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1 Kommunikationsstrategi 
 
Kommunikationsstrategien udtrykker de overordnede mål og retningslinjer for 
kommunikationsområdet i Dansk Firmaidrætsforbund. 
 
Strategien udtrykker specifikt de udviklingsmål, som er planlagt i perioden 2014-2015. 
Gennem strategien er ”Den centrale ledelse” som helhed orienteret om de tiltag, der 
planlægges. 
 
Strategien omfatter udvikling og support til organisationen inden for de udvalgte 
mediekanaler. 
 
Strategien er et styringsredskab, der udarbejdes af Kommunikationsudvalget. Strategien 
godkendes af Styrelsen efter indstilling fra Kommunikationsudvalget, 
Kommunikationsafdelingen og direktionen i Dansk Firmaidrætsforbund. 
 
Strategiens mål godkendes i forbindelse med den almindelige budgetprocedure. 
 

1.1. Vision 
Visionen på kommunikationsområdet er at understøtte og udvikle Firmaidrættens identitet.  
 

1.2. Mission 
Missionen på kommunikationsområdet er følgende: 
 
Kommunikationsudvalg 
Skabe og sikre gensidig forståelse imellem foreninger og forbund på kommunikationsområdet. 
 
Kommunikationsafdeling 
At være et proaktivt rådgivende og udførende kommunikationscenter for hele organisationen. 
 

1.3. Strategiske indsatsområder 2014-2015 
Kommunikationsudvalget har identificeret følgende strategiske indsatsområder for den 
kommende toårige periode. 

1.3.1 Positionere Firmaidrætten 
”Støbe kuglerne” – understøtte tiltag og events som klart fortæller, hvad Firmaidrætten står 
for i relation til arbejdspladsen samt det øvrige samfund. 
 
Skabe proaktive debatter og kommunikation, der sikrer, at Firmaidrættens placering i det 
idrætspolitiske billede er klar og tydelig. 
 
Sikre at meningsdannerne på det idrætspolitiske område kender Firmaidrætten og har en 
holdning til vores virke. 
 
Sikre at en større del af lederne og medarbejderne på landets arbejdspladser – de potentielle 
firmaidrætsudøvere – kender Firmaidrætten og finder vores tilbud attraktive. 
 
At distancere Firmaidrætten fra de øvrige idrætsorganisationer og sundhedsudbydere skønnes 
at være afgørende fremover – hvilket kræver handling på både nationalt og lokalt plan. 
 
Sikre et vedvarende internt fokus på og en skærpelse af firmaidrættens særegne kvaliteter. 
 
Løbende opkvalificere forbunds- og foreningsaktiviteter så disse fra start af har en klar 
kommunikativ klangbund. 
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Nationalt: Positionering over for andre idrætsorganisationer, politikere og ministerier. 
 
Lokalt: Fortælle de gode historier blandt vores 90 foreninger.  

1.3.2 Synliggøre Firmaidrætten 
”Skyde kuglerne af” eksternt – understøtte tiltag/events som klart fortæller, hvad 
Firmaidrætten tilbyder, og hvilken værdi vi har for arbejdspladsen og samfundet i øvrigt.  
Synliggøre vores berettigelse over for markedet (nuværende og potentielle brugere/kunder) og 
øvrige eksterne interessenter. 
 
”Skyde kuglerne af” internt – understøtte tiltag/events, som klart fortæller, hvad forbundet gør 
for foreningerne, hvilke værdier vi har i fællesskabet og betydningen for foreningernes virke. 
Synliggøre hvad vi kan i fællesskab. 

1.3.3 Bevare Firmaidrættens særkende 
Det er udvalgets og afdelingens opgave at støtte forbundet med alle til rådighed værende 
midler og ressourcer for at bevare Firmaidrættens særkende og selvstændighed i det danske 
idrætsbillede.  
 
1.3.4 Dansk Firmaidrætsforbunds strategi 2015 – konkret understøttelse af 

strategiens kommunikative aspekter 
 
I relation til Dansk Firmaidrætsforbunds overordnede ”Strategi 2015”, (perioden 2013-2015) 
har kommunikationsområdet følgende formulerede målsætninger, der skal føres ud i livet: 
 
Vedrørende ”Strategi 2015” målsætning 2: 
 

- I perioden 2013-2015 skal Dansk Firmaidrætsforbund på motions- og 
sundhedsfremmeområdet minimum 30 gange årligt opnå omtale i lokale/regionale 
medier og minimum 10 gange årligt opnå omtale i landsdækkende medier. 

