samtykke. 

 

5.2 Fra issue til krise 

Mange issues gennemgår fem faser hen imod en løsning ifølge Coombs (2010, s. 22) af 5 faser. Disse værende: 

 Latent, hvor et der er potentielle issues, men ingen der endnu giver problemer 

 Emerging, hvor issuet begynder at volde virksomheden problemer. 

 Aktiv, hvor virksomheden er tvunget til at reagere for at begrænse krisen. 

 Intens, hvor krisen er på sit højeste og presset på virksomheden er størst. 

 Resolution, hvor der findes en løsning. 

Dette kan illustreres som vist nedenfor: 
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Figur 5: Udviklingskurve for issues 

 

 

Målet med issuehåndtering er netop at problemerne skal løses senest i fase 3. Selvom tidsrammerne og 

forløbene var forskellige, har det vist sig at Kasi-affæren, Oscargate og feriepengesagen har vist sig alle at 

følge denne eskalering, hvorfor modellen er relevant. Dette vil blive påvist i dette kapitel.  

 

5.3 Brøndby IF som den offentlige institution 

Ser man bort fra pludselige og hændelige uheld, vil de fleste kriser være startet som et issue, der ikke blev 

taget hånd om. Første skridt imod at undgå en krise, eller komme ud af den uden større tab, er at monitorere 

det miljø, virksomheden befinder sig i (Cornelissen, 2001, s. 181). Målet er, at opdage forskellige issues, der 

har potentiale til at udvikle sig til kriser. Latente issues, eksisterer i alle virksomheders miljøer. Det kan være 

en handling fra virksomheden, der reelt ikke har den store indflydelse på den daglige drift, men som får 

opmærksomhed fra medier og derved udvikle sig. Dette kan resultere i, at en reaktion fra virksomheden 

bliver påkrævet af omverdenen (ibid.). Sker dette, bliver det til et aktivt issue, idet det nu er et reelt problem 

og derfor kræver handling fra virksomheden, da der lægges pres på fra omverdenen for at handle anderledes, 

eller forklare sig. Et latent issue kan også være et potentielt problem, der ikke opdages før det er blevet aktivt. 

 

Brøndby IF er, som nævnt, en relativt offentlig institution med stor medieovervågenhed og tusinder af 

engagerede fans, på det danske marked. Hver handling, hvad enten den er rettet mod den 
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forretningsrelaterede eller fodboldrelaterede del af virksomheden (eller begge), vil skabe debat i både 

presse, på sociale medier og på fanfora. Medieovervågningsfirmaet Melwater rapporterede, at Brøndby IF 

fra 1. april 2015, til 30. april 2016, blevet nævnt 29.963 gange i de danske medier (fcm.dk, 2016). Det gav 

klubben end 3. plads over mest nævnte klubber, efter FC Midtjylland og FC København. Samtidig har klubben 

i skrivende stund over 11.000 registrerede brugere på deres fanforum, knap 147.000 følgere på Facebook og 

knap 22.000 følgere på Twitter (Bilag 2). Det giver et klart billede af, at der er stor interesse fra både fans og 

omverden omkring hvad klubben foretager sig. Dette danner grobund for en stor mængde omtale, hvad 

enten det er positivt eller negativt. 

 

Denne offentlige interesse gør, at det vil være Brøndby IF’s fordel, at følge med i, hvordan forskellige 

stakeholdere reagerer på forskellige handlinger (Coombs, 2015, s. 26). Det er også vigtigt at holde for øje, at 

stakeholderes værdier og interesser kan ændres over tid (Coombs, 2015, s. 25). Formålet er ikke, at klubben 

skal rette handlingerne ind efter hvad enkelte stakeholdere mener på et debatforum eller socialt medie. 

Formålet vil rettere være, at have en idé om den generelle stemning blandt grupper af stakeholdere. Ved 

man som organisation, at en stor gruppe fans ikke er positivt stemte over for en bestemt handling, kan der 

igangsættes en proces for at producere kommunikationsmateriale der enten kan komme argumenter i 

forkøbet, hvis behovet skulle opstå, eller yderligere oplyse forskellige stakeholdere og mildne deres 

bekymringer (Cornelissen s. 185). Om et issue kan udvikle sig, kan også påvirkes af, om stakeholderne føler, 

at det er et issue som virksomheden bør tage sig af. De forskellige faser for de forskellige issues vil blive 

analyseret i de næste afsnit. 

 

5.4 De latente faser 
Oscar-Gate 

At t en bestyrelsesformand begår sig på et forum for fans, danner naturligvis grobund for en potentiel krise. 

Der kan argumenteres for, at så længe omverdenen ikke vidste hvem der gemte sig bag Oscar-profilen, var 

der ikke et problem man kunne forvente at Brøndby IF ville forholde sig til. Dette kom først, da Jan Bech 

Andersen inviterede fans forbi, underskrev indlæg med sit eget navn og til sidst, da det vidste sig, at det rent 

faktisk var ham der havde kritiseret træner og sportschef, samt afsløret økonomiske detaljer, offentligheden 

ikke kendte. Da først fans på Sydsiden Online og senere de generelle medier fandt ud af, at dette var tilfældet, 

gik problemet over i sin aktive fase, da Brøndby IF var tvunget til at forholde sig til det (Cornelissen, 2011 s. 

180).  
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Kasi-Affæren 

Indgåelsen af Kasi-sponsoratet var som udgangspunkt ikke et issue. Disse sponsorater er normale for alle 

professionelle fodboldklubber, og derved var det ikke et issue. Da Kasi-Jesper frabedte sig rettighederne, til 

at bruge fronten af trøjen til reklame for sin virksomhed, og give den til UNICEF, blev det set som noget 

positivt. På dette tidspunkt var det dog blot et potentielt issue. Det udviklede sig i det offentlige rum, da Kasi-

Jesper begyndte at udtale sig til forskellige medier om både sportslige og ledelsesmæssige forhold i Brøndby 

IF (Helmin, 2008), samt da medierne tvivlede på Kasi-Groups økonomi (finans.dk, 2008). Hvis der ingen 

problemer var, ville dette gå i sig selv relativt hurtigt. Det endte dog i et aktivt issue, hjulpet på vej af Kasi-

Jespers udtalelser om klubbens handlinger i medierne. 

 

Feriepengesagen 

Feriepengesagen var i lang tid et latent issue. Idet Brøndby IF, og mange andre fodboldklubber, ikke havde 

overholdt overenskomsten, var det en krise der, populært sagt, ventede på at ske. Da først sagen brød frem 

i medierne, mente Brøndby IF at de havde gode kort på hånden. Så længe medierne og fans delte den 

holdning, var det et latent issue, da de havde mange stakeholderes opbakning. Udfaldet af dommen afgjorde 

at problemet gik ind i sin aktive fase. 

 

5.5 Når det latente issue bliver et reelt problem 

Hvorfor og hvordan et issue udvikler sig til en krise, afhænger naturligvis af, hvilken type issue der er tale om. 

Er der tale om et issue, som virksomheden mener de har taget hånd om, er det vigtigt at sikre sig, at 

stakeholderne er enige i den holdning. Dette gælder både stakeholdere der blot har en anden holdning, samt 

stakeholdere der har magt til at håndhæve en lov de mener, ikke er blevet overholdt. Hvis der er 

modstridende holdninger, kan disse hurtigt blive spredt via medierne, af både journalister og privatpersoner. 

Dette kan resultere i, at en mindre historie kan blæses op og får mere opmærksomhed end den i første 

omgang bør have haft. Dette vil lægge det pres på en virksomhed, der kan karakterisere en krise (Cornelissen, 

2011 s. 182). Der kan argumenteres for, at uden mediernes dækning, ville mange issues kunne klares enklere, 

da virksomheden i samme grad ikke tvinges ud i, at forsvare sine handlinger, samtidig med de udføres. Med 

de sociale medier, skal der nu ikke kun forsvares i traditionelle medier til journalister, men også til 

privatpersoner. Her kan der igen henvises til Københavns Zoologiske Have og Marius-sagen. 
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5.6 De aktive og intense faser 

Oscar-gate 

Som nævnt, spiller medierne ofte en stor rolle når et issue går ind i den aktive fase. Med hjælp fra web 2.0, 

er spredningen af nyheder blevet hurtigere og mere effektiv. TV2 Nyhederne meldte at det var FC 

Københavns fanradio, der var først med historien om Oscar-indlæggene (Bolvinkel, 2016). Generelt er det 

dog Ekstra Bladets nyhedsside og Facebook-profil, der får kredit for at være først med historien, da den kom 

frem den 8. marts kl. 15:53 (Thorsen & Whelast, 2016). Dette er derfor det præcise tidspunkt for, hvornår 

Oscar-sagen gik fra latent til aktiv. Inden for et døgn var TV2, BT, Danmarks Radio, Politiken og Jyllandsposten 

også ude med historien. Dette fik issuet over i den aktive fase, idet Brøndby IF og i særdeleshed Jan Bech 

Andersen, måtte bruge det meste af dagen efter, på at give interviews og komme med reaktioner på 

problemet (Højsgaard, 2016). Der var også flere kommentarer på de sociale mediekanaler fra fans om 

historien, men ingen fra klubben selv, hvilket også blev påpeget på de sociale medier (Bilag 4).  

Ganske hurtigt, gled Oscar-gate over i den intense fase. Dette skyldes at stort set al kommunikation i dagene 

omkring Oscar-gate handlede om sagen (Højsgaard, 2016). Der var pres på fra medierne gennem deres 

kanaler, hvilket er illustreret ved de mange interviews Brøndby IF, og især Jan Bech Andersen måtte give den 

8. og 9 marts 2016. Der blev ført et stort antal debatter på både Sydsiden Online, bold.dk og andre fora og 

sidst men ikke mindst på de sociale medier. På Facebook blev grupperne Vi tilgiver Jan Bech Andersen og Jan 

Bech Andersen ud af Brøndby IF. Selvom de blot har henholdsvis 23 og 32 medlemmer (Facebook.com 2016 

& Facebook.com, 2016), viser det stadig at stakeholderne engagerede sig i sagen, om end det ikke var alle 

kanaler den fik lige stor opmærksomhed på. På Twitter var både journalister, privatpersoner og sågar stand-

up komikere ude med en bemærkning (Twitter.com, 2016). Hele sagen kørte på alle kommunikationskanaler 

fra mange forskellige interesserede parter, godt hjulpet på vej af web 2.0 og de muligheder det giver. 

