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EXECUTIVE SUMMARY  

This Master’s thesis explores symbolic consumption of altruistic products. In the scope of this thesis 

altruistic products are products sold where part of the price is donated to altruistic purposes. The 

purposes can be fighting diseases, giving humanitarian relief or to ensure the producers of raw 

materials a fair price for their product. Some altruistic organizations have their own products while 

others cooperate with commercial companies though cause-related marketing. 

 

The study conducted to examine the symbolic consumption of altruistic products is based on empirical 

findings. These findings are gathered through five in-depth interviews with Danish consumers of 

altruistic products. The five interviews all lasting 2-3 hours resulted in 170 pages of transcribed text 

that have been analyzed to gain knowledge of the symbolic meanings of altruistic products. 

 

The results from the qualitative research indicate that altruistic product consumption has potential to 

contribute to the identity construction, as there are close linkage between the consumption and the 

construction of the consumer’s identity. The consumption of altruistic products offers a wide spectrum 

of symbolic meanings. This gives the consumer the ability to construct various possible identities. 

Theses identities include; the good individual, the idealist, the enthusiast, the messenger, the 

indulgence seeker, the suitable consumer, the pragmatist, the promoting consumer and the selfish 

individual. All of these identities can be graded on an altruism-egoism scale depending on the altruistic 

or egoistic meanings  ascribed to altruistic products. The consumption and non-consumption of 

altruistic products therefore provides the option of constructing oneself as or distancing oneself from 

one or more of the possible identities. Since identity is a typified self the consumers therefore get the 

ability to become one or more of the selves though the consumption of altruistic products. The study 

illustrates how consumers construct their identities and how these reflect their selves. By this is has 

become clear that some consumers create few identities while others almost live out the full spectrum 

of possible identities.  

 

Through this knowledge of symbolic meanings ascribed to altruistic products there have been 

addressed recommendations to altruistic organizations and commercial companies working with these. 

These contained recommendations regarding how to market and tailor the altruistic products to the 

consumers’ preferences based on the above-mentioned identities. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Indledning 
Altruistiske produkter er produkter der hjælper andre, end dem der køber dem. Købet af disse produkter 

tilgodeser derved andre – oftest i form af økonomisk støtte når en del af den pris, som forbrugeren 

betaler for produktet, går til det altruistiske formål. Formålet kan blandt andet være sygdoms-

bekæmpelse, nødhjælp eller en fair pris til råvareproducenten. Altruistiske produkter omfatter både 

produkter, der sælges af altruistiske organisationer, og produkter der sælges af kommercielle 

virksomheder, der gør brug af Cause-Related Marketing. I afsnit 3.1 vil der blive foretaget en mere 

uddybende diskussion af begrebet altruistiske produkter, men til at starte med gennemgås nogle af de 

mange forskellige produkter, som altruistiske organisationer udbyder på det danske marked. Disse 

oplysninger er hentet fra organisationernes hjemmesider, der for læsevenlighedens skyld ikke vil blive 

henvist direkte til. Oplysninger om hjemmesiderne findes dog i referencelisten.  

 

De altruistiske produkter, der udbydes på det danske marked, spænder  vidt i deres karakter. For at lette 

overskueligheden kan de med fordel inddeles efter deres funktionelle karakteristika. I bilag 1 ses et 

mindre udvalg af de mange produkter, der findes under hver kategori. Udvalget må på ingen måde ses 

som udtømmende, for hvad der findes af altruistiske produkter på det danske marked, men som et bredt 

udsnit af dem jeg er stødt på under informationssøgning.  

 

Altruistiske produkter er ikke noget nyt fænomen. Et af de første produkter, der blev introduceret på det 

danske marked, var den lyserøde brystkræftsløjfe, der blev lanceret i 1994 (Bistrup, 26.10.1997). Siden 

da er der kommet mange andre sløjfer og produkter til. Der er den røde sløjfe, som viser at man støtter 

kampen mod aids, der findes som pin, vedhæng, øreringe, manchetknapper, armbånd, på lightere, på 

tasker og som engangstatoveringer. Der er hjertearmbånd fra Hjerteforeningen, som støtter forskningen 

i kvinders hjertekarsygdomme, en pin der svarer til logoet fra Røde Kors og forskellige badges fra 

Amnesty International. Udover disse mere simple accessories findes der også en række mere 

sofistikerede af slagsen, såsom Pilgrim nøgleringen der støtter Læger Uden Grænser eller røde Armani 

solbriller der er lanceret under projektet Product Red, hvis formål er at bekæmpe aids i Afrika. Disse 

meget iøjefaldende produkter viser tydeligt, at man har støttet et altruistisk formål. Dette skyldes især, 

at disse produkter ofte bæres synligt, hvorved omgivelserne direkte kan se det altruistiske produkt. Det 

samme gør sig gældende for de smykker, som bliver lavet af eller til fordel for de altruistiske 
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organisationer, såsom det Pandora charm der støtter Danmarks Indsamling, hjerteringen fra den 

kongelige hofjuveler P. Hertz der støtter Hjerteforeningen og øreringene med Scleroseforeningens 

logo. Alligevel adskiller disse smykker sig fra de andre accessories, idet de er mere diskrete. Man skal 

derfor have et forholdsvis godt kendskab til de altruistiske organisationer for at kunne se, at de 

pågældende smykker sælges til fordel for dem.  

 

Der bliver også solgt en masse praktiske varer, såsom en paraply fra Unicef eller en USB-nøgle fra 

Røde Kors, som er ting man måske alligevel har behov for. Der er også tøj med logo, der henviser til 

den organisation der støttes, hvilket kan ses på t-shirts fra Mellemfolkeligt Samvirke, slips fra Røde 

Kors og Adidas kasket med Unicef logo. Femilet har lavet lingerisæt hvor overskuddet går til Støt 

Brysterne, mens InWear har lavet handsker med samme koncept. Disse sidstnævnte beklædningsdele er 

dog uden logo eller navn, og de viser derfor ikke hvilket formål der støttes. Det samme gør sig 

gældende for det alpakasjal som Unicef sælger. Disse produkter gør derved det altruistiske forbrug 

mindre tydeligt for omgivelserne.  

 

De produkter, der indtil videre er nævnt, har nogle fysiske karakteristika der gør, at de både  bliver 

anvendt indenfor og udenfor hjemmets fire vægge. Der er dog også produkter, der primært bliver 

benyttet indenfor hjemmet. Det drejer sig blandt andet om dem, der kan klassificeres som interiør, 

såsom lysestager fra Amnesty International, pudebetræk fra Folkekirkens Nødhjælp, plakat med 

kostråd fra Hjerteforeningen og kunstkalender der støtter AIDS-Fondet. Disse produkter er en del af 

hjemmets indretning og ikke noget man normalt tager med sig udenfor hjemmet. Dette gælder også de 

produkter, der har et underholdningselement. Det er produkter som hjemløseavisen Hus Forbi, der 

giver alternativt læsestof – samtidig med man giver en del af prisen direkte til sælgeren, som derved får 

lettere ved at klare sig igennem hverdagen. Det er også sangen ’Vi er Vilde med Dansktoppen’ som er 

lavet til fordel for Danmarks Indsamling i januar i år. Disse produkter er nogle man hygger sig med, når 

man er hjemme. Det altruistiske forbrug er derved mindre tydeligt for omgivelserne. Dette gør sig også 

gældende for de dagligvarer, hvor en del af prisen går til et altruistisk formål. Det mest kendte er nok 

Max Havelaar mærkede fødevarer, der garanterer at nogle af verdens fattigste bønder sikres en fair pris 

for deres produkter. Max Havelaar fås som mange forskellige dagligvarer såsom bananer, ris og 

rørsukker. Andre typer af dagligvarer er Pampers bleer der støtter Unicef, og Lambi toiletpapir der 

støtter Støt Brysterne. Der findes også serviceydelser såsom mobilselskabet We Mobile, der ubeskåret 
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lader virksomhedens overskud gå til Røde Kors, Unicef, Verdensnaturfonden, Amnesty International 

eller AIDS- Fondet.  

 

Nogle af de produkter, der benyttes i hjemmet, kan forbindes med personlig pleje. Det er stylingjern fra 

GHD der giver bidrag til Støt Brysterne og Armani parfume lanceret under Product Red. De bruges 

primært, når man er alene, så selv om de tydeligt angiver hvilket formål de støtter, så er det mere én 

selv end omgivelserne, der bliver mindet om det altruistiske forbrug. Det kan man på sin vis også sige 

om de produkter, der klassificeres som oplevelser udenfor hjemmet. Det drejer sig om cafébesøg på 

Zusammen Café, som kører på frivillig arbejdskraft fra Ungdommens Røde Kors, eller RoseLiv 

Velgørenhedskoncert som afholdes til fordel for Scleroseforeningen. Det kan også være Grøn Koncert 

som støtter Muskelsvindfonden, og når man betale r for løbsdeltagelse til Vandløbet, som sikrer rent 

drikkevand til befolkningen i Malawi. Selv om omgivelserne kan se, at man deltager i disse 

arrangementer, så er det ikke et produkt, som kan tages på og vise frem.  

 

Endelig er der også de produkter, hvor man donerer penge mere direkte til de altruistiske organisationer 

uden at få et fysisk produkt eller en serviceydelse til gengæld. Det drejer sig om gavebeviser fra den 

danske organisation Maternity Worldwide, der tilbyder en sikker fødsel i Etiopien i stedet for blomster 

til mors dag. Den slags gavebeviser har også været meget populære op til jul, og i de seneste år kommet 

flere og flere varianter. Folkekirkens Nødhjælp har blandt andet udbudt geder, høns, køkkenhaver, 

skolebænke og minerydning. Sponsorordninger, hvor man betaler penge til et bestemt barn eller projekt 

gennem SOS-Børnebyerne eller Red Barnet, kan godt minde om gavekortene. Man får ikke et fysisk 

produkt men ved, at pengene går til et specifikt formål. Donationen bliver derved konkretiseret. Fælles 

for disse produkter er, at omgivelserne ikke kan se det altruistiske forbrug. Muligvis har man 

gavebeviset eller girokortet hængende på opslagstavlen, men hvis man skal være sikker på at ens 

omgivelser kender til det uegennyttige forbrug, så er man nødt til selv at fortælle om det. Dette gør sig i 

endnu højere grad gældende ved de klassiske donationer, hvor man indbetaler et beløb direkte til den 

altruistiske organisation, så de selv kan bestemme, hvor pengene gør mest gavn.  

 

De seneste år er der kommet mere fokus på denne brede produktkategori, og antallet af produkter 

indenfor kategorien er kraftigt udvidet. Flere og flere altruistiske organisationer hopper med på ideen 

med at sælge noget konkret til forbrugeren for at samle penge ind til deres sag. I starten var det kun 
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Folkekirkens Nødhjælp , der solgte gavebeviser, men allerede året efter udbød mange andre 

organisationer lignende gavebeviser. Eksempelvis sælger Unicef gavebeviser på poliovacciner, radioer 

med håndsving og en motorcykel udstyret med medicin og vacciner. IBIS har haft psykologhjælp til 

traumatiserede børn, cykelambulancer og mobile skolebiblioteker – og Røde Kors udbyder 

landbrugsredskaber til landmænd i flygtningelejre og et års skolegang for et forældreløst barn 

(Fuglsang, 28.11.2007). Samtidig lancerer hver enkelt organisation flere forskellige produkter, der 

støtter samme formål. Det første år Folkekirkens Nødhjælp lancerede gavebeviserne kunne man 

eksempelvis kun købe en ged, hvilket har udviklet sig til, at de nu sælger massevis af forskellige 

gavebeviser. Max Havelaar startede også kun med at mærke bæredygtig kaffe (Fair Nok, 2009: 42), 

mens man i dag kan få the, juice, slik, chokolade, kakao, vaniljestænger, honning, småkager, flødeis, 

bananer, appelsiner, avokadoer, ris, krydderier, vin, roser, sæbe, creme, olie viskestykker, håndklæder, 

dyner, bomuldsvat og vatrondeller fra Max Havelaar (Fair Nok, 2009: 66-84). På samme måde startede 

Kræftens Bekæmpelse også med en enkelt lyserød sløjfe i kampen imod brystkræft (Bistrup, 

26.10.1997), hvilket har udviklet sig til en årlig Støt Brysterne kampagne i oktober, hvor det er muligt 

at få armbånd, tasker, gummistøvler, handsker, undertøj, sengetøj, plaider, stylingjern, kalendere, 

bøger, toiletpapir, rugbrød eller smykker fra Pandora (http://kbnet4.cancer.dk/webshop/default.aspx). 

 

I Danmark er interessen for altruistiske produkter steget markant, og det er især igennem de sidste fire 

år at danskerne er blevet vilde med at støtte altruistiske formål gennem deres forbrug (Grünbaum, 

21.01.2008). Dette ses i salget af Støt Brysterne armbånd der i 2008 indbragte 7,2 mio. kr. i overskud  

(http://www.stoetbrysterne.dk/info.aspx). Lagt sammen med salget af de andre Støt Brysterne 

produkter blev det til 11,9 mio. kr. i overskud, hvilket er mere end dobbelt så meget som det hidtil 

bedste resultat i 2006 (Sindbæk, 08.12.2006). Den store interesse kan også ses hos Scleroseforeningen, 

der har oplevet stor succes med deres specialdesignede smykker med foreningens logo. På under en 

måned solgte de mere end 400 sæt øreringe, hvilket svarer til en omsætning på 110.000 kr. (Quitzau, 

05.12.2007). Et år efter lanceringen har de indbragt godt 150.000 kr. og derfor udvides smykkeserien 

(Øster-Jørgensen, 04.11.2008). 

 

De mere praktiske produkter er også populære. Velgørenhedsfrimærket med et tillæg på 50 øre til 

fordel for Støt Brysterne indbragte på mindre end det første halve år af 2008 hele 1,3 mio. kr. Til 

sammenligning er det hidtil bedst sælgende velgørenhedsfrimærke fra 2005 og indbragte 2,3 mio. kr. til 
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SOS-Børnebyerne  på det år (Dreier, 21.07.2008). Danskerne har derved i 2008 købt forholdsmæssigt 

flere velgørenhedsfrimærker end nogensinde før. Stigningen ses også i salget af dagligvarer. Max 

Havelaar er blevet meget populært, og de danske forbrugere køber produkterne som aldrig før. Salget i 

Danmark steg med 40 % i 2008, og væksten fortsætter, da der i januar 2009 var en stigning på 10 % 

(Bjerrum, 02.03.2009).  Dette skyldes blandt andet, at flere dagligvarebutikker er begyndt at udbyde de 

socialt ansvarlige produkter, og at der de seneste år er kommet et langt større udvalg af fair trade 

produkter (Politikken,  21.08.2007). De nyere tiltag indenfor hjælpeorganisationerne har også haft 

succes. Maternity Worldwide solgte omkring 250 flere gavebeviser på en sikker fødsels i 2008 end i 

2007, hvilket svarer til en stigning på næsten 10 % (Politikken, 13.05.2007; Jyllands-Posten, 

12.05.2008).  

 

Generelt går det godt for de altruistiske organisationer. Eksempelvis formåede Unicef i 2007 at 

indsamle 92 mio. kr., hvilket var en del mere end de 75 mio. kr. de modtog i 2006 (Politikken, 

19.05.2008). Man kan fristes til at tro, at finanskrisen vil sætte en stopper for de seneste års vækst. 

Noget tyder dog på, at danskerne stadig donerer penge til altruistiske formål. Dette sås ved Danmarks 

Indsamling i januar i år, hvor der blev indsamlet over 72 mio. kr. Dette beløb var 6 mio. kr. højere end 

de 66 mio. kr., der blev indsamlet i 2007 (Schwarz, 26.01.2008). Dette stemmer overens med de 

altruistiske organisationers opfattelser af, at danskerne især støtter altruistiske formål, når de har færre 

penge mellem hænderne (Ritzaus Bureau, 21.09.2008). Der er derfor ikke noget der tyder på, at 

danskernes interesse for altruistiske produkter bliver mindre.   

1.2 Historisk referenceramme 
Mængden af forskning der handler om altruistiske produkter er ret begrænset (Peloza og Hassay: 2007; 

145), hvilket indskrænker omfanget af den historiske referenceramme. Finansielle donationer og 

frivilligt arbejde er klart de emner, der er de mest undersøgte indenfor altruistisk adfærd. Cause-related 

marketing (CRM) har dog også oplevet stor interesse de seneste år. CRM er kampagner, der forsøger at 

få forbrugeren til at købe et specifikt produkt, som udbydes af en kommerciel virksomhed, ved at love 

forbrugeren, at den kommercielle virksomhed donerer noget til et specifikt altruistisk formål (Hajjat, 

2003; 94). Inden for dette område har eksempelvis Barone, Miyazaki og Taylor (2000) fundet frem til, 

at CRM influerer på forbrugernes valg af produkter. Indflydelsen af CRM afhænger dog af opfattelsen 

af virksomhedens motivation til at støtte sociale formål, og hvorvidt forbrugerne må leve med et 

prismæssigt og kvalitetsmæssigt trade off. Når udbudte produkter bliver anset for at være ens på vigtige 
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produktegenskaber vil enhver form for CRM tiltag – sammenlignet med ingen CRM tiltag – have en 

konkurrencemæssig fo rdel, når forbrugeren skal vælge et produkt frem for et andet. I disse tilfælde er 

det derfor ikke nødvendigt at lave store investeringer i CRM tiltag, da det ikke skaber øget præference i 

forhold til mindre CRM tiltag. Når de udbudte produkter derimod er differentierede, og der er 

prismæssig og kvalitetsmæssig trade off mellem produkterne, har forbrugerne dog tendens til at vælge 

et produkt med store CRM tiltag frem for et produkt med mindre CRM tiltag (Barone, Miyazaki og 

Taylor: 2000; 258). Det er derfor produkternes egenskaber, der afgør hvor store eller små CRM tiltag, 

det kan svare sig at investere i.  

 

Bennett og Gabriel har lavet en af de få undersøgelser, der beskæftiger sig med altruistiske produkter. 

De analyserer hvorvidt de altruistiske imageattributter, som forbrugerne tillægger allerede kendte 

altruistiske produkter, bliver overført til nye og anderledes typer af altruistiske produkter. De allerede 

kendte og de nye anderledes produkter, der er undersøgt, er fra samme organisationer, da de altruistiske 

imageattributter bliver overført fra organisationerne.  Bennett og Gabriel har fundet ud af, at en 

forbrugers vurdering af nye anderledes produkter afhænger af vedkommendes vurdering af lignende 

produkter fra organisationen. Jo mere det nye anderledes produkt ligner de allerede kendte produkter, 

jo kraftigere og mere udstrakt er overførslen af karakteristika fra det allerede kendte produkt til det nye 

anderledes. Bennett og Gabriel kan derved konkludere, at de altruistiske organisationer bør udvide 

deres sortiment med produkter, der ligner de allerede eksisterende (Bennett and Gabriel: 2000; 265).  

 

Hassay og Peloza mener det er forkert, at der ikke har været mere fokus på forbrugernes fornøjelse, når 

de udviser altruistisk adfærd gennem deres forbrug. De undersøger derfor forbrugernes oplevelse af at 

købe velgørende lodsedler, hvor det er muligt at vinde meget store præmier. Hassay og Peloza har 

fundet frem til, at de interviewede anser købet af lodsedlerne som en donation. Faktisk er støtten af det 

altruistiske formål den vigtigste grund til at købe lodsedlerne. Lodsedlerne fremkalder derudover den 

form for fantasier, følelser og underholdning som er forbundet med Holbrook og Hirschmands 

oplevelsesforbrug. De interviewede indikerer, at deres køb af lodsedlerne skyldes én emotionel værdi – 

altruisme – mens deres forbrugsoplevelse er forstærket af den underholdning, som de opnår ved at 

købe, dele og tænke på lodsedlerne og de præmier, der er mulighed for at vinde. Hassay og Peloza  

konkluderer derved, at velgørende lodsedler, som primært er motiveret af altruisme, også giver 
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mulighed for hedonistiske fordele, hvilket normalt ikke er en del af de traditionelle 

pengeindsamlingsmetoder (Hassay og Peloza: 2004; 605).  

1.3 Problemstilling  
Til trods for at forskere ikke har haft den store interesse for altruistiske produkter, så er de danske 

forbrugeres opmærksomhed altså skærpet de seneste år. Nogle påstår det er fordi, det er blevet trendy at 

være et godt menneske (Dagbladenes Bureau 24.11.2006 - A). Det er moderne at tænke på andre end 

sig selv, og det er værdier som fællesskab, fordybelse og ansvarlig der optager forbrugerne. Der kan 

dog ligge flere forskellige aspekter bag denne modetrend.  

 

Det kunne skyldes, at forbrugeren gerne vil vise omgivelserne, at man støtter et godt formål (Ritzaus 

Bureau, 21.09.2008). Forbrugeren vil gerne signalere menneskeligt overskud, og nogle argumenterer 

for, at behovet for selviscenesættelse stiger, når andre mennesker rammes af nød. De synlige 

altruistiske symboler, der er tillagt disse betydninger, vinder derfor frem, hvilket ses på det stigende 

salg af sløjfer, smykker og tøj – som viser at forbrugeren tager stilling til sygdomsbekæmpelse eller 

nødhjælp (Dagbladenes Bureau 24.11.2006 - B). Et andet rationale kunne være, at forbrugeren gerne 

vil købe aflad gennem sit forbrug af altruistiske produkter (Dagbladenes Bureau 24.11.2006 - A). 

Forbrugeren vil gerne hjælpe andre, fordi man synes, at mange andre har det dårligere end én selv. 

Måske mener forbrugeren, at dette er ufortjent og vil derfor gerne støtte altruistiske organisationer for 

at udligne noget af den forskel (Dagbladenes Bureau 24.11.2006 - A). De produkter, der er både 

æstetisk og moralsk tilfredsstillende, skaber derved mulighed for både synd og frelse (Schousboe, 

2008: 15). Forbruget kan derved også være afledt af, at forbrugeren gerne vil gøre en forskel samtidig 

med, at man får noget der er lækkert (Dagbladenes Bureau 24.11.2006 - A). Dette skyldes ifølge nogle, 

at den traditionelle indsamling kun i sjældne tilfælde er nok. Der skal på en eller anden måde knyttes 

noget mere konkret til donationen. Forbrugeren vil gerne hjælpe andre men er ikke villig til at ofre for 

meget (Dagbladenes Bureau 24.11.2006 - A). Derved giver det mening for forbrugeren at støtte et 

altruistisk formål og på samme tid få et fysisk produkt til gengæld.  

 

Det ses herved, at forbrug og velgørenhed i højere grad er begyndt at gå hånd i hånd (Dagbladenes 

Bureau 24.11.2006 - A) og forbruget af de altruistiske produkter kan ses som symbolsk fo rbrug. 

Rationalerne bygger på symbolske betydninger, som forbrugeren tillægger de altruistiske produkter i 

forbindelse med identitetskonstruktion. Men er rationalerne i virkeligheden ikke mere egoistiske end 
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altruistiske, når forbrugeren gerne vil have et produkt til gengæld for sin støtte? Er den danske 

forbruger af altruistiske produkter så egentlig et godt menneske? Skyldes den stigende interesse ikke 

bare, at forbrugeren gerne vil ligne et godt menneske? Umiddelbart er det jo ikke rationelt at handle 

altruistisk, men bare fordi forbruget ikke er økonomisk fornuftigt, så bliver det ikke irrationelt. Forbrug 

er nemlig altid rationelt for forbrugeren selv – ellers ville man ikke forbruge. Men hvad er det så der 

gør, at den danske forbruger betaler penge for, at andre mennesker kan få det bedre? Er forbrugeren 

virkelig uegennyttig? Prøver forbrugeren at købe god samvittighed? Eller et bedre image? Er det hele 

bare selvpromovering eller hvilke symbolske betydninger er det, der ligger bag forbruget af de 

altruistiske produkter?  

1.4 Problemformulering 
Ovenstående har ført til følgende problemformulering og underspørgsmål: 

 
 
Denne problemformulering lægger op til en undersøgelse af en specifik produktkategori – altruistiske 

produkter – og har til formål at klarlægge de symbolske betydninger som danske forbrugere tillægger 

disse produkter i konstruktionen af deres identitet. I den forbindelse fokuseres der specifikt på om de 

altruistiske produkter har identitetspotentiale og hvilke mulige identiteter der kan og bliver konstrueret 

gennem forbruget af denne produktkategori. På baggrund af dette gives der anbefalinger til hvordan de 

altruistiske organisationer og kommercielle virksomheder, der sælger disse altruistiske produkter, skal 

bruge denne viden rent markedsføringsmæssigt. Det kundskabsmæssige formål er derved forståelse. 

Forståelse af forbrugernes adfærd, forståelse af de meninger og betydninger som forbrugerne har 

nedlagt i fænomenet altruistiske produkter, samt forståelse af hvordan forbrugerne anvender 

produkterne til deres identitetskonstruktion. Derudover er afhandlingens kundskabsmæssige formål 

Hvilke symbolske betydninger knytter danske forbrugere til deres forbrug af altruistiske 

produkter i konstruktionen af deres identitet -  og hvilke anbefalinger kan der på baggrund 

af dette gives til altruistiske organisationer og kommercielle virksomheder som skal 

markedsføre altruistiske produkter?  

• Hvilket identitetspotentiale indeholder forbruget af de altruistiske produkter? 

• Hvilke identiteter kan konstrueres gennem forbruget af de altruistiske produkter?  

• Hvilke identiteter bliver konstrueret gennem forbruget af de altruistiske produkter?  

• Hvilke kommunikative anbefalinger kan udledes på baggrund af ovenstående? 

• Hvilke produktorienterede anbefalinger kan udledes på baggrund af ovenstående? 
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også normativt, idet der gives anbefalinger til de altruistiske organisationer og kommercielle 

virksomheder der sælger altruistiske produkter, om hvordan de skal tilpasse deres kommunikation og 

udbudte produkter til forbrugerne. 

1.5 Afgrænsninger af det empiriske felt 
Denne afhandling beskæftiger sig kun med altruistiske produkter på det danske marked. Der ses derved 

bort fra mere eller mindre kendte altruistiske produkter, som ikke kan købes i danske forretninger, 

gennem danske organisationer eller gennem danske afdelinger af internationale organisationer. 

Derudover behandler denne afhandling kun altruistiske produkter, der støtter andre me nnesker. Der ses 

derved bort fra produkter, der sælges til fordel for truede dyrearter, truede landområder eller truede 

miljøforhold. Dette valg er taget for at begrænse antallet af behandlede produkter, og for ikke at skulle 

inddrage problemstillingen om hvorvidt det er moralsk rigtigt eller forkert at mængden af donerede 

penge til dyre og miljøforhold vokser i forhold til mængden der går til menneskelige forhold  (Gehlert, 

14.08.2008). Derfor er produkter som Regnskovsareal via Nepenthes, Frivillig CO2 afgift på flybillet, 

Adoption af Orangutangunge eller Klimapartner hos Verdensnaturfonden valgt fra. 

1.6 Tillagte betydninger og mulige identiteter  
For at gøre mig min egen forudindtagede forståelse af altruistisk forbrug bevidst, har jeg inden 

indsamlingen af det empiriske vidensgrundlag nedfældet de rationaler, som jeg mente lå bag forbruget 

af altruistiske produkter. Dette resulterede i de mulige betydninger, som jeg mente forbrugeren kunne 

tillægge forbruget af de altruistiske produkter, som ses i figur 1 på næste side.  

 

Figur 1 viser tre grupperinger af de tillagte betydninger, der svarer til de tre mulige identiteter, som jeg 

tidligt i afhandlingsprocessen mente kunne konstrueres gennem forbrug af altruistiske produkter. 

Betydningerne, og derigennem de mulige identiteter, er placeret langs en altruisme-egoisme akse. For 

at en betydning skal kunne placeres på den venstre del af aksen, skal rationalet for at købe produktet 

være drevet af altruistisk adfærd. Enden af altruisme-aksen er derfor karakteriseret ved adfærd der 

tilgodeser andres behov, som udføres både frivilligt og med overlæg, hvor hensynet til andres behov er 

målet i sig selv, og som udføres uden at forvente at få noget til gengæld  (Piliavin and Charng, 1990: 

30). Senere i afhandlingen, i afsnit 3.1, behand les altruistisk adfærd nærmere. For at en betydning skal 

kunne placeres på den højre del af aksen, skal rationalet for at købe produktet derimod være drevet af 

egoistisk adfærd. Enden af egoisme-aksen kan derfor beskrives som adfærd, der udelukkende tilgodeser 

egne behov, som udføres med overlæg og hvor hensyntagen til egne behov er målet i sig selv. På de 
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yderste ender af aksen vil der ikke kunne placeres betydninger, der er tillagt altruistiske produkter, da 

forbrug af produkterne både tilgodeser andres og ens egne behov. Dette vil ligeledes blive uddybet i 

afsnit 3.1. Betydningernes placering ses i figur 1 og efter denne findes der en kort beskrivelse af de 

mulige identiteter, som betydningerne danner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Inddeling af mulige tillagte betydninger 

 
Idealisten forbruger de altruistiske produkter for at skabe en bedre verden. Rationalet for at forbruge  

dem ligger i ønsket om at hjælpe andre, der har behov for støtte. Idealisten ønsker at verden bliver et 

bedre sted at leve og forbruger derfor de altruistiske produkter for at gøre en reel forskel.  

 

Afladssøgeren forbruger de altruistiske produkter for at få det bedre med sig selv og for at kunne 

klappe sig selv på skulderen. Rationalet for at købe dem er derfor oplevelsen af, at føle sig som et bedre 

menneske. Afladssøgeren handler socialt ansvarligt for at kunne købe sig aflad.  
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Den imagefokuserende forbruger de altruistiske produkter, for at andre skal tænke godt om én og 

derved opnå et bedre image. Rationalet for at købe produkterne er derfor, at se godt ud i andres øjne.  

 

Denne bevidstliggørelse af min forståelse af forbruget blev blandt andet brugt i interviewguiden som 

planlagte promts i form af påstande. Derudover har bevidstliggørelsen gjort det nemmere for mig at 

skelne mellem min egen og mine interviewpersoners forståelse (McCracken, 1988: 33), når jeg har 

analyseret den oparbejdede empiri. Ifølge McCracken er jeg dog et instrument, da jeg ikke kan 

analysere empirien uden at bruge min forståelse af emnet (McCracken, 1988: 18).  

 

2. METODE 

2.1 Videnskabsteoretisk referenceramme 
Afhandlingen tager udgangspunkt i den kulturelle kontekst af forbrug, idet forbrugeren bliver set som 

omgivet af en verden fuld af kulturelle betydninger. Det videnskabsteoretiske ståsted ligger derfor et 

sted mellem perspektiverne forbrugerforskning og forbrugsstudier (Østergaard og Jantzen, 2000; 12) og 

kan også klassificeres som det fortolkende paradigme (Carson et al., 2001: 5). Dette ses, idet 

afhandlingen både fokuserer på, hvordan forbrugeren oplever forbruget af altruistiske produkter, og 

hvordan forbrugeren ser det altruistiske forbrug i forhold til sine referencegrupper. Begge aspekter 

påvirkes af de symbolske betydninger, som omgivelserne er ladet med, og der tages derfor højde for 

den kontekst, som det undersøgte fænomen er en del af (Carson et al., 2002: 5). Udgangspunktet for 

undersøgelsen af det altruistiske forbrug er, at forbrugeren både fokuserer på sine egne følelser om 

forbruget og på hvordan vedkommende selv, samt andre, opfatter forbruget eller ikke-forbruget. Det er 

derfor en kombination af, at forbrugeren er et selvstændigt uafhængigt individ, og at forbrugeren er en 

del af, eller ønsker at være en del af, en eller flere referencegrupper. Forbruget af de altruistiske 

produk ter sker, for at konstruere et meningsfuldt liv, og for at blive genkendt af andre forbrugere 

(Østergaard og Jantzen, 2000; 17 og 19). Disse aspekter bygger igen på de symbolske betydninger, som 

forbrugerens omgivelser er ladet med. Østergaard og Jantzen beskriver det som, at forbrugeren er et 

resultat af henholdsvis hjertets ønske og øjets genkendelse (Østergaard og Jantzen, 2000; 19). Fokus på 

det symbolske forbrug er derved både indadvendt og udadvendt.  

 

Afhandlingen prøver derved, at finde frem til meningen med forbruget af de altruistiske produkter ud 

fra de symbolske betydninger, som forbrugeren tillægger produkterne. Der fokuseres på de rationaler, 
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der ligger bag forbruget, frem for økonomisk rationelle forklaringer. Derudover ser afhandlingen på, 

hvordan de tillagte symbolske betydninger skaber et univers for forskellige referencegrupper, og 

hvordan forbrugeren søger efter de rigtige symboler, for at blive genkendt af de andre medlemmer af 

selv samme grupper.  

 

Det videnskabsteoretiske ståsted har påvirket hvordan hele forløbet med afhandlingen er grebet an. Det 

er på baggrund af dette, at indsamlingen af vidensgrundlaget er sket ved hjælp af lange dybde-

interviews og observation (Østergaard og Jantzen, 2000; 19; Carson et al., 2002: 62). Det har også haft 

indflydelse på valget af de teorier som vidensgrundlaget er blevet analyseret ud fra, da deres 

videnskabsteoretiske ståsted har skullet falde ind under forbrugerforskning eller forbrugsstudier. 

Måden hvorpå vidensgrundlaget er blevet analyseret har også været influeret, da det er sket ud fra et 

fortolkende perspektiv, hvor forbrugerens livsverden analyseres ud fra forbrugerens forståelse af denne  

(Carson et al., 2002: 7). Alt dette er uddybet yderligere i det efterfølgende. 

2.2 Indsamling af vidensgrundlag 
Dette afsnit redegør for de metodemæssige valg ved indsamlingen af vidensgrundlaget bag denne 

afhandling. Det belyser både oparbejdningen og bearbejdningen af den empiri, som det senere 

analyseafsnit bygger på. Afsnittet tager udgangspunkt i McCrackens undersøgelsesmetode i fire trin, 

men er tilføjet enkelte aspekter af Kvales undersøgelsesrute i syv stadier. Gennemførelsen af de to 

første trin i McCrackens undersøgelsesproces er allerede beskrevet tidligere i afhandlingen. Den 

historiske referenceramme (jf. afsnit 1.2) svarer til den litteraturgennemgang McCracken betegner som 

første trin, og inddelingen af de tillagte betydninger (jf. afsnit 1.6) svarer til gennemgangen af de 

kulturelle kategorier McCracken kalder andet trin. Gennemførelsen af det tredje trin beskrives  i 

undersøgelsesdesignet og det fjerde trin i analysetilgangen.  

2.2.1 Undersøgelsesdesign 

Denne afhandlings undersøgelsesdesign er den kombination af fremgangsmåder, som har været 

benyttet ved indsamling, analyse og fortolkning af vidensgrundlaget. Undersøgelsesdesignet beskriver 

derved den måde hvorpå afhandlingens problemformulering er blevet belyst og svarer derved til 

McCrackens tredje trin.  

 

Hovedformålet med undersøgelsen har været at indsamle empirisk information om danske forbrugeres 

symbolske forbrug af altruistiske produkter, hvorved undersøgelsesenheden er individer. Indsamlingen 
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af vidensgrundlaget har været et kvalitativt studie i form af personlige dybdeinterviews – eller det som 

McCracken kalder det lange interview. Et interview er ifølge Kvale en samtale, der har en struktur og 

et formål. Formålet er at indsamle beskrivelser af interviewpersonens livsverden, for at man derefter 

kan fortolke betydningen af de beskrevne fænomener (Kvale: 2007; 8). Derfor er interviews en god 

videns indsamlingsmetode, hvis man ønsker at undersøge menneskers forståelse af betydningerne ved at 

få dem til at beskrive deres oplevelser og selvforståelse samt afklare og uddybe deres perspektiv på 

deres livsverden (McCracken, 1988: 21; Kvale: 2007; 11). Denne form for vidensindsamling bygger 

derved på den fænomenologiske tankegang og hører under det fortolkende paradigme (Carson et al., 

2002: 7). Ved at benytte mig af dybdeinterviews har det været muligt, at få et udvalg af forbrugere af 

altruistiske produkter til at fortælle mig deres personlige fortællinger og livshistorier om forbruget. 

Derved har jeg fået indsigt i hvilke symbolske betydninger produkterne har for dem og deres 

identitetskonstruktion.  

 

Undersøgelsens udvælgelsesstrategi har bygget på bekvemmelighedsudvælgelse, som består af 

interviewpersoner der både er nemme at få kontakt med og nemme at få til at deltage (Berg, 2007; 43). 

Oprindeligt var det ikke planen, at udvælgelsesstrategien skulle bygge på bekvemmeligheds-

udvælgelse. Hensigten var derimod at udvælgelsen skulle ske efter sneboldmetoden, hvor den ene 

interviewperson leder til den næste ud fra nogle relevante karakteristika (Berg, 2007; 44). Derfor 

kontaktede jeg flere bekendte i periferien af min omgangskreds – i forskellige aldersgrupper og erhverv 

– og spurgte om de kunne finde frem til forbrugere af altruistiske produkter, der ville deltage i et 

dybdeinterview. Jeg kontaktede også forskellige organisationer for at finde interviewpersoner. Det var 

dog kun en enkelt af mine bekendte, der vendte tilbage med en positiv udmelding. Jeg vidste, at hun 

udførte frivilligt arbejde for en altruistisk organisation, så jeg havde bevidst spurgt hende om at finde 

en enkelt interviewperson, der også udførte frivilligt arbejde og som fra tid til anden købte altruistiske 

produkter. Det var kun meningen at hun skulle skaffe mig kontakt til den første interviewperson, men 

da hun fortalte at hun havde skaffet kontakt til 5 forbrugere af altruistiske produkter, som var villige til 

at bruge 2-3 timer på  et interview i deres eget hjem, så valgte jeg at interviewe dem alle sammen. Mine 

egne bekendte ville meget gerne hjælpe mig ved at gennemføre interviewet, men det var langt sværere 

end forventet at få deres bekendte til at afsætte den fornødne tid. Bekvemmelighedsudvælgelsen blev 

derfor valgt af mangel på mulige interviewpersoner. Det betyder dog ikke, at jeg har gået på 

kompromis med McCrackens krav om at de personer man interviewer i forbindelse med 
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videns indsamlingen skal være fuldstændig ukendte (McCracken: 1988; 37). Jeg har ikke tidligere 

hverken mødt eller hørt om de 5 fem personer, som jeg har interviewet.  

 

Det er næsten oplagt, at antallet af gennemførte dybdeinterviews ikke er blevet fastlagt på forhånd. Det 

var dog blevet overvejet at ’less is more’ og at det er vigtigere at gennemføre længerevarende og mere 

dybdegående interviews med få mennesker end at gennemføre mange korte overfladiske interviews 

(McCracken: 1988: 17). Det er de symbolske betydninger, der er vigtige og ikke antallet af forbrugere, 

der tillægger produkterne  disse betydninger. Derfor blev det også på forhånd fastlagt, at antallet af 

personlige dybdeinterviews ikke ville overskride 8, da grænsen for hvornår der ikke længere opnås ny 

viden, som regel indtræffer ved 8 interviews (McCracken: 1988; 17). Selv om jeg ikke i første omgang 

valgte at antallet af undersøgelsesenheder skulle være 5 personer, så følte jeg ikke efter det 5. 

interview, at det var nødvendigt at søge flere interviewpersoner. Det var de samme aspekter og 

beskrive lser af det symbolske forbrug af altruistiske produkter, der gik igen i de 5 interviews. Der var 

derved allerede opstået redundans indenfor kategorierne, og det virkede derfor ikke som om, det sidste 

interview tilførte ny viden. Det var blot en nuanceret udgave af den samme viden, som de 4 andre 

interviewpersoner havde givet mig. Derfor valgte jeg ikke at lede efter flere interviewpersoner.  

 

Tabel 1: Profil af de fem interviewpersoner 
 
Navn (alias) Alder Beskæftigelse Altruistisk forbrug  
Karen 66 år Pensionist 

Frivilligt arbejde i 
altruistisk org.  

Foretrækker direkte donation til altruistiske organisationer. 
Vælger altruistiske formål ud fra et feministisk synspunkt. 
Har et personligt forhold til Hjerteforeningen. 

Peter 71 år Pensionist 
Frivilligt arbejde i 
altruistisk org. 

Foretrækker direkte donation til altruistiske organisationer. 
Vælger altruistiske formål ud fra hvor stor gavn de gør for 
dem der har behov for hjælp. Køber kun altruistiske 
produkter der er nyttige for ham selv. 

Benedikte 70 år Pensionist 
Frivilligt arbejde i 
altruistisk org. 

Foretrækker direkte donation til altruistiske organisationer. 
Vil helst støtte de altruistiske formål som andre forbrugere 
overser. Har et stærkt forhold til nødlidende børn. 

Margrethe 69 år Pensionist 
Frivilligt arbejde i 
altruistisk org. 

Foretrækker direkte donation til altruistiske organisationer. 
Vil gerne gøre en forskel for nødlidende børn. Køber kun 
altruistiske produkter der er pæne.  

Jens 69 år Pensionist 
Frivilligt arbejde i 
altruistisk org. 

Foretrække r direkte donation til altruistiske organisationer. 
Kan identificere sig med alle altruistiske formål. Kunne aldrig 
finde på at gå med en simpel eller sofistikeret accessory.   

 
Interviewpersonerne har alle været danske privatforbrugere af altruistiske produkter, hvorved ingen af 

de interviewede har købt eller fået disse produkter som følge af deres profession. Der har derved 

udelukkende været fokus på det private forbrug. Alle interviewpersonerne har dog udført frivilligt 
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arbejde i en altruistisk organisation, men ingen af dem har arbejdet med salg af altruistiske produkter. 

De har derved alle haft en tilknytning til den type af organisationer, der sælger altruistiske produkter, 

men ingen af dem har haft nogen form for særlig viden om typen af produkter (M cCracken: 1988; 37). 

Ingen af interviewpersonerne har været storforbrugere, og alle har ved den første kontakt pointeret, at 

deres forbrug var af mindre størrelse. De har tilkendegivet at have kendskab til og erfaring med 

produkterne, men at forbruget kun er sket fra tid til anden. Bekvemmelighedsudvælgelsen har medført, 

at alle interviewpersonerne har været i alderen 66-71 år, hvilket ikke har været et bevidst valg. En 

større spredning i alderen ville muligvis have skabt et mere nuanceret billede af danske forbrugeres 

symbolske forbrug af altruistiske produkter. Da undersøgelsen ikke har haft til formål at afdække hele 

populationen af altruistiske forbrugeres symbolske betydninger ses den snævre aldersspredning ikke 

som en hindring for analysens karakter. Derudover viste det sig, at alle interviewpersonerne var højt 

involverede i klassisk donation direkte til organisationerne. De var derimod lavt involverede i forbruget 

af produkterne. Det vil dog være meget svært at finde forbrugere der er højt involverede i forbruget af 

produkterne, da den altruistiske tanke bag produkterne derved forsvinder. Hvis en forbruger er meget 

passioneret om et produkt, så har den altruistiske gerning ikke længere den samme betydning. Det giver 

derved ingen mening at købe det altruistiske produkt frem for et ikke-altruistisk produkt. Jeg har derfor 

ikke forsøgt at finde en meget passioneret forbruger.  

2.2.2 Interviewguiden 

De gennemførte dybdeinterviews har taget udgangspunkt i en interviewguide jf. bilag 2. Denne guide 

har været semistruktureret for at sikre, at interviewene har omhandlet og fokuseret på de symbolske 

betydninger, der er knyttet til de altruistiske produkter – samt interviewpersonernes forhold til 

produkterne. Guiden har dog også haft en eksplorativ karakter for at kunne opdage nye dimensioner af 

det symbolske forbrug (McCracken, 1988: 25; Kvale: 2007; 43). Derfor har guiden også kun været 

semistruktureret, da dette har givet mulighed for at forfølge specifikke aspekter af forbruget, som ikke 

var planlagt på forhånd. Dette er sket ved hjælp af probing (McCracken, 1988: 35; Kvale: 2007; 61) 

hvilket har fået interviewpersonerne  til at uddybe deres meninger og medført viden, der ikke direkte er 

blevet spurgt ind til. På samme måde har det også været muligt at droppe emne r, som 

interviewpersonerne allerede af sig selv havde været inde på eller som var ubrugelige på grund af 

tidligere udtalelser. Derved er forståelsen af forbruget blevet udvidet og der er opstået ny viden om de 

altruistiske produkter. Inden gennemførelsen af de personlige dybdeinterviews havde jeg dog allerede 

tilegnet mig en smule teoretisk og praktisk viden om altruistiske produkter og de symbolske 
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betydninger bag disse. Ud fra denne viden har det været muligt at opstille en række forslag til relevante 

spørgsmål, som kunne få interviewpersonerne til at fortælle mig deres historie med altruistiske 

produkter. På denne måde har det også været muligt at sikre at spørgsmålsforslagene var tematiske, 

sådan at de kunne bidrage til vidensproduktionen (Kvale: 2007; 57). Hvis interviewguiden havde været 

fuldstændig ustruktureret ville det have været sværere at sikre tematiske spørgsmålsforslag, hvorfor jeg 

på forhånd udelukkede denne mulighed.  

 

Interviewguiden har kun indeholdt åbne spørgsmål, således at interviewpersonerne selv har fået lov til 

at sætte ord på deres meninger, holdninger og betydninger om altruistiske produkter. Jeg har tilmed 

tilstræbt mig, at udforme guiden i et sprog som interviewpersonerne ville forstå. Spørgsmålene er 

forsøgt formuleret, så de er klare, præcise, entydige og ikke ledende (McCracken, 1988: 34; Kvale: 

2007; 58). Det har været uden brug af fagtermer eller fremmedord, som de muligvis ikke ville kunne 

forstå. Eksempelvis har jeg ikke benyttet mig ikke af ordet altruistisk under interviewene. Dette valg 

skyldes min opfattelse af, at mange ikke ved hvad begrebet dækker over. I stedet har jeg indledt hvert 

interview med at spørge interviewpersonerne, hvad de kalder denne type produkter. Derudover er de 

blevet opfordret til at spørge ind, hvis de ikke har forstået hvad jeg har spurgt ind til. Det skal pointeres 

at guiden ikke har været en fastlagt ramme for interviewenes udfoldelse. Den har været en støtte for 

mig, når et emne har virket uddebatteret, men jeg har ikke siddet med den i hånden under interviewet. 

Da interviewpersonerne ikke er blevet præsenteret for guiden har det ingen betydning at spørgsmåls-

formuleringen gør brug af termen altruistiske produkter (jf. bilag 2). Jeg kalder produkterne altruistiske, 

og derfor har det været mest na turligt for mig at bruge denne betegnelse i mine egne noter.  

 

Interviewguiden og dens spørgsmålsforslag har været testet inden gennemførelsen af de endelige 

dybdeinterviews. Der blev opsat et personligt dybdeinterview, der helt igennem ville svare til de 

endelige interviews, som skulle bruges til afhandlingen. Interviewpersonen var en privatforbruger, der 

købte altruistiske produkter fra tid til anden, var mellem 66-71 år og udførte frivilligt arbejde for en 

altruistisk organisation. Denne testperson vidste ikke, at der var tale om et testinterview, da dette ville 

forstyrre vedkommendes udtalelser. I stedet blev interviewet transskriberet og nærlæst for mulige fejl 

og mangler ved interviewguiden og interviewsituationen. Derved blev jeg opmærksom på min 

interviewstil og mulige faldgrupper ved egne formuleringer og brug af prompts. På baggrund af 

testinterviewet blev både interviewguiden og interviewstil rettet til.  
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2.2.3 Forløbet af dybdeinterviewene   

Den første kontakt til interviewpersonerne blev som tidligere nævnt skabt gennem en fælles bekendt, 

som kun kort fortalte dem, hvad dybdeinterviewet ville handle om. Ved min egen første kontakt med 

interviewpersonerne gjorde jeg derfor meget ud af at introducere hvem jeg var, hvilken uddannelse jeg 

var i gang med, hvad interviewet overordnet ville omhandle samt hvordan interviewet ville forløbe. Jeg 

fravalgte bevidst at informere dem om formålet med undersøgelsen før selve interviewet, da jeg 

ønskede at påvirke de udtalelser, jeg ville få under interviewet, mindst muligt. Jeg har stræbt efter deres 

spontane syn på altruistiske produkter (Kvale: 2007; 27) og ville derfor ikke fortælle, at det var de 

symbolske betydninger, der var mit fokusområde. Derved er den første introduktion til 

dybdeinterviewet allerede foretaget inden selve interviewet fandt sted. Hvert interview er dog alligevel 

startet med kort at opridse hvordan interviewet ville forløbe. Interviewpersonerne  er blevet forklaret, at 

alt hvad de sagde under dybdeinterviewet ville blive behandlet fortroligt, og at udtalelserne ville blive 

anonymiseret ved at ændre navne og steder der ville kunne identificere dem (Kvale: 2007; 27). Det er 

derved blevet påpeget, at det kun er mig, der kender deres identitet, og at ingen andre end mig vil have 

adgang til de oprindelige optagelser af interviewet. De er derved blevet forsikret, at ingen der læser min 

afhandling vil kunne genkende dem. Derudover fik de af vide, at det var dem der bestemte under 

interviewet – i den forstand at de havde mulighed for at sige fra overfor emner, som de ikke havde lyst 

til at komme ind på.  

 

Ingen af interviewpersonerne virkede som om løftet om fortrolighed eller mulighed for at undlade at 

svare betød særlig meget for dem. Det er min opfattelse, at de har opfattet emnet som ganske ufarligt, 

og at det ikke ville medføre pinlige emner. Det er også kun en enkelt af dem der har fortalt en lidt 

ømtålelig historie, hvor vedkommende muligvis fik sagt lidt mere end han egentlig havde lyst til. Af 

samme årsag har jeg valgt ikke at bruge historien i analysen. Overordnet virker det dog ikke som om, 

der har været nogen risiko ved at deltage i dybdeinterviewet (Kvale: 2007; 28). 

 

Interviewpersonerne fik ligeledes af vide, at der ikke findes rigtige og forkerte meninger i denne type 

interviews. Det er blevet gjort klart, at jeg ikke ledte efter specifikke holdninger, men at jeg var 

interesseret i at høre deres personlige historie om forbruget af altruistiske produkter (McCracken, 1988: 

37). De fik af vide at jeg havde planlagt nogle emner, men at vi ville tage det som det kom, og at der 

ikke var noget fastlagt program, de skulle igennem. På denne måde har jeg forsøgt at skabe nogle 

overordnede retningslinjer for dybdeinterviewet samt en behagelig og afslappet stemning, så de 
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pågældende interviewpersoner kunne føle sig sikre nok til at tale åbent om deres oplevelser og følelser 

(Kvale: 2007; 55). Afslutningsvis er der blevet spurgt om tilladelse til at optage interviewsituationen ud 

fra ønsket om at få en mere behagelig samtale uden notatskrivning, og endeligt er interviewpersonerne  

blevet spurgt om de havde spørgsmål, inden selve interviewet gik i gang.  