Vedrørende ”Strategi 2015” målsætning 3: 
 

- Bike & Run Stafetten skal opnå lokal/regional presseomtale i alle løbsbyer hvert år og 
landsdækkende presseomtale minimum to gange hvert år 

- Kollegabold skal opnå lokal/regional presseomtale i hver kollegabold by hvert år  
- Xtreme Mandehørm skal opnå lokal/regional presseomtale i samtlige seks arrangørbyer 

hvert år ligesom minimum en arrangør skal opnå landsdækkende presseomtale hvert år  
- Senioridræt skal opnå lokal/regional presseomtale hvert år i samtlige byer, hvor 

Firmaidrætten udbyder senioridræt, ligesom der skal opnås minimum en 
landsdækkende presseomtale af Firmaidrættens senioridrætsindsats hvert år 

- Firmaidræt Open skal opnå lokal/regional presseomtale i arrangørbyerne hvert år 
- ES Cup skal opnå lokal/regional presseomtale hvert år samt minimum én 

landsdækkende presseomtale hvert år 

Vedrørende ”Strategi 2015” målsætning 5: 
 

- Folketing og ministerier – der skal i perioden 2013-2015 gennemføres to idrætspolitiske 
runder til samtlige idræts- og sundhedspolitiske ordførere samt til ressortministrene 
indenfor idræt (kultur) og sundhed 

- I 2015 skal Dansk Firmaidrætsforbund have gennemført møder med relevante 
embedsmænd/politikere i samtlige kommuner, hvor Dansk Firmaidrætsforbud er 
repræsenteret vedrørende Firmaidrættens tilbud og kommunernes ønsker hertil 
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I perioden 2013-2015 skal Dansk Firmaidrætsforbund minimum fire gange årligt sætte en 
breddeidrætspolitisk dagsorden i de landsdækkende medier – en dagsorden, der hver gang 
opfylder minimum to af nedenstående fire kriterier: 
 

- Positionering af Firmaidrættens idrætslige kvaliteter for voksne i alle aldre  
- Illustration af, at Firmaidrætten rummer kvaliteter på en lang række områder, der 

rækker ud over det rent idrætslige 
- Positionering af det arbejde og den forskel Dansk Firmaidrætsforbund gør ude på 

arbejdspladserne over hele landet, når det gælder motion og sundhed for 
medarbejderne 

- Konstruktiv ”provokation” af relevante beslutningstagere på vores virkefelt, de steder, 
hvor Dansk Firmaidrætsforbund føler behov for at italesætte en politisk dagsorden 
og/eller skabe markante forandringer for Firmaidrætten i Danmark og dens samspil 
med relevante aktører. 

 
Dansk Firmaidrætsforbund vil i perioden 2013-2015 arbejde strategisk med analyser af 
danskernes holdninger til og forbrug af idræts-, motions- og sundhedstilbud. 
Firmaidrætten vil allokere de nødvendige ressourcer til at få udført professionelt funderede 
kvalitative og kvantitative analyser af udvalgte emner indenfor idræt, motion og sundhed. 
 

- Dansk Firmaidrætsforbund skal med udgangspunkt i benævnte analyser minimum to 
gange årligt sætte en idrætspolitisk/sundhedspolitisk dagsorden i de landsdækkende 
medier 

 

2 Målgrupper 
På kommunikationsområdet er identificeret følgende syv målgrupper (personaer), som 
anvendes proaktivt i prioriteringen af afdelingens ressourcer. Målgrupperne er identificeret ud 
fra en analyse af brugerne på forbundets hjemmeside.  
 
Nedenfor ses statistik for målgruppernes brug af Firmaidrættens hjemmeside. 
Kommunikationsafdelingen indsamler løbende brugerdata, der kan kvalificere de redaktionelle 
beslutninger omkring vores digitale medier. 
 

1. Organisatoriske ildsjæl – denne gruppe udgør ca. 7 % af besøg på hjemmesiden 
2. Deltagende ildsjæl – denne gruppe udgør ca. 9 % af besøg på hjemmesiden 
3. Aktivitetsorienterede – denne gruppe udgør ca. 33 % af besøg på hjemmesiden 
4. Sociale – denne gruppe udgør ca. 26 % af besøg på hjemmesiden 
5. Sundhedsorienterede – denne gruppe udgør ca. 17 % af besøg på hjemmesiden 
6. Professionelle – denne gruppe udgør ca. 8 % af besøg på hjemmesiden 
7. HR-ansvarlige – denne gruppe ved vi ikke, hvor stor er i forhold til besøg på 

hjemmesiden (p.t. ikke identificeret i de empiriske undersøgelser). 
 
Der kommunikeres med de enkelte målgrupper via forskellige medier. 
 
Ressourceprioriteringen jf. målgrupperne i de forskellige medier er illustreret i nedenstående 
tabel. 
 
