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Inspireret af Edgar H. Scheins teorier om organisationskulturer og motiveret af vores mangeårige 

virke i adskillige danske idrætsforeninger, afprøver vi i dette speciale en metode til undersøgelse af 

organisationskulturen i den danske idrætsforening.  

 

Vores problemformulering lyder: 

 

”Hvordan kan Edgar H. Scheins organisationskulturanalyse anvendes som redskab for 

ledelseskonsulenter i den frivillige danske idrætsforening?" 

  

I specialet argumenter vi for, hvorledes der i det organisationsteoretiske arbejde med den frivillige 

danske idrætsforening skal tages særlige hensyn, da idrætsforeningen, ligesom andre frivillige 

organisationer, adskiller sig i sin natur fra de virksomheder og andre organisationstyper som 

primært er kilden til viden om organisationer, sådan som også dette citat af Ansgar Thiel og Jochen 

Mayer beskriver:   

 

”The voluntary sports clubs constitutes an organization that differs considerably in its 

structural condition from economic enterprises.”
1
 

 

Gennem vores grundlæggende hermeneutiske forskningsforståelse, Scheins teorier og iterative, 

kvalitative metode til organisationskulturanalyse, samt Majken Schultz’ operationalisering af denne, 

laver vi en funktionalistisk organisationskulturanalyse i Hjortshøj-Egå Idrætsforening i det nordlige 

Århus. Resultatet af denne organisationskulturanalyse munder ud i en fastlæggelse af Hjortshøj-

Egås grundæggende antagelser og det kulturelle paradigme som disse danner. Dette paradigme 

fortæller en historie om en forening, der udadtil fremstår som succesfuld, men som indadtil savner 

den stærke sammenhængskraft og et velfungerende samarbejde på tværs af de enkelte afdelinger. 

 

I konklusionen besvarer vi på baggrund af vores erfaring fra organisationskulturanalysen i HEI 

vores problemformulering, og finder frem til at Scheins metode sammenholdt med Schultz 

operationalisering, er et udmærket redskab til kortlægning af kulturen i en dansk idrætsforening. 

Dog har den sine svagheder, som især drejer sig om indsigten i det dybeste kulturniveau – de 

grundlæggende antagelser. Fortolkningen af disse foregår i høj grad på baggrund er personlige 

vurderinger og ikke validerbare data. 
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