Ud over det rent kommunikative, resulterede problemet blandt andet også i, at Thomas Frank sagde op, og 

Auri Skarbalius måtte overtage træningen af førsteholdet. Det vil sige at der ud over de omdømmemæssige 

spørgsmål om Brøndby IF, nu også var en professionelt ledet virksomhed, også var var sportslige problemer, 

da en ufrivillig trænerrokade midt i sæsonen, sjældent opfattes som noget positivt. Det blev det dog af nogen, 

hvilket kom til udtryk i løbet af debatten (sso.dk, 2016), idet ikke alle var lige begejstrede for Thomas Frank 

som træner. I tråden på Sydsiden Online, var holdningerne dog ganske klare: Selv fra de fans der var glade 

for at skifte træner, var der hård kritik af Jan Bech Andersen (sso.dk). Der var bred enighed om at det var 

uprofessionelt og der blev udtrykt forståelse for Thomas Franks beslutning. Selvom omtalen blev ved i en 

periode, lukkede Brøndby IF og Jan Bech Andersen ned for udtalelser ganske kort efter sagen. 
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Kasi-affæren 

Første gang Jesper Nielsen stikker snuden frem, eller et medie stiller spørgsmålstegn ved hans økonomi, 

begynder sagen at gå over i en aktiv fase. Dette sker blandt andet den 29. september 2008 (Helmin), da Kasi-

Jesper udtaler til sporten.dk at han er utilfreds med spillerne. Daværende træner Tom Køhlerts reaktion 

(Helmin, 2008), gør det issuet aktivt. Kasi-Jesper har, bevist eller ubevist, tvunget klubben til en reaktion i 

medierne og derved skiftede stakeholdertype. På Fora skabte Nielsen også en masse debat. Hans 

kommentarer udløste 20-50 indlæg på artikler og indlæg på bold.dk eller Sydsiden Online. Dette er muligvis 

ikke mange, men med det brugerantal der er på SydSiden, samt det faktum at udtalelserne gik ud i mange 

andre medier gennem online- og fysiske artikler, samt indslag i både TV og radio, har eksponeringen af Kasi-

Jespers holdninger været utrolig høj. Selvom tallene fra afsnit 1.1 ikke har været de samme, i 2008, antages 

det at der allerede dengang var mange danskere der benyttede digitale platforme til at opfylde deres 

nyhedsbehov. Dette gjorde, at hver gang Kasi-Jesper har udtalt sig i et interview, var der tusinder af 

mennesker der blev eksponeret for det, uanset om de har bidraget til debatten eller ej. Dette blev et aktivt 

issue, da det førte til en hvis mængde kritik fra både fans af Brøndby og andre klubber. Dette blev 

eksemplificeret ved følgende indlæg på Sydsiden Online (sso.dk, 2016) (brugernavnet er ukendt): 

Uanset hva folk heirnde må mene, så burde det sgu da ikk være til diskussion om han skal ævle i pressen elle 

rej. Spilerne bliver åbenbart berørt af alt den her snak, så måske folk bar skulle stikke piben ind, og så lade 

holdet få noget ro oven på en meget turbulent tid. 

Eller følgende reaktion på en artikel på bold.dk fra en deaktiveret brugerprofil: 

Jeg synes sgu Brøndby begynder at virke som en joke, undskyld jeg siger det. Hvad er det for et cirkus??  

Han udtaler sig frit og frejdigt uden respekt for hvad den klub har opnået uden ham i de foregående 20 år. 

Hver gang han åbner munden sidder man jo og ryster på hovedet, det er sgu ikke sundt for en klub, da slet 

ikke for Brøndby som jo på mange måder har vist vejen for klubfodbold i Danmark. 

Det er sgu en skam. 

 

Indlæg relateret til artiklen Per Bjerregaard begejstret for Kasi-Jesper (Baunsgaard, 2009) 

Reaktionerne er ikke enkeltstående. Der var naturligvis brugere der både var enige og uenige i ovenstående 

indlæg, men overordnet set, var der mange der kritiserede Brøndby IF, for at lade en person som Kasi-Jesper, 

få så meget frihed til at udtale sig. 
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Udover Tom Køhlert, reagerede direktør Herman Haraldsson (Horn, 2008) der meldte ud at klubben ville 

skrue ned for retorikken. Det blev understreget at man ikke ville forsøge at give Jesper Nielsen mundkurv på, 

men der var ikke megen tvivl om, at hans udtalelser havde påvirket klubben til at komme med udmeldingen. 

Ud over udtalelserne, var der også spørgsmålene om økonomien i Kasi Group, idet Finans.dk (2008) meldte 

at bankerne havde lukket kassen i for virksomheden. Senere var Kasi-Jesper i problemer med skattevæsenet, 

som anklagede ham for ikke at have betalt skat af sine sponsorater. På dette tidspunkt skyldte han stadig 

Brøndby IF omtrent 45 millioner (Ritzau Finans, 2012). Dette er også en del af problemets aktive fase, idet 

det latente problem (at Kasi-Jesper skulle betale sponsorpenge) gik hen og blev aktivt, da der kom tvivl om, 

hvorvidt de ville blive betalt. Problemerne gik over den intense fase, op til tidspunktet hvor sponsoratet blev 

afbrudt. 

Et mindre issue, var fansenes opfattelse, da der blev investeret stort i truppen, for at komme tilbage til 

toppen. Her blev der sået tvivl om, om Brøndby IF nu var blevet en ”købeklub” i stedet for at ville satse på 

talenterne fremadrettet (sso, 2013). Igen var der splittelse blandt fans omkring hvad der var bedst for 

klubben: at investere for at komme tilbage til toppen, eller holde fast i værdierne som talentudvikler og satse 

mere langsigtet. 

 

Feriepengesagen 

Feriepengesagens aktive fase, sker naturligvis da Spillerforeningens anklage mod Brøndby IF og de andre 

klubber kommer frem. Ikke bare skulle klubben nu reagere mod anklagerne i sig selv. De skulle også reagere 

på alle historierne der blev skrevet om den. Fans blev bekymrede, og enkelte brugere på Sydsiden Online og 

andre fora, luftede sågar frygten for konkurs (Sydsiden Online, 2010), selvom dette næppe ville blive aktuelt 

(bilag 3) var klubben økonomisk i forvejen ikke i den bedste forfatning (bilag 1). Derfor var problemet af både 

brandmæssig og økonomisk karakter i den aktive fase. Det er næppe ønskværdigt for en virksomhed, at blive 

dømt for et brud på dens ansattes overenskomst. Dette værende uanset om virksomheden er enig med 

dommen eller ej. Dette blev ikke et mindre problem, af at et af de største Brøndby-koryfæer Per Bjerregaard, 

var manden der var med til at udforme den overenskomst der var blevet brudt. Atter engang skulle klubben 

forsvare deres handlinger i medierne, hvilket blev gjort ved anklagen og op til domsafsigelsen. 

Da Brøndby IF bliver kendt skyldige i sagen og dømt til at betale, går issuet hurtigt over i sin intense fase. 

Regningen på 27.5 millioner havde massiv effekt på klubben, da der blev sået tvivl om, om den var på randen 

af konkurs, både i blandt fans og i medier. Ud over det omdømmemæssige, om virksomheden kunne blive 
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ved med at køre rundt, om der kunne udbetales løn og hvordan fremtiden så ud, var der også det konkrete 

likvide problem med en hastigt faldende egenkapital (bilag 1).  

 

5.7 Den afsluttende fase 
Ingen af de tre sager varede evigt. Kasi-Jesper trak ud af Brøndby IF, Spillerforeningen fik de penge de mente 

spillerene havde krav på, med undtagelse af enkelte spillere der frasagde sig beløbene (tipsbladet.dk, 2013) 

og Jan Bech Andersen trådte tilbage som formand i bestyrelsen. Derfor er ingen af de originale problemer 

længere aktuelle, men der kan stadig trækkes spor til sagerne. Troels Troelsen (bilag 3) påpeger, at der er 

solgt færre sæsonkort år for år, efter sagerne. Derudover mener han at økonomien og de muligheder der er, 

stadig er meget begrænsede og at klubben vil leve en omtumlet tilværelse (ibid.). Der er ingen tvivl om at 

især Kasi-affæren og feriepengesagen trak store økonomiske spor, hvilket også kan ses på årsresultater og 

egenkapitalen de senere år (bilag 1). Ud over dette, har det trukket spor at formanden for bestyrelsen valgte 

at trække sig tillbage, efter hans aktioner kom ud i offentligheden, hvilket har givet Brøndby IF deres femte 

formand på 6 år (ibid.), Jesper Møller (brondby.com 3). 

Efter Jan Bech Andersen gik af, er han blevet i klubben og bidrager stadig med penge til driften og indkøb. 

Derudover kickstartede afgangen også indførslen af strategi 6.4, da der skulle findes en ny træner efter Auri 

Skarbalius, og det var et optimalt tidspunkt at omlægge de spillemæssige forventninger til førsteholdet, samt 

visse andre dele af klubbens strategi. Som Frederik Nielsen udtrykker det, har fodboldfans dog en dårlig 

hukommelse og derfor vurderer han, at fanbasen vil forblive intakt, trods de ledelsesmæssige problemer, og 

sandsynligvis vokse, hvis resultaterne går den rigtige vej (tabel 1). 

Efter Kasi-sponsoratet stoppede, var Jesper Nielsen stadig i medierne fra tid til anden. Blandt andet i 

forbindelse med retssagen mod skat. En mulig retur var dog også oppe og vende, men dette blev aldrig til 

noget. I den periode var der også bred enighed på fanfora om, at det var bedst hvis han ikke kom tilbage i 

klubben. Dette virker altså som værende et afsluttet kapitel for Brøndby IF, men det var en stor tur op og 

ned, med tilførslen af pengene fra sponsoratet og de efterfølgende svigtende resultater samt kampen om at 

få de sidste penge de havde krav på. 

Feriepengesagen har haft de tidsmæssigt kortest rækkende konsekvenser. Naturligvis har det konsekvenser 

at måtte betale omtrent 27.4 millioner kroner i ekstraudgift i forhold til budgettet. Da Brøndby IF ikke var 

alene i sagen, havde det ikke de store konsekvenser for omdømmet. Hos fans i alle klubber og i medierne, 

sociale såvel som traditionelle, var der to lejre. Den ene lejr mente at Spillerforeningen havde sit på det rene, 

og at klubberne skulle have overvejet konsekvenserne dengang de indgik de kontrakter de endte med at blive 

dømt på. På den anden side fandt man dem der mente, at nok havde Spillerforeningen et juridisk krav på 
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pengene til spillerne, men da de allerede var udbetalt, teknisk set, så burde spillerne selv have kunnet givet 

afkald på beløbene. Det har altså ikke stillet Brøndby IF dårligere imagemæssigt da de, så at sige, var i samme 

båd som de fleste af konkurrenterne. Det har dog stillet dem dårligere økonomisk, da de var blandt klubberne 

der endte med en største regning (Thøgersen, 2014). 