 

Selve dybdeinterviewet har hver gang startet med nogle åbningsspørgsmål, som McCracken kalder 

grand tour questions  (McCracken: 1988; 34), hvor interviewpersonerne er blevet spurgt om erfaringer 

med produkterne (jf. bilag 2). Stort set hver gang de har afsluttet en sætning, er det som McCracken 

kalder floating prompts blevet benyttet i form af papegøjeteknik, gentagelse af nøgleord, gentagelse af 

sidste ord, pauser og mimik i form af løftede øjenbryn, smil, nik etc. (McCracken: 1988; 35). Derved er 

de blevet opfordret til at fortsætte deres historie eller uddybe de centrale og interessante dele. På 

samme måde har jeg bestræbt mig på at lytte aktivt til dem ved at vise interesse, forståelse og respekt 

for det de har sagt (Kvale: 2007; 63). Jeg har forsøgt at anvende en emotionel tilgang for at få spontane  

og emotionelle beskrivelser af og reaktioner på det pågældende emne (Kvale: 2007; 57).  

 

Efter disse åbningsspørgsmål er jeg gået videre til planlagte promts, hvor interviewpersonerne har 

skullet reagere på forskellige promts og derved har haft noget at skubbe af imod (McCracken: 1988; 

35). Jeg har især brugt det McCracken kalder auto-driving, hvor de har skullet kommentere på stimuli i 

form af udsagn om altruistisk forbrug og billeder af altruistiske produkter (jf. bilag 2, 3 og 4). Disse 

planlagte prompts har gjort det muligt at indsamle viden om interviewpersonernes betydninger, 

meninger og holdninger uden at spørge direkte ind til dem. Videns indsamlingen bygger derfor klart på 

stimulividen. De billeder, lege og udsagn, som de er blevet udsat for, har fungeret som 

stimulipåvirkning, hvilket deres reaktioner og udtalelser naturligvis bærer præg af. Jeg har gennem hele 

interviewsituationen forsøgt at arbejde efter den fænomenologiske tankegang, hvor jeg har fokuseret på 

deres livsverden og de betydninger som bliver tillagt denne. Dette er gjort ved at fokusere på de res 

erfaringer med de altruistiske produkter (Kvale, 2007: 20). 

2.2.4 Observationer 

Selve dybdeinterviewet har, i det omfang det har været muligt, foregået hjemme hos 

interviewpersonerne selv. Dette valg skyldes, at jeg derved har fået mulighed for at opnå indsigt i deres 

karakter, ved at observere hjemmet i form af beliggenhed, størrelse, stil og indretning. Derfor har jeg, 

efter at have sagt farvel til interviewpersonerne, brugt nogle minutter på at notere disse observationer, 
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samt oplysninger om deres udseende, type og fremtræden samt den mellemmenneskelige interaktion 

under interviewet (Kvale: 2007; 56). På denne måde har jeg opnået et mere helstøbt og nuanceret 

billede af dem (jf. bilag 7, 11, 15, 19 og 23). Disse observationer er blevet brugt i fortolkningen af 

deres udsagn i analysen for bedre at kunne klarlægge de  symbolske betydningers påvirkning af 

identitetsdannelsen. 

2.2.5 Transskribering 

Hvert af de 2-3 timer lange dybdeinterviews er blevet optaget og herefter transskriberet, (jf. bilag 5, 9, 

13, 17 og 21). Valget af lydoptagelse har givet mig mulighed for at fastholde koncentrationen om selve 

interviewsituationen. Optagelsen virkede muligvis en smule hæmmende på interviewpersonerne i 

starten, således at de tænkte mere over deres svar og kom med flere formelle betragtninger. Der er 

derved risiko for, at de ikke har talt helt så frit, som hvis optagelsen ikke havde fundet sted. Det er dog 

min opfattelse, at de efter nogle minutter glemte optagelsen og slappede mere af i situationen. 

Indvirkningen må derfor formodes at være minimal efter de første minutter. Fordelen ved denne 

metode er klart, at jeg har haft  mulighed for at koncentrere mig om interviewpersonerne, og det de 

fortalte mig. Det har givet mig frihed til at lytte aktivt og derved stille uddybende spørgsmål.  

 

Transskriberingen af den mundtlige tale til den skriftlige tale foregår som en form for oversættelse hvor 

stemmeføring, ansigtsudtryk, bevægelser og soc ial interaktion går tabt (Kvale, 2007; 93). For  at 

mindske tabet i oversættelsen er der ved den første transskribering medtaget alle pauser, 

stemmeændringer, intonation, grin, suk og øhh’er. Derefter er transskriberingerne blevet omskrevet til 

sammenhængende tekst, der gør den mere brugbar til analysen (Kvale, 2007; 95), hvilket har resulteret 

i 170 siders tekst. Den første transskribering er dog blevet brugt som den grundlæggende empiriske 

viden, og i tvivlsspørgsmål om betydningen af en udtalelse er jeg gået tilbage til den første 

transskribering samt selve lydoptagelsen, for at gøre mig bevidst om hvordan udtalelsen oprindeligt har 

lydt. Alle 5 interviews er blevet transskriberet af mig selv, hvilket har betydet, at alle 

transskriberingerne er foretaget på samme måde, og der er medtaget lige mange detaljer i hvert 

interview. Kun i ganske få tilfælde har det været svært at høre, hvad interviewpersonerne sagde, hvilket 

betyder at reliabiliteten i transskriberingen har været minimalt påvirket. Derudover har jeg forsøgt at 

imødekomme dette eventuelle problem ved at foretage transskriberinge rne kort tid efter selve 

interviewene, sådan at min hukommelse stadig var frisk og kunne hjælpe med opklaringen af de få 

utydelige ord. I de tilfælde hvor interviewpersonerne har valgt at kalde et specifikt altruistisk produkt 
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for noget andet, end det som produktet er præsenteret som, har jeg gengivet interviewpersonernes 

betegnelse for produktet. Eksempelvis er der en af dem, der lader billedkortet med alpakasjalet fra 

Unicef repræsentere nogle alpakasokker, som kan købes i den lokale Fair Trade butik. I 

transskriberingen af dette interview optræder det pågældende kort derfor som alpakasokker. Det samme 

gør sig også gældende for den figur, der er tilknyttet transskriberingen (jf. bilag 10). Efterfølgende er 

transskriberingerne blevet sendt til interviewpersonerne, så de har kunnet læse dette igennem og 

acceptere gengivelsen af deres udsagn. I denne forbindelse var der en enkelt af interviewpersonerne, 

der trak nogle betragtninger om et produkt tilbage, fordi vedkommende ved nærmere eftertanke havde 

skiftet mening. For at respektere dette har jeg slettet de pågældende udtalelser fra transskriberingen.   

2.2.6 Analysetilgang 

Analyseafsnittet er bygget op om tre delanalyser. Ved hjælp af en individuel case analyse viser den 

første delanalyse, hvordan altruistiske produkter har identitetspotentiale, mens den anden gør brug af en 

tværgående case analyse for at vise hvilke mulige identiteter, som forbruget af altruistiske produkter 

åbner op for. Den tredje delanalyse anvender også en tværgående case analyse til at vise, hvordan de 

enkelte interviewpersoner konstruerer deres identitet som en eller flere af de mulige identiteter.  

 

I behandlingen af det indsamlede vidensmateriale er der gjort brug af McCrackens femtrins 

analyseproces. Denne analysetilgang starter med at behandle hver udtalelse i transskriberingen særskilt 

uden at tage højde for dens forhold til de andre aspekter i materialet (McCracken, 1988; 42). Jeg læste 

derfor hele interviewmaterialet igennem og fandt frem til samtlige brugbare citater, der viste noget om 

symbolsk forbrug af altruistiske produkter. Andet trin er at tage de enkelte udtalelser og sammenholde 

dem med litteraturgennemgangen og de kulturelle kategorier (McCracken, 1988; 42). Jeg udførte ikke 

helt dette trin som McCracken foreskriver det, da jeg koblede de enkelte citater til relevant teori om 

symbolsk forbrug samt tilføjede mulige identiteter til nogle af citaterne. De mulige identiteter tog dog 

udgangspunkt i de kulturelle kategorier, som jeg selv havde opstillet i inddelingen af de tillagte 

betydninger (jf. afsnit 1.6), og jeg udbyggede disse med flere mulige identiteter. I denne forbindelse 

gjorde jeg også brug af meningskondensering og meningsfortolkning (Kvale, 2007; 106-107). 

Meningskondenseringen blev anvendt på den måde, at hvert citat fik tilføjet en overskrift der kort og 

klart beskrev hvad citatet viste om det symbolske forbrug. Derved blev det essentielle ved citatet 

trukket ud og gjorde den senere sammenkobling med andre citater nemmere. Derudover blev der 

anvendt meningsfortolkning for at finde frem til de tillagte symbolske betydninger. Dette er sket i 
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overensstemmelse med det fortolkende paradigme (Carson et al., 2002: 7). I det tredje trin 

sammenkobles de udtalelser, der siger noget om det samme emne (McCracken, 1988; 42). Jeg samlede 

derfor de 5 interviewpersoners citater, der sagde noget om de samme emner, viste de samme identiteter 

og viste konstruktionen af disse identiteter i særskilte dokumenter. Min tilgang var derved induktiv 

(Carson et al., 2002: 12), idet jeg lod min oparbejdede viden forme min analyse. I det fjerde trin 

begynder de enkelte temaer at tage endelig form, idet udvælgelsen af de brugbare temaer sker her 

(McCracken, 1988; 42). Det var derfor på dette tidspunkt jeg valgte at analysen skulle omhandle 

produkternes evne til at være identitetskonstruerende, de mulige identiteter som forbruget af de 

altruistiske produkter kunne medføre og hvilke identiteter som mine interviewpersoner iscenesatte sig 

selv som. I det femte og sidste trin analyseres de udvalgte temaer ud fra alle de gennemførte 

dybdeinterviews (McCracken, 1988; 42). Jeg har derfor udført det endelige analysearbejde som 

foreligger i afhandlingen. I denne forbindelse er der sket en ændring i fokus fra de enkelte detaljer i 

hvert citat til et fokus på de mere generelle aspekter ved det symbolske forbrug af altruistiske 

produkter. Det skal bemærkes, at den endelige analyse af produkternes mulighed for at være 

identitetskonstruerende kun gjorde brug af en enkelt interviewpersons udtalelser, idet analysen består af 

en individuel case analyse. De andre delanalyser gør dog brug af McCrackens tankegang, idet der 

bruges tværgående case analyser. Ideelt set burde disse analyser have været sendt til 

interviewpersonerne, for at de kunne gennemgå fortolkningen af materialet. Denne fremgangsmåde 

anvendes for at eliminere mulige fejlfortolkninger og eventuelt få uddybende forklaringer (Kvale, 

2007; 103). Dette er dog blevet udeladt grundet tidspres.  

2.2.7 Verificering 

Reliabilitet  

Reliabilitet vedrører forskningsresultaternes konsistens og troværdighed (Kvale, 2007; 122) Begrebet 

vurderer hvorvidt undersøgelsen er pålidelig og angiver i hvilket omfang det indsamlede 

videns materiale er påvirket af tilfældigheder. Relliabiliteten kan blandt andet forringes gennem ledende 

spørgsmål, brug af forskellige interviewere og transskribering.  

 

Under interviewene har jeg som før nævnt bestræbt mig på ikke at stille ledende spørgsmål, da dette 

kan påvirke reliabiliteten negativt (Kvale, 2007; 88). I stedet for at kontrollere og verificere mine 

fortolkninger af interviewpersonernes svar, og derigennem risikere at lægge ordene i munden på dem, 

har jeg i langt de fleste tilfælde bare bedt dem om at uddybe deres svar. Dette er blandt andet sket ved 
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hjælp af papegøjeteknik, gentagelse af nøgleord eller gentagelse af sidste ord.  Da resultatet af dette 

ikke altid var særlig fyldestgørende, har jeg i enkelte tilfælde forsøgt at kontrollere mine fortolkninger 

ved selv at omformulere deres udsagn og spørge om deres enighed i omformuleringen. Desværre har 

interviewpersonerne de fleste gange bare svaret ja, mens jeg har siddet med fornemmelsen af, at de gav 

mig ret, fordi de troede, det var det jeg ville høre. Disse tilfælde har derved påvirket reliabiliteten 

negativt, og jeg har derfor ikke anvendt disse fortolkninger i analysen.   

 

Alle interviewene er gennemført af mig selv, hvilket har bevirket at alle interviewpersoner er blevet 

udsat for den samme fremgangsmåde. Dette har forbedret reliabiliteten sammenlignet med hvis det var 

gjort brug af forskellige interviewere (Kvale, 2007; 122). Interviewguiden har ligeledes forbedret 

reliabiliteten, idet interviewpersonerne er blevet introduceret til de samme emner og planlagte prompts. 

Interviewenes forløb er naturligvis blevet påvirket af de svar som interviewpersonerne har givet, og 

hvor disse svar har ført samtalen hen. Interviewene har dog ikke været samtaler mellem ligestillede 

parter, eftersom jeg som interviewer har defineret og kontrolleret situationen ved introduktion af 

interviewemnet samt fastsættelse af hvilke emner, som interviewpersonerne skulle uddybe (Kvale: 

2007; 14). Det har derfor været samtaler, hvor de er blevet påvirket af min tilstedeværelse, hvilket har 

forringet reliabiliteten. Flere gange har de svaret ud fra, hvad de troede jeg ville høre, selv om jeg 

gentagne gange forsøgte at forklare dem, at jeg specifikt var interesseret i deres personlige historie. 

Flere gange har jeg også fornemmet, at de har antaget, at jeg mente noget bestemt, som jeg ikke selv 

mener at have givet udtryk for – såsom at de udsagn, der bliver brugt som planlagte prompts, skulle 

være min personlige holdning. Enkelte af interviewpersonerne har ligefrem virket forarget over de 

holdninger, som de har læst ind i mit kropssprog eller de udsagn jeg har stillet dem overfor. 

Sidstnævnte har haft en god effekt, da det har fået dem til at modargumentere det, som de troede jeg 

mente, og derved klart har tilkendegivet, hvad deres egen mening var. Derimod har de tilfælde, hvor de 

har svaret efter det de troede jeg ville høre, ikke været fordelagtige for undersøgelsens reliabilitet. 

 

Som tidligere nævnt går der informationer tabt ved oversættelsen fra mundtlig til skriftlig 

kommunikationsform (jf. afsnit 2.2.5), og der er herved risiko for, at reliabiliteten forringes. Som det 

også er beskrevet har jeg dog forsøgt at undgå dette for at mindske forringelsen af reliabiliteten. Jeg 

mener derfor overordnet, at reliabiliteten på visse områder er forringet og kunne have været forbedret 

hvis disse fejlkilder helt var undgået.  
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Validitet 

Validitet vedrører sandheden, korrektheden og styrken af forskningsresultaterne (Kvale, 2007; 122). 

Med andre ord om den brugte metode i afhandlingen undersøger det, som den skal undersøge. Jeg 

mener selv , at de gennemførte dybdeinterviews undersøger det, som de havde til formål at undersøge. 

Interviewpersonerne kommer med overbevisende og stærke meninger om hvilke symbolske 

betydninger de tillægger de altruistiske produkter, hvilke mulige identiteter forbruget af altruistiske 

produkter åbner op for og hvordan de iscenesætter sig selv som en eller flere af disse mulige identiteter 

– og dette til trods for at de ikke vidste, at det centrale emne for afhandlingen var symbolsk forbrug af 

altruistiske produkter. Jeg mener derved, at dybdeinterviewene fører til gyldig videnskabelig viden.  

 

Generaliserbarhed 

Generaliserbarhed afgør, hvorvidt det er muligt at generalisere på de resultater, som analysen kommer 

frem til (Kvale, 2007; 126). Bekvemmelighedsudvælgelse som udvælgelsesmetode gør, at det ikke er 

muligt at foretage statistisk generalisering (Kvale, 2007; 127). Det er derimod muligt at anvende 

konceptuel generalisering, hvor den oparbejdede viden, om symbolsk forbrug af altruistiske produkter, 

kan overføres fra den enkelte interviewpersons situation til lignende forbrugeres situationer. Det bliver 

derved muligt, at komme med markedsføringsorienterede anbefalinger til de organisationer og 

virksomheder, der beskæftiger sig med altruistiske produkter, om hvordan de skal markedsføre sig 

overfor de forskellige identiteter, som forbrugerne kan konstruere gennem deres symbolske forbrug.  

2.2.8 Metodekritik 

Diskussion af benyttet vidensindsamlingsteknik  

Valget af dybdeinterviews er det eneste rigtige for den type undersøgelse, som jeg har lagt op til. Jeg 

kunne dog have overvejet andre kvalitative videns indsamlingsmetoder såsom kort struktureret 

interview, fokusgruppeinterview eller observation. Anvendelsen af korte strukturerede interviews, som 

er en klar modsætning til de lange dybdeinterviews jeg har gennemført, ville ikke have givet mig det 

samme indgående kendskab til det symbolske forbrug af altruistiske produkter. Det er et emne hvor 

man skal have talt folk varme, før man får noget godt ud af dem. Derudover er det enormt vigtigt at få 

uddybet de betydninger, der tillægges forbruget, hvilket ikke ville være muligt ved brugen af korte 

strukturerede interviews. Anvendelsen af fokusgruppeinterviews kunne være en reel mulighed, da en 

diskussion af produkternes tillagte betydninger kunne give nye vinkler på emnet grundet synergieffekt. 

Jeg tror dog, at andre forbrugeres tilstedeværelse ville medføre at den enkeltes personlige holdning til 
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forbruget af altruistiske produkter ikke ville komme lige så tydeligt frem, som den er i de gennemførte 

dybdeinterviews. Anvendelsen af observation kunne være en mulighed hvis tids rammen for 

videns indsamlingen havde været længere, skønt det ville kræve enormt lang tid at samle viden om det 

konkrete forbrug. Alligevel mener jeg ikke, at observation ville kunne stå alene som 

videns indsamlingsmetode, da det ikke ville give mig et reelt indblik i de symbolske betydninger de 

altruistiske produkter tillægges eller de mulige identiteter, som forbruget kan konstruere.   

 

Diskussion af egen valgte metode 

Jeg har løbende gennem metodeafsnittet kommenteret på, hvad jeg kunne have gjort anderledes for at 

finde frem til bedre forskningsresultater. Et af de vigtigste aspekter i denne sammenhæng er 

udvælgelsen af interviewpersoner, da det kunne være interessant at undersøge et større spektre af 

forbrugere. De forbrugere, der er interviewet til denne afhandling, har alle været pensionister i alderen 

66-71 år. For at få et mere nuanceret billede af forbruget kunne det være interessant at interviewe andre 

aldersgrupper, såsom unge mennesker og midaldrende. Et alternativ til denne måde at differentiere på 

kunne være forbrugerens stadie i livscyklusen, såsom hvorvidt de er singler, unge par uden børn, 

forældre med små børn, forældre med store børn eller par hvor børnene er flyttet hjemmefra. Andre 

kriterier kunne være forbrugerens uddannelsesniveau, stilling, erhverv eller lønniveau, der muligvis 

også ville være i stand til at tilføje andre aspekter til forbruget af de altruistiske produkter. Ligeledes 

kunne det også tænkes, at der er forskelle alt efter hvor i landet forbrugeren bor, om man er 

bymenneske eller fra landet, og hvilken politisk holdning forbrugeren har.  Stort set lige meget hvilke 

interviewpersoner jeg havde interviewet, så ville det dog kunne påpeges, at et mere nuanceret udvalg 

ville give et bedre billede af danske forbrugeres symbolske forbrug af altruistiske produkter. Jeg kunne 

have forsøgt at undgå denne kritik ved at påstå, at det hele tiden var min mening at interviewe ældre 

mennesker om deres forbrug af altruistiske produkter, da ældre er den samfundsgruppe, der giver mest 

til altruistiske organisationer (Bræmer, 11.06.2007). Det var dog ikke planlagt, at interviewpersonerne 

alle skulle være pensionister, og derudover ændrer det ikke på de resultater, jeg er kommet frem til. Det 

påvirker naturligvis generaliserbarheden af de anbefalinger jeg giver til organisationer og 

virksomheder, der beskæftiger sig med altruistiske produkter. Man kan derfor vælge at læse 

afhandlingen med eller uden fokus på de symbolske betydninger ældre tillægger forbruget.  
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Kildekritik 

Der er i afhandlingen blevet anvendt både primære og sekundære kilder. De primære kilder er mine 

interviewpersoner, som jeg ikke mener kan underkastes kildekritik, da det ikke giver mening at 

beskylde dem for at give et farvet billede af deres egen virkelighed. Jeg har ikke ledt efter en objektiv 

sandhed om forbruget af altruistiske produkter, og enhver udtalelse om emnet viser blot, hvordan 

interviewsituationen bruges til at iscenesætte sig selv som en eller flere mulige identiteter. De 

sekundære kilder består af videnskabelige artikler, som jeg ikke har nogen kildekritisk af, samt artikler 

fra den danske dagspresse, som meget vel kan bygge deres påstande på gisninger frem for 

videnskabelige resultater. Da der ikke anvendes artikler fra dagspressen, til at konkludere noget om det 

symbolske forbrug af altruistiske produkter, kan dette dog ikke ses som et problem.  

2.2.9 Afrunding 

I forbindelse med indsamlingen af vidensgrundlaget har jeg bestræbt mig på at gennemføre de 

personlige dybdeinterviews efter Kvales metafor om en samtalende rejsende på tur, der har en historie 

at fortælle, når man kommer hjem (Kvale: 2007; 19). Jeg har forsøgt at vandre sammen med de lokale, 

som er mine interviewpersoner, og føre en samtale der skulle få dem til at fortælle deres egne historier 

om deres livsve rden (Kvale: 2007; 19). Derefter har jeg gengivet hvad jeg har hørt og set, så det har 

været muligt at genfortælle historierne i mit eget land gennem mine transskriberinger og gennem 

analysen, hvor de mulige betydninger i de oprindelige historier er blevet udfoldet gennem fortolkninger 

(Kvale: 2007; 19). Ved at benytte denne tilgangsvinkel til interviewprocessen har det været muligt at 

opnå en proces af videnskonstruktion og ikke kun en vidensindsamling (Kvale: 2007; 19).  

 

3. TEORETISK REFERENCERAMME  

3.1 Altruistiske produkter og organisationer 
Denne afhandling beskæftiger sig med produktkategorien altruistiske produkter. For at kunne definere 

disse produkter, må man starte med at se på altruistisk adfærd. Altruistisk adfærd bliver af Piliavin og 

Charng defineret som en handling, der primært er, eller ser ud til at være, motiveret af hensyntagen til 

en andens behov frem for ens eget (Piliavin and Charng, 1990: 30). Definitionen af altruistisk adfærd 

kan overføres til altruistiske produkter. Denne afhandling ser derved altruistiske produkter, som 

produkter der tager hensyn til andre end dem, der køber dem. Købet af disse produkter medfører derved 

noget godt for andre – oftest i form af økonomisk støtte. De altruistiske produkter har ofte samme 

fysiske karakteristika som ikke-altruistiske produkter. De adskiller sig dog ved, at købet også tager 
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hensyn til andres interesser frem for udelukkende at tilgodese køberens egne interesser. Altruistiske 

produkter omfatter derfor både produkter, der sælges af altruistiske organisationer, og produkter der 

sælges af kommercielle virksomheder, der gør brug af Cause-Related Marketing.  

 

Definitionen bygger på køb af altruistiske produkter, da det kun er ved køb af produktet, at andre får 

direkte støtte. Det skal dog slås fast, at købet af altruistiske produkter ikke nødvendigvis hænger 

sammen med forbruget af produkterne. Forbruget af produkterne kan sagtens finde sted uden at 

forbrugeren rent faktisk har købt dem. Forbruget i sig selv gør ikke direkte noget godt for andre, men 

derfor kan forbruget godt opfattes som altruistisk. Hvorvidt forbruget er primært eller delvist motiveret 

af hensyntagen til andres behov kommer nemlig an på den, der vurderer forbruget. Forbrugeren selv 

kan opfatte forbruget som altruistisk, mens andre måske kun synes det er delvist altruistisk, fordi de 

mener, man kun forbruger produktet for syns skyld  eller for at få det bedre med sig selv. Derved mener 

de andre, at forbruget kun ser ud til at være altruistisk uden egentlig at være det. Denne afhandling 

behandler dog forbruget, ud fra hvordan forbrugeren selv vurderer det. Hvis forbrugeren opfatter det 

som altruistisk, så er det altruistisk. Det samme gør sig gældende med vurderingen af hvorvidt 

produktet er helt eller delvist altruistisk. Hvis forbrugeren vurderer, at produkt er altruistisk, så er det 

altruistisk. Som tidligere nævnt er forbrugere af altruistiske produkter dog sjældent højt involveret i 

altruistiske produkter. Hvis forbrugeren går rigtig meget op i det fysiske produkt, så forsvinder ideen 

med det altruistiske formål, der ligger bag produktet. Derimod kan forbrugeren sagtens være højt 

involveret i formålet bag det altruistiske produkt.   

 

Definitionen af altruistisk adfærd overføres også til de organisationer, hvis formål støttes gennem købet 

af altruistiske produkter. Denne afhandling ser således altruistiske organisationer som organisationer, 

der er motiveret af hensyntagen til andres behov ved at indsamle økonomisk støtte til selv samme. I 

daglig tale kaldes de ofte for velgørende organisationer, men for at holde et enslydende fokus optræder 

de i afhandlingen som altruistiske organisationer.  

3.2 Symbolske betydninger 
Afhandlingen bearbejder ikke bare altruistiske produkter men analyserer hvilke symbolske betydninger, 

der ligger bag forbruget. Symbolske betydninger er de betydninger, som forbrugerne tillægger 

produkter, der rækker ud over de funktionelle karakteristika, som produkterne indeholder. Det er de 

symbolske karakteristika, som forbrugerne mener produkterne også indeholder (Levy, 1959: 117; 
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Csikszentmihalyi og Rochberg-Halton, 1981: 20; Holbrook og Hirschman, 1982: 138; Solomon, 1983: 

319; McCracken, 1986: 71; Belk, 1988: 139; Askegaard og Firat, 1997: 125). Forskellige forbrugere 

knytter ikke nødvendigvis de samme symbolske betydninger til det enkelte produkt (Sørensen og 

Thomsen: 2006; 574). De kan derved indeholde forskellige betydninger alt efter hvem der vurderer 

dem. Den enkelte forbruger kan også tillægge et bestemt produkt forskellige  symbolske betydninger alt 

efter hvilken kontekst produktet indgår i. Mange forskere indenfor forbrugeradfærd er enige om at det 

symbolske forbrug kan være identitetskonstruerende (Levy, 1959: 120; Csikszentmihalyi og Rochberg-

Halton, 1981: 26; Solomon, 1983: 327; McCracken, 1986: 80; Belk, 1988; 139; Kleine et al., 1995: 

328; Holt, 1995: 14; Patrick et al., 2002: 270).   

3.3 Identitet og selvet 
Identitet er en typificeret og social konstrueret dimension af selvet (Weigert et al., 1986: 40). Identitet 

er den måde, man udlever selvet på og derved den måde, man viser omverdenen, hvem man er. Selvet 

skinner derfor igennem, når man konstruerer sin identitet. En meget vigtig kilde til 

identitetskonstruktionen er forbruget. Man viser, hvem man er gennem sit forbrug. Dette skyldes at 

man, som nævnt ovenfor, tillægger produkterne nogle symbolske betydninger, som viser noget om 

hvem man er eller ikke er.   

 

Denne opfattelses ses hos Belk, der mener at en af de mest grundlæggende kendsgerninger i 

forbrugeradfærd er, at vi er hvad vi har. Forbrugeren anser sine besiddelser som en del af sig selv, og at 

besiddelser er de ting, som forbrugeren kalder sine (Belk, 1988: 139). Belk arbejder med et indre selv, 

som han kalder core self, der kan bestå af kroppen, interne processer, ideer og oplevelser. Derudover er 

der forbrugerens udvidede selv , som Belk kalder extended self, der består af de personer, steder og ting 

som man føler sig knyttet til (Belk, 1988: 141). Forbrugeren anvender derved sine besiddelser til at 

udvide opfattelsen af sig selv ved at gøre dem til en del af sit udvidede selv. Hvordan dette sker, 

fremgår senere i denne referenceramme. 

 

Ifølge Ahuvia skelner Belk ikke mellem begreberne selv, selvopfattelse og identitet  men bruger dem 

som synonymer for den måde, forbrugeren opfatter, hvem han eller hun er. Derudover ser Belk ikke 

selvet som noget, der er ens for samtlige forbrugere, da han mener, selvet udgør noget forskelligt fra 

forbruger til forbruger (Ahuvia, 2005: 172). Belk mener dog, at forbrugeren har et enkelt indre selv, og 
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at det udvidede selv er en måde, hvorpå forbrugeren gennem produkter kan vise, hvem han eller hun 

opfatter sig selv som.  

 

Denne tilgang til symbolsk forbrug ses også hos McCracken, der argumenterer for, at mennesket 

konstruerer sit selv gennem brugen af ting (McCracken: 1986; 80). Disse ting indeholder symbolske 

betydninger, som den kulturelt konstituerede verden har overført til dem gennem reklame og mode. De 

symbolske betydninger, som tingene indeholder, kan overføres til selvet gennem forbrugsritualer 

(McCracken: 1986; 71). McCracken definere ikke direkte hvad han forstår ved selvet , men han omtaler 

selvet i ental, hvilket tyder på, at han mener, forbrugeren kun har et enkelt selv. Dette ses også hos 

Weigert et al. der også mener, at mennesket kun har et enkelt selv. Dette enkelte selv bliver til gengæld 

typificeret igennem forskellige identiteter, alt efter hvilken situation man er i (Weigert et al., 1986: 40). 

Disse identiteter udspringer af de socialt konstruerede betydninger, som eksempelvis bliver tillagt de 

altruistiske produkter. Derved er det ikke kun forbrugerens egen opfattelse af forbruget, der påvirker 

identitetskonstruktionen, men også hvordan andre opfatter forbruget og forbrugeren. Da processen er 

socialt konstrueret, bliver identiteterne løbende produceret gennem erfaring og social interaktion med 

andre mennesker (Weigert et al., 1986: 30) og identiteterne er derfor kun typifikationer af selvet indtil 

noget ændrer sig (Weigert et al., 1986: 44).  

 

Der er andre forskere indenfor forbrugeradfærd der mener, at vi har mere end et enkelt selv. Selv om 

Gergen mener, at der er visse centrale tendenser i selvkonceptet, så betyder det ikke, at mennesket er i 

besiddelse af et enkelt indre selv (Gergen: 1995; 136). På trods af de centrale tendenser har man mange 

potentielle selv’er (Gergen: 1995; 142). Disse forskellige selv’er kan realiseres alt efter hvilken social 

situation, man befinder sig i – man opfører sig forskelligt alt efter hvor man er, og hvem man er 

sammen med. Gergen kalder realiseringen af disse selv’er for masker af identitet (Gergen: 1995; 139). 

Maskerne repræsenterer derved de forskellige identiteter, som kommer frem, når man udlever 

selv’erne. Mens Gergen kalder de forskellige identiteter for masker, så kalder Solomon dem for roller. 

En rolle er et sæt af relaterede betydninger, som styrer menneskets adfærd i sociale omgivelser. For at 

udleve rollen benyttes produkter der passer til rollens adfærd (Solomon: 1983; 324) og derigennem 

defineres og klarlægges rollen ud fra de symbolske betydninger, som forbruge ren tillægger de 

pågældende produkter. Rolleadfærden er dog ikke nødvendigvis knyttet til et symbolsk forbrug og kan 

variere fra situation til situation (Solomon, 1983: 327). Ifølge Solomon kan mennesket spille mange 
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forskellige roller alt efter hvilke omgivelser han eller hun befinder sig i. Dette svarer til, at mennesket 

udlever sine selv’er gennem forskellige identiteter.  

 

Kleine et al. mener også, at forbruget af produkter er med til at vise hvem forbrugeren er og 

derigennem afspejle hans eller hendes identitet. Dette sker ved, at forbrugeren enten er meget stærkt 

eller svagt knyttet til et produkt. Dette må dog ikke forveksles med, at produktet decideret er lig med 

selvet, da det kun er en afspejling af selvet (Kleine et al, 1995: 341). Derudover mener Kleine et al. 

også, at det er muligt at have flere selv’er. Et specielt produkt kan forbinde forbrugeren med et tidligere 

selv, et nuværende selv eller et fremtidigt selv (Kleine et al., 1995: 328). Denne tilgang svarer til at 

Patrick et al. mener, at selvkonceptet er flersidet. Der er flere mulige selv’er, som er de selv’er som 

forbrugeren har mulighed for at vælge imellem, men som forbrugeren endnu ikke udlever. Det kan 

eksempelvis være det ideelle selv  som forbrugeren stræber for at være, det forventede selv som 

forbrugeren regner med at blive, det ønskede selv  som forbrugeren håber på at blive og det frygtede selv 

som forbrugeren gerne vil undgå at blive (Patrick et al., 2002: 270). Disse mulige selv’er adskiller sig 

fra forbrugerens faktiske selv, som er det selv forbrugeren rent faktisk er på nuværende tidspunkt 

(Assael, 2004: 300). Det faktiske selv viser, hvordan forbrugeren opfatter sig selv, hvilket har 

indflydelse på vedkommendes forbrug. Dette ses idet forbrugeren forbruger produkter, som passer til 

vedkommendes selvopfattelse (Assael, 2004: 301). Forbrugeren kan dog også forbruge produkter, som 

passer til det efterstræbte selvkoncept. Dette svarer til, at en forbruger benytter et produkts symbolske 

betydning til at komme tættere på sit ideelle selv (McCracken, 1990: 110). Ifølge McCracken er det 

dog primært tanken om at få produkterne – og derigennem de symbolske betydninger – der bygger 

broen hen mod forbrugerens ideelle selv. Når først forbrugeren er i besiddelse af det pågældende 

produkt, så mister det ofte muligheden for at føre forbrugeren tættere på det ideelle selv (McCracken, 

1990: 113). Dette kan skyldes, at når forbrugeren har produktet, så indser forbrugeren at produktet ikke 

fører ham eller hende tættere på det efterstræbte selvkoncept. Derfor fortsætter forbrugeren sin søgen 

efter andre produkter, som kan hjælpe én tættere på det ideelle selv.  

 

Denne afhandlings analyse vil tage udgangspunkt i at selvkonceptet er flersidet. Forbrugerne kan derfor 

have flere forskellige selv’er og derigennem flere forskellige konstruerede identiteter. Der vil blive lagt 

vægt på de identiteter, som forbrugerne konstruerer gennem deres forbrug af altruistiske produkter og 

hvorvidt disse kan ses som faktiske selv’er, mulige selv’er, ideelle selv’er eller frygtede selv’er. I den 
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forbindelse vil det også blive vist, hvordan forbrugerne benytter forbrugsritualer til at gøre produktet til 

en del af deres selv, samt hvordan produkterne indlemmes i deres udvidede selv. Selv om disse 

begreber i deres oprindelige forstand ikke operere med muligheden for flere selv’er, så bruges de 

sammen med de andre selv’er. Der vil også blive anvendt andre begreber, som de ovenfor nævnte 

forskere beskæftiger sig med. Det er derfor nødvendigt at gennemgå disse, sådan at det er klart hvordan 

afhandlingen benytter dem.  

3.4 Signal betydning og oplevelses betydning 
Som tidligere nævnt kan det symbolske forbrug ifølge flere forskere være identitetskonstruerende. De 

symbolske betydninger, som forbrugeren knytter til produkterne, kan være med til at udleve de 

forskellige selv’er som forbrugeren rent faktisk har, ønsker at have eller gerne vil undgå at have. 

Eksempelvis kan forbrugeren tillægge et produkt en signal betydning, der siger noget om eller til 

forbrugeren. Eksempelvis henviser Solomon til, at forbrugeren ofte fremviser produkter for at gøre 

indtryk (Solomon, 1983: 323). På samme måder mener McCracken, at produkter kan fungere som 

medie for at vise den symbolske betydning (McCracken, 1986: 78). Ligeledes kan forbrugeren tillægge 

et produkt en oplevelses betydning, der bygger på en følelse af hvordan han eller hun oplever sig selv 

ved forbrug af produktet. Eksempelvis henviser Holbroock og Hirschman til, at følelser udgør et dybere 

lag af forbrug (Holbrook og Hirschman, 1982: 137). De symbolske betydninger kan derved være 

identitetskonstruerende på flere forskellige måder (Sørensen og Thomsen: 2006; 574), hvilket 

afhandlingens analyse blandt andet vil vise. 

3.5 Besiddelses ritualer og forbrug som integration 
Besiddelses ritualer er når forbrugeren udfører aktiviteter, der gør det muligt for vedkommende at 

besidde den symbolske betydning, som en ting eller en ide er blevet tillagt. Det kan være aktiviteter 

som anvendelse, fremvisning, sammenligning, kontrol, refleksion, diskussion, kendskab eller 

personliggørelse. McCracken kalder dette begreb for possession rituals (McCracken: 1986; 79). 

Begrebet svarer til måden hvorpå Belk mener, forbrugeren indlemmer sine besiddelser i det udvidede 

selv. Det sker ifølge Belk ved, at forbrugeren anvender eller kontrollerer objektet til sit eget personlige 

brug, ved at forbrugeren selv skaber objektet eller ved at forbrugeren kender objektet (Belk, 1988: 

150). Ligesom McCracken mener Belk også, at forbrugeren kan besidde en ting uden at eje den. Dette 

ses ved at Belk, som før nævnt, definerer forbrugerens besiddelser, som de ting han eller hun kalder 

sine (Belk, 1988: 139). Besiddelses ritualerne og indlemmelsen i det udvidede selv svarer til forbrug 

som integration. Dette begreb, som Holt betegner consuming as integration, dækker derved over den 
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måde, forbrugeren forstærker opfattelsen af, at et for ham eller hende værdsat produkt er et 

grundlæggende element i hans eller hendes identitet (Holt: 1995; 6). 

3.6 Mig, ikke-mig og forbrug som klassifikation 
Lige så vel som at forbrugeren bruger produkter til at konstruere sin identitet, så kan han eller hun også 

undlade at forbruge produkter for at konstruere selv samme. Ikke-forbrug er derved, når en forbruger 

bevidst undlader at forbruge et bestemt produkt, fo rdi vedkommende ikke bryder sig om den 

symbolske betydning, som produktet bliver tillagt. Denne skelnen mellem forbrug og ikke- forbrug ses 

hos Kleine et al. hvor et produkt enten er mig  eller ikke-mig . Et produkt der er mig er et produkt, som 

forbrugeren er stærkt knyttet til, og som afspejler hvem forbrugeren er. Et produkt, der er mig, viser 

derved hvilken identitet, vedkommende har (Kleine et al., 1995: 341). I afhandlingen vil dette begreb 

også optræde som ’produktet er ham/hende’ eller ’produktet er mest ham/hende.’ Et produkt der er 

ikke-mig er et produkt, som forbrugeren ikke føler sig stærkt knyttet til, og hvor der ikke er 

identitetsrelevans (Kleine et al., 1995: 328). Et sådan produkt vil i afhandlingen også optræde som 

’produktet er ikke-ham/hende’ eller ’produktet er mindst ham/hende.’ At et produkt er mig eller ikke-

mig svarer til forbrug som klassifikation, som Holt betegner som consuming as classification (Holt, 

1995: 10). Dette sker, når forbrugeren gennem sit symbolske forbrug klassificerer sig i forhold til andre 

ved at opbygge et tilhørsforhold eller ved at distancere sig.  

 

4. ANALYSE 

4.1 Identitetspotentiale  
Som beskrevet i teoriafsnittet kan forbrug, og de betydninger som forbrugerne tillægger dette forbrug, 

føre til forbrugerens identitetskonstruktion. Ved hjælp af en individuel case analyse vil dette afsnit vise, 

hvordan forbrug af altruistiske produkter har ført til identitetskonstruktion blandt en af mine 

interviewpersoner. Valget af Jens skyldes, at han gav et meget detaljeret og illustrerede interview, hvor 

han tydeliggjorde flere forskellige aspekter af identitetsrelateret forbrug af altruistiske produkter. Ved 

at portrættere Jens vil det være muligt, at vise hvordan de altruistiske produkters identitetspotentiale 

kommer til udtryk gennem en enkelt persons forbrug og ikke- forbrug.  

 

Jens er 69 år og pensioneret efter mange års tjeneste i det danske toldvæsen. Jens bor sammen med sin 

kone Maria i et stort etplanshus i et parcelhuskvarter i en større dansk købstad. Maria er lokalformand  
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for Kræftens Bekæmpelse, og det er i høj grad hende, der er årsagen til, at Jens udfører frivilligt arbejde 

for Det Danske Spejderkorps, Dansk Flygtningehjælp og Kræftens Bekæmpelse. Jens siger selv, at han 

ikke er storforbruger af altruistiske produkter, men han har alligevel haft kontakt med mange af de 

produkter, som han bliver præsenteret for under interviewet. De produkter Jens har størst erfaring med 

er primært Max Havelaar mærkede fødevarer, hjemløseavisen Hus Forbi og sponsorbørn i ulande. 

 

Jens er glødende socialdemokrat, hvilket er et meget centralt aspekt af hans selvopfattelse. Det at være 

den gode socialdemokrat er for Jens en livsholdning, hvilket betyder, at man tænker på andre 

mennesker og ønsker at tage hånd om de svageste i samfundet. Den ’gode socialdemokrat’ er en rolle 

på linje med at være den ’gode ægtefælle’ eller ’frivillige indsamler’ for Dansk Flygtningehjælp. For at 

udleve rollen anvender Jens de altruistiske produkter, der passer til rollens adfærd, og derigennem 

defineres og klarlægges hans identitet ud fra de symbolske betydninger, som han tillægger produkterne :  

 
Jens: Her er det selvfølgelig, at Max Havelaar kommer ind og tiltaler sådan en lidt socialistisk sjæl som mig. Og siger ’her 
kommer vi ind og vil godt ændre på noget som …’ – du kan godt høre, at jeg bliver en lille smule ophidset nu – fordi det 
rører ved et eller andet, som jeg kalder mit hjerteblod. […] socialisme er altså, at fællesskabet skal have en eller anden 
råderet over nogle ressourcer – det er vel det, man kalder socialisme. Det er jo udtryk for, at man har en tro på, at hvis ikke 
man gør en indsats for at sikre en ligelig … en mere ligelig fordeling imellem mennesker, så er der nogen, der rager mere 
til sig på andres bekostning, end det er nødvendigt. Det er jo aldrig nødvendigt at rage til sig på andres bekostning … for 
det mener jeg. […] Men for mig hænger det jo klart sammen. Og jeg tror faktisk også at […] helt ærligt så tror jeg, at 
Socialdemokrater er mere velvilligt indstillet overfor velgørende ting, end folk der stemmer på Dansk Folkeparti. Men det 
er kun noget jeg tror, det er jo ikke noget, man kan påvise, og det er heller ikke nødvendigvis rigtigt. […] Og jeg mener på 
en eller anden måde, at det hænger sammen. Og det hænger sammen til den holdning, jeg har til de ting der. Det tror jeg på 
altså. At det er det at være en socialdemokrat. […] Det er så her jeg siger at for mit vedkommende, der er det at være en 
god Socialdemokrat – er en livsholdning! […] I Socialdemokratiet ønsker vi at tage hånd … statsmagten skal tage hånd om 
de svageste […] det siger Dansk Folkeparti formegentlig også. Men vi mener jo altså … Socialdemokraterne mener, at 
Dansk Folkeparti ikke gør det i praksis (Bilag 21; 169-170). 
 
Jens forbinder det, at være den gode socialdemokrat med det at forbruge altruistiske produkter. Jens 

mener derved, at købet af Max Havelaar er med til at udligne den ulige fordeling, der er mellem de 

stærkeste og svageste i verden. Jens tillægger Max Havelaar en symbolsk betydning, der ligger på linje 

med hans socialdemokratiske livsholdning. Dette ses også, idet Jens placerer Max Havelaar som et af 

de produkter, der er mest ham under interviewet (jf. bilag 22). Derudover svarer købet af altruistiske 

produkter også til forbrug som klassifikation. Gennem sit forbrug af Max Havelaar føler Jens, at han 

distancerer sig i forhold til dem, der stemmer på Dansk Folkeparti, som han ikke har lyst til at blive 

klassificeret sammen med. Jens tror ikke, at de har samme velvilje overfor produkterne, da de ikke i 

praksis tager hånd om de svageste. Jens anvender derved Max Havelaar til at udleve sin identitet, da 

produkterne er med til at klassificere ham som den gode socialdemokrat.  
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Den socialdemokratiske livsholdning ses også i Jens’ interesse for problematikken om hjemløse og 

socialt udsatte mennesker. Han har gennem årene haft stor interesse for institutioner, der hjælper 

ressourcesvage mennesker, såsom Kofoeds Skole som han har haft kontakt til siden 1960’erne. Jens 

fortæller, at han i mange år har været bidragsyder til skolen efter at have hørt et meget gribende 

foredrag af en af skolens forstandere. Jens kobler Hus Forbi sammen med Kofoeds Skole, da han 

mener, der er en vis overlapning mellem de mennesker, der benytter sig af skolen, og dem der sælger 

avisen. Derfor tillægger Jens Hus Forbi den samme symbolske betydning, som han tillægger Kofoeds 

Skole. Jens køber derfor Hus Forbi ud fra de samme aspekter, som får ham til at støtte Kofoeds Skole. 

 
Jens: Jeg synes bare … jeg synes bare det [Hus Forbi] er et rigtig godt initiativ. Og jeg … jeg er temmelig overbevidst om, 
at de folk der går og sælger disse her, er folk som har brug for en håndsrækning. Og så kan man sige ’de 8 kr. betyder 
ingenting.’ Nej men det betyder noget, at de er kommet ud og at de ikke drikker, når de er ude at sælge avisen for eksempel. 
Det betyder noget, at de har fået et socialt netværk, der skaber bladet Hus Forbi, og at de dermed får et netværk som – tror 
jeg på – hjælper dem, fordi de er fælles om et eller andet. Og fordi de har vist initiativ til også – nu er det ligesom et 
personligt initiativ man vil belønne – det tror jeg. Det ved jeg ikke, men … men fordi jeg tror på, at det er gavnligt at sådan 
nogen … det er jo også fulderikker jo. Det er det vel. Som har brug for at få noget støtte. Og nu har vi ikke snakket om, 
hvorfor Jeppe drikker. Altså fordi det … men altså folk som drikker har brug for at få en håndsrækning. Og det har en 
narkoman også. Og derfor synes jeg, det er rigtig godt. Og det er kontant her og nu. Og for … det synes jeg i høj grad er 
sympatisk, og så kan man sige ’jamen han kan jo lige gå hen og købe en håndfuld bajere’ – man kan vel få 3 for 8 kr. hvis 
det ikke er Carlsberg og Tuborg. […] sådan et argument kan jeg ikke tage mig af, […] for selvfølgelig køber han nok en øl 
altså. Det gør han jo nok. Og det var selvfølgelig ikke meningen. Men … men derfor er det stadig en hjælp til ham mener 
jeg. For han får stadig et netværk og får stadigvæk … altså nogen at være sammen med. Og så længe han står på gaden, så 
ved han godt, at så  skal han ikke stå med en bajer i hånden ikke. For så ved han godt, at så sælger han mindre. Og fordi der 
er så i hvert fald nogen, som ikke vil … altså jeg måske nok vil, det er så en anden side af sagen. Men … men altså på den 
måde synes jeg, det er rigtig godt. Det synes jeg (Bilag 21; 182).  
 
Jens synes rigtig godt om konceptet bag Hus Forbi, fordi han mener, det er sympatisk at give de 

hjemløse en håndsrækning. Han beskriver selv sit forhold til Hus Forbi og Kofoeds Skole som specielt, 

da han har et meget varmt forhold til problematikken om socialt udsatte mennesker. Derved indlemmer 

Jens Hus Forbi i sit udvidede selv. Dette ses også, idet Jens placerer Hus Forbi som et af de produkter, 

der er mest ham under interviewet (jf. bilag 22). Hans forbrug af Hus Forbi svarer derved også til 

forbrug som integration. Jens forstærker sin opfattelse af, at Hus Forbi er et grundlæggende element af 

hans identitet ved at købe den, ved at læse den og ved at snakke rigtig meget om den. Dette ses også i 

hans refleksioner over ideen bag hjemløseavisen set i forhold til det at tigge: 

 
Jens: Der er spørgsmålet, om det er at være tigger fordi man jo i … i vores land ikke bryder sig så meget om [tiggere] […] 
jeg bliver lidt forlegen, når jeg ser tiggere. Jeg får det – vil jeg sige – dårligt altså. Og jeg kan ikke forklare hvordan og 
hvorfor sådan strengt taget. Jeg burde jo blive glad ikke – altså at det ikke er mig. At jeg ikke behøver det, men det bliver 
jeg faktisk og det er – jeg vil ikke sige – det er sådan noget, som jeg ikke bryder mig om. Jeg tror ikke, jeg ville bryde mig 
om at komme til Indien for eksempel – jeg tror simpelthen ikke, jeg kunne næsten holde ud at kigge på alle de mange, som 
man hører at der er. […] jeg er ikke ked af, at jeg bliver ked af det. Eller at man bliver sådan påvirket af det, fordi det viser, 
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at jeg har noget samvittighed – tror jeg nok – og der er det jo så at spørgsmålet er – for det er det, man kan sige om Hus 
Forbi, at man føler ikke helt på samme måde, at manden står og tigger. For det er jo reelt det han gør ikke? Han får rent 
kontant omkring halvdelen af det man giver. Men man har på en eller anden måde sin samvittighed ren, så man giver ikke 
til en tigger. Jeg har nemlig noget imod at give til tiggere, og det er svært at forklare […] nu blev jeg jo så Socialdemokrat 
– så har det selvfølgelig noget at gøre med at man vil nogle mennesker det … altså det at man skal have et fornuftigt 
samfund. Og der kommer tiggere ind som sådan et rigtig ubehageligt … øhh … det hører ikke hjemme i et samfund … at 
folk kan føle sig nødt til det. […] Men det er da klart, at jeg har sådan et … et lidt specielt forhold til sådan nogle hjemløse, 
fordi der står man ansigt til ansigt med personen. Og har det ligesom lidt tættere på (Bilag 21; 152). 
 