 
 
 
 
 
 



  5 

 
 
 

Målgruppe 
H

je
m

m
es

id
e 

M
ag

as
in

et
 F

IR
M

A
ID

R
Æ

T 

Fo
re

ni
ng

ss
er

vi
ce

 

Le
de

rN
yt

 

N
yh

ed
sb

re
v 

M
ai

lM
ot

io
n 

Pr
es

se
m

ed
de

le
ls

er
 

M
ic

ro
si

te
s 

So
ci

al
e 

m
ed

ie
r 

M
ob

ile
 p

la
tfo

rm
e 

Organisatoriske ildsjæl 2 4 1 2 3 5 4 5 4 3 
Deltagende ildsjæl 2 2 3 1 2 3 4 2 1 1 
Aktivitetsorienterede 1 1 5 5 1 2 3 1 1 1 
Sociale 2 2 5 5 2 1 4 2 1 2 
Sundhedsorienterede 2 2 5 5 2 1 4 4 3 3 
Professionelle  3 4 5 5 3 5 1 4 5 5 
HR-ansvarlige 3 3 5 5 2 3 3 4 5 4 

Forklaring til tabel: 1=maksimal vægtning – 5=minimal vægtning 
 
 
 

Tabel 1. Medier og målgrupper med prioriteret fokus. 
 
 

3 Udviklingsmål 
I dette afsnit er udviklingsmålene for de medier, som udvalget har besluttet at benytte til 
kommunikation, beskrevet i kort form for at give et overblik.  
 
For hvert medie er udarbejdet en vægtning, så det enkelte medie er målrettet én eller flere af 
de  forskellige målgrupper (dvs. en prioritering).  
 
Hvert udviklingsmål vil inden igangsættelse blive nærmere beskrevet, og omfanget af 
beskrivelsen afhænger af målets kompleksitet og eventuelle kommunikative hensyn til 
omverdenen. 

3.3.1 Forbundets hjemmeside 
I strategien for de kommende to år tilføjes nye funktioner i takt med foreningernes og 
forbundets behov. Det er planlagt, at følgende vil blive iværksat: 
 

• Gennemføre tiltag, der har til formål, at styrke den interne kommunikation mellem 
forbund og foreninger 

• Synliggørelse af  Kommunikationsafdelingens muligheder for at servicere foreningerne 
• Videreudvikling af F-TV 
• Medvirke til at sikre forståelsen af sammenhængen mellem forbundets  motions- og 

sundhedsaktiviteter og foreningernes virke  
• Gennemføre tiltag, der skal styrke synergien mellem hjemmesiden og de øvrige medier  
• Forbedre/videreudvikle hjemmesidens salgspotentiale af løb, kurser, arrangementer og 

produkter 
• Løbende tilretning og udvikling indenfor hjemmesidens og IT budgettets rammer i 2014 

• Målgruppeanalyse af hjemmesidens brugere i 2014 
• Vedligehold og løbende optimering 
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• Ny hjemmeside i 2016 kræver følgende tiltag i 2015: Opstart af projektgruppe og 
analysearbejde, detailplanlægning, analyser, bureaumøder, kravspecifikation og 
wireframes, programmering og design 

• Der foretages en vurdering om den nuværende side med få midler kan gøres responsiv 
til mobilbrugere. 

3.3.2 Firmaidræt 
 
Det er planlagt, at følgende vil blive iværksat i relation til Firmaidræt i den kommende toårige 
periode: 
 

• Gennemføre tiltag, der har til formål at styrke den interne kommunikation mellem 
forbund og foreninger 

• Gennemføre tiltag, der kan få de mange gode historier i foreningerne kommunikeret 
bredt ud og synliggjort 

• Fokus på at kommunikere, at forbundets sundhedsaktiviteter er firmaidræt 
• Fokus på at gennemføre tiltag, der skal styrke synergien mellem Firmaidræt og de 

øvrige medier  
• Opfølgning og vedligeholdelse på magasin-konceptet 

3.3.3 Foreningsservice 
 
Det er planlagt, at følgende vil blive iværksat i relation til Foreningsservice i den kommende 
toårige periode: 
 
Vi ønsker at udarbejde en undersøgelse af foreningernes tilfredshed med dette produkt via 
Quest spørgeskemaundersøgelse i 2015 til præsentation på repræsentantskabsmødet 2015. 
  