 

5.8 Hvad kunne man have gjort? 
Som nævnt i afsnit 5.1, er det umuligt for virksomheden, at forudse alle kriser og issues der kan opstå. Derfor 

vil de fleste virksomheder, fra tid til anden, befinde sig i alle faser af et issues udvikling. Brøndby som 

virksomhed kunne have opdaget at feriepenge-sagen var under opsejling, hvis man havde været opmærksom 

på at man ikke havde overholdt overenskomsten, uanset om man var enig eller ej. I Oscar-gate var det 

imidlertid kun Jan Bech Andersen der vidste hvad der foregik, indtil han blev afsløret. Under Kasi-affæren, 

var det en noget langsommere eskalering, idet udtalelserne kom i en lind strøm, og det ikke var opstået så 

pludseligt som de andre issues. Her er der dog bred enighed om, at Kasi-Jesper fik for meget magt i medierne, 

og at klubben derfor tidligere skulle have forsøgt at nedtone denne.  

De tre issues kan bruges som eksempler på hvor hurtigt, eller langsomt, et issue kan udvikle sig. Derfor er det 

vigtigt for en virksomhed at have en plan for kommunikationen i tilfælde af, at et problem bryder frem og 

have et overblik over latente issues. En del af den strategi er, at klassificere og vurdere virksomhedens 

stakeholdere. De kan, som med Jan Bech og Kasi-Jesper, ændre type, hvilket gør salience-modellen ikke er 

perfekt. Den kan dog give et overblik over hvilke stakeholdere man skal være opmærksom på og hvilke 

stakeholdermiljøer, såsom fanfora, der med fordel kan overvåges, i håbet om at opdage issues før de udvikler 

sig. Det vurderes ikke, at fanfora skal være under konstant overvågning, dette kan ikke svare sig tids- eller 

mandskabsmæssigt. En jævnligt screening af stakeholdernes holdninger vil dog være optimal. Når et issue 

eller en krise er igangværende, og stakeholderne er vurderet, kan der bruges forskelle værktøjer, til at 

bestemme hvilken kommunikationsstrategi, der er ideel ud fra stakeholderen og situationen. 

 

Mødes man af fjendtlige stakeholdere er det, ifølge Cornelissen (2011), bedst at forberede modargumenter, 

til de argumenter man forventer at møde. Selvom kriser er uforudsigelige, vil det i de fleste tilfælde være 

tydeligt tidligt i issue-forløbet, hvad stakeholderne bruger som årsag til deres kritik. Virksomheden bør altså 

have en klar plan for, hvordan disse argumenter mødes og prioritere kommunikationen til 

stakeholdergrupperne (Cornelissen, 2011, s. 184). Cornelissen opdeler stakeholderne i fire grupper, baseret 

på hvor vigtige de er, samt om de støtter virksomheden eller er imod deres handlinger. Kommunikationen til 

stakeholdere uden synderlig indflydelse, som samtidig støtter virksomheden, er knap så vigtige, som dem 

der er klart imod og besidder en hvis magt, baseret på deres salience (se afsnit 4.2). Det er farligt helt at 
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ignorere et gruppe stakeholdere under et issue. Dog bør det ikke prioriteres at forberede modargumenter 

overfor stakeholdere der er enige, da der sandsynligvis ikke vil være behov for det. Der skal dog ifølge 

Cornelissen (2011, s. 187) forberedes kommunikationsmateriale, der bekræfter stakeholderne i, at de gør 

det rigtige, ved at være på virksomhedens side is sagen. Alt efter situationen, kan der eventuelt fabrikeres 

kommunikation der ”uddanner” dem til en vis grad, så de forstår hvorfor firmaet gør som det gør (Cornelissen 

s. 185). Det vurderes ikke at Brøndby IF skulle gå ind på et fan-forum og blande sig officielt. De burde dog 

have haft et overblik over hvad den generelle holdning til situationerne var, så man kunne benytte sig af den 

information i kommunikationen. Som nævnt kan fans have utrolig meget magt, hvis de vælger at organisere 

sig. De har dog også kort hukommelse (interview, Frederik Nielsen) og derfor vil de komme igen, næsten 

uanset hvad der sker.  

 

Der skal dog stadig tages hensyn til dem. Klubben lever af fans, og derfor er deres holdninger ikke irrelevante. 

Det kan give klubbens strategi en vigtig støtte, hvis fans står bag den. Dermed ikke sagt at man skal indrette 

sig efter hvad alle skriver på fora, men det kan være en idé at involvere fans mere i klubbens daglige gøren 

og laden og involvere dem mere i dagligdagen (Bilag 3).   

Når en virksomhed rammes af problemer, er det vigtigste i stakeholderkommunikationen ikke hvem der reelt 

har skylden, men hvem stakeholderne mener, har skylden. Det er endnu en grund til at monitorere de miljøer 

fans kommunikerer på, da det kan give en god indikation af hvad virksomhedens kunder tænker om 

situationerne. Dette kan afgøre hvordan man skal reagere på problemerne. 

 

Overordnet set, beskriver Cornelissen, hvordan virksomheden skal undskylde eller forsvare handlingerne, i 

situationer hvor de bliver holdt til ansvar af stakeholderne. Hvis de ikke bliver holdt til ansvar, vil en strategi 

være at lægge afstand til situationen, benægte den, nedtone den eller finde en syndebuk som den ”egentlige” 

årsag. Disse strategier er som følger: 

 

 Buffer-strategien: indebærer, at virksomheden undskylder for sine handlinger og forsikrer, at der 

arbejdes på, at et issue ikke udvikler sig. Denne strategi er blevet utrolig vigtig med de sociale mediers 

udvikling (Munk, 2015). Det skyldes at stakeholderne, som tidligere nævnt, har fået lettere ved, at 

lægge pres på en virksomhed og tvinge den til, at kommunikere i et meget offentligt forum. Derfor 

kan det hurtigt gå forkert, hvis der bliver gjort et forsøg på at redde ansigt, hvis der åbenlyst er 

handlet forkert. Det tydeligste eksempel for Brøndby IF på buffer-strategien var Oscar-gate. Her 

gjorde Brøndby IF og Jan Bech Andersen som udgangspunkt det der kunne forventes af dem 

(Interview, Frederik Nielsen). Jan Bech Andersen undskyldte for sine handlinger og trådte tilbage, alt 
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imens Brøndby IF som virksomhed. Jan Bech Andersen udsendte en undskyldning for sine handlinger 

på Brøndby IF’s hjemmeside (Brondby.com 11). Han indrømmer og forklarer sine handlinger, og 

skriver at han også har undskyldt over for de involverede parter. Dette var den generelle strategi for 

Brøndby IF under Oscar-gate. Dog bærer meddelesen også præg af advocacy-strategien. Jan Bech 

Andersen bruger således en masse ord på at forklare, hvorfor han gjorde som han gjorde. Her 

vurderes det at Brøndby IF som virksomhed ville have haft bedre af, hvis han blot havde undskyldt 

og ikke søgt forståelse hos fans. Grunden til dette er ikke, at der ikke var fans der var enige med ham, 

eller at han ikke som sådan skulle adressere det. Grunden til det er, at denne meddelelse nåede ud 

til mange andre end fans. Stakeholdere som aktionærer og sponsorer havde muligvis set mildere på 

en uforbeholden undskyldning, i stedet for en forklaring på, hvorfor der blev handlet som der blev. 

Det er naturligvis en svær balancegang da man ikke nødvendigvis kan ramme alle stakeholdere med 

én meddelelse. Jan Bech Andersen kunne med fordel have forklaret sig til fans, blot på andre medier. 

En sidste besked fra Oscar-profilen med det samme budskab havde været en mulighed. Ligeledes 

kunne det have været slået op på klubbens Facebook-profil for at ramme bredere endnu. 

Hjemmesiden vurderes dog til at være et medie bedst tjent med professionalisme mod alle 

stakeholdere. Der er personlige beskeder i løbet af sæsonen fra spillere og trænere (brondby.com 

17), men i denne sag, var det det forkerte medie at vælge. 

  Bridging-strategien: Går ud på, at organisationen tilpasser sine handlinger, så den lever op til 

forventningerne hos vigtige stakeholdere. Dette bruges blandt andet, når krisen er opstået grundet 

uoverensstemmelser mellem forventningerne fra stakeholderne og virksomhedens ageren, hvilket 

vil blive påvist i næste kapitel. 

 Avdocacy-strategien: Denne strategi bruges bør bruges, når virksomheden mener den har handlet 

korrekt. Føler virksomheden at den ikke har gjort noget forkert, men at det er stakeholdernes 

forventninger der måske ikke er tilpasset virkeligheden, bruges advocacy-strategien. Her arbejdes 

der typisk via kampagner og lobbyisme, på at ændre holdningen hos stakeholderne, således at de, 

optimalt set, ændrer deres holdning og støtter virksomhedens ageren i stedet. Det åbenlyse 

eksempel her, er feriepengesagen. Der blev ikke benyttet lobbyisme eller kampagner for at søge 

omverdenens støtte, men der blev i pressen flere gange argumenteret for, at klubben havde handlet 

retvist. Der har med stor sandsynlighed foregået kommunikation privat mellem klubben, 

spillerforeningen og advokater, men som en åben virksomhed, kunne det tale til Brøndby IF’s fordel 

også at være mere åben ud mod fans. Selv efter sagen, var klubben ude og aktivt oplyse, at de var 

uenige i dommen, selvom de accepterede den (Juul, 2012). Advocacy-strategen kom altså stadig til 

udtryk efter dommen, for at overbevise omverdenen om at klubben havde handlet retvist. Selvom 
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det ikke ændrer dommen, kan det have ændret opfattelsen hos nogle stakeholdere, fans, sponsorer 

etc., af om der var gjort noget forkert. Jo flere der var uenige i dommen klubben havde modtaget, 

desto mere sikker kunne Brøndby IF være på, at deres holdning til og engagement i klubben vil 

forblive uforandret. Alternativt kunne Brøndby IF havde benyttet bridging-strategien og tidligt i 

forløbet have søgt at indgå forlig med Spillerforeningen, for på den måde at have mindsket 

medieomtalen. En omtale der uden tvivl kun blev større af, at tvisten blev trukket i langdrag i retten 

og i pressen. 

 

Hvad med Kasi-affæren? 