Jens kan bedre lide salget af Hus Forbi, end når de hjemløse tigger, fordi han får det dårligt, når folk 

tigger. Han får det dog ikke dårligt, når folk sælger Hus Forbi selv om han mener, at det næsten er det 

samme som at tigge. Jens reflekterer over ligheder og forskelle mellem salget af Hus Forbi og tiggeri, 

hvilket er et besiddelses ritual, der gør at den symbolske betydning, som er tillagt Hus Forbi, bliver til 

en del af hans selv. Det ses derved at forbruget på flere måder er med til at konstruerer hans identitet.  

 

Lige så vel som at der er nogle af de altruistiske produkter, der er en del af Jens’ selv, så er der også 

nogle af produkterne, der bestemt ikke er det. Det tydeligste eksempel på dette er Jens’ kommentarer til 

det lyserøde plastikarmbånd, der viser at forbrugeren har støttet kampen mod brystkræft: 

 
Jens: Nej jeg … jeg kan ikke overvinde mig til at bruge det  [amerikanske brystkræftarmbånd]. Det har jeg ligesom fortalt 
før. Det tror jeg ikke på, at jeg kan. Heller ikke selv om jeg mere har fået øjnene op for det signal, det sender ud og ’det 
skulle du tage og bruge.’ Nej det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. […] jeg bruger det ligesom ikke fordi det er ligesom – bom 
– det er jo ikke mig (Bilag 21; 185). 
 
De amerikanske brystkræftarmbånd er i den grad ikke Jens, også selv om han synes de sender et godt 

signal til andre om, at de også burde støtte det altruistiske formål. Den opfordrende signalværdi, som 

armbåndet ifølge Jens indeholder, er dog ikke nok til at gøre armbåndet brugbart for ham. Jens mener 

ikke, at armbåndet passer til hans egen opfattelse af sin identitet. Derved er ikke- forbruget af det 

amerikanske brystkræftarmbånd med til at skabe hans identitet, da forholdet til armbåndet viser, hvad 

der er ikke-ham. Dette ses også idet Jens placerer armbåndet som et af de produkter, der er mindst ham 

under interviewet (jf. bilag 22).  De altruistiske  produkter, der er ikke-ham, er også med til at 

klassificere Jens i forhold til andre forbrugere. Klassifikationen sker i dette tilfælde ved, at Jens 

distancerer sig fra de forbrugere, der benytter de produkter, som han føler, ikke er ham:  

 
Jens: Nu ved jeg godt, at jeg har sagt at det kunne jeg godt finde på [købe en Product Red Motorola mobiltelefon] , hvis jeg 
skulle have en mobiltelefon, og måske godt ville sige … men jeg ville sgu ikke … jeg ville ikke købe den på grund af 
signalværdien. Og her står jeg i et dilemma. […] Ja det er, at jeg godt kunne tænke mig at støtte det formål, men det 
irriterer mig at de er røde. […] Ja hvis jeg skulle købe den. For folk behøver ikke nødvendigvis at se at jeg støtter det 
formål. Altså mit ønske for at støtte er måske en lille smule diskret, hvis jeg skal sige det. Det tror jeg nok. Det tror jeg 
faktisk, der er mange der er. Jeg tror ikke, jeg er ene om det. Men der er andre, der er andre folk, som kan lide at vise at 
’jeg er god!’. Og jeg tror faktisk at der er forskel på den måde. Og jeg vil sige jeg tror det her er […] et smalt klientel. […] 
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Jeg tror ikke, der er så mange egocentriske mennesker der … at der kan være et stort kundegrundlag. Det tror jeg ikke. Det 
tror jeg heller ikke for solbrillerne (Bilag 21; 179-180).  
 
Jens distancerer sig i forhold til de forbrugere, der køber de meget synlige altruistiske produkter såsom 

Product Red Motorola mobiltelefonen. Jens mener, at disse forbrugere ønsker at fremstille sig selv som 

gode mennesker, men at de i virkeligheden er egocentriske. Jens mener, at de fokuserer på den signal 

betydning, som han synes de meget synlige altruistiske produkter sender. Sådan opfatter Jens ikke sin 

egen identitet, og derfor distancerer han sig fra denne gruppe forbrugere ved ikke at købe disse meget 

synlige produkter, der sender nogle for ham uønskede signaler. Jens iscenesætter i stedet sig selv som 

’den diskrete forbruger’ der ikke ønsker at købe altruistiske produkter på grund af signalværdien. Jens 

virkeliggør masken som den diskrete forbruger gennem sit ikke-forbrug og klassificerer derved sig selv 

i forhold til de andre forbrugere.  

4.1.1 Opsamling  

Portrættet af Jens viser, hvordan forbruget af altruistiske produkter kan være identitetskonstruerende. 

Jens’ forbrug af Max Havelaar og især Hus Forbi er med til at konstruere hans identitet som den gode 

socialdemokrat og distancerer ham samtidig fra tilhængerne af Dansk Folkeparti. På samme måde er 

hans ikke-forbrug af det amerikanske brystkræftarmbånd og Product Red Motorola mobiltelefonen med 

til at distancere ham fra de forbrugere, der gerne vil se ud som om, de er gode mennesker. Derved 

konstrueres hans identitet som den diskrete forbruger. Alt dette illustrerer, at der for Jens er en tæt 

forbindelse mellem hans forbrug af altruistiske produkter og konstruktionen af hans identitet. De 

altruistiske produkter har derved identitetspotentiale.  

4.2 Mulige identiteter  
De altruistiske produkter har altså identitetspotentiale. Det er dog ikke kun identiteten som den gode 

socialdemokrat og den diskrete forbruger, som forbrugerne  har mulighed for at konstruere gennem 

deres forbrug af produkterne. I gennemgangen af de fem interviews er der fremkommet mange 

forskellige identiteter. De mest fremtrædende identiteter ses i figur 2 og vil blive beskrevet herefter.  

 

Figur 2 svarer til figur 1 hvor de mulige tillagte betydninger var kategoriseret på den samme altruisme-

egoisme akse. Denne figur kategoriserer også de tillagte betydninger, idet den samler de tillagte 

betydninger i mulige identiteter. Figurens opdeling i tre kategorier udelukker ikke hinanden, idet de 

mulige identiteter kan kategoriseres under idealisme, oplevelse eller image alt efter hvordan den 

enkelte forbruger konstruerer identiteten. De overlappende cirkler er med til at illustrere dette.  
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Figur 2: Inddeling af mulige identiteter 
 

4.2.1 Det Gode Menneske 

Det gode menneske tænker mere på andre end på sig selv, fordi det gode menneske føler, at der er 

andre, der har det dårligere end vedkommende selv: 

 
Karen: Det er hjælp til nogen, som har det svært, og vi der har så meget mere, selv de fattigste af os har så meget mere end 
de har. Så for os er det kun det at hjælpe (Bilag 5; 19). 
 
Derfor vil det gode menneske gerne hjælpe andre ved at ændre på tingene:  
 
Jens: Der må være nogen, der siger til sig selv, at der … der må være nogen som mener, at der er noget galt ikke? Så de vil 
støtte noget. Det tror jeg faktisk på. […] Altså gør det jo fordi de synes, der er noget, der skal være anderledes. Ellers ville 
de jo ikke gøre det  (Bilag 21; 168).  
 
Det gode menneske vil gerne ændre på tingene ved at gøre en forskel: 
 
Jens: Om ikke man kan gøre en stor forskel, så kan man gøre en lille forskel  i hverdagen, havde jeg nær sagt ikke. […] Det 
står man jo ikke og gør sig klart, lige når man står med det, men altså – bom bom – ’du gør en lille forskel’. Altså men det 
er jo det – formegentlig – der ligger til grund for at man gør det. Kunne jeg forestille mig (Bilag 21; 156). 
 
Det vigtigste er derved ikke, om man gør en lille eller en stor forskel, men at man gør en forskel. 
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4.2.2 Idealisten 

Idealisten fokuserer på selve intentionen bag det altruistiske forbrug. Intentionen bag forbruget er, at 

hjælpe de mennesker, der i et eller andet omfang har brug for det, ved at ændre deres situation. Det kan 

blandt andet ske gennem sygdomsforskning, nødhjælp eller ved at sikre en fair pris til producenten. 

Idealisten forbruger altruistisk for at ændre på den situation, som disse mennesker befinder sig i.  

 
Margrethe: Det skal det da! Det er jo derfor vi giver noget, det er for at det skal hjælpe, og hvis det ikke hjælper noget … 
hvis det hele går i administration eller en eller anden pengemands lomme. Jamen så … det vil man da ikke være med til. 
Man gør det jo for at hjælpe de steder, der er brug for hjælpen (Bilag 17; 131 ). 
 
For på bedst mulig måde at kunne ændre på den situation, som disse mennesker befinder sig i, ønsker 

idealisten altså, at så stor en del af de penge, som vedkommende giver gennem sit altruistiske forbrug, 

skal gå direkte til formålet. Idealisten mener ikke, at det tjener formålet, at der bruges penge på 

produktion og administration. Derfor foretrækker idealisten at støtte de organisationer, som gør så 

meget gavn som muligt:  

 
Peter: [Giv en Ged] er hjælp til selvhjælp […] fordi den for det første bliver leveret, for det andet giver den mælk, for det 
tredje kan de selv lave smør, og hvis de er dygtige nok ost […] Så der bliver 4 ud af den der for 250 kr. og ingen 
administration. […] Der får du 100 procent. Efter min opfattelse får du 100 procent, fordi at den sætter jo gang, fordi den 
giver 2 ting. Den giver mælk, og den giver hygge, og den giver gødning, og marken får gødningsstoffer(Bilag 9; 56).  
 
Idealisten er derfor skeptisk overfor hvilke produkter og organisationer, der på bedst mulig måde 

administrerer de penge, der skal gå til det altruistiske formål:  

 
Jens: Altså for alle folk har jo en eller anden form for skepsis overfor – jeg vil ikke sige overfor velgørende institutioner, for 
det er man i hvert fald ikke – men overfor om de nu forvalter de penge, som de på en eller anden måde får ind i overskud, 
på den måde som man synes de skal (Bilag 21; 151).  
 
Idealistens skeptiske indstilling til varetagelsen af det altruistiske formål gør, at idealisten køber de 

produkter og støtter de organisationer, som sørger for, at så stor en del af de indsamlede penge går 

direkte til dem, der har behov for hjælp:  

 
Peter: Det kan jeg se oppe i min kones butik. Der kommer mange mennesker, de køber kaffe og de køber … de kommer 
måske nok, fordi det er fair trade, og fordi det er en butik uden … uden omkostninger – sagt på den måde at der er ikke 
nogen der skal tjene. Det tror jeg det er. Ganske almindelige mennesker. Der tror jeg det er … det tror jeg ikke er et 
spørgsmål om tegnebogen. […]  Nej de gør det, fordi de synes de vil. Det er bare sådan de synes. ’Nu i dag vil vi gerne 
støtte det der, der står fair trade, og der ved vi, at pengene ryger direkte derover til.’ Selvfølgelig skal du måske tjene lidt 
undervejs […] Men der står ikke et stort aktieselskab bagved, hvor der står 3,8 millioner (Bilag 9; 71). 
 
Idealisten udvælger derved de produkter og organisationer som på bedst mulig måde tilgodeser 

formålets interesse. Hvilket konkret formål, der støttes gennem forbruget, er dog ikke helt så vigtigt: 
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Jens: […] hvordan skal jeg nu skelne, fordi det ved jeg faktisk ikke. For i virkeligheden … i virkeligheden kan man jo tage 
stort set det hele … hele vejen igennem og lægge dem tæt på i en stor bunke, fordi jeg sympatiserer og kan identificere mig 
med det hele. Og du kan tage dem alle sammen, også ofrene i Kosovo og Læger Uden Grænser. Det synes jeg i høj grad er 
et fantastisk stykke arbejde de laver. At der virkelig er nogle folk som gør noget godt. Tror jeg. Og det kan du blive ved med. 
Unicef … og det er alting jeg kunne placere tæt på. […] Nu er det her noget hvor man på en eller anden måde køber noget 
– stort set alt sammen er et produkt. Og jeg vil sige … det jeg støtter 5 velgørende formål det kan man jo stort set gøre, så 
kan man sige … man kunne rykke det hele ind tæt på midterpunktet og så lægge det ganske tæt på. […]Der er ikke nogen 
der står tættere på end andre. Det synes jeg ikke, og det er jo rigtig god e formål alle sammen og jeg tror for så vidt at den 
holdning jeg har her er meget almindelig hos de fleste mennesker (Bilag 21; 163-164). 
 
Idealisten fokuserer ikke på om pengene går til at hjælpe fattige eller sygdomsramte. Det ene formål er 

lige så godt som det andet. Idealisten ønsker blot at alle, der har behov for hjælp, får støtte.  

4.2.3 Entusiasten 

Entusiasten synes derimod ikke, at det er lige meget hvilket altruistisk produkt man køber, og 

derigennem hvilket specifikt formål man støtter. Entusiast en sætter nogle formål højere end andre. 

Derfor udvælges de produkter og formål, som vedkommende bedst kan identificere sig med. Det kunne 

for eksempel være den kvindelige entusiast, der identificerer sig med sponsorbørnenes nød:  

 
Jens: Jeg tror … jeg tror i høj grad at det er kvinder der kører på det her [sponsorbørn]. […] Kvinder har jo vel … kan 
man ikke sige per definition? Jo for det er det jo. Det er dem der føder børn. Det er dem der har … der er nogen, der taler 
om det her – hvad er det, det hedder – omsorgsgen. Altså det er sådan et udtryk for, at man sådan … at man passer børn. 
Det er jo kvinder, der passer børn. Altså det er jo mest kvinder, der passer børn. Det er jo mest kvinder, der går i 
børnehaven og henter børnene og afleverer dem, vil jeg da mene. Altså det … jeg ved godt, at det har ændret sig en del, og 
at man tager nogle drøftelser, om det nu ikke også snart er mandens tur. Altså men det bliver da efter drøftelser ikke. Det er 
ikke noget, der nødvendigvis er selvfølgeligt. Men det er selvfølgeligt, at det er vor mor der gør det (Bilag 21; 183-184). 
 
En kvindelig entusiast burde helt naturligt kunne identificere sig med formålet om at støtte fattige børn 

i ulandene. Identifikationen kunne dog også skyldes det erhverv, som entusiasten har påtaget sig:  

 
Benedikte: Altså jeg tror da nok, at kvinder har det der omsorgsgen i sig. Men jeg tror altså også, at der er mange mænd 
der er … der er bevidste om det. At der er nogen andre, der har det dårligere end en selv og at man godt vil være med til at 
… at give lidt af det man har. Øhh så tror jeg måske at det er … er folk der er … har et arbejde hvor man … hvor man har 
med andre mennesker at gøre, som pædagoger, lærere og medicinsk personale. Og der bliver man ligesom også skolet til at 
tænke på de andre først. Altså er det dem … de andre der er i fokus, når man er på arbejde (Bilag 13; 103-104). 
 
Lige meget hvorvidt identifikationen skyldes generiske karakteristika, erhverv eller andre faktorer, så 

går entusiasten meget op i det specifikke produkt, som vedkommende forbruger. Entusiasten er derfor 

meget engageret og har på den måde fået et specielt forhold til netop det formål, som produktet støtter:  

 
Karen: [Det er] nogen, der brænder lige præcis for den sag, som altså har så stærkt et engagement i Læger Uden Grænser, 
Kræftens Bekæmpelse eller Hjerteforeningen, som vil købe det, fordi de vil støtte den forening så stærkt. […] det er jo 
relativt dyrt – så kan du sige ”190 kr. det er ikke mange [penge] ” - jo det er mange penge, hvis du for eksempel er 
studerende. Det er også mange penge, hvis du er folkepensionist – som jeg er […] Men en studerende som vil være ung og 
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initiativrig og gerne vil gøre noget for de der ting, vil synes at det er mange penge. Og der skal du virkelig være engag eret 
for at gøre det tror jeg (Bilag 5; 40).   
 
Den stærke tilknytning gør, at der er mulighed for, at produktet bliver en del af entusiastens udvidede 

selv. Dette ses, idet entusiasten går så højt op i det specifikke formål, at vedkommende er villig til at 

støtte formålet, selv om der ikke er overflod af økonomiske ressourcer:  

 
Karen: Læger Uden Grænser synes jeg er en fantastisk organisation, som jeg støtter økonomisk med min fattige pension. 
Jeg synes de gør et fantastisk stykke arbejde, så det synes jeg er godt (Bilag 5; 20). 
 
Derved kan entusiasten være nødt til at give afkald på andre ting, der ikke er råd til, når vedkommende 

støtter det særlige formål gennem købet af altruistiske produkter. Entusiasten føler sig også forpligtet til 

at fortsætte købet af det produk t, som vedkommende har fået et specielt forhold til:  

 
Peter: Det er de på et tidspunkt kommet i tanke om, at det vil de gerne [betale til et sponsorbarn], og så bliver de ved. De 
kan jo ikke komme ud. Man kan jo ikke sådan lige komme ud. For i det øjeblik  du har sat et barn i skole, så er du altså nødt 
til at fortsætte i 7 år. […] Det skal man lige tænke over. Så man binder sig for lang tid. Man kan ikke lige komme derfra 
eller det kan man, men det har nogle konsekvenser hvis du holder op (Bilag 9; 75). 
 
Entusiasten forpligter sig til det pågældende formål og fortsætter derfor med at købe det specifikke 

produkt, som vedkommende har knyttet sig til. Entusiasten er derfor en loyal forbruger:  

 
Margrethe: Men altså det andet der – fadderskaberne – det kræver l idt mere. At man skal melde sig ind, og man skal gøre 
det og det. Det gør det jo også anderledes. […] Ja det gør det jo. Man skal jo sende indmeldelse ind, og man skal betale 
hver måned. […] [Med] barnet der binder man sig trods alt – eller nej – jo det gør man jo, man binder sig til en årrække jo. 
Føler man i hvert fald. At man skal blive ved. Ja man kan jo ikke bare sådan sende og sige ’nu tager jeg ligesom et barn i 3 
måneder eller noget’ – det tror jeg ikke man kan. […] Ikke hvis det er et bestemt barn man … man får fadderskaber for. Så 
skal man da – så har det barn jo ligesom lidt tilknytning til en ikke, så kan man jo ikke bare sige ’nå nu gider jeg ikke det 
mere eller nu har jeg ikke lyst til det mere, så må de finde en anden’. Nej det er da meget følelsesmæssigt. Det synes jeg ikke 
man kan på den måde nej (Bilag 17; 138-139).  
 
Entusiasten føler sig knyttet til produktet, som vedkommende har bundet sig til, og kunne ikke finde på 

at stoppe betalingen. Entusiasten kan ikke få sig selv til at hoppe fra, da man har et ansvar overfor det 

specifikke formål. Forbruget af det altruistiske produkt er derved en oplevelseskilde til følelsen af 

samhørighed, ansvar og forpligtigelse og indeholder derved en oplevelsesbetydning.  

4.2.4 Budskabssprederen 

Budskabssprederen forbruger de altruistiske produkter for at sende et budskab til sine omgivelser. Det 

kan være for at skabe opmærksomhed om et specifikt altruistisk formål, eller en decideret opfordring til 

omgivelserne om også at støtte det specifikke formål:  
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Jens: Her kommer man jo til noget. Nu rejser jeg også fingeren i vejret. For jeg kan godt høre på det jeg sagde, at her har 
vi jo i virkeligheden måske en undskyldning … en rigtig god undskyldning. […] For at bære det. Fordi ’kan du godt se jeg 
støtter Kræftens Bekæmpelse – det skulle du også tage at gøre’ og det er jo selvfølgelig en god undskyldning for at bære det. 
For det er et godt formål. For det er det jo. Altså det er ikke formålet som sådan, at jeg har noget imod. Og nu kommer jeg 
lidt i strid med det jeg sagde før. Med de røde telefoner, for jeg kan godt se, at det kunne da være smart, at have en rød 
telefon og fortælle folk ’her er tilskud til aids i Afrika – det skulle du også tage at gøre’ … Sådan har jeg ikke tænkt på det 
før (Bilag 21; 180-181).   
 
Budskabssprederen tillægger derved de altruistiske produkter en signalbetydning, som bruges til at 

kommunikere budskabet ud til omgivelserne: 

 
Jens: Men jeg kan godt se … jeg kan godt se at det er smart. […] Fra de velgørende foreningers side og for at få nogen til 
at give nogle penge. For at gå ud og agitere. Det er det jo, ikke? Så de videregiver budskabet (Bilag 21; 181). 
 
Man kan også være drevet af et personligt forhold til det formål som købet af produktet støtter:  

 
Benedikte: Det vil jeg nok tror er – for en stor del – personer som har … har de sygdomsproblemer meget tæt på i familien 
[…] de gør det fordi de gerne vil give et bidrag til … til den forening og måske forærer de smykket væk. Det de køber. Så 
der er andre, der bliver opmærksom på, at den forening eksisterer. […] hvis de så går med øreringene, så kan det være, at 
der er andre der spørg til ’hvad er det for nogle øreringe?’ og så kan man på den måde fortælle (Bilag 13; 104).  
 
Budskabet kan derved signaleres ud til omgivelserne ved at budskabssprederen selv forbruger det 

altruistiske produkt, eller ved at man forærer det væk som en gave. I begge tilfælde opfordrer 

budskabssprederen sine omgivelser til også at støtte det altruistiske formål. 

4.2.5 Afladssøgeren 

Afladssøgeren fokuserer på den gode følelse ved at forbruge altruistiske produkter. Den gode 

fornemmelse gør, at afladssøgeren får det godt med sig selv. Da afladssøgeren gerne vil føle sig som et 

bedre menneske, køber vedkommende produkterne som en form for aflad.  

 
Benedikte: Vi danskere kan godt lide at rejse ud i verden, og kan godt lide at rejse ud til fattigere lande, hvor vi kan få noget 
mere for vores penge. Og hvis vi så ikke der lægger … virkelig lægger nogle penge … ja altså hvis turisterne ikke virkelig 
lægger nogle penge der … der betaler man måske lidt aflad, fordi man ser de fattige, og så tænker man ’nå men jeg er jo i 
stand til, at jeg kan rejse ud, så jeg må hellere betale lidt’. […] Vi kan få mere for pengene, og så er det jo et behageligt 
klima, og vi kan ligge og sole os på stranden og … og spise billigere mad og sådan noget. […] Så kan man måske godt få 
lidt dårlig samvittighed over … og føle at man udnytter lidt den befolkning ikke. Og så lader man den lille pige på stranden 
give en manicure, og så får man det bedre. […] At nu er jeg et bedre menneske … nu har jeg givet noget. Så … så kan jeg 
leve videre som jeg plejer. […] Det er sådan noget med, at man lukker øjnene for at det sker. Ja så … så kan man stadig … 
ja man får det bare bedre med sig selv – jeg kan altså ikke finde ud af at få det forklaret (Bilag 13; 99-100). 
 
Beskrivelsen af afladssøgerens adfærd bygger i dette eksempel ikke direkte på købet af et altruistisk 

produkt fra en veletableret organisation. Der er dog ikke stor forskel på købet af Hus Forbi og købet af 

en altruistisk serviceydelse på stranden i et fattigt land. I begge tilfælde giver forbrugeren pengene 

direkte til den, som har behov for hjælp. Det ændrer heller ikke på, at afladssøgeren mest af alt køber 
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den altruistiske serviceydelse, for at få det bedre med sig selv. Dette kan også være rationalet for at 

købe et altruistisk produkt. Forbruget af produktet er derved en oplevelseskilde til den gode 

fornemmelse af at være et bedre menneske og kan derfor ses som en oplevelsesbetydning.  

 
Jens: Altså og det at være […] føle sig rigtig god. Det at give nogle penge til et godt formål, jamen det er jo i virkeligheden 
også ligegyldigt hvad det er. Er det ikke? Altså fornemmelsen af at man har … altså en god fornemmelse i maven eller hvor 
det nu er man har den … får den fornemmelse. Altså det er vel ligegyldigt? Det er vel lige meget om det er Kræftens 
Bekæmpelse eller AIDS-Fondet eller noget andet kunne jeg forestille mig … eller børn i Afrika.  Og det at vel også naturligt 
nok (Bilag 21; 165). 
 
Oplevelsen af at være et godt menneske er det vigtigste for den afladsfokuserede forbruger. Så kommer 

formålet bag det altruistiske forbrug lidt i anden række. Det ene formål er lige så godt som det andet, 

og det er underordnet hvilken sag eller organisation, som pengene går til. På dette område minder den 

afladsfokuserede forbruger lidt om idealisten. Forskellen er dog, at det for den afladsfokuserede 

forbruger er oplevelsen af forbruget, der er afgørende. Det er den rare fornemmelse af at have gjort 

noget godt for andre, der er central.  

4.2.6 Den Passende Forbruger 

Den passende forbruger går heller ikke så meget op i det formål, der ligger bag et altruistisk produkt. 

Det primære fokus er hvordan de fysiske karakteristika, ved selve produktet, stemmer overens med den 

måde, som den passende forbruger opfatter sig selv.  

 
Benedikte: Og så hvis de skal bruge et par solbriller, så siger de ’jamen så har jeg set, at Læger Uden Grænser har sådan 
nogen, så køber jeg dem, for så kan overskuddet gå til’ … og jeg tror de fleste køber ikke sådanne solbriller, men noget som 
de synes er smart til dem (Bilag 13; 108). 
 
For den passende forbruger er det derfor meget vigtigt, at selve produktet og de symbolske betydninger 

som vedkommende knytter til produktet, skal være mig . Produktet skal passe til vedkommende – eller 

som Benedikte siger ’noget som de synes er smart til dem.’ Den passende forbruger vil ikke anvende et 

produkt, hvis fysiske karakteristika ikke passer til den måde, som man opfatter sig selv.  

 
Jens: Jeg har aldrig hørt om en mand, der har købt sådan et Støt Brysterne armbånd. Og det tror jeg heller ikke der er. Det 
tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Ikke fordi jeg ikke tror der er mænd. Altså jo … jeg mener faktisk, at jeg har set en mand der 
har brugt sådan en engang. […] Som disse her er meget neutrale [amerikanske brystkræftarmbånd]. Sådan en kan en mand 
sagtens bruge. Selv om den er lyserød er det jo ikke værre end … det er meget diskret. […] Den der [amerikanske 
brystkræftarmbånd] kommer ind på … den kommer på en el ler anden måde ind på noget andet. Det er noget andet, at have 
det her [håndleddet] tror jeg nok. For jeg har svært ved at sige det. […] Men disse her [amerikanske brystkræftarmbånd] 
kunne jeg godt forestille mig var nemmere at bruge. Sådan en er det jo næsten – sådan en her [amerikanske 
brystkræftarmbånd] ville jeg lettere kunne bruge end de her [danske brystkræftarmbånd]. Det kan jeg ikke forklare dig 
hvorfor (Bilag 21; 185).  
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Den passende forbruger vil derfor ikke anvende meget synlige altruistiske accessories, hvis 

vedkommende føler, at de er ikke-mig. I dette tilfælde argumenteres der for, at mænd vil fravælge de 

danske brystkræftarmbånd, hvorimod de amerikanske brystkræftarmbånd passer bedre, fordi de er mere 

diskrete. De fysiske karakteristika passer derved bedre til, hvordan mænd opfatter sig selv.  

4.2.7 Pragmatikeren 

Pragmatikeren er en forbruger, der køber altruistiske produkter, for at gøre noget godt for andre, 

samtidig med at man også får noget nyttigt ud af det selv.  

 
Peter: […] der kan du selv have nytte. Ja, den kan jo begge dele. Du kan både støtte og du får glæden bagefter ved at have 
det fine rene sengetøj. Og så kan du også sige ’jamen jeg hjalp også lidt til.’ […] de er jo livsnødvendigheder. Det er jo ting 
som du skal bruge. Og så kan du måske overtale dig selv til at give lidt mere for dine gummistøvler end du gør i Jem & Fix. 
[…] De 2 [Støt Brysterne sengetøj og Støt Brysterne gummistøvler] ting får du noget ud af selv. Du får en masse ud af det 
selv ikke? (Bilag 9; 59-60). 
 
Pragmatikeren vil gerne støtte altruistiske formål, men det skal også være nyttigt for vedkommende 

selv. Produktet skal derfor være noget, som pragmatikeren selv har brug for. Dette svarer til, at 

produktets funktionalitet er den symbolske betydning for pragmatikeren. Den tillagte symbolske 

betydning er derved den nyttige mening af produktet (Askegaard og Firat, 1997: 127).   

 
Benedikte: Det har vi jo snakket lidt om. Det kan være nogen, som gerne vil vise at de støtter disse organisationer. Det kan 
også være nogen som siger ’jeg vil gerne støtte kampen imod aids, og når jeg alligevel skal have en iPod, så kan jeg ligeså 
godt købe den og så give det mere, og så regne med at overskuddet kommer det rigtige sted hen’ […] hvis de gerne vil støtte 
kampen mod aids i Afrika, så kan de købe den der og så sige ’så giver jeg lidt mere for det, for så ved jeg at det overskud 
går til et godt formål.’ Det er ligesom hvis vi går tilbage til frimærkerne hvor man betaler 50 øre mere (Bilag 13; 107).  
 
Pragmatikeren køber derved de altruistiske produkter, som vedkommende alligevel kunne finde på at 

købe, hvis overskuddet ikke gik til et altruistisk formål. Støtten til den altruistiske organisation er 

derved en form for ekstra gevinst, som pragmatikeren gerne tager med.  

 
Margrethe: Det er vel også sådan en lidt veluddannet kvinde der er … synes at hun kan godt ofre det på sig selv […] hun 
gør sig også tanker om at det … det gavner samtidig. Både det at hun får et smykke, og så gør hun lidt gavn med det. Og 
der går noget overskud til en eller anden velgørende. […] at det hjælper nogen. Hun køber ikke kun den der [hjerteringen], 
fordi hun synes den er pæn, men altså hun siger ’jeg kan godt lide den og så kan jeg hjælpe nogen ved at købe den ring’ 
(Bilag 17; 134).  
 
Pragmatikeren kan godt lide at få et nyttigt eller lækkert produkt, når man støtter et altruistisk formål. 

Det er ikke ensbetydende med, at pragmatikeren ikke har lyst til at handle altruistisk. Det giver bare 

ikke nogen mening for pragmatikeren at købe et produkt, som man ikke selv har brug for.  
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4.2.8 Den Profilerende Forbruger 

Den profilerende forbruger anvender de altruistiske produkter til at signalere noget:  

 
Jens: Jeg mener at mange kvinder køber formegentlig alle varerne [smykkerne] , for at ville sende et signal. Fordi kvinderne 
ved godt – jamen har jeg ikke hørt det så tit, når kvinder siger ’jamen er det ikke en Pilgrim halskæde [der støtter Læger 
Uden Grænser] den der?’ Så de ved godt hvad det er, og så får man givet udtryk for ’jeg har lige set, at du har købt sådan 
en’ og den anden hun er lige … hende der bærer halskæden, hun er jo rigtig glad – bom bom – ’for der er en de har set at 
jeg har købt sådan en.’ Altså det er en god ting at støtte, og det er ikke ringere af, at man viser andre det (Bilag 21; 175).  
 
Det er dog ikke kun kvinder der ønsker at sende et signal gennem forbruget af produkterne. Mænd 

ønsker også at sende et signal. De anvender måske bare nogle andre produkter:  

 
Jens: Det er jo ligesom ved smykkerne. ’Kan du se? Er du lige klar over hvad det er for nogle solbriller jeg har på?’ […] 
det kan ligeså godt være mænd som kvinder. Altså for mig er det en mand, der bærer de der solbriller. Og det er sådan en, 
som gerne vil have, at man kan se at det er Pilgrim de der[som gerne vil have at man kan se at vedkommende støtter Læger 
Uden Grænser]. Det er jeg helt sikker på. Fuldstændig sikker på. Og det er de her også [Product Red iPod og Product Red 
Motorola mobiltelefon] for de er røde, og de er iøjefaldende. Det er tydeligt at se, at det er noget som er anderledes. Ellers 
er mobiltelefoner jo grå … til nøds sorte. Og det er en praktisk farve i hvert fald den grå. Der kan man ikke rigtig se, når de 
bliver nassede og beskidte sådan vel. Og det … men de der er røde, og det må helt klart være fordi, at man godt vil 
signalere noget (Bilag 21; 179).  
 
Bevæggrunden for signalet er dog ikke den samme som for budskabssprederen. I stedet for at opfordre 

andre til også at handle altruistisk, så fremviser den profilerende forbruger gerne sit altruistiske forbrug 

til omgivelserne, for at fremstille sig selv som et godt menneske.  

 
Benedikte: Ja … for eksempel kan man jo gå rundt med sit Støt Brysterne armbånd ikke. Så kan du vise – og du kan også 
vise med de andre ting – så kan du vise ’jeg har støttet – se hvor god jeg er’[…] Nogen mennesker vil jo gerne føre sig frem 
og hævde sig selv og … og det kan man gøre ved at gøre sådan noget (Bilag 13; 101). 
 
Den profilerende forbruger vil gerne have, at omgivelserne tænker godt om ham eller hende. Dette 

skyldes ifølge Goffman, at man gerne vil præsentere sig selv som et idealiseret og bedre menneske, end 

man i virkeligheden er (Goffman, 1990: 45). For at blive i Goffmans verden, så bruger den profilerende 

forbruger de altruistiske produkter som udtryksfulde rekvisitter, når han eller hun udfører sin 

præsentation af det idealiserede menneske (Goffman, 1990: 34). Rationalet bag denne måde, at 

forbruge produkterne på, er derved at forbedre sit image. Det forbedrede image behøver dog ikke kun 

være lig med, at andre ser en som et bedre menneske. Det kan også være, at andre ser, at man er 

moderigtig. Et andet af rationalerne for at forbruge altruistisk kan derved være, at vise at man er trendy. 

Det er nemlig moderne, at tænke på andre end sig selv:  

 
Karen: De her [dem der køber amerikanske brystkræftarmbånd] de gør det fordi … Man skal selvfølgelig ikke sige, at de 
ikke tænker over det de støtter, men jeg tror altså det er mere fordi det er smart. Fordi det ser godt ud. Man ser god ud. […] 
fordi det er moderne. Fordi der bliver skabt opmærksomhed om det (Bilag 5; 44).  
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De altruistiske produkter repræsenterer derved en signalbetydning, der bruges til at kommunikere den 

ønskede identitet ud til omgivelserne. Selv om denne signalbetydning som sagt kan være forskellig fra 

forbruger til forbruger, så tillægger alle interviewpersonerne forbruget af de meget synlige altruistiske 

produkter signalbetydninger, der kommunikerer at forbrugeren gerne vil vise omgivelserne at man er et 

godt menneske. Foruden Benedikte og Karen, så tillægger Peter, Margrethe og Jens også forbruget af 

de meget synlige altruistiske accessories denne signalbetydning. De mener alle, at dem der forbruger 

denne type produkter forsøger at fortælle deres omgivelser, at de støtter et altruistisk formål og derved 

er gode mennesker. Den store enighed blandt interviewpersonerne viser, at signalbetydningen der 

tillægges produkterne repræsenterer en stereotype. Der er derved tale om en fælles signalbetydning 

(Sørensen og Thomsen, 2006; 572).  

4.2.9 Det Selviske Menneske  

Det selviske menneske konstruerer ikke sin identitet gennem forbruget af altruistiske produkter. Dette 

skyldes, at det selviske menneske ikke tænker på at hjælpe andre, der har det dårligere end én selv. Det 

selviske menneske har nok i sig selv, og derfor overvejer det ikke, at købe produkterne. 

 
Margrethe: Og jeg har da også hørt nogen [fra landet udtale sig om det] med at give til velgørende ’jamen hvorfor skal 
man det, de har jo selv nogle velhavere ude i deres … ude omkring i landene, og de burde betale først for deres egne, 
hvorfor skal vi hjælpe de andre’. Og det synes jeg altså er lidt skræmmende, at man skal … har den indstilling, og det er 
altså nogen af dem der har deres … deres små steder eller store steder ude omkring på landet. […] For ’vi har nok i os 
selv, vi skal klare os her og så må de andre … der er nogle velhavende mennesker der’ – og det ved jeg da godt at der er, 
men det hjælper jo ikke de fattige mennesker at der er nogen. Så det er da … vi bliver da nødt til eller ikke nødt til men vi 
skal hjælpe. […] jeg oplever da i hvert fald nogle stykker som ikke har det [forståelse for at man skal hjælp]. Der tror jeg 
altså at bymennesker mange gange … måske … altså i større byer … de har en anden indstilling til det (Bilag 17; 133). 
 
Det selviske menneske køber ikke produkterne, fordi det mener, der er nogle andre, som burde gøre 

det. Det selviske menneske kan ikke se, hvorfor han eller hun skulle hjælpe andre. Derfor handler det 

selviske menneske ikke altruistisk, med mindre vedkommende virkelig har overskud til det : 

 
Benedikte: Man oplever at – for det gjorde man mere før i tiden, at dem der havde […] uanset hvor stor ens velstand var … 
man delte med sin … man delte med hinanden. Og det gør man i de mere primitive samfund stadigvæk […] I Grønland 
deler man jo også med hinanden, når man har fanget en hval ikke. […] Det er man i vores velfærdssamfund blevet sig selv 
nok. […] Man giver kun hvis man virkelig har noget overskud […] Man sørger for sig selv først (Bilag 13; 102-103). 
 
Det selviske menneske handler derfor ikke altruist medmindre vedkommende bliver overtalt til det. Det 

er ikke noget det selviske menneske gør af sig selv, fordi det ikke er naturligt at tænke på andre end sig 

selv. Det selviske menneske skal derfor bevidst beslutte sig for at købe produkterne:  
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Peter: Så er det dig der vælger, og så siger du til dig selv ’vil du være et godt menneske i dag eller vil du ikke være et godt 
menneske?’. Det er ikke sådan noget, du sådan frivilligt går hen og gør. Du går jo ikke hen og siger ’jeg vil gerne give 50 
kr. til Støt Brysterne’. Det gør du jo ikke. Det gør du ikke, du får jo en opfordring ’vil du eller vil du ikke’ (Bilag 9; 61). 
 
Nogle mener, at det selviske menneske er en naturlig del af et menneske, og derfor skal man have en 

opfordring til at købe altruistiske produkter, før man gør det.  

4.2.10 Opsamling  

Denne tværgående case analyse viser, at forbruget og ikke- forbruget af de altruistiske produkter gør det 

muligt at konstruere forskellige identiteter. De mangeartede symbolske betydninger, der kan tillægges 

de enkelte altruistiske produkter, giver forbrugeren mulighed for at iscenesætte sig som forskellige 

identiteter, der kan placeres på hele spektret af altruisme-egoisme aksen. Disse identiteter omfatter det 

gode menneske, idealisten, entusiasten, budskabssprederen, afladssøgeren, den passende forbruger, 

pragmatikeren, den profilerende forbruger og det selviske menneske.  

4.3 Identitetskonstruktionen  
Forbruget af altruistiske produkter giver altså mulighed for at konstruere flere mulige identiteter. 

Interviewpersonerne iscenesætter sig selv som en eller flere af disse mulige identiteter gennem deres 

udtalelser om forbrug eller ikke-forbrug af de altruistiske produkter.  

4.3.1 Det Gode Menneske 

Det gode menneske er et menneske der tænker på andre end sig selv: 

 
Margrethe: Altså sådan nogle ting synes jeg det er helt i orden at man … at man kan give lidt af sit overskud. For vi har jo 
… for selv om vi kun er pensionister, så har vi jo altså råd til at gøre det. Det synes jeg, at det skal man have. Hmm ja altså 
… altså jeg ved da godt, at hvis man kun er en … sidder alene som folkepensionist og de har ikke for meget. Men altså os 
andre. I stedet for at … jo vi har jo råd til at rejse og … Altså engang imellem skal man tænke over og sige ’det er ikke kun 
os’. Vi skal også kunne hjælpe andre. […] Og der synes jeg det er vigtigere, at man støtter de velgørende organisationer i 
stedet for ornitologisk forening. For selvfølgelig har de også brug for penge – det ved jeg da godt – men de velgørende 
organisationer er trods alt nogen, der har behov for det. Jamen altså der er jo nød ikke, det er jo nød. Fuglene – ja de kan 
måske også lide nød ikke, men nej det andet er mennesker kan man sige ikke. Det er mennesker, der har behov for penge 
ikke. Ontologisk forening det er … jo men det er altså mere en hobby er det jo nok, og en interesse som … det er selvfølgelig 
også godt, men altså der har jeg eller vi har så valgt at sige, at de andre der de står først på listen (Bilag 17; 127).  
 
Margrethe vil gerne udleve identiteten som det gode menneske, der tænker på andre i stedet for kun at 

tænke på sig selv. Hun vil gerne være et menneske, der husker på, at der er andre, der har det dårligere 

end hende selv. Identiteten som det gode menneske er derved et ideelt selv for Margrethe, som hun 

forsøger at komme tættere på gennem sit forbrug. Det samme gør sig gældende for Benedikte: 

 
Benedikte: Altså … jeg vil hellere støtte nogen som ikke får penge så mange steder fra […] Ja det ligger nok også i min 
opdragelse. Ja altså … jeg vil hjælpe dem, der har det dårligst. Altså jeg har været sygeplejerske ikke, så jeg har ligesom 
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også i mit job været den der … været med til at hjælpe dem, der har brug for hjælp … virkelig hjælp. Så det ligger meget 
dybt i mig. Altså og … det ligger også fra … fra mit hjem. Ja altså min far han var præst. Og det var ikke fordi vi var 
specielt religiøse. Han var valgmeninghedspræst, det vil sige at han var grundtvighegianer. Det er sådan den glade version 
af kristendommen, den er ikke så sortseende, og har heller ikke så meget med syndere og syndsforladelse og alt det der. 
Men den går meget … har meget med, at man skal hjælpe sin næste (Bilag 13; 92). 
 
Benedikte vil også gerne udleve identiteten som det gode menneske, der hjælper dem, der har det 

dårligst. Dette ses i hendes ønske om at hjælpe andre gennem sit arbejde som sygeplejerske. Hun mener 

selv, at det kommer fra hendes opdragelse, hvor hun har lært, at man skal hjælpe sin næste. Derfor vil 

Benedikte gerne hjælpe dem, som ikke får så mange penge andre steder fra. Identiteten som det gode 

menneske er derved også et ideelt selv for Benedikte, som hun forsøger at bevæge sig hen imod 

gennem sit altruistiske forbrug.  

4.3.2 Idealisten 

Identiteten som idealist kan konstrueres på flere forskellige måder. Et af karakteristikaene ved 

idealisten er, at man ønsker så stor en del af de donerede penge går direkte til dem, som har behov for 

hjælp. Margrethe konstruerer sin identitet som idealisten gennem sit ikke-forbrug:  

 
Margrethe: […] jeg ville gerne støtte. Altså aids i  Afrika det er jo noget forfærdeligt noget, men altså jeg ville jo ikke gå hen 
og købe en mobil. Fordi jeg har en mobil […] Solbriller, det bruger jeg heller ikke sådan noget. Altså rugbrødet kunne jeg 
godt finde på at købe [Støt Brysterne rugbrød] men i det store hele synes jeg, det må også være bedre for organisationerne, 
at de har et fast beløb, så de ved hvad de har, i stedet for produkterne. Det er meget svingende, hvad de får solgt altså. Og 
har udgift til dem også, til at få det lavet og det andet må være mere reelt ikke. De har … de får et beløb, og så ved de det. 
Og det kan de regne med fra år til år. Fordi så ved de … så kan de lægge budget efter det. […] de kan sige ’vi får så og så 
mange tusinder’ – eller hvor meget det nu end er ikke – fra de faste donatorer – eller hvad sådan noget nu hedder – i stedet 
for at man har nogle varer og hvor mange bliver der solgt og ’får vi 100.000 hjem eller får vi kun 25.000?’ De kan jo bedre 
planlægge deres arbejde, når de ved hvad de har af penge at arbejde med (Bilag 17; 125).  
 
Margrethe konstruerer sin identitet som idealisten ved ikke at fokusere på de produkter, som man kan 

få ved at støtte de forskellige organisationer. Margrethe foretrækker den klassiske donation af penge 

direkte til organisationerne, da hun synes det er en mere reel måde at støtte på. Margrethe konstruerer 

sin identitet som idealisten ved ikke at købe de altruistiske produkter, og produkterne er derved ikke-

hende. Hun udlever rollen ved fast at indbetale penge direkte til de organisationer, som hun støtter. På 

den måde anvender Margrethe sit forbrug som klassifikation, idet hun klassificerer sig som idealisten. 

Da det er noget Margrethe allerede gør svarer identitetskonstruktionen til et faktisk selv for Margrethe.  

 
Det samme gør sig gældende for Benedikte, der også iscenesætter sig selv som idealisten ved at 

fortælle om sit ikke-forbrug af de altruistiske produkter: 

 



Rie Lisbeth Andersen  Kandidatafhandling om Symbolsk Forbrug af Altruistiske Produkter 

 

 
- 49 - 

Benedikte: Nu er det måske lige fordi det var øreringe på det kort. Jeg ville måske ikke købe øreringene, men jeg ville støtte 
Scleroseforeningen. [Så det er mere Scleroseforeningen] end det er produktet […] Og det er det samme med 
Hjerteforeningen. Det er ikke som sådan armbåndet jeg er interesseret i. […] Det er meget sjældent, at det er produkterne 
jeg bliver fristet af. […] Og jeg vil hellere være medlem af Kræftens Bekæmpelse og sende et årligt bidrag i stedet for at 
købe alt det der de finder på. Og fordi jeg også er … jeg er noget imod det der med at … at når man har en organisation 
som … som skal bruge penge til at gøre noget for. Og jeg ved godt, at der må være noget overskud … for eksempel Kræftens 
Bekæmpelse sender ustandselig lodsedler ud og de bliver revet over, fordi jeg synes de hellere skulle bruge de penge til 
forskning (Bilag 13; 93-94). 
 
Benedikte konstruerer sin identitet som idealisten ved at rive lodsedlerne fra Kræftens Bekæmpelse 

over. Hun vil hellere støtte organisationen direkte og ønsker ikke at få et fysisk produkt til gengæld. 

Produkterne er derved ikke-hende, og hendes ikke- forbrug klassificerer hende som idealisten. Her 

svarer identitetskonstruktionen som idealisten også til et allerede faktisk selv for Benedikte.  

 

Identiteten som idealist konstrueres ikke kun gennem ikke-forbrug af de altruistiske produkter. Peter 

konstruerer sin identitet som idealisten ved at være skeptisk overfor produkterne og måske især overfor 

de altruistiske organisationer:  

 
Peter: […] så vil jeg hellere købe varer oppe i min kones butik, hvor jeg er sikker på, at hver eneste krone går direkte ned 
til modtageren. Jeg vil ikke … jeg skal ikke bruge alle de der … jeg skal ikke bruge alle de der … mellemled (Bilag 9; 64). 
 
Peter iscenesætter sig selv som idealisten, der vil være sikker på, at de penge som han bruger på 

altruistiske produkter kommer dem, som har behov for dem, til mest muligt gavn. Peter udlever sin 

identitet som idealisten ved at købe produkterne i den Fair Trade butik, hvor hans kone  arbejder 

frivilligt, da han ved, at pengene bliver sendt direkte til Afrika:  

 
Peter: For det ved jeg jo oppe fra min kones butik, for de har jo børnehjælp nede i Kenya eller i Tanzania hvor de støtter. 
Der har de jo en dansker nede, som er gift med en afrikaner. De penge som hun sender via banksystemet direkte ned til de 
der. […] der kommer sgu også kvitteringer hjem. Og så har de i øvrigt selv været nede med penge. De har selv været nede 
og se efter, hvad de lavede, men det var så for egen regning, hvor de var nede i 3 uger på deres betingelser med meget koldt 
brusebad og sådan noget ude i bushen. […] Og der er ingen omkostninger. De eneste omkostninger der er, det er det 
banken skal have for at flytte pengene fra hende til ham. Og det er for mig det væsentlige. Og så tager man ned og ser, om 
det nye køkken er kommet. Og det er det! For det har de selv været nede og se efter (Bilag 9; 54-55). 
 
Gennem sin kritiske indstilling til organisationerne bruger Peter derved masken som idealist. Da den 

kritiske indstilling gør, at han vælger at støtte Fair Trade butikken, så svarer identitetskonstruktionen 

som idealisten til et faktisk selv for Peter.  
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Idealistens skeptiske indstilling gør, at der er visse organisationer, der fremstår i et bedre lys end andre. 

Unicef og Folkekirkens Nødhjælp bliver regnet for nogle af dem, hvor størstedelen af de indbetalte 

penge går direkte til dem, der har behov for det:  

 
Benedikte: […] Folkekirkens Nødhjælp støtter jeg fordi jeg har indtryk af at … at de fleste penge går til … direkte. Det er 
vigtigt, at der ikke går for meget til administration undervejs. [Det vigtige er at der kommer penge direkte derned] hvor der 
er brug for det ikke også. Og det gør det også igennem Unicef (Bilag 13; 95).  
 
Benedikte iscenesætter sig selv som idealisten, der vil være sikker på, at så stor en del af de donerede 

penge går til dem, der har brug for dem. Hun udlever rollen som idealisten ved at udvælge de organi-

sationer, hvor der ikke forsvinder for meget undervejs. Idealisten er derved et faktisk selv for hende. 

Dette gør sig også gældende for Margrethe, der fravælger Røde Kors, fordi de får kritik af at bruge for 

mange penge på lønninger og administration:  

 
Margrethe: Nu har der været det med Røde Kors ikke. De der lønninger og noget. Og det er da synd, men det gør da at jeg 
er lidt … lidt loren for at give noget til Røde Kors, for man synes da det virker som om det er lidt … de bruger mange penge 
selv og det er det … og det er det man giver til Røde Kors, så er det for at det skal hjælpe og det. Så det skal altså ud til dem 
der har behov for det. […] man har hørt og læst om at de bruger … der går i hvert fald mange mange penge som ikke 
kommer til altså til hjælpearbejde. Og det … så er det at man siger – jeg tror det er Folkekirkens Nødhjælp der har … der 
går mere ud … og Læger Uden Grænser i hvert fald – de får de penge, som man giver ikke. Og de gør gavn, men altså hvis 
man skulle give et beløb til Røde Kors, så ved man ikke hvor meget af det, der er gør gavn og hvor meget af det … om resten 
så går til lønninger og rejser og alt det der. Og det er ikke det jeg synes jeg vil give til (Bilag 17; 131).  
 
Margrethe konstruerer sin identitet som idealisten, der ikke vil donere penge til organisationer, der 

bruger for meget til administration. Hun ønsker at de penge, som hun giver, skal gøre størst muligt 

gavn. Hun anvender derved masken som idealist, når hun ikke donerer penge til Røde Kors men nøje 

vælger de organisationer, hvor størstedelen af de donerede penge når frem til dem, der har behov for 

hjælp. Igen ses det at idealisten er et faktisk selv for Margrethe, idet hun allerede udlever identiteten.  