3.3.4 LederNyt 
 
Det er planlagt, at følgende vil blive iværksat i relation til LederNyt i den kommende toårige 
periode: 
 

• Fokus på at styrke den interne kommunikation mellem forbund og foreninger 
• Fokus på at få de mange gode historier i foreningerne kommunikeret bredt ud og 

synliggjort 
• Revitalisering af LederNyt , herunder indholdsmæssig videreudvikling 
• LederNyt skal fungere som en naturlig fælles referenceramme for de frivillige ledere i 

firmaidrætsforeningerne 
• Fokus på at gøre historierne endnu mere vedrørende for de frivillige ledere, end de er i 

dag 
• Fokus på effekten af forskellige udsendelsestidspunkter 
• Fokus på at styrke synergien mellem LederNyt og de øvrige medier 
• Fokus på øget markedsføring af dette medie overfor de frivillige ledere 
• Fokus på at kommunikere, at forbundets sundhedsaktiviteter er firmaidræt 
• Vækst 

 
3.3.5 Nyhedsbrev 
 
Det er planlagt, at følgende vil blive iværksat i relation til Nyhedsbrev i den kommende toårige 
periode: 
 

• Vi ønsker at udarbejde en undersøgelse af brugernes tilfredshed med dette produkt via 
Quest spørgeskemaundersøgelse i 2014 

• Indholdsmæssig videreudvikling 
• Fokus på effekten af forskellige udsendelsestidspunkter 
• Fast udsendelsesfrekvens 
• Fokus på øget markedsføring af dette medie overfor potentielle modtagere 
• Fokus på at styrke synergien mellem Nyhedsbrev og de øvrige medier 
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• Vækst 

3.3.6 MailMotion 
 
Det er planlagt, at følgende vil blive iværksat i relation til MailMotion i den kommende toårige 
periode: 
 

• Fokus på at anvende MailMotion, som en ”fangarm” (markedsføringskanal) i relation til 
vore øvrige produkter 

• Fokus på at styrke synergien mellem MailMotion og de øvrige medier 
• Vedligehold 
• Ny visningsside for MailMotion 
• Tilførsel af 25-50 nye klip i perioden 2014-2015 

 
3.3.7 Produkthjemmesider 
 
Det er planlagt, at følgende vil blive iværksat i relation til produkthjemmesider i den 
kommende toårige periode: 
 

• Udvikling og drift af evt. yderligere produkthjemmesider  
• Løbende vurdering af pro-contra på strategien omkring løsrevne profilsider i forhold til 

forbundshjemmesiden 
 
3.3.8 Mobile enheder 
 

• Behov og muligheder for mobile løsninger vurderes løbende 
 
Det er planlagt, at følgende vil blive iværksat i relation til mobile enheder i den kommende 
toårige periode: 
 

• Vurdering af behovet for App til iPhone/Android hvor man kan læse nyheder, finde 
aktivitetstilbud i nærheden af én, opslag i firmaidrættens forenings- og personregistre, 
TV på mobilen, resultatformidling og indberetning m.m.  

• Løbende vurdering af enkeltprodukters potentiale på en mobil platform. 
• Synergier mellem indsatser på sociale medier og mobile enheder udforskes 

 
3.3.9 Sociale medier 
 
Det er planlagt, at følgende vil blive iværksat i relation til sociale medier i den kommende 
toårige periode: 
 

• Fokus på at styrke den interne kommunikation mellem forbund og foreninger 
• Fokus på at få de mange gode historier i foreningerne kommunikeret bredt ud og 

synliggjort 
• Løbende vurdering og analyse af ROI på Facebook 
• Udvidelse af tiltag rettet mod sociale medier fra vores kendte medier 
• Fokus på at styrke synergien mellem sociale medier og de øvrige medier 
• Synergier mellem indsatser på sociale medier og mobile enheder udforskes 

 
 

4 Kernekompetencer 
For at opnå de anførte mål, er der i kommunikationsafdelingen behov for følgende 
kompetencer ud over en daglig leder: 
 
Kernekompetencer: 
3 - Kommunikationskonsulenter  
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1 - Redaktør 
1 - Grafisk designer 
1 - Sekretær 
 
Det forudsættes i ovennævnte, at de nødvendige og tilstrækkelige tekniske kompetencer og 
ressourcer er til rådighed i IT- og Økonomiafdelingen, herunder økonomi til køb af udvikling 
ved underleverandører, for at drifte og vedligeholde de teknologiske platforme og database-
systemer, som kommunikationsafdelingen benytter. 
 
 

5 Referencer 
 

1. Konceptbeskrivelserne for de fire fyrtårnskoncepter, dateret 1.4 2011 
2. Notat flermedial strategi marts 2006 
3. Dansk Firmaidrætsforbunds kommunikationspolitik (tilgængelig på hjemmesiden og 

opdateres løbende) 
4. Referater fra seneste to års kommunikationsudvalgsmøder og visionsmøder 
5. Dansk Firmaidrætsforbunds ”Strategi 2015” 
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