Da problemerne under Kasi-perioden strakte sig over en væsentlig længere periode end de to andre issues, 

er det svært at sætte én responsstrategi på kommunikationen. Under tvistet om de sidste millioner, 

benyttede Brøndby IF således advocacy-strategien, for at overbevise omverdenen om, at de ikke havde fået 

alle de penge de havde kontraktuel ret til. Da der blev sået tvivl om økonomien hos Kasi ApS., brugte både 

Brøndby (Ritzau, 2012) og Kasi-Jesper selv (Pedersen, 2012) buffer strategien og søgte at tilfredsstille 

medierne og andre stakeholdere om at pengene nok skulle komme til Brøndby IF. Derudover kom der også 

eksempler på bridging-strategien, da Brøndby IF meldte at de ville skrue ned for retorikken (Horn, 2008). 

Det kan lyde simpelt at sige, at Brøndby IF tidligere i forløbet, skulle have fået Kasi-Jesper til at være mere 

fremstående i medierne. Men det er nu engang det, der vurderes til at have været den bedste 

fremgangsmåde. Kasi-Jesper var uden tvivl passioneret fan af Brøndby IF (Interview Frederik), men dette 

skulle ikke give ham carte blanche til at udtale sig om de sportslige forhold, uanset hvordan det gik. Det kom 

hurtigt til at fremstå som, at én mand havde for meget magt i klubben, udover Per Bjerregaard. Den bedste 

strategi havde derfor været at have søgt at forhandle sig frem til en form for symbolsk mundkurv for Kasi-

Jesper og gennem advocacy-strategien søgt at overbevise både ham og omverdenen om, at det ville have 

været den bedste løsning. Dette vurderes til at kunne have hjulpet klubben, da det ikke talte til nogens fordel 

at Kasi-Jesper var så aktiv i pressen. 

Når virksomheden befinder i sig en krise, eller issue, er det overordnede mål, at få kontrol over situationen, 

så krisens udvikling kan håndteres før den vokser sig endnu større. Den vigtigste metode er, via føromtalte 

strategier, at overbevise stakeholderne om at deres interesser stadig varetages og at virksomheden stadig 

lever op til de interesser og krav de har. En anden vigtig del af krisekommunikation, er at styre strømmen af 

kommunikation. Forsøge at opnå kontrol over den kommunikation der foregår under krisen, stoppe rygter 

og især uautoriseret kommunikation fra personer i virksomheden. Besvare tvivlen omkring issues, ellers kan 

især journalister finde på, at søge informationer fra rygter andre steder end fra virksomheden selv. 
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  Weick (1988, s. 307) forklarer at en virksomhed, eller enkeltperson, er nødt til at handle under en krise. 

Handlinger vil påvirke krisen enten positivt eller negativt, men uanset hvad vil der opnås forståelse for den 

situation der skal håndteres. Hvis virksomheden ikke reagerer på issues eller kriser, vil de blot opnå mindre 

forståelse for situationen, lave flere fejl og ikke være bedre forberedte næste gang. Det er altså vigtigt at en 

virksomhed har en strategi, men også vigtigt at der handles, i tilfælde af at der ikke er en strategi på plads i 

forvejen. Brøndby IF handlede i alle tre cases, om end de i nogle tilfælde var tvungne til at reagere på 

spørgsmål fra journalister, for ikke at genere omtale som værende en lukket klub. Det vurderes dog at man 

med små justeringer i kommunikationen og i kommunikationskanalerne, kunne have mindsket det negative 

omtale. Sagerne var svære at undgå for klubben, da to ud af tre sager handlede om enkeltpersoners 

handlinger alt imens man i Kasi-affæren, måske var for sen til at justere retorikken. 

 

5.9 Kriser på Web 2.0 
 

Jones & Chase (1979) påpegede for år tilbage det mærkværdige i, at virksomheder havde personale og 

systemer til at styre finanser og markedsføring, men når det kom til problematikker over for stakeholdere, 

blev der reageret i stedet for ageret. Knap 30 år senere, er begge dele kun blevet sværere. Web 2.0 har gjort, 

at holdninger og handlinger kan blive spredt længe inden virksomheden har mulighed for at reagere, som 

man så med Oscar-sagen. Dog har de fleste virksomheder som nævnt, reageret på dette ved at ansætte social 

media managers, til at sørge for, at brandet bliver bevaret og fornuftigt udtrykt på de sociale medier. 

Medierne ofte fungerer som talerør for både kunder og ansatte, uanset virksomhedstypen (Kforum, 2010). 

Det ses og bruges af mange som et værktøj til at komme i direkte kontakt med virksomheder. Tidligere skulle 

kunder oftest ringe eller sende en e-mail med mindst et par dages responstid. I dag kan kunder skrive en 

direkte besked til virksomheden, og have en idé om, hvor hurtigt de svarer. De fleste kunder forventer et 

svar inden for en times tid (Forchammer, 2015) og der bred enighed om, at denne svartid bør blive overholdt 

inden for almindelige kontortider. 

 

Den store udfordring ved sociale medier, kan komme når kunder tager spørgsmål og klager udover private 

beskeder, og skriver på en virksomheds offentlige væg. Hvis disse er tilstrækkeligt kritiske, eller en stor nok 

gruppe kunder er enige, tiltrækker disse opslag stort engagement fra andre kunder. Sker dette, vil algoritmen 

på sociale medier se opslaget som populært og derved vil det blive vist tydeligere når andre klikker ind på 

siden (Højsgaard, 2013). Der skabes en sneboldeffekt og oftere og oftere, vil mere traditionelle medier 

opdage dette og rapportere det, hvorefter personer der ikke nødvendigvis selv følger virksomheden, også 

bliver gjort opmærksomme på deres (for mange) uhensigtsmæssige handlinger. Det er dette der skaber de 
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omtalte shitstorms. Disse bliver mere udbredte og problemerne kan spænde fra alt fra forfejlet 

markedsføring, personalepolitik eller service der bukker under (Loiborg, 2015). 

 

Hvad der er vigtigt at pointere er, at det ikke kun er de (efterhånden) traditionelle sociale medier, såsom 

Facebook, Twitter og Instagram, der kan skabe disse shitstorms. I traditionel forstand er en shitstorm blot en 

stor mængde negativ omtale (atak.dk, 2015). Denne kan altså også være skabt ud fra omtale i den 

traditionelle presse eller på fora. Det er dog vist flere gange i de senere år, at hvad der skrives på et online-

fora, kan benyttes af medierne til at skabe en artikel. Oscar-Gate er ikke det eneste eksempel på dette. Efter 

fangrupperingen Alpha udvandrede efter en kamp mod FC Midtjylland, gik bølgerne højt på SydSiden Online 

(sso.dk, 2014). Der blev debatteret om hvorvidt fangruppen satte sig selv over klubben, ved at droppe støtten 

til holdet, efter en af deres medlemmer havde fået karantæne. Denne debat udløste en artikel på 

ekstrabladet.dk (Ingvortsen, 2014) omkring debatten, og efterfølgende debat på Ekstra Bladets eget 

læserforum nationen!. 

 

Den øgede evne hos forbrugeren til at lægge pres på virksomheden som den øgede opmærksomhed fra 

medierne på disse sager, er en af udfordringerne ved web 2.0. På web 2.0, er det derfor vigtigere end 

nogensinde før at kunne styre kommunikationsstrømmen. Flere stakeholdere end nogensinde før, kan 

udtrykke og sprede deres meninger og holdninger gennem sociale medier og fora. Et opslag behøver ikke 

være fra et nyhedsmedie, for at gå viralt, altså blive spredt hurtigt gennem sociale medier. Hvis en kunde 

laver et negativt opslag og får støtte af andre der mener baggrunden er legitim, kan dette skabe en reel 

shitstorm for virksomheden. Årsagerne til disse shitstorms er meget forskellige og til tider er det en meget 

lille ting, der kan eksplodere.  

 

I disse sager, er det dog ganske klart at der var problemer, og hvad problemerne var. Derfor kunne man ønske 

at Brøndby IF havde gjort en ekstra indsats på disse kanaler. Frederik Nielsen (Interview) mener at fans ikke 

følger Brøndby IF på sociale medier, for at høre hvad der sker bag kulissen, men primært vil have de 

fodboldmæssige nyheder. Dette vurderes ikke til at være forkert. Faktum er dog, at der er stor interesse for 

hvad Brøndby IF foretager sig, også når det ikke er direkte fodboldrelateret. Disse historier spreder sig i 

medierne og hvis de er store nok, hvilke de tre cases vurderes til at have været, bør klubben have udnyttet 

kanalerne til at komme med deres officielle holdninger på nøgletidspunkterne. Hjemmesiden blev naturligvis 

benyttet, men eksempelvis ved Oscar-sagen, er der intet spor i posts eller kommentarer på, hvad klubbens 

holdninger er. Da den danske befolkning får utrolig mange nyheder gennem internettet og især sociale 

medier, må kanalen ikke undervurderes. Det er der hvor fans føler de kan komme i direkte kontakt med 
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klubben (interview) og dette burde klubben udnytte. Selv fans på sociale medier der primært følger med for 

det sportslige, er vigtige når bestyrelsen har et problem. Det skyldes at de med stor sandsynlighed (afsnit 

1.1), følger generelle nyhedsmedier, og vil få nyheden derigennem uanset hvad. Derfor bør Brøndby IF forme 

kommunikationen til, at alle typer fans kan nås. 

 

5.10 Framing 
En stor del af måden, hvorpå stakeholdere dømmer en virksomheds handlinger under et issue, afhænger af 

hvordan issuet bliver præsenteret for dem (Cornelissen, 2011 s. 116). Det er derfor vigtigt, at der bruges tid 

på at tænke over ting som formuleringen af issuet og de fremsatte argumenter for handlingen. Det spiller en 

stor rolle, hvordan argumenterne for handlingerne i en sag er, samt om det hele stemmer overens med 

kulturen hos både organisation og stakeholdere. At påvirke opfattelsen af en bestemt sag via bevidste 

kommunikationsvalg, kaldes framing. Det er en vigtig del af krisekommunikationen, da eksempelvis ordvalget 

kan starte diskussioner omkring casen, der ikke var tiltænkt da kommunikationen blev udarbejdet eller ytret. 

I de første faser, er det muligt for virksomheden delvist at styre kommunikationen via framing. Når krisen 

først kommer frem, og debatten starter, kan tonen, ordvalget og timingen i kommunikationen, være med til 

at præge den debat der kører til, fra og mellem stakeholdergrupper (Cornelissen s. 186). Gøres dette 

effektivt, kan det resultere i mindre pres fra stakeholdere og derved reduktion i trussel fra krisen.  