 

Karen er ikke enig i kritikken af at Røde Kors bruger for mange af de donerede penge på lønninger: 

 
Karen: Jeg synes også, de skal have løn for det. Jeg hører slet ikke til dem, der lod mig hidse mig op over 
generalsekretæren i Røde Kors – hans høje løn. Hvis du vil have nogle mennesker, der kan noget, så er du også nødt til at 
betale for det. Du får ikke noget der er godt, hvis du ikke vil betale for det. Det er hovedreglen. Så findes der ganske få 
helgener i denne verden, men de er så få, at du kan ikke bygge noget op på dem. Og det batter heller ikke noget. Der er nødt 
til at være noget business over det. Så sådan er det (Bilag 5; 24-25). 
 
Karen distancerer sig derved fra identiteten som idealist, der ikke vil betale til administration. Hun 

mener, det er nødvendigt med høje lønninger, hvis organisationen skal kunne levere en ordentlig hjælp . 

Identiteten som idealisten er derved hverken et faktisk eller muligt selv for Karen.  
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Idealisten er også karakteriseret ved at være meget vidtfavnende. Det er ikke så vigtigt hvilket konkret 

formål, som det altruistiske forbrug støtter, da alle formål er lige gode.  

 
Jens: Nu er det her noget hvor man på en eller anden måde køber noget – stort set alt sammen er et produkt. […] Og så 
kommer man til dem, som man har … Giv en Ged og gavebeviset på en Sikker Fødsels i Etiopien kunne måske godt ligne 
hinanden lidt. Det her med den Sikre Fødsel er jo det samme som Giv en Ged, så hører de jo sammen. Det er noget hvor 
man ikke får noget samtidig. De fleste af de andre er nogen, hvor man får et produkt. Og de her er mere sådan diffuse ting. 
Og der er så en stor stak, som vi lægger herinde tæt på midterpunktet, hvor der ligesom er nogle varer sammen med … 
nogle produkter … forskellige slags … meget forskellige slags produkter. Og dem kunne jeg godt lægge me get tæt på. Jeg 
kan identificere mig med stort set dem alle sammen. Helt klart. Og også med de her gavebeviser. Det er bare noget andet 
end varer. Og også den her med sponsorbarnet. Det er jo vel ting som … man kan jo ikke andet (Bilag 21; 164).  
 
Jens konstruerer sin identitet som idealisten, der ønsker at støtte alle altruistiske sager og 

organisationer, fordi han kan identificere sig med alle de gode formål. Ingen formål er bedre end andre:  

 
Jens: Og skal man begynde at diskutere om det er bedre at give til aids end til brystkræft? […]Men det er jo vel 
gennemgående, at alle mennesker synes, at det er vel fornuftige formål. For ellers ville de heller ikke være synlige. Så ville 
de simpelthen ikke være der. Det er derfor jeg tror, og det tror jeg er helt generelt, at det er lidt tilfældigt hvad man kommer 
til at støtte. For kræft har stor betydning her hos os, fordi Maria er lokalformand for Kræftens Bekæmpelse. Men det blev 
hun jo nærmest ved en tilfældighed. At det så senere fik stor betydning, fordi vores søn døde af kræft, det gør det jo ikke 
mindre væsentligt for familien her. Og derfor er det jo … derfor er det jo selvfølgelig er klart, at kræft betyder meget her 
hos os. Men ellers må man jo sige, at det er formål, som man kan identificere sig med sådan hele vejen igennem. […] Altså 
jeg kan kun sige, at jeg kan identificere mig med dem alle sammen (Bilag 21; 164). 
 
Selv om bekæmpelse af kræft med tiden har fået en særlig betydning for Jens, så var dette formål ikke 

vigtigere end andre, da han startede med at støtte Kræftens Bekæmpelse. Denne indstilling præger dog 

stadig Jens og identiteten som idealist er derved et faktisk selv for ham.  

4.3.3 Entusiasten 

Identiteten som entusiast kan også konstrueres på flere måder. Entusiasten er blandt andet kendetegnet 

ved, at det ikke er lige meget hvilket altruistisk produkt man køber, og derigennem hvilket specifikt 

formål man støtter. Entusiasten udvælger de formål, som vedkommende bedst kan identificere sig med.  

 
Benedikte: Altså jeg vil sige det at støtte børn ude i verden det er … det står mig ret nært. […] jeg synes det er så 
forfærdeligt, at børn de bliver født og de er jo ikke selv herre over den skæbne de får. Og de er afhængige af hvor de er født. 
Og når man er så heldig at man bor i et land, hvor man også får noget … hvor man kan føde børn, der har det godt, så 
synes jeg at … at jeg gerne vil hjælpe børn ude i verden selv om det bare er en dråbe så … så hjælper det (Bilag 13; 91).  
 
Benedikte kan identificere sig med formålet om at hjælpe uskyldige børn ude i verden. Hun vælger 

børnevaccinerne , som det produkt hun holder mest af, og det er også et af de produkter, der bliver 

placeret som mest mig under interviewet (jf. bilag 14). Formålet står Benedikte meget nært, og derfor 

er produktet en del af hendes udvidede selv. Benedikte udlever rollen som entusiasten ved at give 

penge til vaccinationer af børn gennem Unicef, hvor hun betaler et fast beløb hver måned. Benedikte er 
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virkelig engageret i at hjælpe børn i Afrika. Faktisk er hun så engageret, at hun er villig til at give 

afkald på sine egne behov for at kunne tilgodese børnenes vilkår:  

 
Benedikte: At man ikke skal bruge alle pengene på … eller at man … man har lyst til at gøre noget for andre også ikke. 
Også selv om det koster lidt fra en selv. […] Altså jeg kan kun tale ud fra mig selv. Jeg vil hellere støtte et barn i Afrika end 
jeg vil gå ud og købe modetøj … og fordi … det betyder ikke så meget for mig […] Jo altså jeg giver da afkald. Jeg går da 
ud og ser … altså hvis jeg skal købe en nederdel, så går jeg da ud og kigger lidt på prisen, fordi jeg vil hellere gå ud og 
købe en lidt billigere […] det er nok fordi min moral siger mig, at hvis jeg har lidt tilovers, som jeg godt vil … Nej jeg vil 
godt være … bruge noget af mit overskud til at hjælpe andre. Jeg bruger ikke alt mit overskud, for du kan se, at vi har 
malerier på væggene og sådan noget. Det har vi ikke fået gratis, så noget går der da også til os selv (Bilag 13; 109-110).  
 
Benedikte iscenesætter sig selv som entusiasten, der hellere vil hjælpe et barn i Afrika end at købe dyrt 

tøj til sig selv. Hun brænder virkelig for formålet og synes at børnene er de vigtigste. Dette er forbrug 

som integration, da muligheden for at hjælpe et fattigt barn i Afrika er en del af hendes identitet. Da 

Benedikte allerede udlever identiteten som entusiast er den derved et faktisk selv for hende. 

 

Det bevidste valg skyldes som sagt, at entusiasten synes, der er nogen altruistiske formål, der er bedre 

end andre. Det skyldes dog også, at det ikke er muligt at støtte alle gode formål: 

 
Benedikte: […] jeg kan ikke frelse hele verden, og derfor kan jeg ikke sprede mig over det hele. Så derfor går jeg ind og 
bevidst vælger hvad jeg så vil støtte (Bilag 13; 112).  
 

Benedikte konstruerer derved sin identitet som entusiasten, der udvælger specifikke formål, som hun 

vil støtte. Det ses derfor igen at entusiasten er et faktisk selv for Benedikte. Benediktes ideelle selv er, 

som før nævnt, at være det gode menneske, der hjælper alle. Benedikte giver dog her udtryk for, at hun 

ikke har mulighed for at udleve sit ideelle selv. Man kan måske derfor tro, at hun udlever rollen som 

entusiasten som en form for kompensation.  

 

Margrethe kan også identificere sig med formålet om at hjælpe børn. Hun bekymrer sig meget om de 

forældreløse børn i ulandene:  

 
Margrethe: Altså man synes med børn der … alle de der forældreløse børn. Det må være ganske forskrækkeligt. Altså der 
virker det som om, det er en virkelig god ting, de gør i SOS [-Børnebyerne] med at … altså at lave hjem til dem ikke. Og de 
har … de får mødre, og de får uddannelse og det synes jeg trods alt er … det er noget af det vigtigste (Bilag 17; 124). 
 
Margrethe iscenesætter sig selv som entusiasten, der finder det meget vigtigt at hjælpe de hjemløse 

børn i ulandene gennem en sponsoraftale  hos SOS-Børnebyerne. Margrethe fortæller også, at hun 

synes, der er så mange børn, der har det så forfærdeligt, og derfor vil hun gerne hjælpe dem. 
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Sponsoraftalen står Margrethe meget nært og det er også et af de produkter som Margrethe placerer 

som mest hende under interviewet (jf. bilag 18). Produktet er derved en del af Margrethes udvidede 

selv, og det kan også ses som forbrug som integration. Det ses igen, at Margrethe udlever identiteten 

som entusiast, og identiteten afspejler derved et faktisk selv for hende.  

 

Det bevidste valg af formål ses også i Karens valg af altruistiske produkter:  

 
Karen: Jeg har ikke nogen personlige oplevelser omkring brystkræft. Der er andre former for kræft der står mig nær, hvis 
man kan sige det. Men det er en kvindet ing. Det er en feminin ting, som man må støtte op om som kvinde. Så det er sådan 
set grunden til det. […] Jeg er en sej gammel feminist, og jeg synes altså – der skal ikke være nogen slinger i valsen – hvis 
ikke andre kan støtte os, så må kvinder selv gøre det (Bilag 5; 23). 
 
Karen identificerer sig med formålet om at bekæmpe brystkræft, fordi det er en kvindeting. Hun ser sig 

selv som en sej gammel feminist, og derfor vælger hun bevidst at støtte de formål, der har med andre 

kvinder at gøre. Kvindeting er vigtige for Karen, og hun siger under interviewet, at hun hellere ville 

vælge Støt Brysterne frem for Kræftens Bekæmpelse, da hun helst vil støtte et formål, der kommer 

andre kvinder til gode. Karen anvender masken som entusiasten, når hun køber Støt Brysterne 

armbåndene. Da Karen allerede udlever identiteten som entusiasten er den et faktisk selv for hende. 

 

Et sidste karaktertræk ved entusiasten er, at man er meget loyal overfor det formål som man støtter:  

 
Jens: Og så er der den her Hus Forbi, den har jeg jo et specielt forhold til. Og det har jeg også til … det har jeg faktisk 
også til Kofoeds Skole. Og det kan jeg heller ikke forklare. Når jeg ser dem, går jeg hen og køber det. De kommer ikke ret ti t 
her i byen. Det gør jeg. Også lige med det samme. Og  det er selv om jeg ikke kan lide tiggere. Og selv om jeg har sagt … 
selv om jeg har sagt at det jo er en … sløret måde at være tigger på. Men det er det alligevel ikke synes jeg. Det gør jeg 
altid. Der har jeg ikke noget imod det (Bilag 21; 165).  
 
Jens konstruerer sin identitet som entusiasten, der altid køber Hus Forbi, fordi han har et specielt 

forhold til udsatte mennesker. Jens specificerer, at han køber avisen hver gang og lige så snart han ser 

en hjemløs, der står og sælger avisen. Dette ses også, idet Jens placerer Hus Forbi som et af de 

produkter, der er mest ham under interviewet (jf. bilag 22). Dette viser at Jens udlever rollen som 

entusiasten, og at den derved er et faktisk selv for Jens.  

4.3.4 Budskabssprederen 

Budskabssprederen bruger de altruistiske produkter til at sende et budskab til sine omgivelser. 

Budskabet kan være en opfordring til andre om også at støtte et specifikt formål eller en måde at 

fortælle omgivelserne at man er personligt engageret i den specifikke sag: 
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Karen: Jeg synes, det [Hjertearmbåndet] er sødt, og når folk spurgte om det, så ville jeg sige ja det er, det har jeg købt der, 
fordi det vil jeg støtte, for det betyder noget for mig (Bilag 5; 29).  
 
Karen iscenesætter sig selv som budskabssprederen, der anvender det altruistiske produkt for at sende 

et budskab til sine omgivelser. Karen har et personligt forhold til Hjerteforeningen, fordi hendes 

barnebarn blev født med tre huller i hjertet. Derudover synes Karen at hjertearmbåndet er sødt og 

placerer det som et af de produkter, der er mest hende under interviewet (jf. bilag 6). Det har derved 

potentiale for at blive en del af Karens udvidede selv, og forbruget af det ville svare til forbrug som 

integration. Da Hjerteforeningen står Karen meget nært, vil hun gerne fortælle sine omgivelser om sit 

engagement. Hjertearmbåndet kunne derved være en signalkilde for Karen, som hun kunne bruge til at 

kommunikere sit budskab ud til de mennesker hun møder. Karen har dog endnu ikke købt 

Hjertearmbåndet, og derfor afspejler identiteten som budskabssprederen kun et muligt selv for Karen.  

 

Det er dog ikke alle, der tror på ideen om, at man bruger produkterne for at sprede et altruistisk 

budskab. Margrethe mener, at det i lige så høj grad er for, at profilere sig selv som et godt menneske:  

 
Margrethe: […] det er så igen med nogle af de der ting, med armbånd og sådan noget – altså når man går og viser ting – 
det er måske lidt for … altså man kan sige ’se her hvor god jeg er.’  Det er da nok en mulighed, men det er altså ikke lige det 
jeg … det er ikke det jeg går ind for. […] Det er muligt [at der er andre der køber altruistiske produkter for at vise at de er 
gode]. Ja altså det … ja hvorfor skulle man ellers. Ja nu siger jeg jo godt nok, at den der halskæde fra Læger Uden 
Grænser … kan man se på den, at den er … er det med deres logo? Jo der står med logo, så det er der sørme. Det havde jeg 
altså ikke lige tænkt over. Det var bare fordi jeg syntes den var pæn. […] Det vil jeg ikke rigtig sådan … det er ikke mig. 
Det er ikke noget jeg går ind for på den måde der. Men der kan da godt være nogen der kan … som jo netop måske mener, 
at de får andre til at spørge til ’hvad er det?’ og så at man kan påvirke. Det kan da godt være at man kan. Det er da ikke 
utænkeligt at det smitter lidt. At man giver oplysninger om det … det … det er jo ikke kun for at vise at man er god vel. Der 
er nok noget rigtigt i det alligevel (Bilag 17; 130).  
 
Selv om Margrethe er skeptisk overfor konceptet om, at sprede et altruistisk budskab til andre gennem 

forbruget af altruistiske produkter, så kan hun ikke afvise, at der ligger en god mening bag forbruget. 

Skønt  hun mener, at forbruget i høj grad skyldes ønsket om at profilere sig selv som et godt menneske, 

så siger hun ’der er nok noget rigtigt i det alligevel.’ Dette viser, at de simple og ofte meget synlige 

altruistiske accessories kan tillægges flere forskellige symbolske betydninger. Senere i interviewet slår 

Margrethe dog fast, at hun ikke kan lide ideen om, at bruge produkterne til at sprede et budskab:  

 
Margrethe: Og det at gå med sådan et plastik armbånd [det amerikanske brystkræftarmbånd], det kan jeg heller ikke rigtig 
se hvorfor man skulle. Der kan måske være nogen der siger ’hvorfor går du med det?’ og så kan man få en forklaring, men 
det kan man vel også … jeg ved ikke hvor meget reklameværdi, der er i sådan noget [det amerikanske brystkræftarmbånd] 
[…] Ja jeg synes det er noget underligt noget. […] Jamen sådan en snor og så en plastikdims [det danske brystkræftarm-
bånd] eller hvad det er for noget. Det er da ikke noget der pynter, det er da kun noget for at gå og … og … ja enten at sige 
’se hvad jeg har støttet her’ eller også er det for at få nogen til at sige ’hvad er det for noget underligt noget?’. Nej det … 
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det er slet ikke noget der tiltaler mig de der t ing. Ja hvis man endelig skal gå med noget af sådanne ting der, så skulle det 
være noget der skulle være en lille smule pænt (Bilag 17; 140). 
 
Margrethe synes det er underligt, at der er nogle forbrugere, der har lyst til at gå med de simple 

altruistiske accessories, for at sprede et budskab. Hun synes ikke de pynter, og derfor tiltaler de ikke 

hende. Disse accessories er derved ikke-mig for Margrethe. Hun forstår ikke, hvorfor 

budskabssprederen vil bruge noget grimt til at sende et budskab, når man kunne vælge at gå med et 

synligt altruistisk produkt, der samtidig er pænt. Margrethes ikke- forbrug er derved en klassifikation, 

der adskiller hende fra dem, der bruger den budskabsspredende maske. Hun distancerer sig fra rollen 

ved ikke at købe de simple altruistiske accessories. Identiteten er derfor ikke et muligt selv for 

Margrethe.  

4.3.5 Afladssøgeren 

Afladssøgeren vil gerne have det bedre med sig selv og det er en af grundene til Jens’ forbrug:    

 
Jens: Altså en slags aflad. […] Ja det tror jeg faktisk det er. […] Fordi man måske ikke synes man gør nok … måske. […] 
Det er jo aflad er det ikke? Er det ikke det aflad betyder? At man køber sig noget som man egentlig godt vidste at man 
skulle gøre? […] nu kan jeg jo ikke blive læge uden grænser, det er jo en selvfølgelig, for jeg er ikke læge. Men afladet for 
vores vedkommende kunne jo være at vi betaler noget til SOS-Børnebyerne i stedet for […] Det var noget med at have det 
bedre ikke? […] Og det har aflad også jo. […] folk vil godt synes at de gør noget. Fordi … jo jeg tror altså de fleste 
mennesker kan jo godt lide at være gode. Så kan man diskutere hvordan … hvorfor … hvorfor kan de nu lide at være gode? 
Altså det er selvfølgelig fordi, de synes det er en behagelig fornemmelse. Og de får et eller andet, de får en eller anden rar 
fornemmelse i maven eller hvor det nu er den sidder (Bilag 21; 167).  
 
Jens konstruerer sin identitet som afladssøgeren, der gerne vil føle sig som et bedre menneske og derfor 

køber altruistiske produkter som aflad. Jens opnår en beha gelig fornemmelse i maven, når han donerer 

penge til SOS-Børnebyerne, og derved føler han, at han betaler sit aflad. Forbruget af de altruistiske 

produkter er derved en oplevelseskilde for Jens, som giver ham den gode fornemmelse af at være et 

bedre menneske. Forbruget er derved tilknyttet en oplevelsesbetydning, som hjælper Jens med at 

udleve rollen som afladssøger. Identitetskonstruktionen som afladssøger afspejler derved et faktisk selv 

for Jens. Det er dog ikke tilfældet for Margrethe, der ikke mener, at hun forbruger produkterne for at få 

det bedre med sig selv: 

 
Margrethe: Jaahh man får det lidt bedre, men det er altså ikke derfor man gør det. For at få det bedre. […] man har da 
engang imellem den der ’nå ja nu har du været god’, fordi du har gjort det og det, men det er da absolut ikke derfor man 
gør det. For at man skal gå og føle ’ihh hvor er du god’. Nej nej … nej nej [Margrethe smågriner igen] nej det synes jeg 
ikke. Det er altså for at hjælpe, men altså så engang imellem så kan man sige ’nå ja du har hjulpet eller gjort lidt’. Men 
altså det er ikke det der er det primære (Bilag 17; 129-130).  
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Margrethe distancerer sig fra identiteten som afladssøgeren. Hun er ikke uenig i, at man kan føle sig 

som et bedre menneske, når man har støttet et altruistisk formål, men det er ikke den primære årsag til, 

at hun gør det. Den gode følelse er bare en ekstra dimension for Margrethe. Identiteten som afladssøger 

er derved ikke et muligt selv for Margrethe. Det kunne dog overvejes, hvorfor Margrethe er så 

afvisende overfor ideen om at forbruge produkter, for at få det bedre med sig selv. Hun siger nej så 

mange gange, at det kunne tænkes at hun rent faktisk mente ja (Kvale, 2007; 97). Dette kunne tyde på, 

at identiteten som afladssøgeren er et frygtet selv for Margrethe. Hun vil hellere se sit forbrug som en 

måde at komme tættere på identiteten som det gode menneske, da dette er et ideelt selv for hende. 

Derfor afviser hun muligheden for en identitetskonstruktion som afladssøgeren. Margrethes holdning til 

forbruget af de altruistiske produkter som aflad er dog ikke yderlige uddybet, så der er intet reelt 

grundlag for at kunne betvivle dens rigtighed. Det må derfor antages, at den svarer til hendes reelle 

holdning (McCracken, 1988; 20) og afladssøgeren er derved ikke et muligt selv for Margrethe.  

4.3.6 Den Passende Forbruger 

Den passende forbruger vælger de produkter, der bedst passer til den måde, man opfatter sig selv på: 

 
Margrethe: Ja jeg synes den er sød den der [Pilgrim halskæden] , fordi nogle af de andre ting ville jeg ikke … kunne jeg 
ikke finde på at gå med – også selv om det var et godt formål – men altså den der synes jeg er sød og samtidig så støtter 
man et godt formål. Så det synes jeg … den kunne jeg godt gå med. […] Ja det er fordi det er Læger Uden Grænser. De gør 
jo også et fantastisk stykke arbejde og så samtidig et lidt egoistisk, fordi altså at man synes man vil have lidt pænt at hænge 
om halsen. Det gjorde jo heller ikke noget. […] ja man kunne jo bare give alle pengene, man behøvede jo ikke få noget 
tilbage. Men når man så samtidig kan gå og … ja en pæn halskæde og så have givet noget (Bilag 17; 128).  
 
Margrethe iscenesætter sig selv som den passende forbruger, der kun vil anvende altruistiske smykker, 

som hun synes er pæne. Ideen om at tingene skal passe sammen gør, at Margrethe ikke kunne finde på 

at gå med altruistiske smykker, der ikke er søde. Så er hun ligeglad med, at de støtter et godt formål, 

hvilket også sås, da hun distancerede sig fra budskabssprederen.  Dette skyldes, at Margrethe kun vil 

anvende de altruistiske smykker, der passer til den måde hun ser sig selv på – som en sød og pæn dame. 

Dette ses også i de observationer, jeg har gjort mig i Margrethes hjem (jf. bilag 19). Møbleringen af 

stuen er meget gennemført, idet de nydelige antikke møbler alle matcher rent stilmæssigt. Møblerne er 

pæne og passer sammen lige som de altruistiske smykker skal passe til Margrethe. Det ses derved, at 

Margrethe bruger de pæne altruistiske smykker til at opnå symbolsk selvfuldendelse (Solomon, 1983: 

325), som bringer hende tættere på den passende forbruger. Hun skal kunne se muligheden for, at det 

altruistiske smykke kan blive en del af hendes udvidede selv. Dette krav opfylder Pilgrim halskæden 

der støtter Læger Uden Grænser, idet Margrethe placerer den som et af de produkter, der er mest hende 
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under interviewet (jf. bilag 18). Margrethe har dog ikke købt den pågældende Pilgrim halskæde, og 

identitetskonstruktionen som den passende forbruger, er derfor kun et muligt selv for Margrethe .  

Jens iscenesætter også sig selv som den passende forbruger, der kun anvender altruistiske produkter, 

vis fysiske karakteristika passer til den måde, som han oplever sig selv: 

 
Jens: Nu er det sådan at mine smykker vil højst beløbe sig til min vielsesring, og det vil jeg nærmest nødtvunget – og det er 
det selvfølgelig ikke, for jeg har ikke noget imod at gå med den […] Men ellers vil jeg sige, at det er det eneste jeg vil gå 
med af smykker. Jeg føler mig … jeg føler mig en lille smule latterligt hvis jeg skulle gå med sådan noget [danske 
brystkræftarmbånd]. […] sådan skulle gøre sig til på en eller anden måde ikke. Jeg havde det også svært med min 
vielsesring de første år. Jeg kan godt huske det, at jeg sådan skyndte mig at sådan – bom bom – ja det gjorde jeg. Det var 
ikke – ja nu sidder jeg og gemmer hånden, det kan du jo ikke se på optagelsen senere. Det kan jeg ikke forklare dig 
anderledes end at jeg synes […] altså … jeg kan ikke sige, at jeg synes mænd generelt er latterlige, fordi de går med 
smykker. Det kan jeg ikke. Det må de sådan set selv om. Men det er klart nok, at når jeg alligevel siger det, så er det nok 
fordi, at det gør jeg måske nok alligevel en lille smule ikke. Altså sådan, for det skal mænd ikke gøre. Og det er formegentlig 
noget der er omme i den der berømte rygsæk, som man bærer rundt på. Der er mænd hvor jeg har sagt – nå ja det behøver 
jeg jo ikke sætte navne på, for jeg kan ikke huske hvad han hed, men der var en sagfører, som jeg i professionelt øjemed har 
haft nogle møder med. Og han gik med smykker. Også med guld og alt muligt sådan tingeltangel. Og når man lærte manden 
at kende, så var det i orden. På en eller anden måde var han også en rar mand. Altså sådan man skulle ikke tage fejl altså, 
han vidste godt hvad det drejede sig om – han var jurist. Jeg vil så sige, at han var så … han var så … han var nok 
homoseksuel vil jeg sige, men det gjorde jo ikke noget vel. For det behøver man ikke … for det ligger … ja nu har jeg nok 
ramt noget som jeg måske har lidt problemer med at sige, fordi jeg har ikke noget imod – altså folk må have deres seksuelle 
opfattelse som de vil – og det mener jeg helt helt ærligt. Jeg har ikke … faktisk kan jeg kun sige, at de homoseksuelle mænd 
jeg har kendt – og for den sags skyld også kvinder – de har været nogle meget behagelige mennesker. Absolut. Altså faktisk 
vil jeg sige mange gange venligere end de der machomænd, som man nogen gange kan komme ud for ikke. Altså, så det har 
ikke noget med det at gøre. For der må jeg sige, dem kan jeg måske godt forstå, at det kan være interessant med disse 
armbånd, men det er det altså ikke for mig. Nu ved jeg ikke om jeg skal sige mere for det er jo ikke noget jeg i den forstand 
gør mig klart vel. Det er et eller andet der sådan – bom bom – og det er ikke sådan at jeg per automatik tænker ’nå der er 
en mand med sådan et armbånd, nå han er nok ikke til damer.’ Nej det er det ikke (Bilag 21; 160). 
 
Jens synes ikke, de danske brystkræftarmbånd passer til den måde, han oplever sig selv. Dette skyldes, 

at han ville føle sig latterlig, hvis han skulle gå med sådanne armbånd. For det mener Jens ikke, at 

mænd skal gøre, og derfor ville han ikke kunne opfatte sig selv som en mand, hvis han brugte disse 

armbånd. Selv om Jens siger, at det ikke kun er homoseksuelle mænd, der går med armbånd, så mener 

han alligevel, at de altruistiske armbånd har større interesse for en homoseksuel mand end for ham selv. 

Dette skyldes, at Jens tillægger de altruistiske armbånd nogle feminine betydninger. Disse feminine 

betydninger stemmer ikke overens med den måde, han oplever sig selv, og derfor kan Jens ikke bruge 

de meget synlige altruistiske accessories. De er simpelthen ikke-ham, og Jens tager derfor afstand fra 

dem. Ikke-forbruget er derved en klassifikation, der distancerer ham fra mænd, der anvender disse 

armbånd. Derved udlever Jens rollen som den passende forbruger, der kun anvender altruistiske 

produkter, hvis fysiske karakteristika passer til den måde han oplever sig selv. Ved at udleve denne 

identitet distancerer Jens sig også fra et frygtet selv som en feminin mand.  
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4.3.7 Pragmatikeren 

Pragmatikeren vil gerne støtte altruistiske formål gennem sit forbrug, men det er betinget af, at man 

også får noget nyttigt ud af det selv:  

 
Peter: Jeg holder hele tiden fast i, om det er noget, jeg skal bruge til os. Er det noget jeg skal bruge til os, som vi har nytte 
af. Ellers så køber jeg det ikke. Så køber jeg ikke den vare. Det siger mig ikke noget. Slet ikke (Bilag 9; 68). 
 
Peter iscenesætter sig selv som pragmatikeren, der kun køber de altruistiske produkter, der svarer til 

nogle ting, som han alligevel har brug for. Hvis ikke produkterne er til nytte for ham, så har de ingen 

interesse for ham.  

 
Peter: Når vi køber dem, så gør vi det fordi dels så skal vi bruge dem selv […] Ellers kunne du jo lige så godt tage og sende 
10.000. af sted til et bestemt formål og så skrive ’det skal de bruges til,’ og det vil jeg ikke (Bilag 9; 77).  
 
Peter vil ikke støtte et altruistisk formål, uden at han får noget ud af det selv. Dette ses også idet han 

placerer dagligvarer og praktiske altruistiske produkter, som dem der er mest ham under interviewet (jf. 

bilag 10). Derved konstruerer han sin identitet som pragmatikeren gennem sit forbrug af altruistiske 

produkter, der er nyttige for ham selv. Peter udlever allerede rollen som pragmatikeren, som derved 

afspejler et faktisk selv for ham. 

 

Det er dog ikke alle pragmatikere, der er helt så fokuserede på nytten i forbruget af de altruistiske 

produkter. Margrethe vil gerne støtte altruistiske formål, og hvis det kan kombineres med hendes 

daglige forbrug, så er det bare en ekstra gevinst for hende:   

 
Margrethe: Ja det er jo Kræftens Bekæmpelse. Og ja rugbrød skal man jo have, så kan man jo lige så godt købe det. Og 
give så der går lidt ekstra til Kræftens Bekæmpelse. […] det er fordi der så går penge til Kræftens Bekæmpelse eller 
kampen imod brystkræft, men det er jo også indenfor dette der. Men det er det samme som med velgørenhedsfrimærkerne, 
hvor man betaler lidt ekstra, og så går overskuddet til Kræftens Bekæmpelse (Bilag 17; 128-129). 
 
Margrethe har ikke noget imod at få noget nyttigt ud af sit forbrug af altruistiske produkter. Det er bare 

ikke det primære rationale for hende. Alligevel er identiteten som pragmatiker et muligt selv for 

Margrethe. Hvorvidt hun udlever identiteten som pragmatiker fremstår ikke helt tydeligt i hendes 

udtalelser, hvorved det ikke er muligt at sige om pragmatikeren er et faktisk selv.  

4.3.8 Den Profilerende Forbruger 

Den profilerende forbruger anvender de altruistiske produkter som en signalkilde, for at kunne 

kommunikere produkternes budskab ud til sine omgivelser. Det signal, som den profilerende forbruger 

ønsker at sende, er at fremstille sig selv som et godt menneske. Ingen af interviewpersonerne bruger 
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bevidst produkterne på denne måde, og derved er der ingen af dem, der mener at de konstruerer deres 

identitet som den profilerende forbruger. Der er dog flere af dem, der distancerer sig fra denne identitet: 

 
Jens: Og så er der jo at for nogen er det [grunden til at de køber en Product Red Motorola mobiltelefon]… jeg skulle våge 
at påstå, at for mange af dem er det altså for at fortælle folk, at jeg støtter. Altså det er ligesom med smykkerne. Det er for 
at fortælle folk at … og her er det, at jeg vil sige, mange vil ikke bryde sig om … altså jeg ville ikke bryde mig om, at have 
sådan en altså i virkeligheden. Så vil jeg sgu næsten hellere gå hen og give den sådan på en eller anden måde sådan – bom 
bom – eller sådan … sådan der [Jens laver bevægelser med hånden der indikerer, at han giver penge til nogen]. Altså 
Kofoeds Skole – der er ingen andre end mig og Kofoeds Skole der ved at … og så postbuddet måske. Altså og det passer fint 
til mig. Også det … nu det med smykkerne, det er jo fordi at […] den der med armbåndet med Støt Brysterne, der synes jeg 
… der kan jeg ligesom på en eller anden måde godt acceptere. Det er måske fordi jeg lever med det hver dag, og jeg kan se, 
at det er et rigtig godt formål og så videre. Men jeg vil stadigvæk selvfølgelig nok sige – jo men jeg tror det er rigtigt, så 
pæne er de altså heller ikke. Det er for at fortælle folk at de har købt noget. […] Man vil gerne fortælle folk, at man har 
støttet Kræftens Bekæmpelse – Støt Brysterne. Altså det vil man. Det er helt oplagt. Det kan der ikke være tvivl om. Fordi 
jeg synes sgu ikke engang, de er pæne altså […] [de vil gerne fortælle at de støtter]- ’se hvor god jeg er’ (Bilag 21;180). 
 
Jens anvender hverken de sofistikerede accessories, smykkerne eller de simple accessories til at vise 

sine omgivelser, at han støtter altruistiske formål, da de er ikke-ham. Som tidligere nævnt pointerer 

Jens, at han godt kan lide at være diskret. Derfor passer det ikke til ham at bruge produkterne til at 

signalere, at han er et godt menneske. Jens giver udtryk for, at han hellere vil give penge direkte til det 

altruistiske formål end at blive forvekslet med den profilerende forbruger. Jens distancerer sig derved 

fra den profilerende maske gennem sit ikke-forbrug, og identiteten afspejler derved ikke et faktisk selv 

for ham. Alligevel er Jens ikke helt fjern overfor ideen om at profilere sig selv en smule:  

 
Jens: [Når man] sådan også godt lige sådan vil profilere sig selv på en eller anden måde sådan lidt sådan. Når man har en 
Max Havelaar stående ude i køkkenet – bom bom – der kommer måske nogen, der skal lige lave kaffe til en, fordi man ’kan 
du ikke lige gå ud og lave det kaffe?’ Sådan så. Avisen [Hus Forbi] der, den ligger måske lige ovre på hjørnet og så … altså 
jeg erkender blankt, at det kunne jeg også godt forestille mig. Det vil jeg sige, det tror jeg ikke det er for mit vedkommende, 
men jeg udelukker det jo ikke. Så at det også kan have en betydning for mig. Det tror jeg måske nok (Bilag 21; 166). 
 
Jens afviser igen, at den profilerende forbruger er et faktisk selv for ham, men han vil dog ikke 

udelukke, at identiteten kan være et muligt selv. Det gør Margrethe dog: 

 
Margrethe: Jamen det må jo være fordi man gerne lige vil … skal sige ’nå ja der er en der har givet lidt til … det er en god 
mand eller god dame’. Ja jeg … jeg kan slet ikke sætte mig ind i hvorfor man gør det der. […] vi andre kunne jo godt finde 
på at sige ’det er da utroligt at man vil gå rundt og vifte med sådan en pinkfarvet dims der.’ Det vil jeg da nærmere, hvis jeg 
så sådan en, så tænke ’nå ja det var nok det’. Men jeg vil altså ikke tænke over, at de har givet et eller andet eller købt. Det 
tror jeg ikke. Jeg synes nærmest, det er lidt latterligt. […] det der med at man skal gå med noget grimt bare for at … at vise 
at man har givet. At man har støttet et formål. Det kan man gøre uden at gå med noget grimt synes jeg (Bilag 17; 141).  
 
Margrethe kan ikke forstå, hvorfor den profilerende forbruger har lyst til at anvende de simple og 

meget synlige altruistiske accessories, da hun synes, de er direkte grimme. Disse accessories er derved, 

som før nævnt, ikke-mig for Margrethe. Derfor giver det ikke mening for Margrethe at udleve rollen, 
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som den profilerende forbruger. Margrethe distancerer sig derfor fra den profilerende forbruger, som 

ikke er et muligt selv for hende. Dette skyldes, at den passende forbruger i højere grad afspejler 

Margrethes faktiske selv. Ligesom Margrethe, så distancerer Karen sig også meget kraftigt fra den 

profilerende forbruger: 

  
Karen: Men dem her [det amerikanske armbånd] det tror jeg er dem der vil være smarte, og med på noderne. Det er 
ligesom når du har alle mulige andre charms om håndledet og sådan noget. Den her, når du har den her på, så er du 
edderbukkeme med på vognen ikke? Så har du været ude og gøre noget godt og sådan noget ikke? Og jeg synes det er helt 
ude i hampen, det er helt overflødigt. Det er et modefænomen […]. Og jeg tror det er en vis type unge mennesker, der gør 
det. Yngre mennesker. Jeg tror ikke du finder mange på min alder der går med sådan et her [det amerikanske 
brystkræftarmbånd]. Vi har nemlig givet vores gaver på en anden måde, og jeg tror vores måde er den rigtige. Jeg synes at 
det her er fuldstændig overflødigt, bortset fra at du måske er med til at holde nogle mennesker i arbejde, som så måske 
tjener en månedsløn ved at stå og producere dem ikke? Det kan du så slå dig til tåls med, […] ja har du det her på [det 
amerikanske brystkræftarmbånd] når du går ind på diskotek Nasa og jinger rundt med kronprinsen derinde, så vil det være 
rigtig rigtig fint, fordi så er du en af dem der gør noget godt ikke? (Bilag 5; 43). 
 
Karen adskiller sig fra den profilerende forbruger, der køber de amerikanske brystkræftarmbånd for at 

være smart og med på moden. Hun bryder sig ikke om den måde hvorpå forbruget af altruistiske 

produkter minder om Veblens iøjefaldende forbrug, der kan være med til at give den profilerende 

forbruger social status (Veblen, 1994: 82). Karen synes det er helt overflødigt, at profilere sig selv, og 

hun synes, det er den forkerte måde, at støtte organisationerne på. Karen vil ikke forveks les med den 

profilerende forbruger, og derfor distancerer hun fra denne type forbruger gennem sit ikke- forbrug af 

det amerikanske brystkræftarmbånd. Dette sker også ved, at Karen karakteriserer den profilerende 

forbruger som et ungt menneske, hvilket ikke er noget der kan forveksles med hende selv. 

Distanceringen fra de amerikanske brystkræftarmbånd er derved med til at klassificere Karen i forhold 

til de forbrugere, der går med armbåndet. Identiteten er derved ikke et muligt selv for Karen.  

4.3.9 Det Selviske Menneske  

Det karakteristiske ved det selviske menneske er, at man ikke benytter de altruistiske produkter, fordi 

det ikke ligger i éns natur, at tænke på andre mennesker. Da alle interviewpersoner forbruger 

altruistisk, er der heller ingen af dem, der konstruerer deres identitet som det selviske menneske. 

Margrethe distancerer sig dog direkte fra denne identitet:  

 
Margrethe: Ja og der må jeg jo … det var min mand der købte den. Og jeg har da godt set, at de har stået med den. Men da 
han kom hjem med den og sagde ’ja der står mange gode ting i den avis’ og så satte jeg mig også til at kigge i den. Og det 
er da også rigtigt, at sådan noget kunne man … kan man også godt støtte ikke. Men det er bare … ja jeg får ikke altid gjort 
det. […] der er da mange skæbner der, der ja ikke har det godt. Og dem kunne man da også godt hjælpe, i stedet for at man 
kun siger dem i udlandet og ja man kunne også godt hjælpe herhjemme. Så jeg har sat mig for at jeg skal … når jeg møder 
dem – det er gerne ved Kvickly at de står – så køber jeg også en avis en gang imellem jo jo. Ja jeg er lidt flov over, at jeg 
mange gange bare er gået forbi og sådan har tænkt ’nej jeg har travlt’ ikke ’og jeg skal’ og da jeg så så den der avis ikke. 
Så ja det er altså nogle skæbner dem der ikke, som … ja vi andre er bare så privilegerede og har det altså så godt ikke. […] 
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altså at man er så egoistisk at man bare siger ’åhh altså jeg har ikke tid nu jeg skal bare ind og bruge en masse’ – altså 
købe til mig selv ikke – og jeg kan ikke ofre 20 kr. på en mand der står der. Det synes jeg da er lidt pinligt. Det synes jeg da 
er for dårligt, at man er sådan. Jo det … da min mand kom hjem med den så, ja der er han altså bedre end hvad jeg er, 
fordi han går ikke så tit i byen vel, men nu var han lige kommet i byen og så at de stod der. Så ja ’hvorfor er du ikke lige 
sådan?’. Ja altså det vil jeg prøve at blive lidt bedre til at støtte sådan nogle (Bilag 17;123-124).  
 
Margrethe vil gerne adskille sig fra det selviske menneske, der ikke køber Hus Forbi, fordi man har for 

travlt med at handle til sig selv. Margrethe har ikke lyst til, at ligne det selviske menneske, fordi denne 

identitet afspejler hendes frygtede selv. Margrethe føler, det er pinligt, at hun tidligere bare er gået forbi 

de hjemløse, uden at købe Hus Forbi, når hun har det så meget bedre end dem. Derfor bestemmer 

Margrethe sig for, at blive bedre til at støtte de hjemløse fremover. Derved arbejder Margrethe sig 

tættere på hendes ideelle selv som det gode menneske, der hjælper de hjemløse. Derved åbner hun 

muligheden for, at Hus Forbi kan blive en del af hendes udvidede selv. Ved at arbejde sig hen imod det 

ideelle selv, kan hun samtidig adskille sig fra det frygtede selv. Dette aspekt ses også, når Margrethe 

snakker om at droppe ligegyldige julegaver, til fordel for at støtte et altruistisk formål såsom Giv en 

Ged konceptet:  

 
Margrethe: Og Folkekirkens Nødhjælp jamen den støtter vi jo også som man kan. Og der synes jeg, det er en god ide med 
de der [Giv en Ged]. Altså med at give sådan nogle gaver i stedet for at vi går hen og køber underlige ting og sager til … ja 
overflødige ting og sager til os selv. Vi har så ikke benyttet os af det, fordi vi synes at … altså vi har fundet nogle andre 
gaver som … altså ja selvfølgelig er det stadig egoistisk, fordi det hjælper ikke Folkekirkens Nødhjælp. Men så har vi givet 
børnene et postkort til en dyrepark, eller sådan nogle ting der hvor vi synes. Men det der med bare at gå hen og købe 
legetøj og … det … det gør vi ikke ret meget. Så hvis der ikke var andre ting, så ville det være sådan noget der. Men altså 
nu var der sådan nogle ting der. Vi snakkede om, at det kunne være rart at have årskort til dyreparken – den er de så glade 
for – sådan nogle ting, så fordeler det sig på den måde. Men det kan godt være at … at vi om nogle år så … så bliver det 
sådan en høne eller en ged eller et eller andet. […] i stedet for at købe ting som … som man dybest set ikke har brug for – 
for det er der jo meget af det man giver i julegave, det er jo bare forbi man skal give en gave – så synes jeg at det er fint, at 
man kan give noget, som andre har glæde af. Det … jamen altså det der juleræs … det kan man godt blive lidt forarget over 
synes jeg da. […]Og der er det da, der kunne man jo godt fordele sine penge lidt bedre – synes jeg – ved at give til nogen 
der har lidt mere brug for det. Ja de kan få en mindre ting i julegave, og så giver man et beløb til … eller ja giver sådan en 
Folkekirkens Nødhjælp – eller det behøver ikke lige være den, men det kunne også være andre organisationer … noget 
hjælpearbejde … det … det vil jeg gå ind for til enhver tid (Bilag 17; 126). 
 
Margrethe synes, at Giv et Ged konceptet er så god en ide, at hun gerne vil give afkald på ligegyldige 

julegaver. Dette skyldes igen, at rollen som det selviske menneske, der bliver opslugt af juleræset, er et 

frygtet selv for Margrethe. Så vil Margrethe hellere udleve identiteten som det gode menneske, der 

giver pengene til nogen, der har mere behov for dem. Det er dog ikke aktuelt for Margrethe på 

nuværende tidspunkt, da hun indtil videre har fundet på gode julegaver. Derved føler hun ikke, at hun 

anvender masken som det selviske menneske, og det frygtede selv er derved holdt på afstand. Når 

problemet med de overflødige julegaver indtræffer, har Margrethe dog tænkt sig at udleve sit ideelle 

selv. Giv en Ged har derved potentiale for at blive forbrug som integration engang i fremtiden.   
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4.3.10 Opsamling  

Denne tværgående case analyse viser, hvordan de enkelte interviewpersoner konstruerer deres 

identiteter ude fra de mulige identiteter. Derudover ses det hvordan disse typificeringer afspejler 

interviewpersonernes faktiske selv’er, ideelle selv’er, frygtede selv’er, mulige selv’er og ikke-mulige 

selv’er. Det ses, at nogle af interviewpersonerne iscenesætter sig som få af de mulige identiteter mens 

andre bruger næsten hele spektret (jf. bilag 8, 12, 16, 20 og 24). Fælles for interviewpersonerne er det 

dog, at de alle iscenesætter sig selv som mere end én mulig identitet. 

 

5. MARKEDSFØRINGSIMPLIKATIONER  

De foregående afsnit har vist, at forbruget af altruistiske produkter bliver tillagt symbolske betydninger, 

og at disse betydninger er med til at konstruere de identiteter, som forbrugerne har mulighed for, at 

iscenesætte sig selv som. De altruistiske organisationer og kommercielle virksomheder, der arbejder 

med altruistiske produkter, kan bruge denne viden til at tilpasse deres markedsføringsstrategi til deres 

ønskede målgruppe. Den valgte målgruppe skal bestå af de segmenter, der søger de betydninger som de 

udbudte produkter kan tillægges (McCracken, 2005: 182). De mulige identiteter kan derved ses som 

forskellige betydningssegmenter, og idealisten skal ikke behandles på samme måde som 

pragmatikeren. Derudover er det vigtigt at huske på, at den enkelte forbruger kan iscenesætte sig selv 

som flere af de mulige identiteter og derved tilhøre flere forskellige betydningssegmenter, ligesom et 

produkt kan blive tillagt forskellige betydninger af forskellige segmenter (McCracken, 2005: 185). Det 

er derved ikke muligt at lave en entydig kategorisering.  

 

Helt overordnet bør det være et mål for de altruistiske organisationer og kommercielle virksomheder, 

der sælger altruistiske produkter, at forsøge at gøre forbrugeren højt involveret i produkterne. Dette 

skyldes, at når forbrugeren er højt involveret, vil denne også være mere loyal. Der vil derved være 

mulighed for oparbejdning af et længevarende forhold til forbrugeren. For at opnå høj involvering, må 

organisationerne og virksomhederne tillægge de altruistiske produkter stærk symbolsk værdi. Når et 

produkt indeholder stærk symbolsk værdi, der er aktuel for forbrugeren, involverer denne sig nemlig 

også mere. Dette implikationsafsnit vil derfor komme med anbefalinger til hvordan de altruistiske 

organisationer og kommercielle virksomheder kan styrke de symbolske betydninger, der tillægges de 

altruistiske produkter. Dette vil ske gennem kommunikative og produktorienterede anbefalinger.  
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5.1 Kommunikative anbefalinger  
De altruistiske organisationer, som ikke har det store udvalg af altruis tiske produkter men i stedet 

bygger deres indsamling af økonomiske ressourcer på den direkte form for donation (jf. bilag 1), kan 

med fordel forsøge at skabe kontakt til idealisten. Idealisten ønsker, at så stor en del af de donerede 

penge kommer direkte til gavn for dem, der har behov for hjælp. De pågældende organisationer skal 

derfor fokusere deres kommunikationsstrategi på at fortælle idealisten, at de minimerer omkostninger 

til administration mest muligt – hvis de vel at mærke gør det. For nogle af organisationerne er dette 

allerede praksis, idet de informerer om hvor stor en procentdel af de indbetalte penge, der går direkte til 

selve formålet. Eksempelvis står der på BØRNEfondens flyere, at mindst 85 % af det donerede beløb 

går til hjælp i sponsorbarnets land, og Røde Kors oplyser på deres hjemmeside, at 92,5 % af de 

indbetalte penge går til det altruistiske arbejde. Faktisk bør netop Røde Kors sætte mere fokus på dette 

tal, da Folkekirkens Nødhjælp, som flere af interviewpersonerne opfatter som mere reel, oplyser at 

’kun’ 91,1 % af de donerede penge går til nødhjælpsarbejdet. Røde Kors er ellers meget udskældt for at 

bruge for mange penge på administration, og som det blev vist i analysen vælger nogen Røde Kors fra, 

fordi der ikke går nok penge direkte til det altruistiske formål. Derfor bør Røde Kors overveje, at 

afsætte nogle af administrationsomkostningerne til at gøre idealisten opmærksom på, at de faktisk ikke 

er den organisation, der spilder flest penge.  

 

Idealisten har ikke den store interesse i de altruistiske produkter, fordi vedkommende ikke vil have et 

fysisk produkt til gengæld for sit økonomiske bidrag. Dette kan de pågældende organisationer også 

spille på ved at fortælle idealisten, at de ikke har produktionsomkostninger til de fysiske produkter, 

som de ikke udbyder. Dette kan være aktuelt for en organisation som Kirkens Korshær, da de ikke 

ønsker at følge trenden om at lade forbrug og velgørenhed gå hånd i hånd. Kirkens Korshær vil ikke 

finansiere deres hjælp til fattige gennem opfordring til merforbrug (Balling, 23.11.2006 – A). Et sådan 

aspekt tiltaler idealisten, der fravælger de altruistiske produkter og kategoriserer dem som ikke-mig. 

Derfor kan Kirkens Korshær med fordel målrette deres kommunikationsstrategi mod idealisten.  

 

De organisationer der, i modsætning til Kirkens Korshær, ikke har noget imod at sælge produkter kan 

dog også have interesse i at skabe kontakt til idealisten. Hvis dette er tilfældet, skal det være for at 

afsætte deres mere neutrale produkter, hvis fysiske karakteristika ikke er for iøjefaldende. Ved at 

tillægge disse produkter en diskret betydning, gennem kommunikationsstrategien, er der mulighed for 
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at få idealisten til at fatte interesse for produkterne. Hvis denne strategi følges, er det dog nødvendigt, at 

den diskrete betydning overføres til produkterne gennem simpel og billig kommunikation. Dette 

skyldes, at et stort markedsføringsbudget ikke stemmer overens med ideen om, at så stor en andel af de 

donerede penge skal gå direkte til dem, der har behov for hjælp . 

 

Mange af de altruistiske organisationer opererer med specifikke formål indenfor deres overordnede 

arbejdsområde. Eksempelvis arbejder Maternity Worldwide udelukkende for at skaffe sikre fødsler til 

kvinder i Etiopien. Organisationer, der har et specifikt formål, bør henvende sig til de entusiaster, der 

lige netop sætter deres pågældende formål højere end andre altruistiske formål. På den måde kan de 

benytte sig af, at forbrugeren er engageret og brænder for sagen. Ved at kommunikere deres specifikke 

formål ud til entusiasten, vil disse organisationer have nemmere ved at afsætte de altruistiske produkter, 

der støtter det specifikke formål. En organisation som Maternity Worldwide kan overveje at øge 

entusiastens involvering ved at sende informationer om den specifikke kvinde, som gavekortet på en 

sikker fødsel har hjulpet. Oplysninger om kvinden, og det barn hun har fået, kan gøre entusiasten endnu 

mere engageret i det specifikke formål og være med til at sikre at entusiasten køber gavekortet igen. 

Hvis informationerne sendes til både giver og modtager af gavekortet, kan det muligvis også medføre, 

at modtageren får lyst til at give en sikker fødsel, fordi vedkommende selv bliver engageret.  

 

Mange af de organisationer, der har et specifikt formål, samarbejder med kommercielle virksomheder 

ved brug af CRM. Kræftens Bekæmpelse har som før nævnt en specifik brystkræftkampagne, hvor man 

kan købe virksomhedernes produkter og samtidig donere penge til Støt Brysterne (jf. bilag 1). Sådanne 

organisationer og virksomheder bør også henvende sig entusiasten. Lige præcis Kræftens Bekæmpelse 

bør dog overveje at rette opmærksomheden mod andre kræftformer end brystkræft:  

 
Benedikte: Jeg synes det er lidt forkert, at de fokuserer så meget på brysterne, fordi der findes jo mange andre kræftformer, 
som alle sammen er alvorlige. […] Der har jeg lidt … de går ind og piller ved følelserne. Ja altså det der med, at kvinder 
får fjernet deres bryster … det er sådan … det spiller lidt mere på nogle følelser, end hvis det er en gammel mand, der skal 
have fjernet sin endetarm, fordi han har kræft i endetarmen ikke. […] Selvfølgelig fordi der er mange kvinder, der har … og 
i mange familier der har man det, og der er nogen man kender, der støtter det. […] Ja altså jeg synes også at man … ja 
skulle gå ind med … og det er derfor jeg støtter med et bidrag. Fordi så har jeg en eller anden ide om, at så går det mere til 
forskning i det hele taget. […] Det … det er blevet meget populært […] Navnlig her i byen. Der har vi lige i den her måned 
… der har det virkelig … efterhånden. Der gør de virkelig meget ud af det … af Støt Brysterne. […] Lidt i overkanten. Jeg 
synes de snart skulle gå ud og … og tage nogle andre kræftformer op. Og gøre opmærksom på det. Man ser jo også, at der 
bliver mere og mere med testikelkræft, og det hører vi ikke så meget om. Og det er yngre mænd, som det drejer sig om ikke. 
Og det synes jeg jo nok, at det skulle man jo nok også fokusere lidt på (Bilag 13; 96-97).  
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Kræftens Bekæmpelse har nu kørt med Støt Brysterne kampagnen i en årrække. Det ses, at Benedikte 

synes, der har været for meget opmærksomhed på brystkræft, og derfor vælger hun bevidst at støtte 

Kræftens Bekæmpelse frem for Støt Brysterne. Måske er det derfor på tide at skifte fokus. Det kunne 

være en kampagne med testikelkræft, hudkræft eller lungekræft.  

 

De organisationer og virksomheder, som har mange simple eller sofistikerede accessories (jf. bilag 1), 

kan overveje at tillægge disse produkter en budskabsspredende betydning. I analysen fremgår det, at 

mange af disse meget synlige altruistiske produkter bliver tillagt en profilerende betydning som 

opfattes negativ,  fordi det virker som om, forbrugeren kun anvender produkterne  for at hævde sig selv. 

Den tillagte symbolske betydning er dog ikke bundet til det enkelte produkt eller gruppe af produkter. 

Forskellige forbrugere kan tillægge et altruistisk produkt forskellige symbolske betydninger, lige så vel 

som en enkelt forbruger kan tillægge det samme altruistiske produkt flere symbolske betydninger:  

 
Jens: Så er det jo ikke kun for at … at fortælle andre ’se hvor god jeg er.’ Det er også, at man godt vil støtte en sag på en 
eller anden måde ved at fortælle, at det gør man selv. Jo okay og dermed er man en sympatisk person, når man støtter et 
godt formål. Og … men samtidig ligger der jo en eller anden slags opfordring til andre – for det gør der naturligvis, kan jeg 
godt se (Bilag 21; 181).  
 
Den budskabsspredende betydning, som de samme produkter derved også kan tillægges, er mere 

positiv, og derfor bør de organisationer og virksomheder, som sælger denne type produkter, lade dem 

med denne betydning. Den budskabsspredende betydning kan eksempelvis tillægges gennem reklamer, 

der viser hvordan forbrugeren af de simple og sofistikerede accessories gennem sit forbrug fortæller 

sine sociale relationer om det altruistiske formål. Derigennem kan det vises, hvordan forbrugeren får 

sine sociale relationer til også at støtte det altruistiske formål. Derved skabes der en positiv betydning 

af de simple og sofistikerede accessories. Derudover kan der opnås en tættere forbindelse mellem 

forbrugeren af disse accessories og de organisationer og virksomheder, der står bag dem. Dette sker 

ved, at forbrugeren bliver en form for ambassadør for det pågældende formål, på samme måde som 

kendte er det. Dette kan få forbrugeren til at føle sig som en vigtig samarbejdspartner, når 

vedkommende udbreder det altruistiske budskab. Organisationerne og virksomhederne kan også bruge 

reklamerne til at inspirere budskabssprederen til at pleje sin identitet gennem brug af tøj med navn eller 

logo samt simple og sofistikerede accessories (jf. bilag 1), der tydeligt viser det budskab man gerne vil 

sprede. Derved tilskynder man budskabssprederen til at anvende et pleje ritual, hvor man overfører den 

symbolske betydning, som produktet indeholder, til sig selv. Ofte må forbrugeren gentage ritualet, fordi 

den symbolske betydning har en letforgængelig natur og derved må overføres til forbrugeren på ny 
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(McCracken: 1986; 79). Organisationer og virksomheder skal derfor opfordre budskabssprederen til at 

benytte produkterne så ofte som muligt for at kunne bibeholde identiteten.   

 

For at opfordre forbrugerne til at udbrede det gode budskab, kan organisationerne og virksomhederne 

også markedsføre de altruistiske produkter som gaveforslag. Derved kan de få forbrugeren til at udføre 

et udvekslingsritual (McCracken, 1986: 78), hvor han eller hun sender en opfordring til 

gavemodtageren om at blive et bedre menneske. Dette sker ved, at forbrugeren, der giver gaven, 

tillægger gavemodtageren kvaliteten at være et godt menneske. Derudover har forskning vist, at det 

ikke kun er gavegiveren, der opnår en god følelse af at vælge et altruistisk produkt som gave, men at 

også gavemodtageren opnår en god følelse af at vide, at det altruistiske produkt blev købt på grund af 

ham eller hende (Strahilevitz og Myers, 1998: 445). I princippet kan alle altruistiske produkter 

markedsføres som gaveforslag, men det virker mest oplagt, at opfordre til at give smykker, 

sofistikerede accessories eller interiør (jf. bilag 1).  

 

De organisationer og virksomheder, der har afladssøgeren som en del af deres målgruppe, bør tillægge 

deres produkter en symbolsk betydning, der giver mulighed for at få det bedre med sig selv. De bør 

derfor fokusere deres kommunikationsstrategi på først at give forbrugeren dårlig samvittighed og 

derefter muligheden for at opnå en god fornemmelse, når man køber deres altruistiske produkter. Man 

skal med andre ord både give dem dårlig samvittighed og forføre dem (Schousboe, 2008: 13). 

Forskning har nemlig vist, at både fornøjelse og dårlig samvittighed forøger interessen for altruistisk 

adfærd (Strahilevitz og Myers, 1998: 436). Derfor mener forskerne, at organisationerne skal kombinere 

det altruistiske formål med et nydelsesprodukt, som forbrugeren normalt ikke giver sig selv lov til at 

forbruge. Det kunne være en ekstraordinær middag, som både giver forbrugeren velbehag og dårlig 

samvittighed over at tilgodese sig selv med. Denne kombination af følelser komplementerer den gode 

fornemmelse, man opnår ved altruistisk adfærd, og derved forøger middagen interessen for at støtte det 

altruistiske formål. Kombinationen af middagen og det altruistiske formål skaber nemlig større værdi, 

end hvis de to blev tilbudt hver for sig (Strahilevitz og Myers, 1998: 436). Afladssøgerens dårlige 

samvittighed bliver derved mindsket af den gode fornemmelse af at have støttet et altruistisk formål, og 

vedkommende får en god oplevelse gennem forbruget af nydelsesproduktet. Dette skal kommunikeres 

ud til afladssøgeren ved både at fokusere på den dårlige samvittighed og muligheden for at opnå den 

gode fornemmelse. Reklamer, der medfører dårlig samvittighed, øger nemlig intentionen om at støtte 
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altruistiske formål (Hibbert et al., 2007: 737). Reklamerne skal dog også vise den oplevelseskilde til 

velbehag, som forbruget af produkterne kan medføre. Det skal naturligvis gøres på en ærlig og 

troværdig måde, sådan at afladssøgeren føler, det er helt okay, at vedkommende gerne vil have det 

bedre med sig selv. Dette skyldes, at skepsis overfor reklametaktik og fornemmelsen af 

manipulationsintentioner har negativ indvirkning på fremkaldelsen af dårlig samvittighed i forbindelse 

med reklamer om altruistiske formål (Hibbert et al., 2007: 737). 

 

Næsten alle altruistiske organisationer og kommercielle virksomheder udbyder fysiske altruistiske 

produkter (jf. bilag 1). Mange kan derfor med fordel markedsføre deres produkter til pragmatikeren. 

Dette skyldes, at pragmatikeren vil have noget nyttigt til sig selv, samtidig med at vedkommende 

støtter et altruistisk formål. Kommunikationsstrategien kan med fordel fokusere på den dobbelte 

betydning i produkterne, sådan at forbrugeren bliver gjort særligt opmærksom på, at man gør noget 

godt, samtidig med det fornuftsbetonede i at man får noget ud af det selv. Selv om det i princippet 

drejer sig om alle de fysiske produkter, så er henvendelsen til pragmatikeren måske især aktuel for 

virksomhederne, der samarbejder med organisationerne gennem CRM. Pampers, der støtter Unicef med 

en stivkrampevaccine for hver solgt pakke bleer, og Lambi, der giver 1 kr. per solgt pakke toiletpapir til 

Støt Brysterne, er eksempler på CRM. Disse altruistiske dagligvarer har særlig interesse for 

pragmatikeren, da de omfatter produkter, som forbrugeren alligevel skal bruge i den daglige 

husholdning. Ideen med CRM er dog, at give den kommercielle virksomhed lov til at markedsføre sig 

som støtter af den altruistiske organisation (Basil og Herr, 2003; 60), hvorved fokus ikke vil ligge på 

det nyttige element for forbrugeren. Virksomheden vil naturligvis henlede forbrugernes 

opmærksomhed på det altruistiske element, som forbruget medfører, når det pågældende produkt 

købes. Derved forsøger virksomheden, at give forbrugeren et godt indtryk af dens sociale profil. 

Problemet med denne tilgang er dog, at det ikke er alle forbrugere, der tror på det altruistiske aspekt fra 

virksomhedernes side:  

 
Karen: [Herkules] Rugbrødet er brystkræft? Det er Støt Brysterne. Det kendte jeg ikke. Det vidste jeg ikke. Det er kun i 
oktober måned. Så det er specielt målrettet, så tager man en måneds promotion, og sælger ud af det, for der kan man faktisk 
tjene nogle penge på selv. Det er sådan en anelse usmageligt. […] For hvorfor dog ikke i november? Eller op til jul? Jeg 
ville da synes der var mere go i det, hvis det var op til julemåneden. Der skal folk have julefrokoster, og der skal folk 
sagtsuseme have noget rugbrød til. Så vil der jo blive solgt mere end i oktober måned, hvor der er efterårsferie hvor alle 
ungerne er hos bedstemødre og på fe rie i udlandet. Så bliver der ikke spist så meget rugbrød (Bilag 5; 26). 
 
Karen ser ikke den kommercielle virksomheds interesse i CRM som altruistisk, da virksomheden får 

reklamemuligheder ud af samarbejdet. Hun finder det usmageligt, fordi det ser ud som om 
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virksomhederne udnytter det øgede salg og opmærksomhed, som samarbejdet med den altruistiske 

organisation kan medføre. I de danske medier er opmærksomheden også blevet henledt på, at 

virksomheder bruger enorme summer på reklamer der viser, at de støtter altruistiske formål – i stedet 

for at lade de selv samme penge gå direkte til formålet (Henriksen, 16.09.2008). Skepsissen overfor 

denne form for markedsføring, hvor virksomhederne bliver anset for at lukrere på organisationernes 

gode image, er i tråd med Karens holdning.  Det kommer dog an på, hvor involveret man er i det 

pågældende formål. Højt involverede forbrugere har højere attitudescore overfor reklamen, brandet og 

købsintensioner, når donationsniveauet er højt – sammenlignet med almindelig markedsfø ring af 

brandet (Hajjat, 2003; 104). Dette kan forklare Karens negative holdning til den pågældende CRM 

kampagne. Da hun, som tidligere vist, er meget engageret i kampen mod brystkræft, kan hun meget vel 

synes at de 25 øre, som producenten af Herkules rugbrød donerer til Støt Brysterne, er for lille en andel 

af produktets pris. På baggrund af dette kan det dog ikke konkluderes, at samtlige forbrugere ønsker, at 

donationen fra virksomheden er så stor som mulig. Lavt involverede forbrugere har nemlig højere 

attitudescore overfor reklamen, brandet og købsintensioner, når donationsniveauet er lavt – 

sammenlignet med almindelig markedsføring af brandet (Hajjat, 2003; 104). Opfattelsen af CRM 

kampagnen kommer derved an på, hvor højt eller lavt involveret forbrugeren er i det specifikke formål, 

hvilket de altruistiske organisationer bør tage højde for inden de indgår aftaler om CRM kampagner.   

 

Den mest oplagte måde, at drage fordel af resultaterne om identitetskonstruktionen, er at udnytte 

forbrugerens frygtede selv. Forbrugeren vil gå langt for at undgå at blive til sit frygtede selv, og derfor 

er forbrugeren også mere åben overfor mulige løsninger på, hvordan han eller hun undgår det frygtede 

selv. Et af de frygtede selv’er, der er fremkommet under analysen, er det selviske menneske, der ikke 

tænker på andre end sig selv. Forbrugeren, der har det selviske menneske som frygtet selv, har ikke lyst 

til kun at fokusere på sig selv. Dette kan organisationerne og virksomhederne udnytte. Ved at spille på 

frygten for at blive det selviske menneske, hvis man ikke handler altruistisk, kan de overbevise 

forbrugeren om nødvendigheden i at handle altruistisk. Dette er der allerede nogen der gør. 

Eksempelvis kørte Folkekirkens Nødhjælp i februar i år en reklamekampagne for at skaffe indsamlere, 

hvor potentielle indsamlere kommer med undskyldninger for, hvorfor de ikke har tid til at hjælpe. 

Undskyldningerne bygger på allerede fastsatte aftaler, der omfatter venindeaftaler, healingbehandling 

og frokostaftaler. Kampagnen kører under sloganet: ’Hvad skal du lave mens verden sulter?’ hvilket 

klart prikker til forbrugerens dårlige samvittighed. Forbrugeren som frygter, at være det selviske 
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menneske, vil se sig selv som det selviske menneske, hvis ikke vedkommende bliver indsamler. 

Folkekirkens Nødhjælp har derved lettere ved at overtale vedkommende til at blive indsamler. Denne 

udnyttelse af frygten for det selviske menneske kan alle de altruistiske organisationer og kommercielle 

virksomheder drage nytte af. Spørgsmålet er bare, hvorvidt det er moralsk korrekt, at spille på folks 

dårlige samvittighed og frygten for at være et selvisk menneske.  

5.1.1 Opsamling  

De altruistiske organisationer og kommercielle virksomheder, som gerne vil afsætte deres altruistiske 

produkter til de mulige identiteter, skal styrke de symbolske betydninger, der er aktuel for den enkelte 

identitet. Derfor skal de organisationer, der primært bygger deres indsamling af økonomiske ressourcer 

på den direkte form for donation, henvende sig til idealisten. Dette skyldes, at vedkommende ønsker at 

så stor en del af de donerede penge skal gå direkte til formålet og sjældent er interesseret i et fysisk 

produkt. Derfor skal disse organisationer også fortælle idealisten, at de begrænser administrations- og 

produk tionsomkostninger mest muligt. De organisationer og virksomheder, der arbejder med specifikke 

formål, skal henvende sig til entusiasten, der er engageret i lige netop deres formål. Ved at 

kommunikere deres specifikke formål ud til entusiasten, vil disse de have nemmere ved at øge 

forbrugerens involvering i det produkt, der støtter det specifikke formål. Organisationer og 

virksomheder, der har mange simple og sofistikerede accessories, skal lade dem med 

budskabsspredende betydning og henvende sig til budskabssprederen. Dette er også aktuelt for alle de 

organisationer og virksomheder, der udbyder produkter der kan bruges som gaveforslag, da 

budskabssprederen derved får masser af muligheder for at fortælle om de altruistiske formål. Dem der 

gerne vil i kontakt med afladssøgeren skal lade deres produkter med dårlig samvittighed og for 

muligheden for at få det bedre med sig selv. De organisationer der samarbejder med virksomheder, der 

udbyder deres produkt til fordel for et altruistisk formål, skal henvende sig til pragmatikeren, da 

vedkommende kun er interesseret i produkter, som man får noget nyttigt ud af selv. Endelig kan alle 

organisationer og virksomheder udnytte frygten for at være det selviske menneske, der ikke tænker på 

andre end sig selv. Derved kan organisationerne og virksomhederne overbevise forbrugeren om 

nødvendigheden i at handle altruistisk. 

5.2 Produktorienterede anbefalinger  
De altruistiske organisationer og kommercielle virksomheder, som sælger mange simple eller 

sofistikerede accessories (jf. bilag 1), ka n med fordel overveje, at give forbrugeren mulighed for, at 

personliggøre produkterne. På den måde kan forbrugeren lægge sit eget præg på produkterne og gøre 
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dem i stand til at fortælle vedkommendes personlige historie. Personliggørelsen er et besiddelses ritual, 

som faktisk tilfører produkterne betydning fra forbrugerens egen verden (McCracken: 1986; 79) i 

stedet for kun at overføre den symbolske betydning fra produktet til forbrugeren. Ved at forbrugeren 

også tillægger produkterne betydning fra sin egen verden åbnes der i højere grad op for, at de 

personliggjorte produkter kan blive en del af forbrugerens udvidede selv. Derudover vil muligheden for 

personliggørelse gøre det lettere for den passende forbruger at opnå et altruistisk produkt, der stemmer 

overens med hvordan vedkommende ser sig selv. Det kunne være muligheden for, at sammensætte en 

halskæde, et armbånd eller en nøglering af forskellige delelementer, der i højere eller mindre grad viste 

tilhørsforholdet til det specifikke formål. Ved at have søde, farverige, rå, diskrete, pæne, særprægede, 

enkle, sofistikerede, iøjefaldende, dyre og billige delelementer, kan den enkelte forbruger sammensætte 

sin accessory, så den passer til det billede man har af sig selv som altruistisk forbruger. På den måde 

bliver det muligt for den passende forbruger at overveje forbruget af de simple og sofistikerede 

accessories uden fare for at skulle gå på kompromis med sin identitet som den passende forbruger. Hvis 

organisationerne og virksomhederne løbende tilføjer nye delelementer bliver forbrugeren i princippet 

aldrig blev færdig med at designe smykket. Derved vil der være mulighed for, at gøre forbrugeren mere 

involveret i produktet, så vedkommende med tiden bliver en loyal forbruger.  

 

Det er vigtigt at det produkt, der sælges til forbrugeren, har en klar og tydelig forbindelse til det 

altruistiske formål, som det støtter. Dette er lige aktuelt for de altruistiske organisationer, der sælger 

egne altruistiske produkter, og dem der har indgået et samarbejde med en kommerciel virksomhed, der 

markedsfører produkterne som altruistiske mod donation til organisationen. Forskning har vist, at når 

der er en klar sammenhæng mellem virksomhed og organisation, så forbedres holdningen til det 

altruistiske formål. Omvendt forringes indstillingen til det altruistiske formål, når forbindelsen mellem 

organisation og virksomhed ikke er tydelig (Basil og Herr, 2003; 72). Det er derfor vigtigt, at 

organisationerne kun lægger navn til produkter, der har en klar og tydelig sammenhæng til det 

altruistiske formål, som de arbejder for. Dette er desværre ikke altid tilfældet. Eksempelvis er det ikke 

helt nemt at se sammenhængen mellem Støt Brysterne kampagnen og sengetøj, plaider, kalendere, 

handsker, gummistøvler, toiletpapir og rugbrød, som blandt andet sælges til fordel for kampen mod 

brystkræft. Forbrugerne vil have lettere ved, at se ideen i at købe en god BH, der virkelig støtter 

brysterne. På samme måde kunne Kræftens Bekæmpelse lancere en kampagne mod testikelkræft, hvor 
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de samarbejder med forskellige brands af boxershorts, eller solcreme til fordel for hudkræft eller 

nikotintyggegummi der støtter kampen mod lungekræft.  

 

Aspektet om at have en klar og tydelig forbindelse mellem produkt og formål er aktuelt for samtlige 

organisationer og virksomheder, der sælger altruistiske produkter. AIDS-Fondet kunne i samarbejde 

med kondomproducenter eller producenter af sexlegetøj lave en opsigtsvækkende kampagne om 

spændende og udfordrende men også sikker sex, som passer lidt mere til tiden end den gamle 80’er 

kampagne med kendingsfløjtet.  Hjerteforeningen kunne indgå samarbejde med sportsforretninger eller 

producenter af sporstøj og sportsudstyr, der opfordrer til en sundere livsstil og er med til at forebygge 

risikoen for hjertekarsygdomme. Det kunne også være samarbejde med fitnesscentre eller 

løbsarrangører, der skaber rammerne for en sundere livsstil. En mindre klar men stadig god forbindelse 

kunne være samarbejdet med fodboldstadioner eller sportshaller, hvor en del af prisen for at se en kamp 

kunne gå til Hjerteforeningen. Problemet med denne kobling er at tilskueren til kampen ofte sidder 

stille, men omvendt kunne samarbejdet virke som en opfordring til at påbegynde en sundere livsstil. 

Unicef, BØRNEfonden, SOS-Børnebyerne eller Red Barnet kunne indgå samarbejde med boghandlere 

om at skaffe penge til at give fattige børn i u- landene en uddannelse. En del af pengene fra salget af 

skoletasker, penalhuse, blyanter, linealer, viskelædere, kalendere, lektiebøger og bogindbindingspapir, 

som købes når danske børn har skolestart, kunne derved gå til at hjælpe børn i fattige lande i skole. På 

samme måde kunne Folkekirkens Nødhjælp, Røde Kors eller Mellemfolkeligt Samvirke samarbejde 

med producenter af dagligvarer såsom mælk, rugbrød, pålæg, suppe, kød eller hvilken som helst anden 

fødevare, for at skaffe penge til fattige, der ikke har råd til dagligvarer. Og selv om Kirkens Korshær 

ikke har lyst til at lyst til at opfordre til merforbrug, så samarbejder de alligevel med producenter som 

de synes har en klar fo rbindelse til deres sag (Ballund, 23.11.2006 - A). Derfor kunne de også overveje 

at indgå samarbejde med designere af interiør såsom lamper, duge, dækkeservietter tallerkner, glas eller 

bestik for derved at sætte fokus på at der er nogle danskere, der ikke har råd til den slags ting, og som 

må benytte sig af de herberger og varmestuer, som Kirkens Korskær finansierer.  

 

De altruistiske organisationer, der samarbejder med kommercielle virksomheder om CRM kampagner, 

bør overveje at lave vedvarende CRM kampagner, der ikke kun varer en enkelt måned. Dette skyldes, 

at en kort kampagne giver indtryk af, at virksomheden udnytter muligheden for at ride med på bølgen i 

stedet for at lave et vedvarende samarbejde. Dette giver et dårligt indtryk  og kan medføre at 
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forbrugerne fravælger de altruistiske produkter. Forskere anbefaler derfor, at CRM bruges til 

langvarige samarbejder, hvor der også udvikles langvarige forhold til målgruppen, som forstår og 

respekterer forbindelsen mellem virksomheden og organisationens formål. Dette gøres bedst, hvis 

samarbejdet bliver en integreret del af opfattelsen af produktet, og hvis virksomheden kun støtter et 

enkelt altruistisk formål (Husted og Whitehouse, 2002: 17).  

 

Der er nu gennemgået en række forlag til, og vigtige aspekter af, samarbejde mellem altruistiske 

organisationer og kommercielle virksomheder, der bygger på en CRM kampagne. Organisationerne 

kunne dog også vælge selv at få produceret de pågældende produkter, hvis de ikke har lyst til at 

samarbejde med virksomhederne. Fordelen ved samarbejdet og CRM er dog, at organisationerne ikke 

selv skal bruge penge på markedsføringen af deres sag, og at salget af virksomhedernes produkter giver 

økonomiske ressourcer, som organisationerne ellers skal indsamle på anden vis. På den måde får 

organisationerne  både indtægter og omtale (Basil og Herr, 2003; 61). Fordelene forudsætter dog, at 

forbrugeren har et positivt indtryk af de pågældende virksomheder, som organisationerne samarbejder 

med. Forskning har vist, at en negativ holdning til de kommercielle virksomheder medfører en forringet 

indstilling til de altruistiske organisationer. Dette kan ikke kun bevirke, at organisationerne ikke får de 

store indtægter fra samarbejdet med virksomhederne, men det kan også medføre at de faste støtter, der 

donerer penge direkte til organisationerne, får et dårligt indtryk af organisationerne  og flytter deres 

støtte over til andre (Basil og Herr, 2003; 71-72). Det er derfor ekstremt vigtigt, at organisationerne 

vælger deres samarbejdspartnere med stor omhu. Det kan dog være en klar fordel for en mindre kendt 

organisation at indgå et samarbejde med stærk virksomhed med et godt image. I disse tilfælde 

forbedres forbrugerens holdning til og intension om at støtte det altruistiske formål, som organisationen 

arbejder for (Nowak og Washburn, 2000; 42). Derimod har en allerede godt kendt organisation, som 

forbrugerne i forvejen har et godt indtryk af og gerne vil støtte, ikke det samme udbytte af at blive 

knyttet til en virksomhed – lige meget om denne har et stærkt eller svagt image (Nowak og Washburn, 

2000; 41). Det kan derfor ikke forventes, at de store veletablerede organisationer som Kræftens 

Bekæmpelse og Røde Kors får lige så meget ud af et samarbejde med en virksomhed som de mindre 

organisationer som Kirkens Korshær. Hver enkelt organisation skal derfor overveje, hvorvidt fordelene 

ved at indgå et samarbejde med en virksomhed er store nok for dem. Omvendt tiltaler et sådant 

samarbejde pragmatikeren, der gerne vil have nytte af det produkt, som vedkommende køber. Alle 

forbrugere af altruistiske produkter har lidt af pragmatikeren i sig, da det ellers ikke giver mening at 
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købe produkterne frem for at donere penge direkte til det altruistiske formål. Derved henvender disse 

samarbejder med forskellige virksomheder sig til en virkelig stor del af de altruistiske forbrugere, og 

mange af organisationerne kan derved have fordel af dem. Disse forskellige syn på fordelene og 

ulemperne af et samarbejde mellem altruistiske organisationer og kommercielle virksomheder 

tydeliggør vigtigheden i, at hver enkelt altruistisk organisation skal overveje fordele og ulemper.  

5.2.1 Opsamling  

For at  styrke de symbolske betydninger af de altruistiske produkter kan altruistiske organisationer og 

kommercielle virksomheder, der udbyder ma nge simple eller sofistikerede accessories, med fordel 

overveje at give forbrugeren mulighed for at personliggøre produkterne. Derved kan de komme til at 

passe specifikt til den identitet, som forbrugeren gerne vil iscenesætte sig selv som. Derudover skal det 

produkt, der udbydes til forbrugeren, have en klar og tydelig forbindelse til det altruistiske formål, som 

det støtter, da forbrugerens holdning til det altruistiske produkt derved forbedres. Hvis de altruistiske 

organisationer samarbejder med kommercielle virksomheder skal de kun lave vedvarende kampagner, 

da dette skaber det bedste indtryk hos forbrugeren og giver større mulighed for, at forbrugeren køber de 

altruistiske produkter. Afslutningsvist er det pointeret at hver enkelt altruistisk organisation skal 

overveje hvilke fordele og ulemper der er ved at indgå et CRM samarbejde med en virksomhed.  

 

6. KONKLUSION  
Denne afhandling har haft til formål at undersøge det symbolske forbrug af altruistiske produkter. 

Interessen for denne produktkategori er steget markant indenfor de seneste år, da danskerne er blevet 

vilde med at støtte altruistiske formål gennem deres forbrug. Derfor er flere og flere altruistiske 

organisationer begyndt at udbyde altruistiske produkter, og antallet af produkter indenfor kategorien er 

kraftigt udvidet. Salget af produkterne er især steget indenfor de sidste fire år, og der er intet der tyder 

på, at dette vil ændre sig, skønt vi står i en finanskrise.  

 

Undersøgelsen af det symbolske forbrug af altruistiske produkter har vist, at produktkategorien har 

identitetspotentiale, idet der er tæt forbindelse mellem forbruget og konstruktionen af forbrugerens 

identitet. De mangeartede symbolske betydninger, der kan tillægges de altruistiske produkter, medfører 

forskellige identiteter, der kan placeres på hele spektret af en altruisme-egoisme akse. Der er det gode 

mennesker, der fokuserer på at hjælpe andre lige meget om det gør en lille eller stor forskel. Idealisten 

der ønsker at så stor en del af hjælpen kommer frem til dem der har behov for det. Der er entusiasten, 
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der engagere sig i et bestemt altruistisk formål frem for andre, fordi vedkommende brænder for den 

specifikke sag. Budskabssprederen der stræber efter at udsprede et bestemt altruistisk budskab til sine 

omgivelser. Der er afladssøgeren, der søger aflad for at opnå den gode fornemmelse, når man har det 

bedre med sig selv. Den passende forbruger der fokusere på produktets fysiske karakteristika, så dette 

passer til vedkommendes selvopfattelse. Der er pragmatikeren, der selv vil have nytte af det altruistiske 

produkt samtidig med at vedkommende støtter et altruistiske formål. Den profilerende forbruger der 

bruger de altruistiske produkter til at vise sine omgivelser, at han eller hun er et godt menneske, der 

støtter et altruistisk formål. Endelig er der det selviske menneske, der har nok i sig selv og derfor 

fravælger de altruistiske produkter. Forbruget og ikke- forbruget af de altruistiske produkter giver 

forbrugeren mulighed for at iscenesætte sig som eller distancere sig fra en eller flere af disse mulige 

identiteter, der i højere eller mindre grad bygger på alt ruistiske eller egoistiske betydninger. 

Derigennem får forbrugeren mulighed for at udleve et eller flere af de selv’er, som identiteterne er en 

typifikation af. Dette er anskueliggjort ved at vise hvordan forbrugerne konstruerer deres identiteter ud 

fra de mulige identiteter og hvorledes disse typificeringer afspejler forbrugernes selv’er. Derved ses 

det, at nogle forbrugere iscenesætter sig som få af de mulige identiteter, mens andre stort set bruger 

dem alle sammen. Fælles for interviewpersonerne er det dog, at de alle iscenesætter sig selv som mere 

end én mulig identitet. 

 

De altruistiske organisationer og kommercielle virksomheder, som sælger altruistiske produkter, kan 

bruge denne viden om de mulige identiteter og den identitetskonstruktion der kan ske, når forbrugeren 

forbruger de altruistiske produkter. Ud fra denne viden kan de markedsføre sig overfor de 

betydningssegmenter som de mulige identiteter repræsenterer. Derfor skal de organisationer, der 

primært bygger deres indsamling af økonomiske ressourcer på den direkte form for donation, henvende 

sig til idealisten. Dette skyldes, at vedkommende ønsker at så stor en del af de donerede penge skal gå 

direkte til formålet og sjældent er interesseret i et fysisk produkt. Derfor skal disse organisationer også 

fortælle idealisten, at de begrænser administrations- og produk tionsomkostninger mest muligt. De 

organisationer og virksomheder, der arbejder med specifikke formål, skal henvende sig til entusiasten, 

der er engageret i lige netop deres formål. Ved at kommunikere deres specifikke formål ud til 

entusiasten, vil disse de have nemmere ved at øge forbrugerens involvering i det produkt, der støtter det 

specifikke formål. Organisationer og virksomheder, der har mange simple og sofistikerede accessories, 

skal lade dem med budskabsspredende betydning og henvende sig til budskabssprederen. Dette er også 
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aktuelt for alle de organisationer og virksomheder, der udbyder produkter der kan bruges som 

gaveforslag, da budskabssprederen derved får masser af muligheder for at fortælle om de altruistiske 

formål. Dem der gerne vil i kontakt med afladssøgeren skal lade deres produkter med dårlig 

samvittighed og for muligheden for at få det bedre med sig selv. De organisationer der samarbejder 

med virksomheder, der udbyder deres produkt til fordel for et altruistisk formål, skal henvende sig til 

pragmatikeren, da vedkommende kun er interesseret i produkter, som man får noget nyttigt ud af selv. 

Endelig kan alle organisationer og virksomheder udnytte frygten for at være det selviske menneske, der 

ikke tænker på andre end sig selv. Derved kan organisationerne og virksomhederne overbevise 

forbrugeren om nødvendigheden i at handle altruistisk. 

 

De altruistiske organisationer og kommercielle virksomheder kan også med fordel styrke de symbolske 

betydninger af de altruistiske produkter i forhold til de enkelte betydningssegmenter. Dette kan blandt 

andet gøres ved at give forbrugeren mulighed for at personliggøre de altruistiske produkter, så de kan 

komme til at passe specifikt til den identitet som forbrugeren gerne vil iscenesætte sig selv som. 

Derudover skal det produkt, der udbydes til forbrugeren, have en klar og tydelig forbindelse til det 

altruistiske formål, som det støtter, da forbrugerens holdning til det altruistiske produkt derved 

forbedres. De altruistiske organisationer der samarbejder med kommercielle virksomheder skal lave 

vedvarende kampagner, da dette skaber det bedste indtryk hos forbrugeren og giver større mulighed 

for, at forbrugeren køber de altruistiske produkter. Endeligt skal hver enkelt altruistisk organisation 

overveje hvorvidt fordele ved at indgå et CRM samarbejde med en kommerciel virksomhed er store 

nok for dem.  

 

Det ses derfor, at markedet for altruistiske produkter er yderst interessant for de altruistiske 

organisationer og kommercielle virksomheder. Opmærksomheden for produkter ne stiger blandt 

forbrugerne, og det brede spektre af mulige identiteter gør, at mange forbrugere vil falde indenfor 

målgruppen. Det er så op til de altruistiske organisationer og kommercielle virksomheder at målrette 

deres markedsføring af produkterne ud fra disse muligheder.  

 

 

 

 



Rie Lisbeth Andersen  Kandidatafhandling om Symbolsk Forbrug af Altruistiske Produkter 

 

 
- 76 - 

7. PERSPEKTIVERING 
Afhandlingen har vist, hvilke mulige identiteter forbrugeren kan iscenesætte sig selv som gennem sit 

forbrug af altruistiske produkter. På baggrund af dette er der blandt andet fremsat anbefalinger til, 

hvordan de altruistiske organisationer skal tilpasse deres kommunikationsstrategi mod disse betyd-

ningssegmenter. Det er dog blevet sværere at trænge igennem til den danske forbruger. Forbrugeren er 

reklameintelligent og mere selektiv end tidligere. Det er sværere at blive hørt, fordi forbrugeren 

benytter sig af en markedsscanner, der sorterer markedskommunikat ionen fra (Andersen, 2005: 74). 

For at trænge igennem er det derfor nødvendigt benytte alternativ og kreativ markedskommunikation, 

der slipper under radaren og derved opnår forbrugerens opmærksomhed. Derudover stiger udbuddet af 

markedskommunikation eksplo sivt, mens tiden hvor forbrugeren opmærksomt ser eller lytter altså i 

bedste fald er konstant. Dette betyder, at udnyttelsesgraden af markedskommunikationen er faldende. 

Dette nødvendiggør at den kommunikationsstrategi, som de altruistiske organisationer vælger, meget 

præcist rammer den forbruger, der gerne vil iscenesætte sig selv som den identitet deres altruistiske 

produkter giver mulighed for. Det er derfor meget vigtigt, at markedskommunikationen sker gennem de 

rigtige medier, da det store udbud i forvejen skaber en tyngende informationsmængde for forbrugeren. 

For at kunne komme i kontakt med de ønskede forbrugere, er det derfor nødvendigt for de altruistiske 

organisationer at indhente yderligere oplysninger om de pågældende forbrugeres medievaner.  Hvilken 

medieform foretrækker de? Ser de meget fjernsyn, og i så fald hvilke kanaler og hvilke programmer? 

Hører de radio og hvis de gør, hvilke programmer hører de så og laver de noget samtidig med at de 

hører radio eller lytter de koncentreret? Læser de landsdækkende aviser, og i det tilfælde er det så 

morgenaviser eller formiddagsaviser – eller foretrækker de lokalaviser? Hvilke magasiner er de 

interesserede i og er det nogen de køber regelmæssigt eller i særlige tilfælde? Hvor opmærksomme er 

de, når de er udenfor og bevæger sig fra et sted til et andet? Kigger de på reklamerne , når de venter på 

stationen, går forbi en bus eller kører gennem byen i en taxa? Lægger de mærke til, hvem der 

sponsorerer de fodboldkampe, de er tilskuere til, eller den forestilling, de ser i teateret? Benytter de sig 

af Internettet og hvor befinder de sig så i så fald, når de anvender Internettet og hvad bruger de det til? 

Har de mobiltelefoner, og hvis de har hvad bruger de så mobiltelefonen til? Kan de surfe på Internettet 

med den og er der mulighed for at modtage virtuelle reklamer på den? Alle disse medievaner bør de 

altruistiske organisationer have afdækket for at kunne tilpasse deres kommunikationsstrategi til de 

forbrugere, som de gerne vil have kontakt med for at kunne afsætte deres altruistiske produkter til dem. 

Det er dog vigtigt, at de altruistiske organisationer husker på, at forbrugeren iscenesætter sig som flere 
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forskellige af de mulige identiteter og derved vil passe ind i flere forskellige betydningssegmenter. Man 

kan derved ikke komme den enkelte forbruger ned i en kasse med en overskrift som idealisten, der 

læser en bestemt type blade og har bestemte internetvaner. Forbrugeren er sammensat af flere 

forskellige identiteter og passer derved ind i flere forskellige segmenter.  
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Bilag 1: Inddeling af altruistiske produkter 
Direkte donation 
Klassisk donation af penge til organisation  
Sponsorbarn hos SOS-Børnebyerne 
Sponsorprojekt hos Red Barnet 
Gavebeviser som Giv en Ged fra Folkekirkens 
Nødhjælp  
Gavebevis på en Sikker Fødsel fra Maternity 
Worldwide 
 
Oplevelser udenfor hjemmet  
Cafébesøg på Café Zusammen til fordel for 
Ungdommens Røde Kors  
RoseLiv Velgørenhedskoncert til fordel for 
Scleroseforeningen 
Løbsdeltagelse i Vandløbet til fordel for Røde Kors 
Grøn Koncert til fordel for Muskelsvindfonden 
 
Personlig pleje produkter 
Støt Brysterne toilettaske fra Matas 
Støt Brysterne stylingjern fra GHD 
Armani parfume fra Product Red 
 
Dagligvarer 
Max Havelaar mærkede fødevarer 
Max Havelaar mærkede produkter 
Pampers bleer der støtter Unicef 
Lambi toiletpapir der støtter Støt Brysterne 
Herkules rugbrød der støtter Støt Brysterne 
Grab & Go boller der støtter Støt Brysterne 
Mobilabonnement hos We Mobile 
 
Underholdning indenfor hjemmet  
Hjemløseavisen Hus Forbi  
Bog om Henry Donant fra Røde Kors 
Album ’Amnesty Unplugged’ fra Amnesty 
International 
Sangen ’Vi er vilde med Dansktoppen’ fra Danmarks 
Indsamling 
Sangen ’Selv en Dråbe’ 
 
Interiør  
Hjertekrus fra Aida der støtter Hjerteforeningen 
Plakat med kostråd fra Hjerteforeningen 
Lysestage fra Amnesty International 
Pudebetræk fra Folkekirkens Nødhjælp  
Støt Brysterne sengetøj fra Kræftens Bekæmpelse 
Støt Brysterne plaid fra Kræftens Bekæmpelse 
Kunstkalender der støtter AIDS-Fondet 
Aids-sløjfe som bordskåner fra AIDS-Fondet 
Aids-sløjfe som oplukker fra AIDS-Fondet 
 
Tøj uden organisationens navn eller logo 
Alpakasjal fra Unicef 
Silketørklæde fra Kræftens Bekæmpelse 
Støt Brysterne undertøj fra Femilet  
Støt Brysterne handsker fra InWear 
Skagen ur der støtter AIDS-Fondet 

Tøj med organisationens navn eller logo 
Adidas kasket med Unicef logo 
Slips fra Røde Kors  
Fair Trade t-shirt fra Mellemfolkeligt Samvirke  
Støt Brysterne t-shirt fra Kræftens Bekæmpelse 
Vidunderlivet t-shirt fra Kræftens Bekæmpelse 
Børnetøj fra Wheat der støtter Røde Kors 
 
Praktiske produkter 
Velgørenhedsfrimærker 
Fødselsdagskort fra Unicef 
Paraply fra Unicef 
Lighter fra Røde Kors 
USB-nøgle fra Røde Kors 
Kuglepen fra Amnesty International 
Støt Brysterne kalender fra Mayland  
Støt Brysterne gummistøvler fra Viking 
Støt Brysterne taske fra Kræftens Bekæmpelse 
Vidunderlivet taske fra Kræftens Bekæmpels e 
Aids-sløjfe på taske fra AIDS-Fondet 
 
Smykker  
Pandora charm der støtter Danmarks Indsamling 
Pandora charm der støtter Kræftens Bekæmpelse 
Pilgrim halskæde der støtter Læger Uden Grænser 
Scleroseforeningen øreringe 
Hjertering fra Kgl. Hofjuveler P. Hertz for Hjerteforeningen 
Kirkens Korshær smykker 
 
Sofistikerede accessories 
iPod fra Product Red 
Armarni solbriller fra Product Red 
Armarni ur fra Product Red 
Converse sko fra Product Red 
Motorola mobil fra Product Red 
Pilgrim solbriller der støtter Læger Uden Grænser 
Pilgrim nøglering der støtter Læger Uden Grænser 
 
Simple accessories 
Badge med logo fra Amnesty International 
Støt Brysterne armbånd fra Kræftens Bekæmpelse 
Vidunderlivet mobilvedhæng fra Kræftens Bekæmpelse 
Aids-sløjfe som vedhæng fra AIDS-Fondet 
Aids-sløjfe som manchetknapper fra AIDS-Fondet 
Aids-sløjfe på engangstatovering fra AIDS-Fondet 
Hjertearmbånd fra Hjerteforeningen 
Hjertepin fra Hjerteforeningen 
Korspin fra Røde Kors 
Gule Livestrong armbånd fra Kræftens Bekæmpelse 
Røde sløjfer fra AIDS-Fondet  
Lyserøde sløjfer fra Kræftens Bekæmpelse  
Lilla sløjfer fra Soroptimisterne 
Nøglesnor fra Unicef  
Nøglesnor fra Amnesty International 
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Bilag 2: Interviewguide om forbrug af altruistiske produkter  
 

Framing 

• Inden vi går i gang så har jeg lige nogle praktiske ting som jeg vil fortælle dig om:  

• Formålet med dette interview er at snakke med dig om dit forbrug af en bestemt type produkter, 

som dem du ser på bordet her. I den forbindelse vil jeg fokusere på de historier du kan fortælle 

mig om dit forbrug.  

• Alt hvad du siger under vores samtale vil blive behandlet fortroligt. Du er fuldstændig anonym, 

hvilket vil sige at dit navn og de personer du eventuelt nævner vil blive ændret. Der er derved 

ingen der vil kunne genkende dig i den afhandling jeg skriver.  

• Derudover så er det dig der bestemmer under vores samtale – så hvis jeg kommer ind på nogle 

emner du ikke har lyst til at tale om, så siger du bare til og så skifter vi emne. 

• Derved har jeg så også afsløret, at jeg har planlagt nogle emner som jeg gerne vil have vi 

kommer ind på, men vi tager det bare lidt som det kommer, og så ser vi hvor vi kommer hen.  

• Du skal derfor bare fortælle alle de ting der falder dig ind når jeg spørg dig om noget – det er 

meget vigtigt at du ved, at der er på ingen måde er noget rigtigt og forkert. Jeg leder ikke efter at 

du skal fortælle mig noget bestemt. Jeg udforsker bare dette emne og jeg ønsker udelukkende at 

få dit syn på forbrug af denne type produkter – det er din personlige historie jeg er interesseret i.  

• Du vil måske opleve at jeg bliver ved med at spørge ind til nogle ting, som du synes du allerede 

har svaret på. Det er udelukkende for at få dig til at uddybe det du siger, så jeg får mest muligt 

indblik i dit syn og dine historier om produkterne.  

• Endelig vil jeg spørge om det er okay at jeg optager vores samtale? Vi vil have nemmere ved at 

føre en ordentlig og behagelig samtale, hvis jeg ikke skal sidde og noterer dine svar ned. Så jeg 

håber ikke du har noget imod dette?  

• Har du spørgsmål inden vi går i gang?  

 

Grand Tour questions  

• Til at starte med vil jeg gerne have dig til at kigge lidt på produkterne her på bordet (Hus Forbi, 

Selv en Dråbe, danske og amerikanske brystkræftarmbånd, BØRNEfonden flyer, og Max 

Havelaar te). Og så vil jeg gerne have dig til at fortælle mig hvad du ville kalde disse produkter?  

• Hvilke andre produkter hører under den betegnelse du lige kom med?  

• Nu skal du se, jeg har taget en række billeder med af forskellige altruistiske produkter. Du skal 

dele dem i to bunker – dem som du har købt/fået – og dem som du ikke har købt.  
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• Hvilket altruistisk produkt var det første du købte/fik? Hvad er historien bag det produkt? 

• Kan du huske i hvilken rækkefølge du har købt/fået produkterne? Prøv at lægge dem i den 

rækkefølge du mener at have købt/fået dem i.  

• Hvad med det her produkt? Hvad er historien bag det? Kan du fortælle mig om hvordan du har 

det med dette produkt? 

 

• Hvilke af de altruistiske produkter, som du har købt/fået, holder du mest af?  

• Hvilke af de altruistiske produkter, som du har købt/fået, holder du mindst af?  

• Hvad er forskellen på disse produkter? 

 

• Hvis du kigger på bunken med produkter som du ikke har købt/fået, hvilke af dem kunne du 

overveje at købe? Læg dem eventuelt i en ny bunke.  

• Hvad er det der gør, at du overvejer at købe dem? 

• Mangler der nogen altruistiske produkter blandt disse billeder?  

 

Billedleg med midtpunkt  

• Vi skal fortsætte med billedkortene, for nu vil jeg gerne have dig til at placere dem ud fra dette 

midterpunkt, som skal symbolisere dig som person. Så vil jeg gerne have dig til at placere dem 

sådan at de produkter, der er ’mest dig’ skal ligge tættest på midten og dem der er ’mindst dig’ 

skal placeres længst væk. Du må gerne placere dem i rækker eller i cirkler, alt efter hvad du har 

lyst til, men billedkortene skal bare placeres i en form for skala ud fra hvor meget de er dig. 

Hvis der er nogle af produkterne der bare slet ikke er dig kan du eventuelt helt undlade at 

placere dem.  

• Mens du lægger billedkortene op vil jeg gerne have at du fortæller mig hvad du tænker. 

Hvordan giver det mening for dig at lægge dem i dette mønster? Fortæl mig om de produkter 

der ’virkelig bare er dig’. Fortæl mig om de produkter der ’virkelig ikke er dig’.  

 

Planned Prompts  

• Hvad tænker du når du hører disse udsagn (Prompts, auto-driving, udsagn):  

o Man køber altruistiske produkter for at skabe en bedre verden 

o Man køber altruistiske produkter for at få det bedre med sig selv 

o Man køber altruistiske produkter for at andre skal tænke godt om en 

o Det gør ingen forskel om man køber altruistiske eller ikke-altruistiske produkter. 
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• Hvis du skulle beskrive den typiske forbruger af altruistiske produkter, hvordan ville du så 

karakterisere denne type forbruger? Hvilke kendetegn har denne type forbrugere? Hvordan 

adskiller disse forbrugere sig fra andre forbrugere? 

 

• Hvordan ville du karakterisere den typiske forbruger af fair trade mærkede produkter, såsom 

Max Havelaar? (Prompts, auto-driving, produkt: stiller en Max Havelaar mærket te foran 

interviewpersonen) 

 

• Hvordan ville du karakterisere den typiske forbruger af smykker hvor en del af prisen går til et 

altruistisk formål? (Prompts, auto-driving, produkt: lægger billede af Pandoraled der støtter 

Kræftens Bekæmpelse foran interviewpersonen)  

 
• Hvordan ville du karakterisere den typiske forbruger af altruistiske produkter der er tæt 

forbundet med en oplevelse såsom deltagelse RoseLiv Velgørenhedskoncert der støtter 

Scleroseforeningen eller et besøg på Café Zusammen der støtter Ungdommens Røde Kors? 

(Prompts, auto-driving, produkt: lægger flier fra Café Zusammen foran interviewpersonen)  

 
• Hvordan ville du karakterisere den typiske forbruger af de lidt dyrere accessories såsom Pilgrim 

solbriller der støtter Kræftens Bekæmpelse eller Product Red Motorola mobil der støtter kampen 

mod aids i Afrika (Prompts, auto-driving, produkt: lægger billede af Pilgrim solbriller foran 

interviewpersonen) 

 

• Hvordan ville du karakterisere den typiske forbruger af mindre synlige altruistiske produkter 

såsom et sponsorbarn i BØRNEfonden eller hjemløseavisen Hus Forbi? (Prompts, auto-driving, 

produkt: lægger hjemløseavisen Hus Forbi og flyer fra BØRNEfonden foran interviewpersonen)  

 

• Hvordan ville du karakterisere den typiske forbruger af meget synlige altruistiske produkter 

såsom aids-sløjfen eller armbånd fra Støt Brysterne? (Prompts, auto-driving, produkt: lægger 

danske og amerikanske brystkræftarmbånd foran interviewpersonen) 

 

• Hvad er forskellen på de meget synlige produkter og de mindre synlige produkter? (Prompts, 

constrast question) Hvad er forskellen på de forbrugere der køber de to grupper af altruistiske 

produkter? 
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Billedleg med idealtyper 

• Jeg har også nogle andre kort med. De beskriver 3 personer, der forbruger altruistiske produkter. 

o Lasse indbetaler 150 kr. hvert halve år til Scleroseforeningen. Derudover har han et 

sponsorbarn hos SOS-Børnebyerne som han betaler 200 kr. til hver måned.  

o Ida har 2 accessories. Den ene er Pilgrim halskæde hvor overskuddet går til Læger 

Uden Grænser. Den anden accessory er en hjertering, der er lavet til fordel for 

Hjerteforeningen. 

o Julie har mange forskellige accessories fra forskellige organisationer. Hun har et 

armbånd fra Støt Brysterne, en rød sløjfe fra AIDS-Fondet, en hjertepin fra 

Hjerteforeningen, et Pandora led der støtter Kræftens Bekæmpelse, en Pilgrim 

halskæde der støtter Læger Uden Grænser, et par øreringe der støtter 

Scleroseforeningen og en nøglering fra Verdensnaturfonden.  