 

Der kan ikke forventes af nogen virksomhed, at de reagerer på alt hvad der sker i kommentarfelterne på 

sociale medier. Men da medierne netop er bygget til at være åbne, og fungere som et middel til at mindske 

afstanden mellem personer, samt virksomheder og personer, virker det sjældent positivt, ikke at benytte 

dem. Naturligvis skal der komme en reaktion på den officielle hjemmeside, men mere åbenhed på sociale 

medier, også tilbage i 2008 og 2013, havde klædt klubben og muligvis hjulpet til at flere stakeholdere havde 

fået forståelse for deres handlinger. Selvom det ikke havde ændret dommen i Feriepengesagen, havde det 

kunne mindske mængden af stakeholdere med en negativ holdning til Brøndby IF grundet sagen. De sociale 

medier gør det muligt at tale til menigmand. De gør det også muligt at give en vinkel på en historie der er 

anderledes, end hvad det frames som i pressen. Selv når Jan Bech Andersen går ud og giver et interview for 

at redegøre for Oscar-gate, vil hans citater høre under en bestemt overskrift, et bestemt layout og være en 

del af en artikel der er skrevet for at generere trafik på et medies hjemmeside eller profil på et socialt medie. 

Derfor Burde Brøndby IF have søgt at påvirke kommunikationen mere. Der skal gives interviews om de 

forskellige sager, det er sådan branchen og mediebilledet fungerer. Så længe hvad der skrives fra 

virksomhedens egen profil ikke er i strid med hvad der udtales i et interview, kan kanalen dog hjælpe til at 

give tydeligere udtryk for, hvordan Brøndby IF har set situationerne.  
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Gør de dette, vil det naturligvis tjene samme formål, som når alle interesserede medier skriver om en historie, 

nemlig at vinkle den med et bestemt formål. Det vigtigste for Brøndby IF er dog, at vinkle enhver historie så 

den får dem til at fremstå så positivt som muligt for stakeholderne. Her kunne man være bedre til at udnytte 

kanalerne. Især Facebook, er et medie hvor opslag deles hurtigt. Hvis klubben havde valgt at håndtere dele 

af sagerne herpå, kunne de have opnået en bedre form for kontrol med hvad der var af kommunikation. Som 

nævnt kan man ikke styre hvad andre skriver på sociale medier, hverken som opslag eller kommentarer på 

opslag. Men hvis kommunikationen var udført godt på eksempelvis Facebook, ville der med stor 

sandsynlighed have været fans og interesserede parter, der delte opslagene, og derved have spredt dem 

yderligere. Dette ville være en fordel, i forhold til hvordan situationen var, at det blot var medierne der skrev 

om dem, og Brøndby IF var relativt stille på egne kanaler. 

 

 

5.11 Konklusion på Brøndby IF’s kommunikationsproblemer 
Web 2.0 har uden tvivl hjulpet til, at mediers artikler og indslag er nået ud til flere mennesker end nogensinde 

før. Derudover kan det konstateres at der er stor aktivitet på fanfora og generelle fodbold-fora. Derfor 

vurderes det at generelt mere åbenhed under kriserne havde talt til klubbens fordel. Under feriepengesagen 

havde det været en klar fordel, at møde fans og sponsorers bekymringer om konkurs. Under de to andre 

cases, blev der stillet spørgsmålstegn ved, hvem der egentlig havde magten i en klub der bygger på 

fællesskab. Kasi-Jesper agerede som fan og enkeltperson. Derfor kan det ikke påstås at klubben skulle eller 

kunne ”tvinge” ham til, at gå mere stille med dørene i medierne. Dog havde det været en klar fordel, hvis 

man havde forhandlet sig frem til en form for aftale om, at Kasi-Jesper ikke udtalte sig på egen hånd, uden 

at have rådført sig med klubben. Dette havde givet alle parter muligheden for at få Brøndby IF til at fremstå 

mere sammenhængende og med færre uoverensstemmelser mellem de forskellige identiteter, hvilket vil 

blive påvist i næste kapitel. 

Klubben kunne have været bedre til at udnytte de sociale medier. Selvom de bliver større år for år, var de i 

høj grad også relevante under Kasi-affæren og Feriepengesagen. Til hverdag skal klubben naturligvis dele det 

indhold der bliver delt i dag, men under ekstraordinære situationer, havde det klædt Brøndby IF, at udnytte 

de sociale medier mere, til at præge det generelle kommunikationsbillede, så der ikke kun blev snakke om 

dem af andre medier, eller af dem gennem andre medier, men i lige så høj grad også af dem gennem egne 

medier. Dog er der forståelse for at der i Oscar-gate var meget kort tid at reagere på, da det kun var JBA der 

vidste hvad der foregik. 
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Kapitel 6: En Brøndby IF’s virksomhedsidentiteter 

6.1 AC3ID-testen 
Grundlaget til visse kriser eller issues opstår, når der er en uoverensstemmelse mellem hvad en virksomhed 

gør, har opnået, eller kommunikerer og så stakeholdernes opfattelse eller forventning til samme. Hvis en 

virksomhed som Brøndby IF, laver udmeldinger der virker for useriøse, eller ude af trit med deres reelle 

markedsposition, kan det virke utroværdigt og som værende noget de siger, blot for at tilfredsstille 

stakeholdere. Samtidig med dette, er der stadig et vist ambitionsniveau der skal holdes (Hansen, 2016). For 

at minimere sager som disse, har John M.T. Balmer (2009) udviklet et framework til at foretage en såkaldt 

AC3ID-test. For at kunne foretage AC3ID-testen, skal en virksomheds vigtigste stakeholdere først identificeres. 

Dette vil de næste afsnit søge at gøre. 

En ideel virksomhed, én identiet: nemlig måden de er på. Dette ville dog kræve at alle opfattede dem på 

samme måde, samt at deres handlinger levede op til alle deres egne forventninger. Derfor er der tale om 

flere identiteter for en virksomhed, hvilket dette kapitel vil analysere ved hjælp af AC3ID-testen. 

 

6.2 Hvad er AC3ID-testen? 
AC3ID-testen sammenbringer seks former for virksomhedsidentitet: den faktiske (actual), opfattede 

(conceived), ønskede (desired), ideelle, den kommunikerede (communicated) og virksomhedens brand-

identitet (coventanted) samt virksomhedens brand (Balmer et. al., 2009, s. 7). Disse identiteter dækker over 

følgende: 

Bekymring Identitetstype Koncept Tidsramme 

Hvad vi rent faktisk er Faktisk identitet Selskabets identitet Nu 

Hvad vi siger vi er Kommunikeret identitet Selskabets 
kommunikation 

Før/nu 

Hvad andre ser os som Opfattet identitet Selskabets image Før/nu 

Hvad vores brand står 
for 

Brand-identitet Selskabets brand Før/nu 

Hvad vi burde være Ideel identitet Selskabets strategi I fremtiden 

Hvad vi vil være Ønsket identitet Direktørens vision I fremtiden 

Tabel 2: Virksomhedsidentiteter 
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Disse seks identiteter danner tilsammen Brøndby IF’s identitet, brand og image for både dem selv og 

omverdenen. De opstilles adskilt, men hænger i høj grad sammen, idet den kommunikerede identitet 

eksempelvis bliver påvirket af hvordan det går virksomheden i det øjeblik kommunikationen finder sted 

(faktisk identitet). Nedenfor ses hvordan identiteterne påvirker og påvirkes af hinanden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: AC3ID-modellen 

  

De forskellige identiteter hænger således sammen. Virksomheden har alle typer identiteter på samme tid, og 

skal derfor tage hensyn til alle identiteterne, hvis der søges at påvirke den ene. Udfordringen kan derfor være 

at få dem til at stemme overens. Det er dette AC3ID-testen kommer ind i billedet. Nedenfor vil det mere 

dybdegående blive beskrevet hvad identiteterne dækker over, samt hvad Brøndby IF’s identiteter for dem 

selv og deres stakeholdere. 

 

6.3 Brøndby IF’s faktiske identitet 
Den faktiske identitet udgøres af virksomhedens formåen. Den er sammensat af virksomhedens produkt, 

markedet der dækkes, hvordan den ledes og hvilke værdier ledelsen og de ansatte har (Fox, et.al. 2001, s. 

10). Brøndby IF’s værdisæt bygger, som nævnt i afsnit 3.1.1, på passion, mod, fællesskab og kvalitet. Historisk 

set, har Brøndby IF haft stor kvalitet i dansk fodbold, idet de er en af de mest vindende klubber i landet, samt 

en af de mest populære. I Jylland, hvor der er hård konkurrence fra mange andre klubber, er klubben fortsat 

den mest populære enkelte klub (Højsgaard, 2016 og generelt er der flest danske fodboldfans, der 

identificerer sig som værende fans af Brøndby IF (interview, Frederik Nielsen). Selvom resultaterne de 

seneste år, ikke har levet op til de tidligere, for Brøndby IF, så naturlige mesterskabsambitioner, ligger 

Brøndby IF stadig i top 2 på mange parametre på det danske fodboldmarked. De seneste ti sæsoner har 

Brøndby IF opnået otte 2. pladser og 2 førstepladser, når det kommer til det gennemsnitlige antal tilskuere 
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til kampe (superstats.dk, 2016). I det danske mediebillede har Brøndby IF også en stærk position. Antallet af 

fans og følgere på de tre mest relevante sociale medier, Facebook, Twitter og Instagram placerer dem også i 

toppen. På Facebook har Brøndby IF omtrent 147.000 fans. Dette er to tredjedele af FC København, men over 

dobbelt så mange som nummer tre på listen, FC Midtjylland. Billedet er det samme på både Twitter, YouTube 

og Instagram (Bilag 2).  

 

En anden naturlig del af den danske sportsdækning, er TV-transmissioner af kampe. I knap halvdelen af 

sæsonen 2015/2016 var klubben således involveret i den kamp i den pågældende superligarunde, der trak 

flest seere til (superstats.dk, 2016). Dette hænger blandt andet sammen med, at klubben ofte får kampene 

der ligger i de bedste sendetider, samt på de kanaler der når ud til flest seere, nemlig Viasats TV3-kanaler. 

Alternativt ligger kampene på kanal 9, hvilket kan ses af væsentligt færre danskere (superstats.dk, 2016). At 

få disse sendetider og kanaler kommer dog ikke af sig selv. Tv-stationerne vælger i bestemt rækkefølge og 

hvilken klubs kampe de ønsker at vise afhænger naturligvis af, hvor mange seere de mener kampen vil få, og 

her ligger Brøndby IF ofte i top 2, sammen med FC København i løbet af sæsonen (Davidsen, 2014). Endnu et 

punkt der viser interessen for Brøndby IF, er den omtalte debat på dedikerede fan-fora. Det har ikke været 

muligt at skaffe alle tal på alle fora, men som bilag 2 viser, står Brøndby IF stærkt i både antal medlemmer og 

debatter på disse fora. Nyhedssitet bold.dk har også dedikerede tråde til hver klub, men disse kan laves i nye 

versioner, så snart en bruger ønsker det. Da det ikke er muligt at se gamle tråde, eller vide hvor mange der 

har været, er det ikke muligt at få et retvisende billede fra dette medie. Det er dog forfatterens indtryk, at 

ligesom på de andre medier, er Brøndby IF en af de, hvis ikke den, mest debatterede klub. Sidste del af 

Brøndby IF’s brands faktiske formåen, kan ses i medieovervågningsinstituttet Meltwater’s rapport, der viser 

at Brøndby IF det seneste år, var den tredje mest omtalte klub i de danske medier (fcm.dk, 2016). Brøndby 

IF’s brand har altså, som det også er nævnt tidligere, en stærk position og eksponering på det danske marked. 

Interessen fra medier og fans er stor.  

 

Da ledelsen også er en vigtig del af den faktisk identitet, kan det nævnes at de for specialets vigtigste 

medlemmer af Brøndby IF’s organisation, består af administrerende direktør Jesper Jørgensen, sportschef 

Troels Bech og kommerciel direktør Henrik Bartholdy. Derudover har man blandt andet kommunikationschef 

Christian Schultz samt Nicki Reinhardt, PR og indholdsredaktør (brondby.com 3). Uden for bestyrelsen sidder 

Jan Bech Andersen, storaktionær, investor og tidligere indehaver af ’Oscar’-profilen på SydSiden Onine 

(Ritzau, 2016). 
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6.4 Brøndby IF’s kommunikerede identitet 
Den kommunikerede identitet opstår af to kanaler. Den første er virksomhedens egen interne og eksterne 

kommunikation. Dette dækker over reklamer, PR og kommunikation i pressen (Fox, 2001 s. 11). Dette 

værende både organisationens officielle kommunikation, men også når en enkelt ansat udtaler sig til pressen. 

Den anden kanal er den word-of-mouth kommunikation der opstår mellem fans og medier om klubben. Både 

online og offline. Den kommunikerede identiet er således en blanding af hvad Brøndby IF siger om sig selv og 

sine gøremål, samt hvad eksterne stakeholdere siger om det (Csordás, 2008, s. 21) som nævnt i kapitel 5, kan 

dette aspekt forbedres. Oprindeligt, dækkede den kommunikerede identitet også over hvordan 

virksomheden blev opfattet (Fox, 2001 s. 7), men Balmer (2009) reviderede modellen og tilføjede den 

opfattede (conceived) identitet for sig, da der kan opstå et gap imellem disse. 

 

Brøndby IF’s egen kommunikationskanaler gælder både hjemmesiden, profiler på sociale medier, samt appen 

”Brøndby Indefra”, der deler interviews lavet af og med klubbens ansatte (indefra.brondby.com, 2016). 

Hjemmesiden www.brondby.com består fortrinsvis af nyheder omkring trupperne, interviews med trænere, 

spillere og sportschefen. Der er reklamefremstød fra sponsorer, samt nyheder fra fan-butikken Brøndby 

Shoppen. Til kampe bliver der lagt udtalelser op fra cheftræneren og spillere før og efter kampen, samt 

indlæg om holdopstillinger til den enkelte kamp. Sidst men ikke mindst, lægges der nyheder op om klubbens 

økonomi, når disse er mest relevante for flest stakeholdere, navnligt aktionærer og fans. Dette er typisk 

indgåelse/afslutning af sponsorater, udmeldinger om årsrapporter eller fondsbørsmeddelelser samt køb og 

salg af spillere. Den sidste type er dog lige så meget sportslig kommunikation til de interesserede fans 

(brondby.com/nyhedsliste). 

Klubbens Facebookside fungerer som en form for samlingspunkt for de andre sociale mediekanaler. Med det 

forstås det, at opslagene primært er links til posteringer på brondby.com, Twitter og Brøndby indefra. 

Eksempler på disse posts er samlet i bilag 6. Ud over disse opslag, er der også reklamer for muligheder for at 

købe eller vinde kampbilletter, udtalelser fra spillere. Sidens opslag består af 45,8 % billeder, 8,3 % video, 

begge med dertilhørende tekst, samt 37,5 % rent tekstuelle opslag (Likealyzer, 2016). Dette er målt af 

Drinkwater, der samtidig har analyseret at posteringerne i gennemsnit skaber 1.345 reaktioner i gennemsnit. 

Dette er blot 6.31 % af det totale antal personer der følger siden. Det vil altså sige at der er relativt få, der 

rent faktisk engagerer sig i hvad klubben foretager sig på siden. Der er ingen statistik der viser hvor mange 

mennesker der læser opslagene. Men da en stor del af målet med at være på sociale medier, er at skabe 

engagement hos fans (Hootsuite.com, 2016), er dette tal ikke højt nok, for så eksponeret en virksomhed som 

Brøndby IF. Det er eksempelvis væsentligt lavere end FC København og AAB, der ifølge samme statistik får 

henholdsvis 21,06 og 11,23 % af deres fans til at reagere på opslag. Interessen fra fans og medier danner 
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grobund for stort engagement på Facebook. Dannes dette engagement, giver det mulighed for at 

implementere endnu mere åbnehed, hvilket vil forbedre stakeholderkommunikationen. 

 

På Twitter har Brøndby IF knap 22.000 følgere, de kan nå ud til. Mediet er designet til kortere beskeder, af 

maksimalt 140 karakterer (twitter.com, 2016). Ud over holdopstillinger og meldinger om kampe, tidspunkter 

etc. Er der her også fokus på klubbens mange ungdomshold. Det er videoer fra busture for både U/17 og 

U/13 trupperne, samt opdateringer fra deres kampe. Derudover er det mindre beskeder som statistikker, 

billeder fra stadion og meldinger om eksempelvis tiden op til pressemøder, eksempler kan ses i bilag 6 (fra 

facebook.com/brondbyif og twitter.com/BrondbyIF, 2016).  

 

Klubbens Instagram-profil er, i mediets natur, baseret på visuel kommunikation. Et besøg på siden byder på 

holdopstillinger, stemningsbilleder og billeder af spillere (instragram.com, 2016) Formålet med profilen er 

også at kunne give et blik bag kulisserne, eksempelvis fra omklædningsrummet, ved fysiske tests og hos 

fysioterapeuten, hvilket er områder den almindelige presse ikke altid har adgang til. Kombineret med 

Facebook, Twitter og Brøndby Indefra, er en stor del af Brøndby IF’s kommunikation på sociale medier altså, 

at give interesserede parter et indblik i de ansattes hverdag, uden for kamptidspunkterne. 

 

Ud over kommunikation gennem egne medier, består en fodboldklubs kommunikation i høj grad også, af 

udtalelser til pressen i forbindelse med forskellige begivenheder. For pressen kan dette dog spænde meget 

vidt fra kampe, spillerkøb, rygter om samme eller måske ønsker om en holdning til en situation i klubben. 

Dette speciale efterlader ikke nok plads til, at alle udtalelser kan gennemgås. Der er dog et par eksempler på 

både kommunikation og handlinger, der vurderes at påvirke Brøndby IF’s opfattede identitet. 

 

Det er ikke alt der når ud igennem Brøndby IF’s kanaler på de sociale medier. Da Jan Bech Andersen trådte 

tilbage efter Oscar-gate, var der ingen officielle udmeldinger på kanaler omkring årsagen. Det blev meldt ud, 

da Andersen tiltrådte som bestyrelsesformand i 2014 (facebook.com, 2016). Dette blev blandt andet påpeget 

af Facebook-brugeren Jakob Lüders (facebook.com, 2016). At det virkede mærkværdigt at der ingen 

kommunikation var om formandens tilbagetrædelse eller Thomas Franks opsigelse blev påpeget af flere 

brugere i tråden. Igennem Brøndby IF’s hjemmeside kom der en udmelding om situationen, via en kort 

besked fra Thomas Frank. Dog blev årsagerne til opsigelsen ikke mere nøjagtige end et anstrengt forhold til 

Andersen, samt heftige skriverier i pressen. Selvom Jan Bech i situationen gav interviews i flere timer 

(Højsgaard, 2016), og han sammen med mange andre, måtte forholde sig til situationen i medierne, kom der 

altså ingen officielle udmeldinger fra klubbens kanaler, om den egentlige årsag. Dette gav en 
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uoverensstemmelse mellem den faktiske identitet og den kommunikerede. Sagen sårede brandet (se bilag 

3), men det vurderes at hvis Brøndby IF havde forsøgt at tage mere kontrol over kommunikationen via de 

forskellige kanaler, havde udnyttet spredningspotentialet på web 2.0 og ageret mere åbent omkring misæren 

kunne noget af skaden, ikke det hele, have været undgået. Oscar-gate ville få konsekvenser for klubbens 

opfattede identitet hos stakeholderne, men der blev ikke gjort nok for at forsøge at forme eller påvirke den 

identitet. Der blev givet for meget magt til mediernes dækning. 

 

6.5 Brøndby IF’s opfattede identitet 
Den opfattede identitet er den identitet virksomheden har i stakeholdernes øjne. Altså hvordan 

virksomheden opfattes via deres brand, image og ry (Fox 2001, s. 11).  

 

Aktieselskabet Brøndby IF har gennem flere år udført handlinger, der har sænket troværdigheden hos 

stakeholderne. Et, i kredsene, klassisk eksempel var da tidligere administrerende direktør, og senere 

bestyrelsesformand Per Bjerregaard, ansatte sin søn Anders Bjerregaard som sportsdirektør i 2006 

(Ankerstjerne, 2016). Per Bjerregaard betragtes af mange som en af de største indflydelser ved indførslen af 

professionel fodbold i Danmark, men den anciennitet Bjerregaard senior havde opbygget gennem at have 

været med helt fra starten i 1964, led et knæk i denne sag. Som Joachim Sperling (2009) beskriver det, var et 

af Per Bjerregaards problemer at han ikke er til at stole på. Han beskriver også hvordan den øvrige direktion 

ikke var imponerede over den nye sportsdirektørs kompetencer. Det blev generelt betragtet som en dårlig 

beslutning, grænsende til nepotisme, at den uerfarne Anders Bjerregaard, skulle have en toppost i så stor en 

virksomhed. Til sidst endte det med at daværende direktør Herman Haraldsson, der ellers generelt var set 

som en ambitiøs og dygtig direktør, blev afsat. 

  

Dette var blot én af mange udtryk for den magt Per Bjerregaard havde i Brøndby IF. Der var derfor også en 

blanding af respekt og lettelse, da han i 2011, trådte tilbage som formand, og stoppede helt i klubben. 