• Hvordan ser du dig selv i forhold til disse personer? Hvem af dem ligner du mest? Hvem af dem 

ville du gerne ligne mest? Hvem af dem har du ikke lyst til at ligne?  

• Hvis du skulle sige noget om de enkelte personer, hvad ville du så sige? Hvad synes du om 

dem? 

 

• Inden vi slutter, er der så noget der er vigtigt for dig at fortælle som vi ikke har været inde på 

omkring altruistiske produkter? Eller bare noget du har lyst til at tilføje? 

 

Demografi 

• Så her til allersidst har jeg nogle nemme spørgsmål, som er ganske hurtigt overstået:  

• Hvor gammel er du?  

• Er du gift eller har en partner?  

• Har du børn? Hvor mange børn har du?  

• Hvilken type bolig bor du i? 

• Arbejder du? Hvilket job har du?  

• Hvad er din højeste gennemførte uddannelse? 
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Bilag 3: Billedkort til interviewguide 
 

 

 
 

Sponsorbarn i en af verdens fattigste lande 
koster omkring 200 kr. om måneden hvor 
pengene går til mad, medicin og skolegang.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Giv en Ged gavebeviser fra Folkekirkens 
Nødhjælp koster 250 kr. og gør en forskel 
for en fattig familie i Etiopien.  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Ved at købe et gavebevis hos Maternity 
Worldwide sikrer man en sikker fødsel for en 
kvinde i Etiopien.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cafébesøg på nonprofit caféen Zusammen 
støtter arbejdet med sårbare børn og unge  
i Ungdommens Røde Kors 
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Som publikum ved RoseLiv 
Velgørenhedskoncert støtter man 
Scleroseforeningen med overskuddet fra 
billetten til omkring 200 kr.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Løbsdeltagelse koster 150 kr. hvor alle 
indtægter går til at forbedre vandmanglen  
i Afrika.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Product Red Armani parfume til 350 kr.  
hvor overskuddet går til kampen mod  
Aids i Afrika. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Ved at købe Max Havelaar mærkede varer  
er man med til at garantere nogle af  
verdens fattigste bønder og arbejdere en 
minimumspris for deres produkter samt 
ordentlige arbejdsforhold.  
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Ved køb af Lambi toiletpapir i oktober  
måned går der 1 kr. per solgt pakke til 
kampen mod brystkræft 

 
 

 
 
 
 

Ved køb af Herkules rugbrød og  
Grab & Go boller i oktober måned  
går der 25 øre per solgt pakke til  
kampen mod brystkræft.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ved at have sit mobilabonnement hos We 
mobile er man med til at støtte et af fem 
velgørende formål med 4 øre for hver gang 
man foretager et opkald, for hvert minut 
man taler og for hver sms man sender. 
 

 
 
 

 
 
 

Ved køb af hjemløseavisen Hus Forbi til  
20 kr. sikrer man sælgeren 8 kr. pr.  
solgt avis.  
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Ved at købe en velgørenhedssang som  
Selv en dråbe fra 1999 er man med til  
at støtte nogen af verdens udsatte,  
såsom ofrene i Kosovo. 

 

 
 
 

 
 
 

Støt Brysterne sengetøj til 199 kr. hvor  
50 kr. går til Kræftens Bekæmpelse. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kunstkalender der støtter kampen imod  
aids til 985 kr. hvor overskuddet går til 
AIDS-Fondet.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Alpakasjal der sælges af Unicef til 480 kr. 
hvor 40 % af prisen går til verdens børn. 
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Støt Brysterne undertøj fra InWear til  
350 kr. pr. sæt hvor 100 kr. går til kampen 
mod brystkræft. 

 

 
 
 

 
 
 
 

Særligt Skagen ur til 1300 kr. hvor 
overskuddet går AIDS-Fondet.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fair trade t-shirt der sælges af 
Mellemfolkeligt Samvirke til 250 kr.  
hvor overskuddet går til arbejdet  
for fair trade.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Velgørenhedsfrimærker hvor 50 øre  
går til Kræftens Bekæmpelse.  

 



Rie Lisbeth Andersen Kandidatafhandling om Symbolsk Forbrug af Altruistiske Produkter 

 

 
- 12 - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pakke med 10 kort der sælges af Unicef  
til 75 kr. hvor 40 % af prisen går til  
verdens børn. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Paraply med Unicef logo til 140 kr.  
hvor 40 % af prisen går til verdens børn. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Støt Brysterne gummistøvler fra Viking  
til 399 kr. hvor 80 kr. går til kampen  
mod brystkræft. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Støt Brysterne taske til 209 kr. hvor 
overskuddet går til kampen mod brystkræft 
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Pandora sølvcharm med sløjfe til 275 kr. 
hvor 15 % går til Kræftens Bekæmpelse.  

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Hjertering til 950 kr. hvor overskuddet  
går til Hjerteforeningen.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Øreringe til 275 kr. hvor overskuddet går  
til Scleroseforeningen.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pilgrim halskæde med logo til 190 kr. hvor 
overskuddet går til Læger Uden Grænser. 
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Product Red iPod nano til 1400 kr eller 
Product Red iPod shuffle til 350 kr.  
hvor overskuddet går til kampen mod  
Aids i Afrika. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Product Red Motorola mobil til 1400 kr.  
hvor overskuddet går til kampen mod  
Aids i Afrika. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pilgrim solbriller til 299 kr. hvor  
overskuddet går til Læger Uden Grænser. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Pilgrim nøglering med logo til 299 kr. hvor 
overskuddet går til Læger Uden Grænser.  
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Støt Brysterne armbånd til 25 kr. hvor 
overskuddet går til kampen mod brystkræft. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aids-sløjfe som manchetknapper til 475 kr. 
hvor overskuddet går til AIDS-Fondet. 

 

 
 
 

 
 

Aids-sløjfe på engangstatovering til 20 kr. 
hvor overskuddet går til AIDS-Fondet. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hjertearmbånd til 25 kr. hvor 15 kr.  
går til Hjerteforeningen og deres forskning  
i kvinders hjertekarsygdomme.   
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Hjertepin til 25 kr. hvor 15 kr. går til 
Hjerteforeningen og deres forskning i 
kvinders hjertekarsygdomme.   
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Rød aids-sløjfe til 20 kr. hvor overskuddet 
går til AIDS-Fondet 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nøglesnor med Unicef logo til 40 kr.  
hvor 40 % af prisen går til verdens børn. 
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Bilag 4: Personkort til interviewguide 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lasse indbetaler 150 kr. hvert halve år til 
Scleroseforeningen. Derudover har han et 
sponsorbarn hos SOS-Børnebyerne som  
han betaler 200 kr. til hver måned.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ida har 2 accessories. Den ene er en  
Pilgrim halskæde hvor overskuddet går til 
Læger Uden Grænser. Den anden  
accessory er en hjertering, der er lavet til 
fordel for Hjerteforeningen.  

 
 

 
 
 
 
 

Julie har mange forskellige accessories  
fra forskellige organisationer. Hun har  
et armbånd fra Støt Brysterne, en rød  
sløjfe fra AIDS-Fondet, en hjertepin fra 
Hjerteforeningen, et Pandora led der  
støtter Kræftens Bekæmpelse, en Pilgrim 
halskæde der støtter Læger Uden  
Grænser, et par øreringe der støtter 
Scleroseforeningen og en nøglering fra 
Unicef.  
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Bilag 5: Transskribering af interview med Karen  
Rie: Jamen så starter vi bare. Det første jeg gerne vil have dig til er at kigge lidt på de produkter, 
som jeg har taget med og lagt her på bordet foran dig. Der ligger nogle forskellige brystkræft 
armbånd, hvor overskuddet går til Kræftens Bekæmpelse. Der er både nogle danske Støt Brysterne 
og et enkelt amerikansk af slagsen. Så er der en flyer fra BØRNEfonden, hvor man har et 
sponsorbarn, eller det hedder vist også et fadderskab, hvor pengene går til skolegang, tøj og tag over 
hovedet. Så er der sangen Selv en Dråbe fra 1999 hvor overskuddet gik til ofrene i Kosovo. Der er 
noget te som er Max Havelaar mærket, det vil sige at det er et fair trade produkt, hvor producenten 
er sikret en ordentlig pris. Og så er der hjemløseavisen Hus Forbi hvor næsten halvdelen af prisen 
går direkte til sælgeren selv. Hvis du skulle sætte en form for betegnelse på disse produkter, hvad 
ville du så kalde dem? 
 
Karen: Så vil jeg jo kalde dem gode produkter, og gode produkter på to måder. Gode fordi de jo 
støtter gode ting men også gode fordi de internt i Danmark gør noget. Som for eksempel Hus Forbi, 
som jeg synes er et fremragende blad. Jeg synes bladet i sig selv er godt, det er journalistisk godt, 
det er godt redigeret, og det er også interessant. Så det er godt på flere måder, og det er der også 
mange af de andre ting her der er. Jeg ved for eksempel, at det der med Støt Brysterne, at Dansk 
Metal er meget aktive omkring netop den kampagne, og det synes jeg siger noget om at selv store 
stærke mænd, som det jo primært er – der er jo også kvinder der er med i Dansk Metal – men at de 
føler at det er noget der er værd at gøre noget for, så det er gode produkter for mig på flere områder. 
 
Rie: På flere områder? 
 
Karen: Ja. Det er sådan det de siger mig umiddelbart. Der er også noget af det jeg synes der er en 
anelse overfladisk. Det er sådan noget som det her armbånd. Altså jeg håber inderligt at det der 
kommer ind ved det – jeg går ud fra at man skal købe dem? 
 
Rie: Ja 
 
Karen: At det kommer sagen til gode. Men jeg synes det er en anelse sådan små smart. Jeg tænker 
også lidt på Lance Armstrong - cykelrytteren - som jo selv har lidt af kræft og formegentlig jo et 
eller andet sted – sådan noget bliver man vel ikke rask af i dag og har det vel et eller andet sted altid 
[Karen sænker stemmen og lader den sive ud mens hun siger det sidste af sætningen]. Men han 
startede sin kampagne med et gult armbånd og hele Amerika falder på røven – typisk amerikansk 
vil jeg så sige – jeg har ikke meget godt at sige om amerikanere, men det er sådan lidt 
selvpromoverende, sådan at man tænker ”nå ja ja”. Men jeg vil aldrig købe det, jeg vil aldrig støtte 
det.  
 
Rie: Nej? 
 
Karen: Det synes jeg kun er et godt produkt, men ikke et godt produkt [Karen lægger trykket på 
ordet ’godt’ den sidste gang hun siger det] 
 
Rie: Ud fra det du lige har sagt vil du så kunne kalde disse produkter for godgørende?  
 
Karen: Ikke godgørende, for det synes jeg ikke det er.  
 
Rie: Nej? 
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Karen: Jeg synes det er de fleste af dem, der er målrettet hjælp til nogen som trænger til hjælp, så 
jeg synes ikke det er godgørende i den forstand. Altså de aktiviteter som – nu kender jeg ikke meget 
til BØRNEfonden – men jeg kender noget til Unicef og jeg laver selv noget frivilligt arbejde for 
Ungdommens Røde Kors, som jeg er blevet bevidst om hvad de laver der – jeg synes det er 
fantastisk og jeg ville aldrig nogen sinde finde på at sige at det var godgørende. Det er hjælp til 
nogen, som har det svært, og vi der har så meget mere, selv de fattigste af os har så meget mere end 
de har. Så for os er det kun det at hjælpe. Det der lyder også som om BØRNEfonden er godt. Og jeg 
ved da også, at det er på mange arbejdspladser [Karen refererer til at mange arbejdspladser er fælles 
om et fadderskab hos eksempelvis BØRNEfonden]. Vi havde det også der hvor jeg arbejdede – på 
Christiansborg – der havde de også et sponsorskab. Og jeg synes det er godt og fornuftigt at gøre 
det.  
 
Rie: Hvis man ikke kan kalde disse produkter godgørende kunne man så kalde dem velgørende? 
 
Karen: Ja velgørende eller velgørenhed er bedre end godgørende, for det har sådan en – sådan for 
mine ører i hvert fald – en snert af nedladenhed. Det er sådan lidt hattedame-agtigt – ’her kommer 
vi og er så gode.’ Så jeg bryder mig sådan set ikke om godgørende. Velgørende er et bedre ord 
synes jeg.  
 
Rie: Jamen med velgørende som udgangspunkt, så vil jeg gerne have dig til at kigge lidt på en 
række kort som jeg har lavet med velgørende produkter. Til at starte med vil jeg gerne have dig til 
at kigge dem igennem og lave to bunker af dem. Den ene bunke skal indeholde de velgørende 
produkter, som du har købt eller fået af andre på et eller andet givent tidspunkt, og den anden bunke 
skal indeholde de produkter, som du aldrig har købt eller fået. 
 
Karen: Altså dem som jeg slet ikke kender overhovedet? 
 
Rie: Nej mere dem som du aldrig selv har købt eller fået af andre. Dem som du ikke har personlig 
erfaring med. Men det behøver ikke nødvendigvis at være lige netop det produkt som du ser på 
billedet – forstået på den måde at der eksempelvis er produktet ’Giv en Ged’ fra Folkekirkens 
Nødhjælp, men derfor behøver det ikke nødvendigvis være gavebevis fra Folkekirkens Nødhjælp. 
Det kan også være gavebevis fra Røde Kors på landbrugsredskaber til en landmand i en 
flygtningelejr. Alle den slags gavebeviser er derved repræsenteret ved et enkelt kort. 
 
Karen: Okay det vil jeg så lige gøre. 
 
[Stilhed mens Karen kigger bunkerne igennem] 
 
Karen: Dem der [Karen peger på den ene bunke] er nogen jeg aldrig selv – nogen af dem har jeg 
aldrig hørt om nogensinde og nogen af dem har jeg aldrig selv været i berøring med. Men dem her 
[Karen peger på den anden bunke] kender jeg til. 
 
Rie: Så synes jeg vi skal lægge dem ud på bordet, så vi kan se dem lidt bedre. [De valgte kort bliver 
lagt ud på bordet foran Karen] Fortæl om mig om det produkt som var det første du købte eller fik. 
 
Karen: Altså [Karen peger på kortet med postkort fra Unicef] Unicef er en organisation, som jeg 
selv støtter med et årligt beløb, og som jeg har været i kontakt med altid. Så det vil jo være sådan et 
produkt. Sponsorbørn [Karen peger på kortet med et sponsorbarn] er også noget som har været inde 
i min verden i lang tid og som jeg har haft kendskab til – det er ikke selv personligt at jeg støtter, 
men jeg har været med af en del der gjorde det. Jeg har været med i en sponsorering.  
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Rie: Det var på Christiansborg?  
 
Karen: Ja men også før. 
 
Rie: Ja? 
 
Karen: Så er der den økologiske del af det [Karen peger på korter med Max Havelaar mærkede 
fødevarer] fair trade og Max Havelaar. Så længe man har kunnet få det i Danmark, så har jeg også 
været optaget af det. 
 
Rie: Optaget af det? 
 
Karen: Ja. Hus Forbi [Karen peger på kortet med hjemløseavisen Hus Forbi]. Altså de hjemløses 
situation er også noget der optager mig – blandt andet fordi jeg har en farbror der har boet på 
Mændenes Hjem i Istedgade i mange år, så jeg kender det fra den led [Karen sænker stemmen og 
lader den sive ud mens hun siger det sidste af sætningen og skynder sig at pege på kortet med 
hjertearmbåndet fra Hjerteforeningen]. Så er der Hjerteforeningen, som står mig meget nær. 
 
Rie: Ja? 
 
Karen: Ja 
 
Rie: Hvad er grunden til det? 
 
Karen: Det er fordi mit barnebarn er et hjertebarn og blev opereret på Skejby Sygehus da hun var 
ganske få måneder gammel [Karen sænker igen stemmen]  
 
Rie: Ja? 
 
Karen: Og er kommet sig fint. Hun blev født med tre huller i sit lille hjerte. 
 
Rie: Ej dog 
 
Karen: Man opdagede det ved, at hun jo ikke ville spise, fordi alle de kræfter hun havde gik til at 
trække vejret. Simpelthen. Og så sagde de til min datter, at hvis hun ikke blev opereret så ville hun 
– hvis hun blev 3 år – så ville hun for eksempel ikke kunne løbe eller hoppe som andre børn. Og 
man skulle ikke regne med at hun blev meget over 18 år. Så siger man jo ”okay – operer – lige med 
det samme”.  
 
Rie: Ja 
 
Karen: Ja så Hjerteforeningen står mig også nær. Der er nogle andre produkter i den anden bunke – 
produkter fra Hjerteforeningen – men dem kendte jeg ikke noget til. Men det der har jeg set og 
kender. Og så er der de forskellige ting [Karen peger på kortet med halskæden fra Pilgrim der 
støtter Læger Uden Grænser]. Læger Uden Grænser synes jeg er en fantastisk organisation, som jeg 
støtter økonomisk med min fattige pension [Karen siger den sidste del af sætningen med en lidt 
tynd høj stemme for at indikere at hun gør lidt grin med sin egen udtalelse om pension]. Jeg synes 
de gør et fantastisk stykke arbejde, så det synes jeg er godt. Og [Karen peger på kortet med Giv en 
Ged fra Folkekirkens Nødhjælp] det der med at man skal give en ged ikke, det er selvfølgelig noget 
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jeg kender til. Jeg synes det er en lidt latterlig måde at vælge – hvad helvede skal de med alle de 
geder? 
 
Rie: [Smågriner] 
 
Karen: Men jeg kender det [Karen smågriner også, og hun hæver stemmen da hun siger resten af 
sætningen] og synes at initiativet er prisværdigt, samtidig med at jeg synes det er en anelse … 
[Karen afslutter ikke sætningen]. 
 
Rie: Den latterlige del … uddyb den 
 
Karen: Jo altså, lad os forestille os at de virkelig køber alle de geder, hvor skal de arme mennesker 
så gøre af dem?  
 
Rie: [Smågriner igen]  
 
Karen: De har jo ikke noget at leve af. Altså geder de æder det græs der er, men når der så ikke er 
mere græs hva så? Og de mennesker der får dem, de lever jo typisk i nogle virkelig fattige egne 
hvor der ikke er noget overskud til at fodre dyr med. Så udgangspunktet synes jeg er sådan lidt 
skævt. Også lidt fordi jeg ikke er så vild med Folkekirkens Nødhjælp for at sige det ligeud [Karen 
sænker igen stemmen til sidst i sætningen]. Men initiativet som sådan er prisværdigt synes jeg.  
 
Rie: Det vil sige hvis pengene gik til noget andet end? 
 
Karen: Ja så ville jeg nok synes bedre om det. Og så er der alle de forskellige ting der går til aids 
[Karen peger på kortet med brevåbneren der er formet som en aids-sløjfe] og til brystkræft – altså 
som jeg synes er en fantastisk ting at gøre det for [Karen peger på kortet med armbånd fra Støt 
Brysterne]. 
 
Rie: Det vil sige at du har mere valgt kort ud fra organisationerne …? 
 
Karen: [afbryder] Det har jeg i høj grad. Nu er det som sagt Røde Kors, som jeg har et blødt punkt 
for. Jeg har veninder, som jeg skændes meget med om, fordi de mener ikke, at man overhovedet 
skal støtte Røde Kors – altså det er hele diskussionen om Jørgen Poulsen – generalsekretærens høje 
lønninger og det fortsatte rygte om at mere end halvdelen af det beløb der kommer ind, det går til 
administration og faktisk ikke kommer de mennesker til gode [Karens stemme dør ud i slutningen 
af sætningen men er igen høj og tydelig i næste sætning]. Jeg har et blødt punkt for Røde Kors, 
fordi min mand han var – som jo var en del ældre end jeg – han var frihedskæmper og han sad i 
koncentrationslejr. Og ham og hans kammerater havde i hvert fald ikke overlevet, hvis de ikke 
havde fået Røde Kors pakker. Det ved jeg godt var en anden tid, og det kan du ikke bruge til noget i 
dag, men det kan du alligevel, fordi det sidder i dig og i dine følelser. Og nu laver jeg jo som sagt 
også noget selv for Ungdommens Røde Kors, som jeg synes gør et fantastisk stykke arbejde.  
 
Rie: Fortæl mig mere om dit frivillige arbejde 
 
Karen: Ja, jeg havde en måneds vikariat – efter jeg holdt op på Christiansborg, hvilket jeg gjorde for 
1½ år siden, eller nej det er mere siden, det er 2½ år siden – der lærte jeg en ung mand at kende 
derinde, som hed Simon. Jeg fik så senere et vikariat derinde. De ringede og spurgte mig om jeg 
ville komme og hjælpe dem en måneds tid og det gjorde jeg så, og der lærte jeg så Simon bedre at 
kende. Han siger så til mig en dag, ”når du nu bliver rigtig gammel og sådan, hvad skal du så lave?” 
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Så siger jeg ”det ved jeg ikke, det er jo slet ikke sikkert at jeg skal lave noget. Jeg har arbejdet hårdt 
hele mit liv, nu synes jeg måske [Karen afslutter ikke sætningen]. Det kan godt være at jeg slet ikke 
skal noget, men hvis jeg skulle noget, så kunne jeg måske godt tænke mig noget som Røde Kors”. 
Ikke besøgsven. Det kan jeg ikke, det ville jeg ikke kunne. Det har jeg set min mand – som døde af 
Alzheimers – han havde sådan nogle besøgsvenner – og al ære og respekt for dem, det var meget 
flot – jeg kunne bare ikke. Så det vil jeg ikke, men et eller andet andet. Så gik der cirka en halv 
time, så blev jeg ringet op af en ung mand som hed Per Rasmussen, som viste sig at være souschef i 
Ungdommens Røde Kors og han sagde ”jeg hører at du godt kunne tænke dig at arbejde i Røde 
Kors”. Så viste det sig, at Simon er næstformand i Ungdommens Røde Kors – men det vidste jeg 
ikke, da vi sad der og snakkede sammen. Jeg vidste faktisk slet ikke, at der var noget der hed 
Ungdommens Røde Kors. Jeg har levet hele mit liv uden at ane det. Jeg troede, at Røde Kors var 
Røde Kors med de forskellige aktiviteter, som de havde. Men Ungdommens Røde Kors er jo en 
selvstændig organisation med selvstændigt budget under Røde Kors. Så sagde jeg, at ”det vil jeg 
gerne”. Jeg vil gerne gøre noget, så nu kommer jeg en gang eller to om ugen oppe på deres kontor 
alt efter hvad der er tid til. Der er en 10 fastansatte unge mennesker, og der hjælper jeg til med hvad 
jeg nu end kan. Jeg har ingen fine fornemmelser, så jeg har sagt til dem derinde at ”nu må I jo sætte 
mig til det I synes, hvis det i dag er bedst at jeg gør sådan, så gør jeg det”. Og jeg har selv stor 
fornøjelse af det og jeg synes, de er dygtige. For eksempel har de omkring 19 ferielejre forskellige 
steder i Danmark hvor børn og unge – utilpassede unge hvor forældrene er alkoholiserede eller 
kriminelle – de kan komme på sommerferie. Familier der ikke har penge til at sende deres børn 
noget sted hen, de kan komme af sted der. Det anede jeg ikke. Og jeg synes det er prisværdigt, og 
det er sådan noget jeg gør. Derfor og af den anden grund støtter jeg Røde Kors meget, for de ting de 
foretager sig. Det er noget der står mig nært. Så de ting her som jeg har nævnt og de der produkter, 
som jeg har taget frem her, det er nogen af dem jeg kender og som jeg – i det omfang at jeg synes 
jeg har råd til det –så vil jeg godt støtte det økonomisk og på anden måde. Købe det også hvis jeg 
bliver præsenteret for det.  
 
Rie: Jeg havde på fornemmelsen af, at du udtog kortene og nøglesnoren mere fordi de var fra 
Unicef end på grund af selve produkterne. 
 
Karen: Det er det også. Altså selve produkterne på de forskellige kort kunne for mig godt have 
været noget andet – lige bortset fra gederne. Men det kunne lige så godt have været noget andet, 
men nu synes jeg også, at tingene også er søde. 
 
Rie: Ja? 
 
Karen: Altså, det var måske noget som jeg godt ville have købt alligevel. Men det er primært 
organisationsformen der både interesserer mig, og som er nogen, som jeg føler, at jeg kender, og 
som står mig nær. Så synes jeg måske at produkterne kommer i anden række.  
 
Rie: I anden række? 
 
Karen: Ja 
 
Rie: Der er altså ikke nogen af de her produkter – altså de specifikke produkter der er på kortene, 
som armbånd fra Hjerteforeningen – som du har købt, men du støtter organisationerne, der sælger 
disse produkter?  
 
Karen: Nej jeg har ikke købt nogen af dem. Jeg har købt en sløjfe. Den der fra AIDS-Fondet har jeg 
købt, og givet til min datter.  
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Rie: Dem man sætter på tøjet? 
 
Karen: Ja og jeg har købt. Så har jeg – nej jeg har faktisk heller ikke købt nogle af de andre. Altså 
fair trade lidt og Max Havelaar. Altså dem køber jeg, men det er jo begrænset. Det er jo på en anden 
måde. Så det er sådan det forhold, jeg ville have til de ting.  
 
Rie: Okay, du forklarede mig om hjemløseavisen Hus Forbi før, men jeg er ikke sikker på om jeg 
har fået fat i grunden til du køber Max Havelaar [Peger på kortet med Max Havelaar mærkede 
fødevarer]? 
 
Karen: Det er jo fordi jeg synes, at økologi er en fremragende ting, og det eneste rigtige man 
overhovedet kan. Når man ser på alt det gift og skidt og møg, der suser rundt. Og så fair trade også, 
fordi det foregår i et regi, hvor man forsøger, at pengene virkelig kommer til de mennesker, der har 
arbejdet med det og gør gavn de steder. Det synes jeg er en fantastisk ting. Andet kan jeg vel næsten 
ikke sige om det.  
 
Rie: Grunden til du støtter AIDS-Fondet? 
 
Karen: Jeg har haft en rigtig god kollega engang – Martin – som døde ganske ung af aids. Det 
berørte mig dybt, og jeg synes det er en ganske forfærdelig sygdom, som man kun kan støtte i 
enhver form. Og at det ikke kan lykkes at udbedre. Man hører jo fra tid til anden, at der kommer 
masser af nye tilfælde hvert år. Og det er besynderligt, at det ikke kan sive ind dybere, hvor 
forfærdeligt det er. 
 
Rie: Du mener, at der ikke er nok der donerer penge? 
 
Karen: Ja, altså til forskning og hvad man nu kan gøre. Det er jo ligesom ikke nok at sige ”jo men 
der er jo kommet en masse ny medicin som kan forlænge folks liv, men helbrede folks liv det kan 
man jo ikke finde ud af”. Så jeg synes kun, det er prisværdigt at støtte dem. Det er det, der er 
grunden til det.  
 
Rie: Støt Brysterne? [Peger på kortet med Støt Brysterne armbånd] Er det igen noget personligt? 
 
Karen: Nej, ikke udover, ja nej det er det ikke. Jeg har ikke nogen personlige oplevelser omkring 
brystkræft. Der er andre former for kræft der står mig nær, hvis man kan sige det [Karen smågriner]. 
Men det er en kvindeting. Det er en feminin ting, som man må støtte op om som kvinde. Så det er 
sådan set grunden til det. 
 
Rie: Det vil sige at du hellere ville støtte Støt Brysterne specifikt end Kræftens Bekæmpelse? Støt 
Brysterne er jo en del af Kræftens Bekæmpelse, men når du siger at det er en kvindeting?  
 
Karen: Det ville jeg nok, hvis det va r et valg jeg skulle tage. Hvis der kom en og sagde ”hvad vil du 
helst støtte – pest eller kolera?” Så blev det nok den feminine ting.  
 
Rie: Det er vigtigst for dig?  
 
Karen: Ja det er det altså. Jeg er en sej gammel feminist, og jeg synes altså – der skal ikke være 
nogen slinger i valsen – hvis ikke andre kan støtte os, så må kvinder selv gøre det. 
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Rie: Så må kvinder selv gøre det? 
 
Karen: Ja [Karen ser ikke ud som om hun har mere at sige]. 
 
Rie: Jamen så tror jeg, vi har været igennem alle de kort, som du har valgt. Hvis jeg skal samle lidt 
op, så har du lavet nogle kategorier med organisationer som AIDS-Fondet, Støt Brysterne, Unicef, 
Sponsorbørn, Fair Trade, Hjemløseavisen Hus Forbi, Hjerteforeningen, Læger Uden Grænser, 
Ungdommens Røde Kors og det med gavebeviser. 
 
Karen: [afbryder] Folkekirkens Nødhjælp  
 
Rie: Hvilke af dem holder du mest af? Hvilke af dem står dig nærmest? 
 
Karen: Må jeg sige flere af dem, eller skal jeg give et slag på tasken med en rækkefølge? 
 
Rie: Du må gerne komme med en rækkefølge hvis du kan 
 
Karen: Jamen det vil være – af rent personlige grunde – Hjerteforeningen. Det vil være 
Hjerteforeningen og så vil det være sponsorbørnene, for jeg synes, at børns vilkår er så elendige. 
Man korser sig jo, når man ser hvordan de lever. Altså, nu har jeg netop sagt farvel til en sød ung 
kvinde, som arbejdede i Ungdommens Røde Kors, som skal til at lave noget selvstændigt 
hjælpearbejde i Kenya. Hende og en anden pige starter noget op, sådan noget hjælpearbejde, hvor 
de vil tage sig af børn der lever på lodsepladser. Lodsepladser? Altså hvordan? Når jeg ser på mit 
eget velfungerende barnebarn [Karen vender sig rundt og peger på et billede af en lille pige, der står 
på bordet ved siden af den lænestol hun sidder i] og tænker skulle hun leve på en lodseplads? Altså, 
det kan man slet ikke. Så det vil være en anden prioritet [Karen peger på kortet med 
sponsorbørnene]. Så ville de forskellige kræftformer komme, aids tror jeg, og så som organisation 
Røde Kors og Læger Uden Grænser – de står for mig meget tæt sammen – Unicef og Folkekirkens 
Nødhjælp. Økologien synes jeg alligevel hører hjemme, fair trade hører hjemme et lidt andet sted 
fordi det er en lidt anden ting. Godt nok går pengene – hvis man støtter – til nødlidende, men det er 
alligevel en business. En der har – for mig i hvert fald – et mere businessagtigt præg end de andre 
ting. Jeg ved godt, at der også sidder nogen og sørger for salget, og at der bliver pakket, og der 
bliver gjort ved, men det er tydeligere på de steder end, det er på det andet. Så derfor synes jeg ikke 
rigtigt, jeg kan snakke om det i samme moment. Og derudover så kommer altså hjemløse, og man 
siger måske ”hov hvorfor ikke vores egne hjemløse – hvorfor de andre?” Nej, fordi det burde der 
være nogen herhjemme, der tog sig af. For eksempel den til enhver tid siddende regering. Nu har 
der siddet en regering i 8 år, og det er ikke blevet bedre. Tværtimod. De sidder rundt omkring alle 
vegne og tigger, og det er en skandale. Men det føler jeg ligesom, at jeg giver til gennem mine 
skatter. Når jeg går og har en 20krone i hånden, så giver jeg også til det der. Jeg giver også til det, 
men jeg føler faktisk, at det ikke er mit ansvar. Det er noget vores samfund skulle tage sig af. Så det 
synes jeg ligesom. De to ting er lidt ligesom i andre kategorier. De andre er jo ligesom decideret 
hjælp til at folk skal – jamen så kan du sige ”jamen hvorfor ikke også Hjerteforeningen, det er også 
noget herhjemme, det burde jo også kunne komme ind under sygehusenes behandling og sådan 
noget?” Men det har jeg et blødt punkt for [Karen smågriner]. det har jeg et personligt blødt punkt 
for, så det vil jeg ikke diskutere på den måde.  
 
Rie: Okay 
 
Karen: Men det er gode sager. Det er gode sager alle sammen, og det er godt, at der er behjertede 
mennesker, der har lagt så meget energi. Jeg synes også, de skal have løn for det. Jeg hører slet ikke 
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til dem, der lod mig hidse mig op over generalsekretæren i Røde Kors – hans høje løn. Hvis du vil 
have nogle mennesker, der kan noget, så er du også nødt til at betale for det. Du får ikke noget der 
er godt, hvis du ikke vil betale for det. Det er hovedreglen. Så findes der ganske få helgener i denne 
verden, men de er så få, at du kan ikke bygge noget op på dem. Og det batter heller ikke noget. Der 
er nødt til at være noget business over det. Så sådan er det.  
 
Rie: Ja 
 
Karen: Ja [Karen ser ikke ud som om hun har mere at sige]. 
 
Rie: Så giver jeg dig bunken med de kort, du ikke valgte at lægge ned på bordet her, og skal jeg 
have dig til at kigge dem igennem igen, og have dig til at overveje, om der er nogen af dem, som du 
kunne overveje at købe?  
 
Karen: [tager bunken med kort og kigger dem igennem] Den der RoseLiv eller RoseLife eller 
hvordan det udtales, hvor man støtter Scleroseforeningen, det er fint. Jeg kender det ikke, jeg har 
aldrig hørt om det. Scleroseforeningen. Det er sikkert prisværdigt, men det siger mig ikke rigtig 
noget. Det er en frygtelig sygdom, det ved jeg og man kan kun håbe på, at den kan få den hjælp som 
[Karen afslutter ikke sætningen]. Men så bevæger vi os ud i mange andre, som sikkert kunne være 
[Karen afslutter igen ikke sætningen]. Er den her så bedre end AIDS-Fondet? Du kan ikke have 
dem alle sammen. Så er der også landsforeningen SIND, for de psykisk syge. Hvor er det der støtter 
dem? Det var der vist ikke noget af?  
 
Rie: Nej de er ikke med. 
 
Karen: Nej, men der er måske også nogle produkter, der gør det også, det ved jeg ikke noget af. 
Men hvor skal grænsen så være. Man kan jo ikke støtte det alt sammen. Ofrene for Kosovo [Karen 
læser højt fra kortet med sangen Selv en Dråbe] det synes jeg er fint. Jeg synes det er flot, at der er 
kunstnere, der stiller sig op og vil gøre sådan noget gratis. Men det er [Karen afslutter ikke 
sætningen] ja jeg ved ikke.  
 
Rie: Det er heller ikke fordi du behøver at vælge flere. Det var bare for at finde ud af, om der var 
nogle af de tilbageværende produkter, der tiltalte dig.  
 
Karen: Kvinderne i Etiopien ville jeg også støtte, hvis der kom nogen til min dør ved en indsamling. 
Så ville jeg støtte det. Ligesom jeg har støttet Røde Kors i dag. De har været her. Så det vil jeg gøre. 
Helt klart et prisværdigt initiativ, som [Karen afslutter ikke sætningen]. Hvor kommer det egentlig 
fra?  
 
Rie: Det er en dansk forening der laver gavebeviser – ligesom Giv en Ged konceptet – hvor man 
køber en sikker fødsels for en kvinde i Etiopien. De lancerede dem op til Mors Dag, så man i stedet 
for at købe blomster eller lignende til sin mor i stedet købte sådan et gavebevis.  
 
Karen: We mobile? 
 
Rie: Ja det er et mobilabonnement, hvor man er med til at støtte en af 5 velgørende organisationer. 
Overskuddet går til disse organisationer, så når man ringer eller sender beskeder, så går der 4 øre til 
den velgørende organisation man har valgt. 
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Karen: Dem har jeg heller aldrig hørt om, men det er da sikkert også fornuftigt nok. Rugbrødet er 
brystkræft? [Karen sidder med kortet der viser, at Kohberg støtter Støt Brysterne med 25 øre per 
solgt pakke rugbrød i oktober måned] Det er Støt Brysterne. Det kendte jeg ikke. Det vidste jeg 
ikke. Det er kun i oktober måned. Så det er specielt målrettet, så tager man en måneds promotion, 
og sælger ud af det, for der kan man faktisk tjene nogle penge på selv. Det er sådan en anelse 
usmageligt. 
 
Rie: Det synes du er usmageligt? 
 
Karen: Ja en anelse faktisk. 
 
Rie: Ja? 
 
Karen: For hvorfor dog ikke i november? Eller op til jul? Jeg ville da synes der var mere go i det, 
hvis det var op til julemåneden, der skal folk have julefrokoster, og der skal folk sagtsuseme have 
noget rugbrød til. Så vil der jo blive solgt mere end i oktober måned, hvor der er efterårsferie hvor 
alle ungerne er hos bedstemødre og på ferie i udlandet. Så bliver der ikke spist så meget rugbrød.  
 
[Karen kigger videre i bunken]  
 
Karen: Kræftens Bekæmpelse velgørenheds [Karen afbryder sig selv og peger på kortet med Støt 
Brysterne velgørenhedsfrimærker]. Er det postvæsenet der står bag den?  
 
Rie: Ja, det er i samarbejde med Post Danmark, hvor man så betaler 50 øre ekstra for sine 
frimærker, og de penge går til Støt Brysterne. 
 
Karen: Det er jo godt nok. Det synes jeg nu ikke man bliver præsenteret for. De siger ikke noget om 
at købe det, når man står og skal købe frimærker. 
 
Rie: Du tænker på når du er på posthuset? 
 
Karen: Ja det synes jeg da ikke, jeg er blevet spurgt om.  
 
[Karen kigger videre i bunken]  
 
Karen: Røde Kors vandløb.  Ja det er også godt. Det ville jeg gerne støtte, men så skal jeg ud at løbe 
og det kan jeg ikke. Så er sådan noget her, Product Red iPod. Hvad er nu [Karen afslutter ikke 
sætningen]. Det ved jeg ikke hvad er for noget. Aids i Afrika? 
 
Rie: Ja det er forsangeren i U2, der har lavet et koncept med en hel række produkter. 
 
Karen: [afbryder] Nå Bono. Bono? 
 
Rie: Præcis, som har lavet et koncept med en hel række produkter, hvor overskuddet går til 
bekæmpelse af aids i Afrika.  
 
Karen: Nå okay. Hjerteforeningen [Karen er videre til næste kort med en hjertering fra 
Hjerteforeningen], ja det er også kun fordi jeg ikke kendte det, men det er rigtig godt. Det er rigtig 
godt. Kræftens Bekæmpelse, det er oven i købet sødt [Karen sidder med kortet med Støt Brysterne 
sengetøj]. AIDS-Fondet ja [Karen lægger kortet med kunstkalenderen hvor overskuddet af salget 
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går til AIDS-Fondet] men det er også sådan en kalender der. Det er også sådan lidt vældig 
kommercielt ikke? Det er jo godt, at det bliver gjort, og der kommer nogle penge ind, men hvor 
meget får man egentlig ud af det? 
 
Rie: Altså hvor stor en del af beløbet der går til AIDS-Fondet? 
 
Karen: Ja og hvor meget får man egentlig solgt? Er det egentlig mere sådan en tom gestus? Fordi 
hvor mange sælger man? Hvor mange kunstkalendere sælger man? Altså er det noget der batter 
noget? Ja for ellers er det jo noget der [Karen afslutter ikke sætningen]. Hvor det er nemt at være 
godgørende, hvis der ikke kommer noget ud af det. Så siger man jo ”den der forretning, det er en 
fed forretning, de støtter derinde, så der går vi ind og handler”. Hvor meget kommer der ud af det? 
Det er jo spørgsmålet. 
 
[Karen kigger videre i bunken]  
 
Karen: Aids i Afrika [Karen sidder med kortet med en Product Red Motorola mobil]. Er det også 
Bono og hans folk? 
 
Rie: Ja det er det 
 
Karen: Ja og den her [Karen sidder med kortet med Product Red Armani parfume]. Jamen det er da 
fint [Karen lyder ikke som om hun mener det er fint]. Det ville da se smukt ud, hvis der på 
årsregnskabet var et beløb, men det er da [Karen afslutter ikke sætningen]. Det er da dejlige ting, 
det er dejlige produkter han laver. Jeg er en stor Armani fan [Karen griner] men måske ikke lige 
sådan. Men jeg har ikke set det der før. 
 
Rie: Det virker stadig som om, at det er sagerne bagved du fokuserer på. Du giver ikke så meget for 
produkterne? 
 
Karen: Nej ikke altid. Det gør jeg faktisk ikke. Altså den her med rugbrødet [Karen peger på kortet 
med Kohberg rugbrød] det synes jeg er et godt eksempel. Det er en nem ting, men organisationerne 
er gode. Altså langt de fleste af dem. Nogle af dem kender jeg ikke meget til, men langt de fleste af 
dem er gode. Og jeg synes det er så prisværdigt, at der er nogen der på den måde altså vil kaste sig 
ud i det og få noget ud af det. Altså det synes jeg. Kan du bruge noget af det jeg siger? 
 
Rie: Ja helt bestemt. Bare fortsæt. 
 
[Karen siger dog ikke mere til dette emne] 
 
Rie: Okay så skal vi have fat i billedkortene igen, for nu vil jeg gerne have dig til at placere dem ud 
fra dette midterpunkt her på gulvet, som skal symbolisere dig som person. Så vil jeg gerne have dig 
til at placere dem sådan at de produkter, der er ’mest dig’ skal ligge tættest på midtpunktet og dem 
der er ’mindst dig’ skal placeres længst væk. Du må gerne  placere dem i rækker eller i cirkler, alt 
efter hvad du har lyst til, men billedkortene skal bare placeres i en form for skalaud fra hvor meget 
de er dig. Hvis der er nogle af produkterne, der bare slet ikke er dig, kan du eventuelt helt undlade 
at placere dem.  
 
Karen: Taler vi så her de enkelte produkter eller organisationerne igen?  
 
Rie: Nej, ideen er nemlig, at jeg gerne vil have dig til at lægge kortene ud fra produkterne. 
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Karen: Okay det vil jeg prøve så. Hvordan kan man se hvilken en, der er tættest på? Skal de lægges 
i en stjerne, som når man lægger kabale eller hvordan?  
 
Rie: Du må helt selv om hvilket mønster du lægger kortene, det må være en stjerne, cirkel, lige 
linjer eller hvad du end føler mest for – bare du differentiere mellem dem der er mest dig og mindst 
dig.  
 
[Karen bruger nogle minutter på at lægge kortene ud fra midterpunktet. Hun bruger ikke alle kort] 
 
Karen: Okay, det tror jeg var det. 
 
Rie: Du har lagt dem i en stjerne kan jeg se [jf. bilag 6]. 
 
Karen: Ja skulle jeg ikke det? 
 
Rie: Du måtte lægge dem helt som du havde lyst til, men en stjerne er ganske fint. Så skal jeg bare 
lige være sikker på om alle stjernens arme skal være lige tæt på midterpunktet? 
 
Karen: Nej, de 4 arme der ligger vinkelret ud fra midtpunktet er tættere på en de 4 arme der ligger 
på midtpunktets hjørner.  
 
Rie: Okay, det vil sige at det er produkterne fra Hjerteforeningen, Læger Uden Grænser, Dansk 
Røde Kors og fadderskabet med sponsorbarnet, der ligger tættest på midterpunktet? 
 
Karen: Ja 
 
Rie: Og så er det Støt Brysterne, Kræftens Bekæmpelse, AIDS-Fondet og Unicef der ligger lidt 
længere fra midterpunktet? 
 
Karen: Ja 
 
Rie: Jeg nævner dem som organisationer, fordi jeg kan se at du har lagt flere produkter fra den 
samme organisation ovenpå hinanden. Betyder det, at de ligger lige langt fra midterpunktet? 
 
Karen: Jeg har prøvet at lægge dem i den rækkefølge, som jeg synes [Karen afslutter ikke 
sætningen]. Sådan at det inderste er det vigtigste.  
 
Rie: Så jeg kan godt sprede dem ud, så de ligger på en lige linje væk fra midterpunktet? 
 
Karen: Ja. 
 
Rie: Okay, det gør jeg så for at have et bedre overblik. 
 
Karen: Jeg har lagt dem efter hvis jeg nu kom og skulle købe dem, så var det i den rækkefælge, jeg 
ville købe dem.  
 
Rie: Præcis. Helt fint. Det vil sige, at når vi taler om Hjerteforeningen, så ville du helst købe deres 
hjertearmbånd, derefter deres hjertering og til sidst deres hjertepin? 
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Karen: Ja. 
 
Rie: Fortæl mig om grunden til at du helst ville købe hjertearmbåndet.  
 
Karen: Jo men de 2 – armbåndet og ringen – synes jeg er sådan noget varerne noget, som man 
kunne have. Sådan en pin der, den ville jeg formegentlig miste på et eller andet tidspunkt. Og så 
kunne den sådan set være lidt lige meget. 
 
Rie: Ja? 
 
Karen: Den er sådan mindre betydende. Fint nok at den kan sælges, men egentlig er det en lidt 
overflødig ting.  
 
Rie: Men det ville sige at armbåndet og ringen kunne du finde på at købe og selv gå med? 
 
Karen: Ja det kunne jeg. Jeg synes, det er sødt og når folk spurgte om det, så ville jeg sige ja det er, 
det har jeg købt der, fordi det vil jeg støtte, for det betyder noget for mig.  
 
Rie: Ja? 
 
Karen: Det ville jeg sikkert også sige om det lille hjerte der [Karen henviser til hjertepinen], men 
jeg ville hellere give et større beløb og så købe noget andet [Karen henviser formegentlig til at 
Hjertepinen kun koster 25 kr.] og give lidt mere for varerne.  
 
[Karen ser ikke ud som om hun har mere at sige om produkterne fra Hjerteforeningen]  
 
Rie: Hvis vi går over til den anden vinkelrette arm i stjernen, hvor du har lagt produkter fra Læger 
Uden Grænser, som alle er lavet af Pilgrim, så synes du at halskæden er den mest interessante, så 
kommer solbrillerne og til sidst nøgleringen? 
 
Karen: Ja jeg kan ikke give sådan noget dybere. Men jeg synes det er søde ting, og jeg synes at det 
repræsenterer det det er. Og det er den rækkefølge jeg vil købe dem i. 
 
[Karen ser ikke ud som om hun har mere at sige om produkterne fra Læger Uden Grænser] 
 
Rie: Så har vi den tredje vinkelrette arm i stjernen med produkterne fra Røde Kors, hvor du har lagt 
Café Zusammen fra Ungdommens Røde Kors tættest på og Vandløbet lidt længere fra 
midterpunktet.  
 
Karen: Jeg har nu ikke taget det så meget for caféen som sådan, men for Ungdommens Røde Kors. 
Jeg synes, det er værdifuldt. Og jeg har en fornemmelse af, at når man starter der, så vil man 
fortsætte, når man bliver rigtig voksen. Og så over i Vandløbet, som en naturlig fortsættelse.  
 
Rie: Så Vandløbet er repræsentant for det voksne Røde Kors? 
 
Karen: Ja som den voksne del af Røde Kors. Ja sådan har jeg opfattet det. 
 
Rie: Du har derfor lagt Ungdommens Røde Kors tættest på 
 
Karen: [afbryder] Ja det er der de starter, man skal jo kravle før man kan gå. 
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Rie: Så lige denne arm er igen mere organisationen, end det er de specifikke produkter? 
 
Karen: Ja. Altså om jeg drak en kop kaffe i Café Zusammen, eller om jeg gjorde det i 
Hjerteforeningens cafe [tror ikke der eksisterer en Hjerteforeningen café men at det bare var et 
fiktivt eksempel] det synes jeg ville være ligegyldigt i den sammenhæng.  
 
[Karen ser ikke ud som om hun har mere at sige om oplevelserne fra Røde Kors] 
 
Rie: Så den sidste vinkelrette arm i stjernen er sponsorbarnet, det er hjemløseavisen, og det er fair 
trade produkterne. 
 
Karen: Ja og det er ud fra den grund, som jeg gav før, at jeg synes – især det sidste det ligger både – 
sådan set også med Hus Forbi – at det er en lidt anden ting. Det er en samfundsopgave. Og det 
synes jeg sådan set også, at det er fint at forretningerne sælger de der produkter [Karen henviser til 
Max Havelaar mæ rkede produkter] fra deres egne forretninger, men det er en lidt mere kommerciel 
ting. Begge dele som er fornuftige og gode, men som ikke rigtig kommer ind under – synes jeg jo 
nok – velgørenhed på sammen måde. 
 
Rie: T-shirten med skriften fair trade, som du har placeret i denne arm, men som ligger længst væk 
fra midtpunktet – er det selve t-shirten du kunne finde på at købe? 
 
Karen: Nej, den hører sammen med det andet [Karen mener den repræsenterer fair trade konceptet 
generelt]. 
 
Rie: Er der forskel på de 4 arme der går ud fra stjernens midterpunkt? 
 
Karen: Nej det er der sådan set ikke. Altså, de er tæt på. Det er nogle der er tæt på midterpunktet, 
men om den ene arm lå et andet sted, det ville være lige meget.  
 
Rie: Okay, hvis vi så går videre til de arme der ligger ud fra stjernens hjørner, så ligger der i den ene 
arm et kort med sengetøj fra Støt Brysterne og i den anden arm 
 
Karen: [afbryder] Ja men der står Kræftens Bekæmpelse på det ene kort og Støt Brysterne på det 
andet. 
 
Rie: Okay, så denne arm repræsenterer Støt Brysterne og den anden arm Kræftens Bekæmpelse? 
 
Karen: Ja, det er jo to sider af samme sag, men jeg synes alligevel at det er to forskellige ting.  
 
Rie: Det er også helt fint. Men fortæl mig om grunden til rækkefølgen af Støt Brysterne produkter i 
denne arm. Armbåndet tættest på midterpunktet, undertøjet i midten og gummistøvlerne længst fra 
midterpunktet?  
 
Karen: Armbåndet synes jeg er en nem lille ting at have på. Det er noget, som du lettere ville kunne 
forholde dig til end hvis du skal ud og stå i en forretning og lede imellem undertøj og gummistøvler 
og alt sådan noget: Så kan du nemt komme til at be [Karen afbryder sig selv midt i et ord]. Så kan 
du jo lige så vel, ja fint at det går til det, men hvor meget går til det? Jeg synes du har et bedre fokus 
på, når det ikke er sådan nogle voldsomt store ting.  
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Rie: Vil det sige at de små ting er bedre? 
 