Allerede i 2010, fandt der en afstemning sted på Sydsiden online. Via synes godt om/synes ikke om-

funktionen, blev der stemt om hvorvidt man mente Per Bjerregaard skulle træde tilbage. 80 % Mente han 

skulle gå af (Sydsiden online, 2010). Selvom gruppen der stemte (347 brugere) var relativt lille og derfor ikke 

nødvendigvis repræsentativ, vurderes det at den store overvægt, samt indlæg fra andre tråde, danner et 

billede af en fangruppe der mente Bjerregaard skulle gå af. 
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6.6 Supra Societatem Nemo – ingen over fællesskabet 
Sagen med Per og Anders Bjerregaard trak spor både før under og efter det hele foregik. Generelt var der en 

holdning til at Per Bjerregaard havde for meget magt i klubben. Dette stemte ikke overens med klubbens 

motto Supra Sociatatem Nemo – Ingen over klubben. En hyldest til fællesskabet og forenings-delen Brøndby 

IF blev grundlagt på (brondby.com 12). Denne værdi sidder stadig i mange fans og er blandt andet en stor del 

af strategi 6.4 der blev fremlagt i 2016 som Brøndby IF’s fremadrettede strategi (brondby.com 14). Dette er 

en af årsagerne til, at Brøndby IF, også i årene efter Bjerregaard, har haft problemer med netop denne del af 

deres identitet. Det har i visse stakeholdere, primært fans, øjne ikke hængt sammen hvis én person har haft 

for meget magt og derfor, i deres øjne, netop har sat egne behov over klubbens. 

 

To af de mest kendte i nyere tid, Jesper ”Kasi” Nielsen og Jan Bech Andersen, har begge skabt situationer 

hvor magtfordelingen i virksomheden, klubben, foreningen og aktieselskabet, har været oppe og vende. Jan 

Bech Andersen har qua sin aktiebeholdning på 26,47 %, (brondby.com 1) en naturlig indflydelse på 

virksomheden. Han valgte efter Oscar-gate at træde tilbage som bestyrelsesformand, men var meget åben 

omkring, at det økonomiske engagement ville fortsætte i klubben (fyens.dk, 2016). Derudover var Bech 

Andersen fra starten af hans engagement meget åben omkring, at han var stor fan af Brøndby IF, ligesom 

Kasi-Jesper også var det (Interview, Frederik Nielsen). Hvad der blev debatteret af ham på Sydsiden Online, 

var ikke noget der var ikke var debatteret på forummet mange gange før og efter ”Oscar” kom på banen. 

Men der opstod alligevel identitetsproblem for Brøndby IF, for hvem havde reelt magten? 

 

Jan Bech Andersen meldte ud, da han investerede, at han ikke ville engagere sig i klubben sportsligt, men 

blot ville være aktionær. Med klar reference til Kasi-Jesper, der netop, i nogle stakeholderes øjne, blandede 

sig for meget (kapitel 5 og Bakalus, 2016). Ifølge den udmelding, ville Brøndby IF’s identitet altså være bevaret 

som en forening og en klub hvor flere deler magten. Med sin investering og senere indtrædelse i bestyrelsen, 

rokkede Jan Bech Andersen dog ved den opfattelse, da han opnåede aktiemajoritet og derved naturligvis 

indflydelse. Dette blev også udtrykt af brugeren Ivaninho:  

 

Det vi ser lige nu, er det som mange advarede om, ved at overlade så stor magt til en rigmand. Det kan godt 

være han har klubbens bedste interesse for øje, men med denne opførsel vil der altid være et spørgsmål om 

han handler rationelt ud fra klubbens bedste eller følger sine egne følelsers vold. 

Fra et indlæg på Sydsiden Online, den 9. marts, 2016 kl 22.34 
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Senere i samme tråd, af brugeren Sahl: 

 

Af alle de skandaler der har været i BIF det seneste årti tager denne førstepladsen, og der har ellers været 

rigeligt at tage af. Hvis der stadig var nogle der, af uvisse årsager, var i tvivl om at BIF er en amatørklub, så 

blev det slået fast en gang for alle af selveste bestyrelsesformanden. 

 

Overordnet set var der to holdninger til Oscar-gate på fora: På den ene side, var der fans der tilgav Jan Bech, 

fordi de mente klubben havde brug for hans penge, eller fordi man mente at han blot havde skrevet det alle 

fans tænkte. På den anden fløj, mente brugere at det var tillidsbrud og at Brøndby IF ikke kunne have en 

formand der opførte sig så uprofessionelt. Der var altså skubbet ved Brøndby IF’s identitet hos både fans og 

presse. Var det reelt en forening med fællesskab, eller havde Jan Bech Andersen al magten qua hans 

investeringer? Kunne Brøndby IF, med reference til Sahls indlæg, opfattes som en professionelt drevet 

virksomhed, når formanden i den grad bagtalte andet personale? Brøndby IF var naturligvis stadig en 

professionel virksomhed, og da Jan Bech Andersen altid var åben omkring, at han ville hvad der var bedst for 

klubben, blev der ikke stillet spørgsmålstegn til hans henseender, men hans metoder. Troels Troelsen (bilag 

3) vurderer, at det primært var for Jan Bech Andersen selv, at sagen havde konsekvenser. Det vurderes dog 

at disse spørgsmålstegn til Brøndby IF’s identitet, var skadelige i det aktionærer, potentielle spillere og andre 

stakeholdere, fik skubbet til opfattelsen af Brøndby IF som klub og virksomhed, da andre situationer med 

personager med stor magt, var set før i klubben. 

 

At det havde konsekvenser for aktieselskabet Brøndby IF blev bakket op af Berlingskes erhvervskommentator 

Jens Christian Hansen (2016) der i sin blog beskriver hvordan han mente at Brøndby IF ikke burde være på 

børsen. Han begrunder det med at investorer simpelthen ikke ved hvilket oplysningsgrundlag der købes 

aktier på. Det vurderes også af ham, at det anstrøg af kaos der har været det seneste årti også vil have effekt 

på sponsorsiden. Det skyldes at sponsorerer ikke nødvendigvis har interesse i at blive kædet sammen med, 

for at bruge Sahls retorik: en amatørklub. Naturligvis er det stadig et stærkt brand, men der har været ridser 

i lakken gennem årene. 

 

Med både Per Bjerregaard, Kasi-Jesper og Jan Bech Andersen, har der været en gennemgående 

uoverensstemmelse mellem Brøndby IF’s ønskede og opfattede identitet. Fællesskabet har altid været en 

kerneværdi i klubben, fra grundlæggelsen af foreningen og er det stadig, senest udtrykt i strategi 6.4 fra 2016 

(brondby.com 15). Det vurderes at det ikke taler til den opfattede identitets fordel, når der gennem årene er 

givet det indtryk, at enkeltpersoner har utrolig meget magt i klubben. Det står i skarp kontrast til fællesskabs-
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værdien, når Kasi-Jesper kritiserer spillere eller når Jan Bech kritiserer træneren. Der opstår yderligere 

problemer for identiteten, når nuværende og tidligere spillere går ud, i forbindelse med feriepengesagen, og 

gør krav på de penge de, juridisk, har til gode men faktuelt set har fået udbetalt. 

 

Der stilles ikke spørgsmålstegn i dette speciale ved, om dommen var korrekt. Feriepengene måtte ikke blive 

udbetalt, som de var blevet, sign-on fees og løn. Brøndby IF havde brudt loven og blev derfor straffet. Det 

var dog ikke penge spillerne ikke havde fået, hvilket fik journalister og fans til at kalde spillerne for grådige, 

når de i realiteten kunne udnytte dommen til at få pengene udbetalt igen (Ankerdal, 2012). Der var enkelte 

spillere der gav afkald på beløbene, da de netop mente de havde fået pengene de havde krav på. Det rokker 

ved den opfattede identitet, når en klub med så stort fokus på fællesskabet som Brøndby IF, har spillere der, 

i mange fans og mediers øjne, udnytter en fejl fra klubbens side til at få udbetalt 27,5 millioner kroner. 

Omvendt kan man klandre klubben og Per Bjerregaard, der var med til at forme den overenskomst de netop 

havde brudt (ibid.), for at opnå konkurrencemæssig fordel, ved at betale pengene som højere sign-on fees 

end mange af konkurrenterne og derfor give sig selv bedre forhandlingsposition end mange andre klubber. 

Dette sætter spørgsmålstegn ved Brøndby IF’s fællesskabsværdier, både i forhold til om spillerne lever op til 

klubbens værdier, og i forhold til klubbens konkurrenter4. 

 

6.7 Brøndby IF’s ideelle identitet 
En virksomheds ideelle identitet er der hvor ledelsen ser den være, i den nuværende konkurrencesituation 

(Fox, 2001, s. 8). Det er altså et bud på hvor virksomheden kan komme hen baseret på 

konkurrencesituationen, kompetencer, eksterne begivenheder og andre faktorer. Dette kommer ofte til 

udtryk i virksomhedens vision og strategi. Her vil Brøndby IF gerne opnå status som en klub med blandt andet 

stærkt fodboldakademi, stort engagement fra fans og frivillige og fælles udvikling af mennesker 

(brondby.com 2). Filosofien fremadrettet er ifølge klubben selv bygget på fællesskab, bæredygtighed og 

troværdighed, (ibid.). Med reference til den opfattede identitet, er det interessant at det er et fokuspunkt at 

øge troværdigheden i klubben. Dette er sandsynligvis fundet nødvendigt, med afsæt i Oscar-gate, der som 

nævnt, må have skadet tilliden blandt nogle stakeholdere. Sportsligt vil klubben i Superligaens slutspil hvert 

år frem til 2019, samt opnå kvalifikation til europæisk fodbold i perioden 2020-2023. Dog budgetteres der 

ikke med disse kvalifikationskampe, og opnås de ses det som en økonomisk bonus. Økonomisk skal der 

nedskrives på gælden og opnås ligevægt i 2019. Dette vurderes til at virke en anelse optimistisk, da 

regnskaberne har vist negative resultater siden 2009, samtidig med at egenkapitalen er faldet voldsomt (bilag 

1). Som nævnt i brancheanalysen, er dansk fodbold generelt en underskudsbranche, og det handler om at 

                                                           
4 Det skal påpeges at det ikke kun var Brøndby IF der blev dømt I sagen. 



 66 

fordele tabet af pengene. Derfor er det altid optimistisk, hvilket det ifølge Troelsen også bør være, når en 

dansk fodboldklub melder sådan ud. Derudover er der ikke umiddelbart nogle garanterede ekstraordinære 

indtægter. Naturligvis har spillersalg potentiel stor effekt på en fodboldklubs indtægt, som man så med salget 

af blandt andet Daniel Agger i 2006 (bilag 1). Det kan altså opnås, men det er mere stabilt at fokusere på 

andre justeringer i klubbens drift, for at opnå den økonomiske ligevægt, da indkøb af spillere ofte også er en 

fast indflydelseskilde på en fodboldklubs årsregnskab. Til sidst, ønsker klubben at øge den digitale indsats og 

forbedre klubbens kanaler. Dette falder godt i spænd med det udviklingen af mediebilledet. Web 2.0 og de 

foreløbige konklusioner i dette speciale. 

  

Baseret på Brøndby IF’s strategi, vurderes det at klubben har lært af de sager der har været. Oscar—sagen 

var et slag for troværdigheden, som nu er kommet i fokus. De seneste års regnskaber har været røde, hvilket 

også er blevet et fokuspunkt i den officielle strategi. Der kan dog argumenteres for at de økonomiske 

målsætninger kan være for optimistiske, hvilket vil tvinge klubben til at justere dem undervejs. Sker dette, 

kan det være et yderligere slag på troværdigheden, opnås de, vil det omvendt have en tilsvarende positiv 

effekt. Der skal altså være en balance mellem realisme og ambitioner i klubben. Sidst men ikke mindst, viser 

fokus på digital kommunikation, at klubben ønsker at følge med tiden og det udviklede mediebillede. 

 

6.8 Brøndby IF’s ønskede identitet 
Den ønskede identitet ligger meget tæt op ad den ideelle identitet. Forskellen her er, at den er mindre baseret 

på nuværende faktorer, og mere eksisterer som en vision i ledelsens øjne (Fox, 2001, s. 11). Altså hvor 

virksomheden skal bevæge sig hen, baseret på ønsker og drømme. Brøndby IF’s ønskede vision har, ligesom 

den ideelle identitet, ændret sig med årene hvor man er gået fra at være et fast tophold, til et hold der er 

nærmere midten af den danske Superliga. Tilbage i 2005, var visionen at være den stærkeste fodboldklub i 

Norden, med den bedste økonomi og største opbakning (årsrapport, 2005). I den nyeste årsrapport (2015) 

er ambitionerne skruet en smule ned til ”blot” at være den bedste fodboldklub i Danmark, samt have en 

bæredygtig økonomi. Det er den generelle holdning på fanfora, samt i årsrapporter fra klubben, at Brøndby 

IF skal tilbage og være førsteudfordrere til det danske mesterskab, som FC København har vunder syv af de 

seneste ti år (Davidsen, 2016). Dette falder i spænd med klubbens selvforståelse og historie som en af de 

mest vindende. Da den ønskede identitet, som navnet antyder, kan være mere ønsketænkning end reel 

målsætning, vurderes det, at den ikke nødvendigvis påvirker klubbens troværdighed. Tværtimod, kan det ses 

som positivt af nogle stakeholdere, at klubben stadig ser sig selv tilbage i toppen af dansk fodbold, og ikke på 

længere sigt stiller sig tilfreds med en placering som nummer 2, 3 eller lavere. Dette blev vist både under 
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Oscar-gate og Kasi-affæren. Identitetsproblemerne er primært opstået, når midlet til at nå toppen har været 

hurtig kapitaltilførsel og store investeringer. 

 

6.9 AC3ID-testens mangler 

AC3ID-testens største svaghed er, at den ofte ikke kan bruges alene og derfor skal benyttes med forbehold. 

At forskellige uoverensstemmelser kan påvises ved, at redegøre for de forskellige typer identiteter, hjælper 

i dette speciale til at påvise ikke bare de identiteter Brøndby IF har, men også hvordan de har udviklet sig. 

AC3ID-testen kommer dog til kort, da den ikke forklarer hvilke ændringer der bør blive foretaget, når disse 

uoverensstemmelser finder sted (Fox, et. al., 2001, s. 21). Her vurderes det dog at testen er brugbar, i det 

den kombineres med andet teori og praksis inden for kommunikations- og brandingspektret. 

6.10 Hvilke uoverensstemmelser har der været for Brøndby IF’s virksomhedsidentiteter? 
Med en stor fanbase og stor interesse fra medierne, har Brøndby IF et kæmpe potentiale i forhold til 

branding, som dog ikke altid udnyttes. Den store interesse lægger pres på klubben, da der er mange 

stakeholdere der interesserer sig for hvad klubben laver. Derfor har det skabt problemer for klubbens 

opfattede identitet, når Per Bjerregaard, Kasi-Jesper og Jan Bech Andersen, næsten på skift har udtrykt 

værdier stik imod hvad klubben står for, selvom deres intentioner har været reelle. Der er ingen tvivl om, at 

alle tre ville klubben det bedste, men Kasi-Jesper og Jan Bech Andersen især, satte sig ud over den 

fællesskabsfølelse der var i klubben og ville for meget selv. Brøndby IF har sidenhen justeret og ændret på 

strategien, så den virker til at tage højde for de ting der sket de senere år. Selvom strategien er optimistisk, 

er det et udtryk for at man forsøger at lægge især Oscar-gate bag sig, og vil fokusere på troværdigheden, for 

at mindske det gap der er kommet mellem den reelle og opfattede identitet. Derudover skal man, især for 

fans og potentielle investorers skyld have en optimistisk men nogenlunde realistisk målsætning. Hvis 

målsætningerne, hvad klubben mener er den ideelle identiet, virker for urealistiske på de vigtige 

stakeholdere, vil den opfattede identitet blot blive negativ. Strategi 6.4 er et træk i den rigtige retning for 

Brøndby IF, justeringerne er dog kommet meget sent, i forhold til de problemer, der har været. 
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Kapitel 7: Konklusion og perspektivering 
 

7.1 Konklusion 
Dette speciale søgte at besvare følgende problemformulering: 

Hvordan har web 2.0 påvirket Brøndby IF’s i deres stakeholderkommunikation under bestemte kriser og 

hvordan har deres handlinger påvirket opfattelsen af virksomheden? 

 

For at besvare dette. Blev klubbens markedssituation og stakeholdermiljø analyseret. Dette blev blandt andet 

brugt til at vurdere kommunikationen under Oscar-gate, Kasi-affæren og Feriepengesagen, der alle har haft 

en effekt på omverdenens opfattelse af Brøndby IF de senere år. Efter disse analyser, er skribenten kommet 

frem til følgende konklusion: 

 

Selvom Brøndby IF på mange parametre, står i en stærk position i den danske fodboldbranche, står klubben 

over for flere udfordringer efter de senere års uroligheder. Web 2.0 har skabt større krav til klubbens 

stakeholderkommunikation, idet afstanden mellem især fans og klub er blevet kortere, alt imens 

nyhedsspredningen er blevet hurtigere og mere omfattende. Der skrives mere om klubben end nogensinde 

før, fra hvilket det udledes at Brøndby IF selv skal søge at præge kommunikationsbilledet yderligere. Generelt 

skulle Brøndby have været bedre til selv at udnytte web 2.0 på især de sociale medier. Der var for lidt 

kommunikation til fans på disse kanaler. Ved at øge denne og søge at præge kommunikationen om klubben 

yderligere, kan der dannes et stærkere forhold til fans i hverdagen, hvilket vil komme klubben til gode på 

længere sigt. Den store medieinteresse gør også, at emner der som regel er mest interessante for aktionærer 

og mere indædte fans, såsom fondsbørsmeddelelser og årsregnskaber, også rammer læsere af generelle 

sportsnyheder. Dette skal der tages højde for, uanset den oprindelige målgruppe for kommunikationen. 

  

I deres miljø, har Brøndby IF mange fleksible stakeholdere, der kan lægge pres på klubben hvis de ikke føler 

tingene går som de skal, hvilket Kasi-Jesper og Jan Bech Andersen illustrerede. Derudover er der en stor 

gruppe fans, der ikke kan ignoreres, da deres aktioner og potentielle aktioner altid vil påvirke klubben, da de 

står for en stor del af omsætningen, samt påvirker hvorvidt sponsorerer er interesserede i Brøndby IF eller 

ej. Feriepengesagen viste at forskellige stakeholdergrupper ikke nødvendigvis har samme holdninger, hvilket 

også stiller krav til en virksomheds kommunikation.  
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Det gennemgående tema har været, at Brøndby IF skal søge at være mere åbne overfor deres fans. Grundet 

en historik af magtfulde personer og de omtalte cases, er der flere gange blevet sået tvivl om magtfordelingen 

samt den generelle drift i klubben. Der er således opstået en uoverensstemmelse mellem klubbens reelle, 

kommunikerede og opfattede idenittet. Kasi-Jesper og Jan Bech Andersen, om end de ville klubben det 

bedste, udtrykte det stik modsatte af nogle af Brøndby IF’s værdier, hvilket ændrede den opfattede identitet 

og skadede klubben udover hvad sagerne i sig selv gjorde. Der har altså flere gange været 

uoverensstemmelser mellem hvad klubben har udtrykt, hvad der er udtrykt på klubbens vegne og hvordan 

alt dette er blevet opfattet af fans og medier. Kasi-Jesper fik alt for meget at skulle have sagt, i forhold til 

hans position som sponsor. Derfor skulle klubben aktivt igennem egen kommunikation, have udtrykt tydeligt, 

at Kasi-Jesper ikke udtaler sig på ledelsens vegne. Dette havde tjent klubben bedst, da alternativet 

resulterede i, at fans blev splittede og omverdenen såede tvivl om ledelsens magt. Dette aspekt blev kun 

tydeligere, da Jan Bech Andersen blev i klubben efter Oscar-gate, selvom han trådte ud af bestyrelsen. Dette 

såede igen tvivl om hvem der reelt har magten i Brøndby IF, hvilket har været et problem siden Per 

Bjerregaard var administrerende direktør. 

 

Større åbenhed omkring klubbens handlinger, både til hverdag men især under kriser ville have sparet 

Brøndby IF for en del negativ omtale, eller som det mindste have givet dem muligheden for selv at biddrage 

til mediebilledet, uden at være afhængig af journalisters framing og søgen efter læsere til deres artikler. Web 

2.0 prægede altså klubbens kommunikation, idet medierne blev udnyttet, men de blev ikke nødvendigvis 

udnyttet godt nok. Tværtimod sørgede web 2.0 for hurtigere spredning af negative nyheder, hvilket skabte 

en del af problemerne, da tidsrammen for at inddæmme de forskellige cases og selv fabrikere 

kommunikationsmateriale før de landsdækkende medier, var væsentligt mindre end før i tiden. Dette sætter 

krav, ikke blot til Brøndby IF, men til alle virksomheder. Man kan ikke forberede sig på alle kriser, men man 

kan lære af sine fejl og historik, og forberede en kommunikationsstrategi til eventuelle fremtidige sager, der 

måtte dele fællestræk med dem der er analyseret her. 
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