Karen: I den sammenhæng. Jeg ved godt, det er noget andet. Jeg havde et andet synspunkt ovre 
omkring Hjerteforeningen, men det er på en anden måde alligevel.  
 
Rie: Ja? 
 
Karen: Jeg synes det andet der er [Karen peger på kortene med de dyrere produkter fra Støt 
Brysterne] sådan lidt vel smart måske. 
 
Rie: Smart? 
 
Karen: Ja. 
 
Rie: Smart på en negativ måde? 
 
Karen: Ja, lidt. Så derfor har jeg bare gjort sådan.  
 
[Karen ser ikke ud som om hun har mere at sige om produkterne fra Støt Brysterne] 
 
Rie: Okay, hvis vi så går videre til den næste af armene, der ligger ud fra et hjørne af stjernen, så er 
der produkter fra AIDS-Fondet med aids-sløjfen tættest på midterpunktet, med Skagen uret 
 
Karen: [afbryder] Der var også nogle flere fra AIDS-Fondet. Der var en engangstatovering og nogle 
manchetknapper og sådan noget, men det synes jeg altså ikke er det samme, altså så bliver det for 
kommercielt. 
 
Rie: Men aids-sløfjen og Skagen uret hvor en del af overskuddet går til AIDS-Fondet, de er ikke 
lige så kommercielle?  
 
Karen: Uret er jo nok, men jeg synes alligevel, at det er en nyttig ting. 
 
Rie: Ja?  
 
Karen: Ja. 
 
Rie: Så man kunne lige så godt købe et Skagen ur, hvor en del af overskuddet går til AIDS-Fondet, 
som at købe et ganske almindeligt ur? 
 
Karen: Ja det synes jeg.  
 
Rie: Kan man så sige at det er en form for substitution? Hvis man alligevel ville have købt et ur? 
 
Karen: Ja netop. 
 
[Karen ser ikke ud som om hun har mere at sige om produkterne fra AIDS-Fondet] 
 
Rie: Så er der armen med produkter fra Unicef, hvor du har postkortene tættest på midterpunktet, 
sjalet som den næst tætteste på midterpunktet, paraplyen som den næste og nøglesnoren længst væk 
fra midterpunktet.  
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Karen: Ja jeg må sige, at jeg slet ikke var klar over, at de lavede så mange produkter. Men altså, jeg 
synes at kortene er en god ting. Nu holder jeg selv meget af at skrive, jeg skriver breve til gud og 
hver mand. Jeg sender julekort ud – og jeg betaler også for dem. Jeg er ikke en af dem der bare 
modtager dem, jeg betaler også for dem [Karen smågriner] og skriver ud til folk. Og jeg synes det er 
en god reminder, fordi jeg selv vender og ser hvor kommer det fra det her? Så det synes jeg er en 
rigtig god ting at gøre på den måde. Det er en god måde at annoncere på synes jeg. Og de andre ting 
er bare søde og gode ting.  
 
Rie: Søde og gode ting? 
 
Karen: Ja som støtter noget godt. Der er ikke nogen dybere mening i det. 
 
Rie: Kan man igen sige  at sjalet, paraplyen og nøglesnoren er en form for substitution? Hvis man 
alligevel stod og manglede en paraply så kunne man lige så godt købe en fra Unicef? 
 
Karen: Ja præcis. 
 
[Karen ser ikke ud som om hun har mere at sige om produkterne fra Unicef] 
 
Rie: Okay så er der til sidst kortet med Giv en Ged fra Folkekirkens Nødhjælp, som ligger lidt 
anderledes end de andre kort i stjernen. Det ligger sådan midt mellem en vinkelret arm og en 
hjørnearm 
 
Karen: [afbryder] Ja det er jo nok fordi [Karen afslutter ikke sætningen]. Den skulle nok have ligget 
på siden af den vinkelrette arm der [Karen peger ned på den vinkelrette arm med sponsorbarnet, 
hjemløseavisen og fair trade produkterne]. 
 
Rie: Sådan her? [flytter kortet med Giv en Ged hen ved siden af kortet med hjemløseavisen Hus 
Forbi – jf. billede af Karens stjerne i bilag 2]  
 
Karen: Ja, jeg mener nemlig også – som jeg sagde – jeg synes at [Karen afslutter ikke sætningen]. 
For det første, at jeg ikke bryder mig særlig meget om Folkekirkens Nødhjælp, men jeg ved at de 
gør et stort stykke arbejde. Jeg er ikke troende og jeg bryder mig ikke om deres holdninger. 
 
Rie: Så det er den kristne overbevisning 
 
Karen: [afbryder] Ja. 
 
Rie: Som du ikke er så glad for?  
 
Karen: Ja og jeg synes som sagt – altså alle de geder? Hvor kommer de også fra? Ved vi at det er 
sunde dyr de får? Køber de dem overhovedet? Jeg synes aldrig rigtig man nogensinde har set, at de 
er kommet i strømme vel? [Karen smågriner] Afsted til der hvor de skulle hen ikke? Så jeg synes at 
initiativet er godt, det er derfor kortet er der. Fordi initiativet med at man vil give noget som er 
nyttigt er godt. Det kunne også have været [Karen afslutter ikke sætningen]. Måske kunne de have 
gravet en brønd? 
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Rie: Ja de forskellige organisationer der udbyder disse gavebeviser har også forskellige ting. Der er 
nogle der udbyder brønde, en hønsegård, forskellige ting for at få dem i gang, mange forskellige 
gavebeviser. 
 
Karen: Ja ja, altså jeg var blevet slemt ulykkelig, hvis der var nogen, der var kommet og havde givet 
mig nogle geder. Jeg ville ikke vide hvad jeg skulle stille op med dem. Men jeg synes initiativet er 
godt. Men det der kommer ud af initiativet er en anelse overflødigt. Så det er det.  
 
[Karen ser ikke ud som om hun har mere at sige om Giv en Ged]. 
 
Rie: Okay, så har vi været alle produkterne i stjernen igennem. Så tager jeg lige et billede af den, så 
jeg kan huske hvor de forskellige produkter ligger.  
 
Rie: Jeg har også nogle andre kort med, som du skal se her. Det er 3 kort der beskriver 3 forskellige 
personer og deres forbrug af altruistiske produkter. Og du skal starte med at læse dem.  
 
Karen: Okay 
 
[Stilhed mens Karen læser] 
 
Karen: Ja. 
 
Rie: Okay, hvis du nu skulle se dig selv i forhold til disse personer? 
 
Karen: Så ville jeg nok umiddelbart høre hjemme under Lasse. Dermed siger jeg ikke, at de ting 
som Lasse støtter  
 
Rie: [afbryder] Det er ikke så vigtigt hvad han støtter. 
 
Karen: Nej, for det ville det nok ikke være. Men jeg tror nok, at det ville være den, måske med en 
hældning over imod Ida. 
 
Rie: Ida som har de personlige relationer til produkterne? 
 
Karen: Ja. Julie synes jeg jo er meget typisk, for hun vil edderbukkeme gerne være god. 
 
Rie: Ja? 
 
Karen: Og det er hun så også ikke? Altså, der er ingen ende på hvad hun støtter, men hvad hun 
egentlig står for, det kan man jo sådan set ikke regne ud. Om det ene betyder noget for hende eller 
noget andet. Hun kunne jo sådan set lige så godt have støttet de Konservative og astronauter til 
månen ikke? Det ville hun jo formegentlig også have gjort, hvis der lige kom nogen og sagde at 
[Karen afslutter ikke sætningen]. Hun er sikkert en vældig sød pige, men jeg synes det er 
fuldstændig ude i hampen.  
 
Rie: Det er ude i hampen?  
 
Karen: Ja det er det, synes jeg. Organisationerne vil jo synes det er godt. 
 
Rie: Ja? 
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Karen: Fordi de får nogle penge ind for det, men jeg tror ikke, at Julie vil stille spørgsmålstegn ved 
hvor de penge så går hen. Det vil hun nok ikke. 
 
Rie: Nej? 
 
Karen: Hun har som så mange andre, når man bliver stoppet på gaden af nogen af de der søde unge 
mennesker – nogen gange har man på fornemmelsen af at de næsten bliver forskrækket hvis man 
siger ”ja jeg vil gerne – hvad vil du spørge mig om?” Så bliver de sådan helt ikke? For hvad er det 
egentlig de står og spørger om? Halvdelen af dem tror jeg ikke selv ved det. Jo de er ude, fordi de 
ved hvad det er for en organisation, men den dybere mening med det, det tror jeg ikke de tænker 
over. Det tror jeg heller ikke Julie vil gøre. De 2 første der [Karen henviser til Lasse og Ida] synes 
jeg jo er sympatiske – og hvor jeg selv hører hjemme, altså vil jeg tro er Lasse med lidt mere over 
imod Ida. 
 
Rie: Du sagde at Julie var typisk? 
 
Karen: Ja for jeg tror, der er mange, der vil gøre sådan.  
 
Rie: Der er mange der bruger produkterne på den måde? 
 
Karen: Ja det tror jeg. Så kan de sige ”de der øreringe hvor er de søde” – ”ja de støtter 
Scleroseforeningen” og så får hun også lidt goodwill på den måde. 
 
Rie: Så får Julie goodwill? 
 
Karen: Ja det tror jeg 
 
Rie: Er det derfor hun køber produkterne? 
 
Karen: [Holder en længere pause] lidt tror jeg.  
 
Rie: Kun lidt? 
 
Karen: Ja det tror jeg. Jeg giver hende lidt credit for det [Karen smågriner]. Ja men så tror jeg.  
 
Rie: Nu sagde du, at Julie kun gjorde det for at få lidt goodwill – tror du der er nogen der gør det for 
at få meget goodwill? 
 
Karen: Altså, jeg tror ikke, der er nogen af dem, der køber disse ting – nu siger jeg køber – at de gør 
det fordi de synes at ”det er edderbukkeme pænt, det kan jeg ikke leve uden, det må jeg have” – det 
tror jeg ikke de gør. Jeg tror, de køber det fordi de et eller andet sted gerne vil være gode. Det tror 
jeg gerne de vil. Og de vil gerne gøre noget for at støtte [Karen holder en længere pause]. Men jeg 
tror ikke, ahh nu tabte jeg lige tråden.  Jeg tror kun at en som Julie – mange som Julie – der støtter 
hele spektret, de skænker ikke en tanke hvad det er det går til. Dybest set. De giver nogle penge og 
de får noget – fordi det forventer de også at få, når de giver nogle penge. 
 
Rie: Så skal de også have noget igen?  
 
Karen: Så skal de også have noget igen.  
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Rie: Ja? 
 
Karen: Og så er det jo fint nok, altså nogle af de der ting er jo søde ting. Men hvordan det ser ud så 
det tror jeg ikke [Karen afslutter ikke sætningen]. Jeg tror bare mere, de forventer at få noget igen.  
 
Rie: Så det er måske lidt for syns skyld? 
 
Karen: Ja det tror jeg. Det er lidt en show case. 
 
Rie: Og der er mange der er på den måde? Siden du sagde typisk? 
 
Karen: Ja det tror jeg. Ja for ellers tror jeg ikke organisationerne kunne eksistere sådan set.  
 
Rie: Så ville de ikke få solgt produkterne eller? 
 
Karen: Nej det ville de ikke. Jeg har ingen fornemmelse af [Karen afslutter ikke sætningen]. Jeg 
aldrig set nogen regnskaber for nogen af de organisationer, så jeg ved ikke hvor stor en del af deres 
budget der er bygget op om de ting, som de sælger, men jeg kunne forestille mig at det var en ret 
stor del. 
 
Rie: Det er en god business for organisationerne? 
 
Karen: ”Vil du støtte det?” ”Ja hvad får jeg igen?” ”Du får en Pilgrim halskæde” ”Nå ja det er fint 
for det er Helena Christensen” – det støtter hun også ikke, og hun er en sej pige, det ved vi godt og 
tralulalej og så er det godt nok. Du får noget igen, der ligesom er noget ikke? Bono – al ære og 
respekt for ham – han giver jo væk. Meget. Men han får så sandelig også selv noget igen. Men er 
det solbriller du køber – nu ved jeg godt at jeg tog nogle solbriller fra også – men er det nogen af 
dem som han bruger, som han jo også sælger så, ”nå ja, det er nogen han bruger, så er det godt”. 
 
Rie: Så det har mere noget med ham at gøre?  
 
Karen: Det ville jeg tro i en vis udstrækning at det var. Altså hvis du har set nogen der har – lige så 
vel som Lance Armstrong, der er ude med sit gule armbånd ikke? Men du ville da ikke købe det i 
samme grad, hvis han ikke havde gået med det? Ville du?  
 
Rie: Nej det ville man måske ikke. 
 
Karen: Altså mange ville ikke. Så det betyder da noget. Altså hvem der står for det, fordi så har du 
en fornemmelse af [Karen afslutter ikke sætningen]. Altså, den kongelige porcelænsfabrik ikke? 
Eller hvad hedder det, det der fine porcelæn de bruger? Ikke musselmalet men det andet meget fine?  
 
Rie: Flora Danica? 
 
Karen: Flora Danica ikke? Jamen det er noget majestæten også bruger ikke? Jamen så er det jo 
godt. 
 
Rie: Så er det det vi køber? 
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Karen: Så er det det vi køber til Onkel Peters guldbryllup, eller hvad det nu kan være ikke? Åhh 
jamen så står der også, at der går 100 kr. til – det kan der vel godt blive ud af Flora Danica – til 
Kræftens Bekæmpelse eller Røde Kors eller sådan noget. Det er fint, fordi det er dog alligevel 
majestæten, der står bag det ikke? Sådan tror jeg det hænger sammen for mange mennesker. Og det 
er ikke en nedgøring af det, men det er sådan en mekanisme der ligger i os alle – og jeg vil da heller 
ikke sige at jeg ikke gør det selv. Sige mig fra at sige ”nå ja det var også hende eller ham 
reklamerede for det, så kan det sgu godt være at det er godt”, og så køber man det. Så skal nok være 
meget fast i kødet eller tro på ting for at have [Karen afslutter ikke sætningen]. Det gør jeg.  
 
[Karen ser ikke ud som om hun har mere at sige det dette emne] 
 
Rie: Okay, så har jeg nogle udsagn, som jeg læser op for dig og så skal du bare kommentere på 
dem. Sådan hvad du tænker eller hvad du synes. Du må gerne sige om du er enig eller uenig i dem, 
men du behøver ikke. Men bare sådan hvad der falder dig ind når jeg læser dem højt. 
 
Karen: Okay 
 
Rie: De første 6 af dem er bygget op over sætningen ’Mange forbrugere køber velgørende produkter 
for at … ’ og så kommer påstanden. Den første er mange forbrugere køber velgørende produkter for 
at skabe en bedre verden?  
 
Karen: [Pause mens Karen tænker] Ikke mange. 
 
Rie: Ikke mange? 
 
Karen: Nej. 
 
Rie: Mange forbrugere køber velgørende produkter for at få det bedre med sig selv?  
 
Karen: Ja.  
 
Rie: Det tror du der er mange der gør? 
 
Karen: Ja det tror jeg.  
 
Rie: for at andre skal tænke godt om en?  
 
Karen: En del. 
 
Rie: Det er kun en del? 
 
Karen: En del.  
 
Rie: For at gøre en reel forskel? 
 
Karen: Mindre end en del.  
 
Rie: Mindre end en del? 
 
Karen: Ja 
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Rie: For at kunne klappe sig selv på skulderen?  
 
Karen: Ja det vil der nok være mange der vil gøre. 
 
Rie: Ja? 
 
Karen: Ja det tror jeg.  
 
Rie: Den sidste er, for at være som alle andre? 
 
Karen: [Pause mens Karen tænker] Næh … det tror jeg ikke 
 
Rie: Der er ikke nogen trend indenfor dette her? 
 
Karen: Nej det tror jeg ikke der er … 
 
Rie: Okay, jeg har lidt flere udsagn, som jeg igen gerne vil have dig til at reagere på. Og den første 
er at man redder andre mennesker, når man køber velgørende produkter? 
 
Karen: [tænkepause] Øhh [tænker mere] Både og. Altså ja nogen vil synes det, nogen vil ikke, 
nogen vil være skide ligeglade. Altså, jeg tror ikke det er flertallet der føler sådan.  
 
Rie: Synes du at man redder andre mennesker, når man køber velgørende produkter? 
 
Karen: Ikke principielt nej. 
 
Rie: Man køber kun velgørende produkter for at dulme den dårlige samvittighed? 
 
Karen: Det er der også nogen der vil gøre, men ikke mange. 
 
Rie: Ikke mange? 
 
Karen: Nej, det tror jeg ikke.  
 
Rie: Så spørg jeg igen direkte om det er derfor du køber dem? 
 
Karen: Nej, nej det er det ikke.  
 
Rie: Man er et bedre menneske, når man køber velgørende produkter? 
 
Karen: Nej, det er man ikke. Man er ikke et bedre menneske. Jeg er ikke et bedre menneske, fordi 
jeg køber dem. Det kan godt være at jeg måske kan føle det sådan, men det er jeg ikke.  
 
Rie: Du vil føle det sådan?  
 
Karen: Måske, men det er jeg ikke. Det gør mig ikke til et bedre menneske at jeg køber de ting. Nej, 
det gør mig til et tænksomt menneske, men ikke et bedre. 
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Rie: Men hvis du føler dig som et bedre menneske er det så måske oplevelsen af at man hjælper 
andre? 
 
Karen: Det er ens overbevisning, at man gør det. 
 
Rie: Ens overbevisning? Men ikke så meget følelsen af at få det bedre? 
 
Karen: Nej.  
 
Rie: Det er kun selvopofrende mennesker, der køber velgørende produkter? 
 
Karen: [Tænkepause] Nej ikke kun, men der er givetvis en del selvopofrende mennesker der gør 
det. Men ikke mange, det vil jeg ikke tro. 
 
Rie: Der er flere der gør det. 
 
Karen: Der er flere der gør det, fordi nu er de der, men ja nu er produkterne der. Du vil gerne støtte 
Læger Uden Grænser, og så kan du købe de produkter, så gør du det fordi de er der, men du ville 
også have støttet dem hvis produkterne ikke var der – jeg ville. 
 
Rie: Tror du alle har det sådan? 
 
Karen: Nej.  
 
Rie: Der er nogen der ville 
 
Karen: [afbryder] Det var det vi talte om før – man skal have noget igen. [Længerevarende pause] 
Men det gør mig stadig ikke til noget bedre menneske.  
 
Rie: Det gør ingen forskel om man køber velgørende eller ikke-velgørende produkter? 
 
Karen: Jo det gør en forskel. For du er nødt til at tro på at den del af dit indkøb som er en pæn del, 
at den går til det formål, som den skal gå til. Det er lidt ligesom generalsekretærens løn, du er nødt 
til at tro på, at størsteparten af din hjælp den går til det den skal gå til.  
 
Rie: Det vil sige at når man tror på det så ændrer det også på noget? 
 
Karen: Ja det tror jeg. Du er nødt til at have en tro på, at den handling du udfører, også gør gavn. 
Ellers er det jo omsonst. Altså eller kan du jo lige så godt lade være med hvad som helst. Jeg har en 
ven som – jeg lærte ham at kende da jeg arbejdede i Bruxelles og han er kontorchef i et ministerium 
nu – indimellem, da han holdt op i Bruxelles, der blev han direktør i asfaltbranchen. Og han sagde 
til mig, at han havde aldrig i sit liv tjent så mange penge, som han havde ved at være direktør i 
asfaltbranchen. Men han sagde op, og det gjorde han fordi han sagde ”jeg gjorde simpelthen ikke 
nytte.” 
 
Rie: Ja 
 
Karen: ”Jeg gjorde ikke nytte. Og det vil jeg gerne.” Du er nødt til at tro på, at det du gør, det gør 
nytte. Man skal gøre nytte. Man skal selvfølgelig kunne leve og eksistere i denne her verden nu 
engang, men samtidig skal der også være et element af gavn, nytte, kald det hvad du vil, alt efter 
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hvad situationen er – for ellers kunne du lige så godt lade være. Så kan det jo være lige meget. Så 
kan du jo lade dig forsørge eller hvad du vil ikke? Så er det jo ligegyldigt.  
 
Rie: Okay, så vil jeg gerne have dig til at beskrive den typiske forbruger af velgørende produkter. 
Hvordan ville du beskrive denne type mennesker? 
 
Karen: Altså hvordan en sådan en person er? 
 
Rie: Ja 
 
Karen: [Rømmer sig] Ja, for det første vil jeg sige, at jeg typisk vil tro at det er en kvinde. 
 
Rie: En kvinde? 
 
Karen: Ja, fordi jeg tror på at kvinder tænker mere over den slags ting end mænd gør. 
 
Rie: Kvinder tænker mere over det? 
 
Karen: Ja, hvad det er for produkter de bruger eller køber. Og også hvad det er for ydelser at de 
køber og bruger. Jeg vil tro, at det er en kvinde i slutningen af 30’erne vil jeg tro. Og primært – det 
kan også være en lidt ældre kvinde helt op til min alder måske – og så vil jeg tro at vedkommende 
er meget omhyggelig og selektiv med hvad for produkter vedkommende får med sig. Fordi denne 
her slags produkter, det er jo ikke nogen man går ud og køber, fordi nu skal man ud og købe dem. 
Altså ”jeg må ud og købe et lyserødt armbånd” – det er jo ikke det man gør. Man køber en vis 
portion. Et produkt der følger med noget andet man gerne vil. Så jeg vil tro at det er en der tænker 
over hvad det er. Der er meget tænksom. Det vil jeg tro. 
 
Rie: Hvorfor tænker kvinder mere over hvad de køber end mænd? 
 
Karen: Fordi mænd er dybest set mere overfladiske [Karen griner lidt undskyldende af sin egen 
generalisering]. Det er ikke fordi jeg ikke holder meget af mænd, men jeg synes de er nemme eller 
nej de tænker ikke over det. [Karens stemme skifter tilbage til at være seriøs og argumenterende] Et 
stort flertal [Karen afslutter ikke sætningen]. Mænd de vil ikke have bøvl og de vil ikke have [Karen 
afslutter ikke sætningen]. Deres dagligdag skal køre sådan på skinner og hvor kvinder i højere grad 
er opmærksomme på hvad det er de både støtter og køber. Det er min grundlæggende opfattelse.  
 
Rie: Jeg vil gerne have dig til at foresætte denne typificering, men nu vil jeg gerne have dig til at 
gøre det ud fra konkrete produkter. Og hvis vi tager Max Havelaar produkter, hvad ændrer sig så i 
forhold til den kvinde du lige har beskrevet? Eller hvordan ville du beskrive den typiske forbruger 
af Max Havelaar produkter? [Stiller en Max Havelaar mærket te foran Karen]  
 
Karen: Det tror jeg ikke vil ændre meget på det jeg sagde før. Jeg tror stadigvæk at det er en kvinde, 
der måske en lidt yngre kvinde, fordi det jo er smart og moderne at drikke te. Så samtidig med at 
unge kvinder nu om stunder også er meget bevidste om hvad det er de køber. Det er min opfattelse. 
Men jeg tror stadigvæk primært det vil være en kvinde med en meget stærk social bevidsthed. 
 
Rie: Hvis det nu ikke var Max Havelaar te, men hvis det nu var vin eller kaffe eller rørsukker? 
 
Karen: Men det tror jeg vil være det samme. 
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Rie: Det vil være det samme? 
 
Karen: Ja, jeg tror det vil være en kvinde der kigger på det hun køber ind. I langt højere grad end 
det vil være en mand. 
 
Rie: Ja? 
 
Karen: Ja 
 
Rie: Okay hvis vi så ændrer Max Havelaar produkterne til at være smykker, såsom 
Scleroseforeningens øreringe, Hjerteforeningens ring, Pilgrim halskæden fra Læger Uden Grænser 
og Pandora charm med brystkræftsløjfen – altså de smykker som måske er lidt mere sofistikerede – 
som ikke er de mere simple armbånd [Lægger kortene for de 3 produkter foran Karen]. Hvem er 
den typiske forbruger af disse smykker? 
 
Karen: [Lang tænkepause] Det gør en bedstemor. 
 
Rie: En bedstemor? 
 
Karen: Ja eller en bedstefar. Jeg tror det er ældre mennesker, der køber denne her slags produkter. 
Enten det eller også er det [Karen holder en tænkepause] nogen der brænder lige præcis for den sag, 
som altså har så stærkt et engagement i Læger Uden Grænser, Kræftens Bekæmpelse eller 
Hjerteforeningen, som vil købe det, fordi de vil støtte den forening så stærkt. Men jeg tror at vil 
være en – jeg ved ikke om det er det du er ude efter altså eller om det er det du vil høre? 
 
Rie: Jeg vil ikke høre noget bestemt, jeg vil bare gerne have dit syn på produkterne. 
 
Karen: Men altså [smågriner] men jeg tror at det vil være en ældre gruppe end dem her [Karen tager 
fat i Støt Brysterne armbåndene]. Det tror jeg.  
 
Rie: Hvad er grunden til det? 
 
Karen: Grunden til for det første er, at det er jo relativt dyrt – så kan du sige ”190 kr. det er ikke 
mange” jo det er mange penge, hvis du for eksempel er studerende. Det er også mange penge, hvis 
du er folkepensionist – som jeg er – men i et folkepensionistægtepar [Karen afslutter ikke 
sætningen]. Men en studerende som vil være ung og initiativrig og gerne vil gøre noget for de der 
ting, vil synes at det er mange penge. Og der skal du virkelig være engageret for at gøre det tror jeg. 
Så jeg tror, at i de her produkter, der vil spredningen på aldersgruppen være større.  
 
Rie: Du startede med at sige en bedstemor eller bedstefar. Vil det så være gaver eller 
 
Karen: [afbryder] ja, ja det tror jeg det vil være. De vil købe det til barnebarnet, som bliver opereret 
i hjertet eller til [Karen holder lang tænkepause] moren til barnet, som måske er deres datter eller 
søn, hvis der også var en klips til et slips eller ja der var vist manchetknapper?  
 
Rie: Ja der er manchetknapper.  
 
Karen: Det vil de bruge som en gave, og så er det også en tænksom god gave, som er en af de gode 
gode gaver. Ja det tror jeg. Sådan tror jeg det vil være. 
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Rie: Okay hvis vi så kigger på produkter, som er forbundet med oplevelser, såsom 
Scleroseforeningens velgørenhedskoncert og vandløbet fra Røde Kors [Lægger de 2 kort med 
produkterne foran Karen] og hvis vi fokuserer på oplevelsesmomentet i disse produkter, hvem ville 
du så beskrive som den typiske forbruger af disse produkter? 
 
Karen: [Lang tænkepause] Jamen det vil være nogle unge mennesker, som skal ud og drikke nogle 
bajere og have det sjovt. Man kan jo se på de der – det er dem jeg kender mest til – de der Grøn 
Koncert. De går vist i øvrigt til Scleroseforeningen mener jeg fordi ham der 
 
Rie: [afbryder] Er det ikke Muskelsvindfonden?  
 
Karen: Muskelsvindfonden jo, fordi det er ham der Jens Jørgen Krogh eller hvad han hedder. Evald 
Krogh hedder han vist, som er landformand, for han er selv muskelsvindramt. Men hovedformålet 
det er altså at tjene nogle penge ved at sælge bajere ikke? Og de har det skægt og der er en masse 
mennesker der optræder der og det vil være unge mennesker. Unge mennesker der skal ud. Og de 
giver det der beløb, fordi det vil de alligevel give – og det er endda billigt – for at komme til en 
koncert har jeg indtryk af. Ja det eneste jeg har været til er Rolling Stones og Bruce Springsteen – 
men det er der jo overhovedet ikke noget som helst [Karen smågriner] godgørende i eller 
velgørenheds i. Men det vil være unge mennesker. 
 
Rie: Det er mere  
 
Karen: [afbryder] det er mere tant og fjas og sjov og ballade  
 
Rie: Og så er det mere lige meget hvad det går til? 
 
Karen: Dét tror jeg det er. Altså, du skal ikke bilde mig ind, at de der Grønne Koncerter, at alle dem 
der går der, det er nogen der er vildt optaget af muskelsvindsagen. Ikke én af dem. Så det er sjov og 
ballade, ja det er det. Det tror jeg.  
 
Rie: Okay, hvis vi kigger på de lidt dyrere accesories, såsom Pilgrim solbrillerne der støtter Læger 
Uden Grænser, Product Red Motorola mobilen eller Product Red iPod [Lægger kortene med de 3 
produkter foran Karen]. Hvem er den typiske forbruger af dem? 
 
Karen: [Tænkepause] Jeg vil tro at det kan være både mænd og kvinder, men jeg vil tro at det 
primært er mændene. Og jeg vil tro, at det er nogen der i forvejen arbejder i organisationen og køber 
det til sig selv og deres kæreste eller kone – omvendt mand [hvis det er en kvinde der arbejder for 
organisationen]. Jeg vil ikke tro, at der vil være mange sådan – hvad skal man sige – udenfor der vil 
købe dem, for de ved simpelthen ikke at de eksisterer. Og jeg vil tro at det vil være en person der er 
i begyndelsen af 30’erne vil jeg tror. Og det vil være en mand og en kvinde, men måske en 
overvægt af en mand. 
 
Rie: Men det er simpelthen fordi der ikke har været nok opmærksomhed på dem?  
 
Karen: Jeg har ikke hørt om dem før. Og det kan der jo sagtens være mange andre der har, men jeg 
vil tro at hovedparten af det salg, der er i det der, det bliver solgt til dem der arbejder i 
organisationen, til deres nærmeste familie og vennekreds. Og aldersgruppen vil være i begyndelsen 
af 30’erne. Ja det vil jeg tro.  
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Rie: Okay, hvis vi så kigger på de velgørende produkter, som måske ikke er helt så synlige – det er 
måske ikke det rigtige ord, men de produkter som er lidt svære at ’tage på’, såsom sponsorbarnet 
eller hjemløseavisen [Lægger Hus Forbi og flyer fra BØRNEfonden foran Karen]. Hvem er så den 
typiske forbruger af disse lidt skjulte produkter? 
 
Karen: [Tænkepause] Det er ofte – i hvert fald Hus Forbi vil jeg tro er ofte yngre mennesker. Det 
kan man jo se nogen gange når man sidder i s-toget og de kommer igennem med deres blad, og så 
dem der tigger i øvrigt. Det er jo nogen gange samme gruppe. At det ofte er de unge mennesker der 
dykker ned i deres taske, hvorimod de lidt ældre de kigger ligeud i luften og det er ikke sådan dem 
der giver. Så jeg vil tro at primært er aldersgruppen sådan slutningen af 20’erne, midten af 20’erne 
– det kalder jeg yngre mennesker. Hvorimod et sponsorbarn det er – hvis det ikke er i et firma eller 
sådan noget – så er det en etableret familie. Jeg vil ikke tro at det ret ofte er en enkeltperson. Jeg vil 
tro, at det er dig og din kæreste, der sidder derhjemme og snakker om det ”det skulle vi tage at 
gøre”. Her ville det være mig og min mand – jeg tror ikke jeg ville gøre det selv.  
 
Rie: På grund af den store månedlige ydelse? 
 
Karen: Nej det tror jeg ikke, men man vil føle at det er et ansvar. Altså, ét er at du giver det der 
beløb, men du får alligevel ansvaret for det der barn. Så jeg tror ikke at det er. Så jeg vil tro at det er 
en lidt ældre aldersgruppe. Og jeg vil tro at det er både mænd og kvinder. Og jeg vil tro at man gør 
det som par oftest. Altså, det er blevet så moderne blandt de der popstjerner og sådan noget [der kan 
spores lidt foragt i Karens stemme], at adoptere børn og sådan noget – ligesom det var en ostemad 
de spiste, men jeg vil tro at generelt så er det noget man gør som par. Et ansvar, fordi man føler 
noget for det tror jeg.  
 
Rie: Det at man ikke rigtig kan tage produkterne ’på’ – altså at de ikke er så synlige – gør det noget 
ved hvilken type mennesker der typisk forbruger disse produkter [Peger på hjemløseavisen Hus 
Forbi og flyeren fra BØRNEfonden]? 
 
Karen: Ja det tror jeg det gør. For det første fordi jeg vil tro at Hus Forbi – som jeg sagde – er lidt af 
en samfundsopgave, at tage sig af dem. Og det giver lidt dårlig samvittighed, fordi man ikke bryder 
sig om at se hvordan andre mennesker bliver udstillet. Det er ikke rart at se på vel. Unge mennesker 
er ikke nået til det punkt endnu i deres liv hvor de føler sådan.  
 
Rie: Det med at det giver dårlig samvittighed? 
 
Karen: Ja. Det tror jeg ikke nær så meget fordi [Karen afslutter ikke sætningen]. Derfor er de heller 
ikke blege for at give – ”ja vi vil sgu godt” og så skal de stoppe op og snakke lidt med dem. 
Hvorimod mellemgruppen som ikke giver til avisen, de har dårlig samvittighed. Så er der sådan 
nogle typer som mig indimellem, som er ligeglade, som bare snakker løs til folk altså. Men generelt 
tror jeg, at det hænger sammen med, at du er i den gruppe, der betaler skat, og du føler at du gør alt 
muligt andet, så du skal ikke tage dig af det, de skal gå væk, det er sådan lidt generende, du har lidt 
dårlig samvittighed for at de er der. Der var på et tidspunkt hvor man havde en debat om de 
handicappede skulle have lov til at køre på Langelinie om søndagen, fordi det ku give [Karen 
afslutter ikke sætningen]. Det var ikke rart at se på. En slags dårlig samvittighed ikke? Ja de skulle 
jo have lov til at være der, jo men [Karen smågriner] man kunne ikke rigtig bare anbringe dem et 
andet sted ikke? Og jeg tror det hænger lidt sammen med det der. Sponsorbørnene ikke? Jamen de 
er jo så langt væk, så dem kan man ligesom ikke [Karen afslutter ikke sætningen]. Der kan du 
forholde dig til adopterede børn som er her og sådan noget, men det er alligevel noget andet, de 
kommer med deres mor og far, det er pænt og ordentligt som regel.  
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Rie: Så man ser det ikke på samme måde? 
 
Karen: Nej det tror jeg ikke, det er en anden dis [Karen afbryder sig selv]. Men det andet der, det 
tror jeg simpelthen bunder i dårlig samvittighed over at vi ikke har formået at gøre livet ordentligt 
og bedre tror jeg.  
 
Rie: Den sidste af disse typeficeringer, det er de lidt mere synlige produkter, som Støt Brysterne 
armbåndene [Lægger de danske og amerikanske brystkræftarmbånd foran Karen] og aids-sløjfen. 
Hvordan karakteriserer du den typiske forbruger af disse typer af produkter? 
 
Karen: Jamen det er jo [Karen hoster] det ved jeg ikke, det er jo alle der køber dem [Karen holder 
specifikt fast i de danske Støt Brysterne armbånd]. Ej måske ikke så meget dem rigtig oppe i 
Whiskybæltet, det tror jeg ikke de gør. Men de står jo i supermarkederne, når du skal betale dine 
varer, så står de der jo hvor du kan tage dem. Og ja jeg tror det er alle typer der gør det, unge og 
gamle dem der [Karen vifter med de danske Støt Brysterne armbånd]. Men dem her [Karen tager i 
stedet fat i det amerikanske armbånd] det tror jeg er dem der vil være smarte, og med på noderne.  
 
Rie: Ja? 
 
Karen: Det er ligesom når du har alle mulige andre charms om håndledet og sådan noget. Den her, 
når du har den her på, så er du edderbukkeme med på vognen ikke? Så har du været ude og gøre 
noget godt og sådan noget ikke? Og jeg synes det er helt ude i hampen, det er helt overflødigt. Det 
er et modefænomen og du kan lige så godt have den [Karen afslutter ikke sætningen]. Og jeg tror 
det er en vis type unge mennesker, der gør det. Yngre mennesker. Jeg tror ikke du finder mange på 
min alder der går med sådan et her [Karen vifter med det amerikanske brystkræftarmbånd]. Vi har 
nemlig givet vores gaver på en anden måde, og jeg tror vores måde er den rigtige. Jeg synes at det 
her er fuldstændig overflødigt, bortset fra at du måske er med til at holde nogle mennesker i arbejde, 
som så måske tjener en månedsløn ved at stå og producere dem ikke? Det kan du så slå dig til tåls 
med, men virkningen af at det hjælper nogen [Karen afslutter ikke sætningen]. Og den dag at Lance 
Armstrong ikke gider køre mere på sin cykel og have sit gule armbånd på, så er der heller ikke 
nogen der køber dem mere. Det tror jeg det er, og jeg tror at det er altså som sagt du kan sagtens … 
ja har du det her på [Karen vifter igen med det amerikanske brystkræftarmbånd] når du går ind på 
diskotek Nasa og jinger rundt med kronprinsen derinde, så vil det være rigtig rigtig fint, fordi så er 
du en af dem der gør noget godt ikke?  
 
Rie: Så det er måske lidt for synsværdien?  
 
Karen: Det tror jeg det er, og jeg tror som sagt at det er en bestemt gruppe yngre mennesker. Nogen 
der har deres på det tørre, og ikke behøver at tænke på at der går [Karen afslutter ikke sætningen]. 
Om der nu er råd til at købe rugbrød til ungerne derhjemme. Det behøver de ikke tænke på.  
 
Rie: Prøv at uddybe den mere? Hvilke andre karaktertræk har denne type mennesker? 
 
Karen: Klaus Riskær-typen.  
 
Rie: Klaus Riskær-typen?  
 
Karen: Ja, ja det vil jeg tro. Den type mennesker findes jo også blandt kvinder. Så ja der er ingen 
forskel der.  
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Rie: Der er ingen forskel mellem mænd og kvinder?` 
 
Karen: Nej 
 
Rie: Hvad er forskellen på disse mennesker hvor du siger, de køber produkterne meget for syns 
skyld og så dem som køber de mindre synlige produkter vil talte om før? 
 
Karen: Fordi jeg tror at dem som støtter det andet [mindre synlige produkter som Hus Forbi og 
fadderskaber med sponsorbørn gennem BØRNEfonden] de tænker mere over tingene – de er mere 
tænksomme. 
 
Rie: Ja? 
 
Karen: De her [Karen tager igen det amerikanske brystkræft armbånd i hånden] de gør det fordi 
[Karen afslutter ikke sætningen]. Man skal selvfølgelig ikke sige, at de ikke tænker over det de 
støtter, men jeg tror altså det er mere fordi det er smart. Fordi det ser godt ud. Man ser god ud.  
 
Rie: De køber dem fordi det er smart? 
 
Karen: Ja fordi det er moderne. Fordi der bliver skabt opmærksomhed om det.  
 
Rie: Det er fordi der bliver skabt opmærksomhed om dem at de bliver købt? 
 
Karen: Ja det tror jeg altså. 
 
Rie: Okay …  
 
[Karen ser ikke ud som om hun har mere at sige om de forskellige typer af armbånd] 
 
Rie: Jamen så har jeg faktisk ikke rigtig mere. 
 
Karen: Ja? 
 
Rie: Ja så inden vi slutter, vil jeg bare høre om der er noget der er vigtigt for dig at fortælle, som vi 
ikke har været inde på i forbindelse med velgørende produkter? Eller bare noget som du har lyst til 
at tilføje? 
 
Karen: Nej det tror jeg ikke. 
 
Rie: Jamen så her til sidst har jeg bare nogle nemme spørgsmål som er ganske hurtigt overstået. 
 
Karen: Okay 
 
Rie: Hvor gammel er du?  
 
Karen: 65 – jeg er født den 30. marts 1943 
 
Rie: Er du gift eller har en partner? 
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Karen: Nej jeg er single, min mand døde for en del år siden af Alzheimers og så har jeg været alene 
siden. Jeg har været gift to gange. Min første mand, som er far til min datter. Jeg har en datter og et 
barnebarn som bor i Odense. Hun er alenemor. Nå men min første mand er far til min datter og ja vi 
skulle aldrig have været gift. Vi er stadig rigtig gode venner. Ja vi skulle aldrig have været andet 
end gode venner, men vi snakker altså stadig godt sammen og det har været godt for vores datter. Ja 
og nu for vores barnebarn.  
 
Rie: Er din datter så dit eneste barn?  
 
Karen: Ja jeg har kun en enkelt datter. 
 
Rie: Okay, hvilken type bolig er det her du bor i?  
 
Karen: Det er en lejelejlighed, som jeg har haft sammen med min mand. Og ja efter han døde så er 
jeg jo bare blevet i den. Den er måske lidt stor. Ja jeg har tænkt på om jeg skulle flytte til noget 
mindre, men jeg har jo boet her sammen med min mand og ja der er mange minder forbundet med 
det.  
 
Rie: Arbejder du?  
 
Karen: Nej jeg er folkepensionist. Jeg gik på pension for halvandet år siden tror jeg. Og det er jeg 
rigtig glad for. Det er dejligt endelig selv at kunne bestemme hvornår man gør hvad.  
 
Rie: Men du har arbejdet? 
 
Karen: Ja jeg er kontoruddannet og jeg har arbejdet som sekretær på Christiansborg i mange år. 
Siden 1969 og hele tiden mens jeg var på Christiansborg har jeg arbejdet som sekretær for den til 
hver en tid siddende gruppeformand i [hos et af oppositionspartierne].  
 
Rie: Så har du da også prøvet meget. 
 
Karen: Ja jeg har prøvet mit.  
 
Rie: Har du noget du vil tilføje?  
 
Karen: Nej det tror jeg ikke. 
 
Rie: Jamen hvis du ikke har mere så vil jeg sige mange tak fordi du ville bruge din tid på at hjælpe 
mig. Og ja jeg har købt et par flasker vin til dig som er Max Havelaar mærket, fordi jeg synes det 
var lidt i interviewets ånd. 
 
Karen: Ihh mange tak. Ja hvor er de fine og de er både økologiske og fair trade. Og de er fra 
Sydafrika. Mmm dem glæder jeg mig meget til. Mange tak.  
 
Rie: Det er mig der takker. Jeg er glad for at du gad at bruge din tid på at hjælpe mig. 
 
Karen: Det var da så lidt. Så håber jeg du kan bruge det jeg har svaret til noget. 
 
Rie: Det tror jeg bestemt jeg kan.  
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Bilag 6: Figur fra interview med Karen 
 

 
 

Billedkort der ikke blev brugt: Sikker fødsel Maternity Worldwide, RoseLiv Velgørenhedskoncert 

Scleroseforeningen, Armani parfume Product Red, Lambi toiletpapir Støt Brysterne, Herkules 

rugbrød Støt Brysterne, Mobilabonnement We mobile, Velgørenhedssangen Selv en Dråbe Ofrene i 

Kosovo, Kunstkalender AIDS-Fondet, Velgørenhedsfrimærker, Taske Støt Brysterne, Pandora 

charm Kræftens Bekæmpelse, Øreringe Scleroseforeningen, iPod Product Red, Motorola mobil 

Product Red, Aids-sløjfe manchetknapper AIDS-Fondet og Aids-sløjfe engangstatovering AIDS-

Fondet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Midterpunktet 

Hjertearmbånd 
Hjerteforeningen 

Hjertering 
Hjerteforeningen 

Hjertepin 
Hjerteforeningen 

Sponsorbarn 
 

Hjemløseavisen  
Hus Forbi 

Max Havelaar  
fødevarer 

Fair trade t-shirt 
Mellemfolkeligt 
Samvirke 

Pilgrim halskæde 
Læger Uden 
Grænser 

Pilgrim solbriller 
Læger Uden 
Grænser 

Pilgrim nøglering 
Læger Uden 
Grænser 

Café Zusammen 
Ungdommens 
Røde Kors 

Vandløbet  
Røde Kors 

Giv en Ged 
Folkekirkens 
Nødhjælp 

Sengetøj 
Støt Brysterne 

Aids-sløjfe 
AIDS-Fondet 

Skagen ur 
AIDS-Fondet 

Kort 
Unicef 

Alpakas jal 
Unicef 

Paraply 
Unicef 

Nøglesnor 
Unicef 

Armbånd  
Støt Brysterne  

Undertøj 
Støt Brysterne 

Gummistøvler 
Støt Brysterne 
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Bilag 7: Observationer under interview med Karen  
Karen er en meget åben og imødekommende dame, der straks ved min ankomst viser mig rundt i 

hele sin lejlighed og fortæller om sig og det liv hun har levet. Denne attitude går igen under 

interviewet, hvor Karen uden den store tøven fortæller om sit forbrug og sine meget klare meninger 

om de altruistiske produkter og organisationer. Karen er en bestemt dame, der mener hvad hun 

mener og som ikke lader sig påvirke af at andre ser anderledes end hun selv på et emne. Hun virker 

derfor meget sikker i rollen som den altruistiske forbruger. Når Karen fortæller om sit forbrug af 

altruistiske produkter, lægger hun dog meget op til jeg som interviewer skal deltage i samtalen. Jeg 

opfatter det ikke som om hun vil bekræftes i sine meninger, men hun vil meget gerne høre min 

mening om emnet. Dette tolker jeg som at Karen er en person der gerne vil reflektere og diskutere 

ting for at udvide sin egen horisont. Hun kan godt lide den mellemmenneskelige interaktion.  

 

Karen omtaler sig selv som single, selv om hun både er skilt og enke efter to ægteskaber. Det virker 

som hun synes det er lidt hipt at være single når man er 66 år – i stedet for at se sig selv som en 

ensom enke. Alligevel lægger hun under interviewet stor betydning i at være et par. Der er visse 

altruistiske produkter, såsom at have et sponsorbarn, som Karen ikke mener man kan have hvis man 

er alene. Det skyldes ikke at den månedlige donation er for høj, men Karen mener det er noget man 

skal være fælles om. Hendes civilstand påvirker derfor hendes forbrug.  

 

Karen er en lille men velproportioneret dame. Hun er velsorineret med kort og lidt tjavset tilfældigt 

hår. Hun har en afslappet tøjstil og tøffer rundt i vamsede hjemmesko. Karen bor i en stor lejlighed i 

centrum af en nordsjællandsk by, som hun har haft sammen med sin sidste mand der døde af 

Alzheimers. Hun siger selv at lejligheden er ved at blive for stor til hende, når hun er alene, men 

hun har ikke lyst til at flytte fra den på grund af minderne. Karens stue, hvor interviewet foregår, 

består blandt andet af en gammel og meget slidt sofa, et kakkelbelagt sofabord, en stor polstret 

lænestol og et par mindre borde med nipsting og familiebilleder. Der er plankegulv og med et stort 

orientalsk tæppe.  
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Bilag 8: Figur med Karens selv’er 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farvekoder  
Ideelt selv   
Faktisk selv   
Muligt selv  
Ikke-Muligt selv   
Frygtet selv   

 

Figuren indeholder alle de selv’er som 
optræder i det samlede analyseafsnit skønt 
afsnittene om identitetspotentiale og mulige 
identiteter ikke er brugt til at vise Karens 
selv’er.  
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Bilag 9: Transskribering af interview med Peter  
Rie: Jeg lover dig at du ikke lægger mærke til det når vi først er kommet i gang. Har du spørgsmål 
inden vi går i gang? 
 
Peter: Nej dem går jeg ud fra at du har? 
 
Rie: Jeg har i hvert fald nogen produkter her, som jeg gerne vil vise dig. Det ene af dem er Hus 
Forbi, som er en hjemløseavis, hvor man betaler 20 kr. for avisen og hvor 8 kr. går til sælgeren selv 
så man støtter den hjemløse direkte. Så er der forskellige sange, såsom den her cd med sangen ’Selv 
en Dråbe’ hvor danske kunstnere har indspillet sangen uden at få noget for den tid de har brugt og 
hvor overskuddet af salget i dette tilfælde gik til ofrene i Kosovo tilbage i 1999. Der var også 
sangen ’Afrika’ tilbage i 80’erne. Så er sådan noget som fødevarer, der er Max Have laar mærket, så 
som denne te, hvor producenten er sikret en fair pris.  
 
Peter: [afbryder] Man kan også få honning fra indianerne. Grunden til jeg ved det er, at min kone er 
i den lokale ulandsbutik. Og hun sælger også honningen, og hun bruger al sin – jeg vil ikke sige al 
sin fritid, men alt hvad der sælges deroppe er jo enten produceret i Tanzania, Kenya [Peter hoster] 
og der er også noget fra Burkina Faso. Men det er altså hendes hobby. Så jeg ved godt lidt om det. 
 
Rie: Ja det kender du da i hvert fald lidt til så. 
 
Peter: [afbryder] Ja og så er der dem der, som vi lige har kørt her i byen [Peter har taget fat i de 
danske brystkræft armbånd der ligger på bordet foran ham]. 
 
Rie: Dem har I haft her i byen? 
 
Peter: Ja er du tosset. Hele sidste lørdag var der jo kun Brysterne. Alt var lyserødt.  
 
Rie: Ja det har så nok været i forbindelse med Støt Brysterne kampagnen hvor Kræftens 
Bekæmpelse sælger disse armbånd – og jeg har også taget et amerikansk med af slagsen. Dem 
køber man, som du sikkert ved, for 20 kr. og så går overskuddet til forskningen indenfor brystkræft.  
 
Peter: Jo jo Brugsen lavede jo en lagkage. Ja det var godt nok ikke [Peter afslutter ikke sætningen]. 
Det var godt, jeg ikke fik købt den, for den var ikke så god som min kone sagde. Ja hun synes heller 
ikke selv at den var god, men den var også lyserød. Og souschefen var iklædt lyserødt, så man har i 
denne by ofret MEGET på det der. 
 
Rie: På Støt Brysterne? 
 
Peter: Ja. Så kom du til den der [Peter peger på flyeren fra BØRNEfonden]  
 
Rie: Ja så er der sådan noget som et fadderskab på et sponsorbarn i et uland, hvor man støtter med 
et fast beløb hver måned der går til mad, tøj, medicin og skolegang. Og så har vi vist været igennem 
alle de produkter, som jeg har taget med. Hvad du ville kalde disse produkter? 
 
Peter: Ja, så skal jeg jo ikke bruge ordet nødhjælp, for det er det jo ikke. Det er hjælp til selvhjælp.  
 
Rie: Hjælp til selvhjælp? 
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Peter: Ja, det må det være, for de penge vi sender derned, det er for at sende dem opad [Peter løfter 
sin ene finger op i vejret] 
 
Rie: Ja? 
 
Peter: Ja 
 
[Stilhed i noget tid indtil Peter fortsætter] 
 
Peter: Og hver gang du får den der, og du får lavet en ny klinik, så får du også en sygeplejerske, og 
så kommer lægerne … Læger Uden Grænser og hjælper dem, til de selv kommer op. Det er jo det, 
vi bruger pengene på. Og det samme gør sig jo gældende for SOS-Børnebyerne. 
 
Rie: Ja? 
 
Peter: Ja den vej kører de. 
 
Rie: Så det er hjælp til selvhjælp? 
 
Peter: JA [Peter er meget bestemt i sin udtale] det er det jo! Forskellen er bare, at hvis du nu gør det 
der [Peter henviser til sit eget eksempel om at opstarte en klinik i et uland], det kan sagtens køres, 
og du kan også få nogen til at hjælpe – nemlig sygeplejerskerne. Men hvis du køber en motor, så er 
du nødt til at sørge for, at der er en teknikker der kan lave den, for det kan de ikke. 
 
Rie: Hvis du … 
 
Peter: [afbryder] Ja hvis du sender den derned, for at de skal have en brønd og noget vand, men du 
skal hele tiden have i baghovedet hvad skal vi have som følgevirkning af, at vi har sendt den motor 
derned. Er der en der kan reparere den? Eller kan han ikke? 
 
Rie: Ja? 
 
Peter: Og den smed som skal kunne lave den, ham skal du kalkulere ind, når du sender motoren 
derned. For ellers kommer det ikke til at virke! Så går de med spanden endnu [Peter hoster]. Det er 
min holdning til hver gang vi [Peter afslutter ikke sætningen]. Danskerne har været gode … 
danskerne har været gode til at yde bistand, men glemmer at før de laver den, skal der være en 
baggrund for det. Og det er det vi sommetider laver, når du kommer ned og finder de store traktorer 
og hvad fanden I har slæbt derned. De har ikke brugt dem, for de er gået i stykker, og de kan ikke 
reparere dem. Så skal der en dansker derned, og ham har de ikke penge til, for de priser vi giver for 
en dansker nede i Afrika. Øhh … det har de ikke, altså skal vi den anden vej rundt. Først [Peter slår 
sin hånd ned i bordet for at understrege det han siger] skal du finde et produkt, som du kan sælge. 
Så skal du sørge for at der er en der kan videreføre det. Få det til at køre. Og så skal du have den 
baglæns til sidst, som kan reparere den, når den ikke kan køre.  
 
Rie: Så … 
 
Peter: [afbryder] Du kan sagtens sælge … du kan sagtens sælge det, og du kan også sagtens få det 
leveret. Det er jo ikke problemet. Problemet er ikke trækassen. Problemet er [Peter slår igen sin 
hånd ned i bordet for at understrege det han siger] når den står der, hvad gør vi så?  
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Rie: Ja? 
 
Peter: Ja og lad os så også tage den klassiske, som jo også hjælper til. Nemlig symaskinen.  
Håndsvinget. Hvor de kan sætte deres farver sammen. Men man skal bare sørge for at der er en 
skytte, som den hedder, og det er en lille fyr der sidder nede i en håndmaskine. Og jeg har nemlig 
været ude for, at de har stjålet dem hernede hos os selv [Peter refererer til loppemarked han udfører 
frivilligt arbejde for]. Ja det gør de, og så var vi nødt til at låse dem inde. Da jeg startede hernede, så 
havde Finn, som ikke er rask mere, da gik alle symaskiner gennem hans hånd inden de blev leveret 
ude til Danmission. Så kom de den vej derned. Men det kan jo laves – og det kan de selv lave fordi 
det er de i stand til bare de får skytten, så kan de sgu selv sætte den i. Og så kan de selv dreje [Peter 
drejer sin hånd i luften som om han drejer på et håndsving], de behøver ikke engang at have den der 
[Peter peger på en stikkontakt] strømmen. Og det er dét perspektiv, du skal se det i. Hvad kan de 
gøre selv … uden … uden at de hele tiden skal have en, der står bagved og kigger over skulderen – 
hvad gør vi? Det kan de sagtens selv klare. De er ikke dumme! De har bare ikke værktøjet. Det var 
et sidespring. Det er jo den vej [Peter afslutter ikke sætningen]. Og dem her [Peter tager fat i 
hjemløseavisen Hus Forbi der ligger foran ham] ja jeg ser dem jo inde i byen, og jeg skal også til 
byen på mandag, men jeg køber ikke deres avis. 
 
Rie: Nej? 
 
Peter: Jeg ved jo godt at de mangler noget. Det siger de jo selv. Men hvis man indstiller sig på, som 
det hedder, at leve på kontanthjælp, så kan man jo leve længe af det. Så skal man ikke yde noget. 
Og så vender man sig til ikke at yde noget. Og hvem skal yde det? Det skal DU [Peter peger på 
mig] og din ven [Peter klapper på Hus Forbi og indikerer at man yder, når man betaler for 
hjemløseavisen] hver gang. Og så kan man sige ’nå ja han får 8 kr.’. Nå men så skal han jo ikke 
sælge mere end 10, så har han 80 kr., så kan han leve. Så skal han kun have et rugbrød og 2 liter 
mælk og så 4 havregryn. [Peter holder en halvlang pause] Hvem skal så motivere ham til at lave 
noget? 
 
[Endnu en halvlang pause med stilhed indtil jeg indser, at Peter forventer at jeg svarer] 
 
Rie: Og det bliver han ikke, hvis han … 
 
Peter [afbryder] Nej! For han kører der jo … han bliver der jo … han har jo mere ud af det. Så nu 
går han på arbejde og får 113 kr. i timen og plus det løse [Peter hoster] og hvad ved jeg. Så kan du 
godt se, at når han får taget skatten, så tænker han ’skal jeg stå der og pakke gulvklude?’ 
 
Rie: Så kan det bedre betale sig … 
 
Peter: [afbryder] Ja han bliver der jo! Han kommer ikke derfra.  
 
Rie: Han kommer ikke derfra? 
 
Peter: Det gør han jo ikke!  
 
Rie: Okay.  
 
Peter: Jamen jeg ser det ud fra den forudsætning, at nu siger man at vi får så mange arbejdsløse, 
fordi det går ned af. Alt det der, hids dig op og kom herned. Men du kommer jo ikke udenom, at vi 
skal leve af, at producere varer. Der skal være nogen til at producere noget. Så er der så nogen der 
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bliver fyret. Kommer de ikke i gang igen med det samme, så er det jo nemt, hvis de ikke har en der 
sparker dem og siger ’du skal’. Og så er vi jo helt inde i en anden ting, og det hedder mobilitet, men 
det er jo noget helt andet noget og har ikke noget at gøre med din markedsføring. Men den der har, 
og det har den der også, for hvad vej skal vi sende pengene derned. 
 
Rie: Undskyld det er jeg ikke sikker på jeg helt forstod? 
 
Peter: Personligt synes jeg, at der går for mange … der går for mange håndører væk i de store 
organisationer. 
 
Rie: Der går for mange håndører væk i de store organisationer? 
 
Peter: Ja. 
 
Rie: Hvordan det? 
 
Peter: Ja du kan jo bare tage … du kan jo bare tage Røde Kors. Hvor mange procenter bliver der 
væk, af det der bliver samlet ind? Prøv at gå ned i de tal.  
 
Rie: Ja det har de jo diskuteret meget … 
 
Peter: [afbryder] Du kan tage de næste også, og de næste du så kan vælge ud og sige ’nå ja men det 
bruger de til administration’ og ’det bruger de til det og det til det’, men det er jo det samme der gør 
sig gældende, hvis du går ind i fagforeningsspørgsmålene, så kan du jo se, at nogle fagforeninger 
koster 1400 kr., og andre de kan lave det for 700 kr. og hvorfor? Jamen de siger medlemmerne ikke 
kan få det, men hvis medlemmerne ikke kommer til deres kurser eller [Peter afslutter ikke 
sætningen]. Hvad skal man så lave dem for? Nu har jeg godt nok nogle andre holdninger til nogle 
andre ting, men det er så noget andet.  
 
[Lang pause med stilhed hvor Peter ikke siger noget] 
 
Rie: Du sagde at du ikke ville bruge ordet nødhjælp om disse produkter, men ville du så kalde dem 
for velgørende eller godgørende eller … hvad ville du kalde dem?  
 
Peter: [Pause mens Peter tænker] Jeg vil sige at de er velgørende, for du kan ikke bruge ordet 
godgørende. Så er vi jo ovre i det amerikanske system, hvor hvis ikke du kan leve, så må du dø. Og 
så kommer endelig dem, der hjælper nemlig mange familieorganisationer, som hjælper dem og 
giver dem mad. Du skal jo ikke så langt, for at finde nogen der hjælper, og det er velgørenhed. Det 
er ikke godhed. Det er fordi, de kan lide at gøre det. Vores er også velgørenhed [Peter henviser til 
det loppemarked han laver velgørende arbejde for]. For alle de penge vi sender til Kosovo eller hvor 
fanden de bliver sendt hen – ja jeg er ikke inde i det, for det er der jo andre, der ordner her, men de 
betaler penge for at få lov til det. 
 
Rie: Betaler penge? 
 
Peter: Ja John betaler jo kontingent til organisationen [Peter refererer til formanden for 
loppemarkedet der er medlem af Young Men, der er den organisation, som loppemarkedet sender de 
penge, de samler ind, til] til Y-mændene som organisation.  
 
Rie: For at få lov til … 
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Peter: [afbryder] ja for at få lov til at gøre det han gør nu. Kører over og henter noget gammelt møg, 
som vi så skal sortere. Og der skal du hele tiden sige til dig selv, ’det er velgørenhed det der’, for 
det er det. Han har brugt sine egne penge for at hjælpe andre. Det er ikke godhed. Det er ikke 
godhed. Det er, når man hjælper på en bestemt måde, men velgørenhed det er generelt. Og det kan 
du altid slippe ud af. Du må altid lære, at når du laver sådan noget, så skal du lære aldrig at komme 
ud over kanten. Du skal altid have sådan 1,5 cm tilbage for ellers sidder du oppe i et hjørne, og så 
kan du ikke komme ud. 
 
[Halvlang pause med stilhed]    
 
Rie: Og det kan du ikke hvis … 
 
Peter: [afbryder] Det kan du, hvis det er velgørenhed. Det kan du ikke hvis du skal være særlig god. 
 
Rie: Så kan du ikke komme ud af det? 
 
Peter: Nej, for du skal altid være god. Og det kan du jo ikke være. For en gang imellem vil du jo 
have din egen mening og sige til din ven ’sådan skal det sgu ikke være’, men du vil gerne velgøre 
ham [Peter siger noget jeg ikke kan høre under transskriberingen]  
 
Rie: Og det kan man ikke hvis det er godgørende? 
 
Peter: Nej! [Peter udtaler ordene meget bestemt ] Det kan man sgu da ikke! 
 
Rie: Okay.  
 
Peter: Ikke efter min opfattelse. 
 
Rie: Og det er den jeg leder efter. Så fortsæt endelig. 
 
[Peter siger ikke noget] 
 
Rie: Så produkterne er altså velgørende og ikke godgørende? 
 
Peter: Ja efter min opfattelse. 
 
Rie: Det er som sagt den jeg leder efter. Der er som jeg sagde tidligere ikke noget rigtigt og forkert 
svar her. Det er din mening og dine historier jeg leder efter.  
 
[Pause hvor der er stilhed] 
 
Rie: Er der andre produkter, som falder indenfor kategorien af velgørende produkter, som jeg ikke 
har med her?  
 
Peter: Så er der jo [Peter afslutter ikke sætningen]. Så skal vi tilbage til … så skal vi tilbage til 
Danmission, og vi kan tage alle de andre. Men dem kender jeg ikke ret meget til. Men der er en 
anden ting, som jeg sætter stor pris på, som hjælper i denne by, og det er Sømandsmissionen.  
 
Rie: Sømandsmissionen?  
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[Peter siger ikke noget] 
 
Rie: Den kender jeg ikke så meget til. Kan du fortælle mig lidt om den?  
 
Peter: Jamen det gør jeg heller ikke. Jeg ved bare, at alle skibe der er i denne by til jul få r en pakke 
fra Sømandsmissionen, som en flok piger – jeg ved ikke hvor mange de er – de stikker og laver og 
gør ved, og så har du så og så mange. Jeg tror de er en 2-3 stykker, der er godkendt til at gå ombord 
på skibe og aflevere disse julepakker, og de bliver så afleveret til russere, der skal holde jul her og 
som ingenting har – eller i hvert fald ikke ret meget … ikke ret meget, men det er nemlig også 
velgørenhed ikke godhed. 
 
Rie: Det er velgørende? 
 
Peter: Nemlig. Og så har de strikket alle disse hals tørklæder til disse mennesker, og især hvis der 
ligger en afrikaner her, så fryser han jo der i januar og februar måned. Og det er de ting hvor jeg ser 
[Peter slår sin hånd ned i bordet for at understrege det han siger] ikke en krone væk! 
 
Rie: Undskyld hvad? 
 
Peter: Der bliver ikke en krone væk.  
 
Rie: Altså at der ikke går noget til administration?  
 
Peter: Nej. For der er kun dem selv. De køber noget garn, hvis de får nogle donationer. Der går jo 
også en ude på loppemarkedet, som strikker meget til Moder Teresa. Min kone har også været med i 
det der, men nu har hun så gang i noget andet. Men det er jo også noget af det, som ikke bliver væk. 
Det eneste der koster med Moder Teresa, det er transport! Der sidder ikke 17 og skal holde orden 
på det. Og det er den direkte vej, du skal sige til dig selv, hvis du vil … vil du over til den store og 
få noget til at blive væk inde på Sydhavnen – nej hvad hedder det så – Frihavnen ved Unicef. Eller 
vil du finde en kanal, hvor du ved, at det går direkte hen. Så kommer nummer 2, det er hvis du kan 
komme den vej, så kan du måske også finde en kanal, hvor du finder en i den anden ende … i 
modtagerenden. For det ved jeg jo oppe fra min kones butik, for de har jo børnehjælp nede i Kenya 
eller i Tanzania hvor de støtter. Der har de jo en dansker nede, som er gift med en afrikaner. De 
penge som hun sender via banksystemet direkte ned til de der [Peter slår sin hånd ned i bordet for at 
understrege det han siger].  
 
Rie: Så der er direkte … 
 
Peter: [afbryder] Yes, yes, yes og der kommer sgu også kvitteringer hjem. Og så har de i øvrigt selv 
været nede med penge. De har selv været nede og se efter, hvad de lavede, men det var så for egen 
regning, hvor de var nede i 3 uger på deres betingelser med meget koldt brusebad og sådan noget 
ude i bushen. I hvert fald så var det lidt … lidt mindre service end der er herhjemme.  
 
Rie: Ja det kan jeg forestille mig.  
 
Peter: Og der er ingen omkostninger [Peter slår sin hånd ned i bordet for at understrege det han 
siger] de eneste omkostninger der er, det er det banken skal have for at flytte pengene fra hende til 
ham. Og det er for mig det væsentlige.  
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Rie: Så går pengene direkte der hvor de skal hen.  
 
Peter: Ja. Og så tager man ned og ser, om det nye køkken er kommet. Og det er det! For det har de 
selv været nede og se efter. Men det er jo … der er også andre [Peter afslutter ikke sætningen] Men 
det er den vej. Derfor mener jeg, at de store organisationer er gode. Det er godt med de store 
organisationer. De har jo organisationer der sidder og [Peter afslutter ikke sætningen]. Der er jo 
Røde Kors folk ude i Indien og alle vegne. Hvem betaler dem?` 
 
[Peter er tavs mens han venter på et svar] 
 
Rie: Det gør de folk der donerer penge? 
 
Peter: Nå. Så kan du jo vælge at sige ’jamen jeg vil gerne give lidt velgørenhed, så jeg støtter det’ 
men du skal jo ikke … du kan jo også … men du kan jo gå tilbage … du kan jo gå tilbage til [Peter 
afslutter ikke sætningen]. Nu er du jo ganske ung, men nu var der jo den der serie – Matador. 
 
Rie: Åhh jeg kan nu godt huske, da den blev sendt i starten af 80’erne. 
 
Peter: Ja, men jeg er jo så gammel, at jeg kan huske Matador, nemlig fra den by jeg var fra. Der 
havde vi jo den lokale bank og det andet. Og hvad var det så, at Matador-konen hun gjorde? Hun 
støttede jo velgørende udstillinger på malerier inde på hotellet, så der blev lidt overskud til dem, der 
kun fik 2 kr. i socialhjælp om dagen.  
 
Rie: Ja? 
 
Peter: Det var dengang.  
 
Rie: Så det gjorde man også, i den by du kom fra? 
 
Peter: Ja det gjorde vi også dengang. Men … men … men det har bare noget at gøre med, at der var 
jo heller ingen administration. Du skal hele tiden … hele tiden holde fast i hvor billigt [Peter slår sin 
hånd ned i bordet for at understrege det han siger] kan vi lave det og hvad bliver mest.  
 
Rie: Hvad får de mest ud af?  
 
Peter: Ja. Det er min tanke.  
 
Rie: Sådan burde det også … 
 
Peter: [afbryder] Det gør det ikke! For de vil jo alle sammen ind! Nå du ved jo selv at … at 
generalsekretæren i Røde Kors han fik jo 4 politibetjentes løn næsten. Ja ja han fik måske ikke mere 
end 900 i løn, men han fik også pension. Det kan du få 3 politibetjente for i et helt år! [Peter lyder 
meget irriteret]. Ja! Men ja jeg erkender blankt, at han var dem værd. Selvfølgelig var han dem 
værd, for han er jo god til sponsorering og var og er og alt det der. Det er ikke det, jeg ser det på. 
[Peter slår sin hånd ned i bordet for at understrege det han siger] Det jeg ser det på er, hvor meget 
bliver der væk? Fordi under ham er der en, der sørger for bilen og lidt andet småkryb hele vejen 
ned. Og ja så ved jeg ikke – skal vi sige, at der ryger måske 12 procent? Men kan du spare bare 1 
hvad bliver det så til? På 3 millioner … 5 millioner … og ganger op.  
 
[Peter læner sig tilbage i stolen og siger ikke mere til dette. Efter lidt tid siger han:] 
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Peter: Så må du gerne starte igen [Peter refererer til, at han gerne vil have mig til at stille ham et 
spørgsmål]. 
 
Rie: Nu skal du se jeg har taget en stor bunke med billeder af velgørende produkter med. Så der er 
billeder af dem, og nedenunder står der, hvilken organisation der står bag dem. Disse billedkort vil 
jeg gerne have dig til at kigge igennem og dele i 2 bunker. Den ene bunke skal være med de 
produkter, som du har købt eller fået, og den anden bunke skal være de produkter, du ikke har købt 
eller fået.  
 
[Peter kigger bunken igennem] 
 
Peter: De er jo nye. 
 
Rie: Ja der er mange nye produkter, hvis det er det du henviser til? 
 
Peter: Ja og jeg er jo gammel. 
 
Rie: Derfor kunne det jo godt være, at du kendte til dem alligevel.  
 
[Peter lægger de to bunker midt på bordet]  
 
Rie: Jeg gætter på, at det er den bunke her du enten har købt eller fået? 
 
Peter: Ja det er dem der interesserer mig. 
 
Rie: Så synes jeg vi skal starte med at kigge på dem. Og jeg breder dem lige ud på bordet her, så vi 
har et overblik over dem. Og du har taget kortet med Giv en Ged som Folkekirkens Nødhjælp 
sælger og … 
 
Peter: [afbryder] Ja, det er fordi jeg siger, at den der er hjælp til selvhjælp [Peter slår sin hånd ned i 
bordet for at understrege det han siger]. 
 
Rie: Det er hjælp til selvhjælp? 
 
Peter: Ja, fordi den for det første bliver leveret, for det andet giver den mælk, for det tredje kan de 
selv lave smør, og hvis de er dygtige nok ost – gedeost – det er meget specielt i Norge og andre 
steder. Så der bliver 4 ud af den der [Peter slår sin hånd ned i bordet for at understrege det han 
siger] for 250 kr. og ingen administration. For den æder kun græs. 
 
Rie: Så der får man meget for pengene? 
 
Peter: Der får du 100 procent. Efter min opfattelse får du 100 procent, fordi at den sætter jo gang, 
fordi den giver 2 ting. Den giver mælk, og den giver hygge, og den giver gødning, og marken får 
gødningsstoffer. Økologiske endda fordi der er jo ikke noget kunstigt i det, som man jo også mange 
gange skal holde sig for øje [halvlang pause]. Det var den.  
 
Rie: Ja så har du taget Max Havelaar produkterne? 
 



Rie Lisbeth Andersen Kandidatafhandling om Symbolsk Forbrug af Altruistiske Produkter 

 

 
- 57 - 

Peter: Ja, det er nu mere fordi, at jeg har jo også købt honning fra Costa Ricas indianere. Og det er 
jo samme system. Fair trade.  
 
Rie: Så er der også fair trade t-shirten som Mellemfolkeligt Samvirke sælger? 
 
Peter: Ja, den har jeg ikke købt, men jeg går ind for den.  
 
Rie: Jeg går ud fra, at det er sådan noget, som din kone sælger i sin butik? 
 
Peter: Nej [Peter ryster på hovedet]. 
 
Rie: Nej? Der er ikke sådan noget i den butik hvor hun arbejder? 
 
Peter: Der er ikke ret meget tøj. Træskærer. Alt. Hvis du kunne få din ven til at køre igennem 
Skibbrogade, så kunne du se vinduerne. Altså det er … det er altså flot. Alt hvad de kan producere 
med deres hænder. Altså hun har lige investeret i en pygmæseng, der kun er 1,60 meter lang og 
kommer nede fra Burkina Faso, eller hvor fanden det er dernede sydfra. Den har hun så brugt som 
udstilling, og den kan hun muligvis komme af med. Det tør jeg ikke sige, men jeg kan sige at den 
lille butik, den gav en 50-60.000 i overskud, som sidste år blev fordelt til SOS-Børnebyerne og 
andre steder. En gang om året så mødes de her 9 kvinder, og så spiser de brød, som de betaler selv. 
De betaler nemlig selv deres egen kaffe. Der går ikke [Peter slår sin hånd ned i bordet for at 
understrege det han siger] – og det ved John også udmærket at hvis [Peter afslutter ikke sætningen]. 
Alt hvad jeg kan skaffe af træ på loppemarkedet, som jeg kan få tid at lave, det står jeg og saver om. 
Fordi når jeg sælger om tirsdagen [Peter refererer til når loppemarkedet har åbent hver tirsdag], hvis 
jeg ikke har nogen kunder, så saver jeg træ. Det går op til fair trade butikken, som ikke skal købe 
træet, når jeg er kommet med det. Og så bliver der en krone mere at sende. Alle de kroner. Ja derfor 
betaler min kone også 1 kr. for en kop kaffe. Det bliver holdt nede i et niveau, som så [Peter 
afslutter ikke sætningen]. Engang imellem synes jeg, det bliver for meget. Som når de skal til 
København, så at de selv slæber te med i toget. De kunne jo godt købe en kop, når de kom derind, 
men det gør de ikke. Dem der står for det vil ikke. Min egen kone er lidt mere håndfast med hvad vi 
skal bruge og hvorfor. Men indenfor det der, der er hun ikke. Og derfor går jeg ind for det. Men den 
der er nummer 1 for mig.  
 
Rie: Okay det husker jeg, for bagefter får du lov til at sætte dem i rækkefølge. Lige nu vil jeg gerne 
have dig til at fortælle om kortene som Unicef sælger. 
 
Peter: Ja og dem sælger vi også oppe i min kones butik uden fortjeneste. 
 
Rie: Uden fortjeneste? 
 
Peter: Ja for fordelen er, at man kan sende dem tilbage. Alle julekortene. 
 
Rie: Undskyld det forstår jeg ikke? 
 
Peter: Alle julekort de ikke kommer af med i Unicef, de kan gå tilbage. 
 
Rie: Nå tilbage til Unicef? 
 
Peter: Ja, de kører ind i systemet og ud af systemet med nul. Men … men man har jo det derude, at 
hver gang der kommer en af de ældre damer, der gerne vil have en pakke med kort, så kan det jo 
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være, at hun tager 3 par øreringe med til sine børnebørn. Deri ligger den. Og jeg mener, at min kone 
sagde forleden dag, at vi skulle bruge Unicef-pakken som gave til en eller anden, der skriver mange 
kort. For de får jo deres, og vedkommende får jo nogle flotte kort. Og vi slipper for at løbe rundt 
efter et eller andet, der skal byttes. 
 
Rie: Så har du taget alpakasjalet der sælges af Unicef?  
 
Peter: Ja det kender jeg ikke, men jeg kender deres sokker. Og noget af det bedste du kan købe er 
alpakasokker. Du kan købe dem for 60 kr. pakken Eller 62 kr. pakken. Og dem sælger de også i 
butikken. Og det er ovre fra [Peter holder pause mens han tænker] nej – åhh alpaka den går jo 
derovre i Sydamerika. Hvis først du får fat i dem [det kan høres på Peters stemme at han er meget 
begejstret for alpakasokkerne], så vil du slet ikke af med dem. For min kone har dem, og jeg har 
dem selvfølgelig også. Og det var kun et forsøg. Og de fik solgt så mange, at de ikke kunne få dem 
ind … få dem leveret fra i sommer. Og der kommer så piger i din [Peter afslutter ikke sætningen]. 
Sidste år var jeg i – for jeg kommer af og til i butikken, når min kone er der. Der kom der en og 
skulle straks købe 2 par sokker, som hun ville forære sin far, for nu kunne han ikke gå i andet. Men 
det er smart, at det går [Peter afslutter ikke sætningen]. Og det er varmt. Men du får dem til 60 kr. ja 
jeg tror det er 62 kr. Det er ikke 70 kr. for et par. Og så er det uld, [Peter slår sin hånd ned i bordet 
for at understrege det han siger] det er jo alpakauld. Og min yngste datter har været ovre og se 
[Peter afslutter ikke sætningen]. Og hun har sådan et billede af en dejlig alpaka. Men det var fordi 
hun rejste ufattelig meget i hele verden.  
 
Rie: Velgørenhedsfrimærkerne hvor der går 50 øre til Kræftens Bekæmpelse? 
 
Peter: Ja dem ved jeg ikke ret meget om. Men jeg ved at … at … at min kone tager sig af indkøb af 
dem, for hver gang jeg kommer hjem med nogen, så er det nogen hun ikke kan lide. 
 
Rie: Hvordan det? 
 
Peter: De er ikke pæne, siger hun. Dem jeg køber. Jeg tager jo bare dem, de udleverer. Hun studerer 
jo hvad vi skal have, men jeg tror ikke at hun køber dem der, det tror jeg faktisk ikke. 
 
Rie: Og Herkules rugbrødet der … 
 
Peter: [afbryder] ja det spiser jeg dagligt. 
 
Rie: Og så har I også købt det her i oktober måned, hvor der er Støt Brysterne kampagne, og der går 
25 øre per solgt pakke til Kræftens Bekæmpelse? 
 
Peter: Ja det ved jeg sgu ikke, men jeg køber det. Det er mit hof, Herkules. At de så er gået hen og 
begyndt at forære noget væk, ja det var jeg ikke klar over.  
 
Rie: Det er også kun her i oktober måned, hvor de er med på Støt Brysterne kampagnen.  
 
Peter: Ja det er jeg ikke sikker på, men brødet det spiser jeg udmærket. 
 
Rie: Så sagde du før, at Giv en Ged var nummer 1 for dig. Og hvis du skal sige hvilke af disse 
produkter du holder mest af, så gætter jeg på at det vil være en af dem? 
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Peter: Ja det der? Ja jeg vil hellere give… ja jeg vil hellere – jeg vil ikke sige, at jeg ville give 2 af 
dem der [Peter peger på kortet med Giv en Ged fra Folkekirkens Nødhjælp], men i hvert fald så skal 
den have nummer 1, og vi kan lige så godt dele dem op med det samme, når du nu er i gang [Peter 
samler de kort han har valgt op og lægger dem i prioriteret rækkefølge] 
 
Rie: Ja det må du meget gerne. 
 
Peter: Så 1: Giv en Ged, 2: alpakasokkerne. [Peter kommer her med nogle udtalelser om Herkules 
rugbrød der støtter Støt Brysterne, som han efterfølgende har trukket tilbage. Derfor er disse 
udtalelser slettet af denne transskribering]. Nå men så skal jeg have Max Havelaar, som jeg jo skal 
støtte, når vi køber kaffe en gang imellem. Det er nu ikke så tit. Og så skal vi have Unicef kortene 
og t-shirten, som står for fair trade produkterne, man kan købe i min kones butik.  
 
Rie: Det vil sige at det er Giv en Ged der er den bedste, så er det alpakasokkerne, Max Havelaar 
mærkede fødevarer, Unicef postkortene, fair trade produkterne og Herkules rugbrødet der støtter 
Støt Brysterne i oktober.  
 
[Peter kommer igen med nogle udtalelser om Herkules rugbrød, som han har bedt mig om at slette. 
Han slutter af med at sige, at Herkules rugbrød er presset af omverdenen, hvilket jeg beder ham om 
at uddybe]: 
 
Peter: Ja, hvis vi finder en af de andre hernede [Peter tager bunken med billedkort, som han ikke har 
købt eller fået og begynder at lede den igennem]. Jeg kan hurtigt finde den. Jeg tror det er for at 
være med, for jeg mødte en dame her for nylig, og hun havde jo været ude og skulle have nye [Peter 
holder pause, mens han leder efter et bestemt billedkort] … nye gummistøvler. Og de to ting, den 
her – sengetøjet [Peter har taget billedkortet med sengetøj fra Støt Brysterne] – der kan du selv have 
nytte, og det kan du også med den her [Peter har fundet billedkortet med gummistøvlerne fra Støt 
Brysterne]. 
 
Rie: Med gummistøvlerne og sengetøjet der har man selv nytte af det? 
 
Peter: Også 
 
Rie: Også? 
 
Peter: Ja, den kan jo begge dele. Du kan både støtte og du får glæden bagefter ved at have det fine 
rene sengetøj. Og så kan du også sige ’jamen jeg hjalp også lidt til’ [Peter slår sin hånd ned i bordet 
for at understrege det han siger]. 
 
Rie: Jeg hjalp også lidt? 
 
Peter: Det er velgørenhed.  
 
Rie: Ja? 
 
Peter: Det er jo ikke sådan noget du går og gør hele tiden vel? Du har jo ikke tænkt dig at gøre det 
hver dag. Gå og købe sådan en [Peter peger på billedkortet med Støt Brysterne sengetøj]. Det skal 
du hele tiden holde adskilt. Hvad er hvad. Og derfor siger jeg: når du går og sælger varer – som vi 
gør hver tirsdag [Peter refererer til salget på loppemarkedet] – der er vi helt sikre på at hver krone 
bliver vendt 3 gange – bortset fra den måne, som vi ikke vil af med, som vi selv spiser [Peters 
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stemme bliver lavere og lavere og det bliver svært at høre det sidste af sætningen, hvorefter næste 
sætning bliver sagt højt og klart]. Men altså, det jeg mener er, der er ingen omkostninger i det. Der 
er kun os selv, og vi har sgu ydet for at få det. Vi har ydet for at få det. De dage hvor vi arbejder 
ikke. Jeg har 8 timer om ugen, ja John har nok 80 set med mine øjne. Der er ikke nogen 
omkostning, der bliver ikke noget væk! [Peter slår sin hånd ned i bordet for at understrege det han 
siger]. Og det der kan man så sige … den her … den her tror jeg ærligt talt også er [Peter tager 
billedkortet med InWear undertøj hvor 100 kr. går til Støt Brysterne]… jeg tror også det er noget 
reklame fif. Den ligner den der [Peter peger på billedkorter med Herkules rugbrød]. 
 
Rie: Er de også reklame fif? Gummistøvlerne og … 
 
Peter: [afbryder] Nej det tror jeg ikke.  
 
Rie: Du deler dem kraftigt op. Du ser dem anderledes … 
 
Peter: [afbryder] Jeg ser dem en lille smule anderledes, fordi de er jo … de er jo 
livsnødvendigheder. Det er jo ting som du skal bruge [Peter slår sin hånd ned i bordet for at 
understrege det han siger]. Og så kan du måske overtale dig selv til at give lidt mere for dine 
gummistøvler end du gør i Jem & Fix. Der sætter jeg … det er jo det samme med [Peter afslutter 
ikke sætningen]. Min kone køber jo sengetøj i Bonaparte og et eller andet sted hun skriver ned, for 
det er særlig lækkert, efter hun har været inde og brænde sig i Ikea ikke. Sådan er det jo. De 2 ting 
får du noget ud af selv [Peter slår sin finger hårdt ned på billedkortene med sengetøj fra Støt 
Brysterne og gummistøvler fra Støt Brysterne]. Du får en masse ud af det selv ikke? 
 
Rie: Og det er anderledes? 
 
Peter: Det er anderledes! [Peter slår sin hånd ned i bordet for at understrege det han siger]. Her går 
noget af det til forretningen [Peter peger på Herkules rugbrødet]. Der skal også betales husleje … 
og andre ting. Det der, der støtter man så direkte som man kan, der er så lidt omkostninger på som 
muligt [Peter slår sin finger hårdt ned på billedkortet med Giv en Ged fra Folkekirkens Nødghjælp]. 
Dem her er jo business. Det er rå business som [Peter afslutter ikke sætningen]. Det der det kan du 
da godt se. Støt Brysterne. Giv de 400 kr. for et par gummistøvler. Jeg kan jo købe … jeg kan jo 
købe et par til 120 kr. oppe i tømmerhandlen, hvis jeg vil det. Godt nok heller ikke så gode, og de er 
heller ikke så smarte. Og det kan endda være, de ikke holder så længe. Det ved du ikke. Men du 
giver de 400 kr. og så sender de de 80 kr. af sted siger de så. Det siger de. 
 
Rie: Siger de? 
 
Peter: Ja det gør de sgu. Det skriver de jo [Peter viser mig billedkortet med gummistøvlerne fra Støt 
Brysterne hvor der står, at gummistøvlerne koster 399 kr. hvor 80 kr. går til kampen mod 
brystkræft]. Hvor har du dokumentationen? Har du den? Kan du finde den?  
 
Rie: Det er måske ikke det …  
 
Peter: [afbryder] Der er kun et sted du kan finde den. Det er inde i erhvervsstyrelsen, hvor du kan gå 
ind og sige ’jeg vil gerne se regnskabet’. For de skal have dem alle sammen. Så kan du gå ned og 
se, om du kan finde den store post, hvor der står ’Støt Brysterne 597.000 et eller andet’. 
 
Rie: Du tvivler altså lidt på, at pengene går til forskningen i brystkræft? 
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Peter: Jeg tror ikke [Peter afslutter ikke sætningen]. Jeg tror på at pengene går til brystkræft.  
 
Rie: Du tror de går til … 
 
Peter: [afbryder] Det er ikke fordi pengene ikke går til brystkræft. Jeg siger bare, at det er en måde 
at bondefange.  
 
Rie: Bondefange? 
 
Peter: Nej, så ikke bondefange, men jeg mener selv, at det er reklame. 
 
Rie: Det er reklame? 
 
[Peter svarer ikke] 
 
Rie: Okay du sagde, at det ikke helt var bondefangeri, men kan du uddybe hvorfor du tænkte på 
bondefangeri?  
 
Peter: Det gør jeg fordi, det ikke er noget valg vel. Vil de have den bestemte gummistøvle, så skal 
de … så skal de give den pris. Det er den pris, den gummistøvle har. Hvis du vil have en ved siden 
af, så har den ikke den pris. Så er det dig der vælger, og så siger du til dig selv ’vil du være et godt 
menneske i dag, eller vil du ikke være et godt menneske?’. Det er ikke sådan noget, du sådan 
frivilligt går hen og gør. Du går jo ikke hen og siger ’jeg vil gerne give 50 kr. til Støt Brysterne.’ 
Det gør du jo ikke [Peter slår sin hånd ned i bordet for at understrege det han siger]. Det gør du 
ikke. Du får jo en opfordring. ’Vil du eller vil du ikke?’ Ja der står et par grønne og et par blå, og så 
står der dem her [Peter peger på billedkortet med gummistøvlerne fra Støt Brysterne]. Og der er så 
de 80 kr. forskel. Det er helt sikkert. Du skal ikke tro, at de andre er [Peter afslutter ikke sætningen]. 
Det tror jeg ikke på. At der ikke er forskel i prisen. Så er det jo ’vil du eller vil du ikke.’ Og derfor 
siger jeg, det er efter min opfattelse sådan lige i kanten. Jeg bryder mig ikke om det. Men det er så 
spørgsmålet, om det er mig, der er [Peter afslutter ikke sætningen]. Jeg er nok en smule kantet i den 
henseende. Jeg skal nok selv bestemme ’hvad vil vi.’ 
 
Rie: Ja hvem skulle ellers bestemme … 
 
Peter: [afbryder] nej og derfor siger jeg, nå men ’jeg vil da gerne gå med de der gummistøvler.’ For 
de er da brandsmarte, når du går i Dyrehaven. Så kan de også se ’nå bor du i Nordsjælland’ ikke? 
[Peter bor på Vestsjælland]. Det er jo ikke dem på Vesterbro, der går i dem vel? 
 
Rie: Det er ikke dem på Vesterbro? 
 
Peter: Nej, det tror jeg ikke på. Min egen datter hun bor i nærheden af Gammel Kongevej, og jeg 
har også været på Vesterbro, og hun har også boet på Østerbro, så det er ikke det. Men jeg tror ikke, 
der er ret mange – bortset fra dem på den nye café dernede på Halmtorvet – resten af dem gør det 
sgu ikke. Hverken dem i Colbjørnsensgade eller den anden gade. Der hvor betjentene ikke kan 
holde styr på folk. Sådan er det [Peter slår sin hånd ned i bordet for at understrege det han siger]. 
 
Rie: Men hvis vi tog til Nordsjælland, så ville vi kunne finde flere med disse gummistøvler [peger 
på billedkortet med gummistøvlerne fra Støt Brysterne]. 
 
Peter: Ja. 
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Rie: Hvad er grunden til det? 
 
Peter: Fordi de har et andet behov.  
 
Rie: Et andet behov? 
 
Peter: Det er da ikke for sjovs skyld, at de fleste firehjulstrækkere og biler står nord for København 
[Peter lyder lidt irriteret over at jeg stiller spørgsmålstegn ved hans udsagn]. Fordi de har jo et andet 
behov.  De skal køre på jagt, og de skal … de skal også vise hvem de er og hvorfor. Herude på 
landet har man en firehjulstrækker, fordi man skal bruge den ude på landevejen. Her behøver du sgu 
ikke en firehjulstrækker for at køre børn i børnehaven [Peter bor vel at mærke i en by med 50.000 
indbyggere]. 
 
[Peter sig ikke mere] 
 
Rie: Hører jeg dig lidt sige at det … 
 
Peter [afbryder] Du hører mig sige, at de er … de har et andet forbrugsmønster. De har nogle andre 
indtægter, og de kan ikke modtage en eneste flytning. Det kunne Gentofte jo ikke, og det er 
Danmarks rigeste kommune. Nej det kan godt være, at de andre er lidt rigere, men Gentofte kunne 
ikke tage de 7 de skulle have. Men derfor kunne man jo sende dem til Ishøj. Til Peter Madsen, så nu 
står han med problemet. Det har han så sent som i aftes – nej nu er Peter Madsen gået af, der er 
kommet en ny. Men der var de nemlig nede og slukke brand i Askerød igen. Og hvorfor? Fordi de 
andre kunne jo ikke have dem. De har jo ingen lejligheder i Gentofte. De var nødt til at købe et hus. 
Så kunne de jo sætte dem ud, når den kontrakt den [Peter afslutter ikke sætningen]. Derfor siger jeg 
’der er en chance, den er deroppe’ [Peter slår sin hånd ned i bordet for at understrege det han siger]. 
Det er sgu ikke herude du skal markedsføre. Ja for der er en dame her i byen, der købte dem, jeg så 
det selv, for så sagde hun ’ja det er vældige gummistøvler, ja for jeg vidste det jo næsten ikke før … 
ja så kom jeg jo også til at støtte brysterne’ sagde hun så. Men ja min kone har sgu ikke købt dem. 
Det er jeg helt sikker på. Det er vi sgu for nærrige til, så tager vi sgu hellere på ferie og lever 3 dage 
på et vandrehjem i Sverige.  
 
[Peter siger ikke mere, så efter lidt stilhed indser jeg at få han ikke siger mere af sig selv]  
 
Rie: Jeg vil gerne tilbage til bondefangeriet igen.  
 
Peter: Ja, du skal ikke bruge ordet bondefangeri, for det er ikke det ord. Men det er nær. Efter min 
opfattelse er der lagt for meget på [Peter refererer til at prisen er for høj]. Det er ikke noget folk gør. 
 
Rie: Hvordan bliver de så solgt? Hvis folk ikke har lyst til at betale så meget? 
 
Peter: Jamen det gør de også. De bliver også solgt, men jeg tror ikke … jeg tror ikke [Peter afslutter 
ikke sætningen]. Det er ligesom for mig … for mig er det at se … der er det … der er det ikke … 
[Peter sukker]. Jeg mener bare, at det er smart lavet. 
 
Rie: Smart lavet? 
 
Peter: Ja, det gør jeg. For at få en omsætning. 
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Rie: For at få omsætning?  
 
Peter: Ja, og omsætning skaber overskud. Og det er det man skal leve af.  
 
Rie: Så den velgørende tanke … [afslutter bevidst ikke sætningen men lader den sive ud] 
 
Peter: Ja, jeg mener ikke, den er mere end de 80 kr. Men du kan pille den ud af den og sige de 80 ud 
af de 399. Det er så … det er de 4 gange. Der er jo lidt af det, men du skal da ikke tro, at de der 399 
kr. det er jo ikke derfor de sender dem. Det tror jeg ikke på. Det første de gør, er at rense dem for, 
hvad de skal betale af afgifter. De trækker først de 80 kr. fra, så bagefter trækker de momsen ud. 
Det er jo ikke noget filantropisk foretagende. Det er det her [Peter peger på billedkortet med Giv en 
Ged fra Folkekirkens Nødhjælp]. Det er et filantropisk foretagende. Men ja … nej altså. Det minder 
om. Det er den vej. 
 
Rie: Så jeg kan se der er en klar forskel i … 
 
Peter: [afbryder] For en gammel mand som mig der er over 70. Mine holdninger frem for hvis du 
møder en på 45. 
 
Rie: Du tror der er forskel? 
 
Peter: Ja det tror jeg. Han er mere moderne orienteret mod de der ting. Havde det været mine døtre, 
så havde de måske også haft en anden holdning til alle de her ting. Sådan er det jo ved hver 
generation. Sådan har hver generation deres, og det har de altid haft og vil have. 
 
Rie: Er der så også forskel på hvilke produkter de forskellige generationer ville vælge? 
 
Peter: Ja! Men det er jo det samme pladder vi har … vi har nogle, der går med tørklæder her ikke. 
Men herre gud min gamle mor. Ja jeg er født ude på landet et sted … et gammelt husmandssted i 
Jylland. Et sted ikke så langt fra Århus. Men hver gang vi høstede, så gik min mor sgu da altid med 
et tørklæde på. For hun ville sgu da ikke være møgbeskidt af hø og hagl, og hvad der ellers blæste 
ned, når knægten han stod deroppe og skovlede halm. Sådan i gamle dage, der gik hun da også med 
tørklæde på, men så springer folk i vejret her. Men jeg vil godt indrømme, at der er nogen af dem, 
der er provokerende. Men det er ikke noget nyt for sådan en som mig. Og den nye generation lærer 
vel hele tiden. Men derfor behøver de ikke være så fastholdende, som nogen er. For nogen af dem 
kan ikke leve uden. Og der mener jeg jo for eksempel, vi har nogle dejlige piger i Føtex, for de kan 
sagtens leve med deres hat. Altså deres hygiejnehatte, eller hvad fanden du vil kalde dem. De kan 
godt leve, for de får jo mad hver dag. For hvis de havde tørklæder, men ikke fik mad, så kunne det 
sgu godt være, at tørklædet havde smuttet. Og jeg har jo også været en tur i Costa Rica og set 
kaffeplantagerne, og derovre der levede de jo [Peter afslutter ikke sætningen]. Costaricanerne havde 
så mange penge, at de ikke ville plukke kaffe. Men det ville dem fra Nicaragua. Så kom de derned, 
men de var ikke [Peter afslutter ikke sætningen]. De var tålt, men de var bare en nødvendighed. De 
fik endnu mindre i løn. Sådan er det.  
 
[Peter læner sig tilbage på sin stol og jeg kan fornemme at han ikke har tænkt sig at sige mere]. 
 
Rie: Okay hvis vi går tilbage til de velgørende produkter, så vil jeg gerne have dig til at kigge i 
bunken med produkter, som du ikke har købt eller fået, og se om der er nogen af dem, som du 
kunne overveje at købe? 
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Peter: Ja altså det er det samme som min julekalender og de andre ting – Lions. Ja jeg drikker ikke 
øl, men jeg køber altid lodderne. Jeg køber da altid lodder, og det gør jeg ud fra den forudsætning, 
at enten så vinder Erik eller også vinder jeg – og han vinder flest, når jeg trækker de nitter op. Og 
der mener jeg, der har vi heller ikke noget, der bliver bort. Der heller ikke bliver bort inden for 
Lions og forskellige andre. De går jo også til mange mange forskellige ting, der er [Peter afslutter 
ikke sætningen]. Jeg vil ikke sige, at jeg ikke giver noget, når de samler ind – de store – men det er 
ikke sedler. Nå men jeg kigger dem igennem her. 
 
[Stilhed mens Peter kigger billedkortene igennem igen] 
 
Rie: Okay, lad os lægge dem ud på bordet så vi nemmere kan se dem.  
 
Peter: Yes, dem der [Peter peger på billedkortet med øreringe fra Scleroseforeningen] de bruges 
herhjemme, og dem har jeg haft tæt inde på livet. Og dem der er [Peter peger på billedkortet med 
paraplyen som Unicef sælger] fordi jeg holder med alt, hvad der hedder Unicef, uanset hvor stor 
organisationen er og alt muligt andet. Der har de forholdsvis styr på pengene og ikke så meget 
korruption. De har forholdsvis styr på det. 
 
Rie: Så det er mere Unicef som organisation end det er selve paraplyen?  
 
Peter: Ja og den der er også Scleroseforeningen [Peter peger på billedkortet med RoseLiv 
velgørenhedskoncerten til fordel for Scleroseforeningen]. 
 
Rie: Så produkterne fra Scleroseforeningen er også mere møntet på organisationen, og ikke så 
meget fordi du kunne finde på at købe produkterne?  
 
Peter: Ja! Det har du fattet. For vores egen sclerose skal vi støtte. Og velgørenhedsfrimærkerne ja 
det ville jeg gøre for at være et godt menneske. 
 
Rie: For at være et godt menneske? 
 
Peter: Ja ellers ville jeg ikke gøre det. Ja så er der andre der [Peter afslutter ikke sætningen]. Så vil 
jeg hellere … så vil jeg hellere købe varer oppe i min kones butik, hvor jeg er sikker på, at hver 
eneste krone går direkte ned til modtageren. Jeg vil ikke … jeg skal ikke bruge alle de der … jeg 
skal ikke bruge alle de der mellemled. Jeg ved godt, at i de store organisationer, hvor de skal bruge 
telte ude i verdens fjerne – Danmark skal jo altid levere telte og hvad ved jeg, og vi skal næsten 
være politibetjente ligesom USA er det indenfor [Peter afslutter ikke sætningen]. Vi skal bare være 
det indenfor velgørenhed. Vi skal sende her, og vi skal sende der, og de er ved at dø alle sammen. 
Og der mener jeg, at vi kunne mange andre ting. Eksempelvis det vi kunne, og måske var gode til, 
var at bruge vandrensningsanlæg. 
 
Rie: Vandrensningsanlæg? Hvordan det? 
 
Peter: Ja indenfor forsvaret har man noget, der hedder vandrensningstabletter, som kan rense vandet 
således, at man kan lave havvand om til almindeligt vand. 
 
Rie: Til drikkevand? 
 
Peter: Ja, og hvis du nu bruger penge på at lære dem, at bruge sådan et anlæg, så kan du rense 
flodens vand, så det kan blive bedre drikkevand. Bedre og bedre. Jeg ved ikke hvor meget, men de 
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kan i hvert fald rense det ufattelig meget. Og det var et af de steder, hvor jeg synes, at der kunne de 
indenfor enhver tid … indenfor human research, som det med et meget fint ord hedder ikke. Hvis 
du kunne lave så de kunne rense flodens vand med rensetabletter – et meget enkelt anlæg – så skal 
der bare sendes nogle tabletter derned engang imellem. Så varer det ikke ret lang tid med at finde ud 
af det vel. Og så lidt petroleum til benzinmotoren eller de der vand [Peter afslutter ikke sætningen]. 
Der synes jeg man skulle sætte ind [Peter slår sin hånd ned i bordet for at understrege det han siger]. 
Ja hvis ikke konen skal gå 3 km for at komme til en brønd og få noget vand. Og manden [Peter 
afslutter ikke sætningen]. Og det ved vi der er så meget, dernede har de en anden rollefordeling med 
arbejdet ikke. Så kunne hun måske bare nøjes med at gå ned til floden ikke. Jeg har også været i 
Vietnam og cyklet i Vietnam. Og jeg har jo set, de der damer, der sidder dernede og vasker ved 
floden. Fordi min kone og jeg havde valgt at bo hos en vietnamesisk familie dernede i 3 døgn på 
deres præmisser. 
 
Rie: Det vil sige, at du mener vi skal sende vandrensningsanlæg derned så de selv kan … 
 
Peter: [afbryder] der hvor der er en flod i nærheden [halvlang pause] for hvad skal mennesker bruge 
hver dag? De skal bruge vand. Og hvor lidt kan du nøjes med? Kan du nøjes med 2 liter? Kan du 
det? 
 
[Peter afventer et svar] 
 
Rie: Jeg ved ikke hvor meget vand jeg bruger … 
 
Peter: Så prøv at måle op! Fordi det er fordi du er ung. Jeg er nemlig født der, hvor man skulle ud 
og pumpe vand op med en pumpe. Mor satte bare spanden ud ’så er den tom!’ Så kom Far med det, 
og derfor lærte jeg, det man i dag kalder etagevask – ikke fordi vi aldrig kom i bad, det gjorde vi 
også indimellem. Så blev der nemlig ryddet ude i køkkenet og varmt vand ned. Men der skal vi 
meget langt langt hen. Jeg har meget erfaring, men jeg tror du kunne reducere dit vandforbrug med 
10 %. Jamen hvis du skal være bundærlig overfor dig selv [halvlang pause] er der nogen der siger at 
du – bare fordi det er lidt varmt – skal tage et bad 2 gange om dagen? I princippet behøver du jo kun 
hver anden dag. Du kunne jo godt! Og hvad mangler vi i Danmark? På et tidspunkt? Rent 
drikkevand! [Peter slår sin hånd ned i bordet for at understrege det han siger]. Nå. Hvorfor er det så, 
at man skælder bønderne ud, fordi de bruger pesticider? Og hvem bruger det? Det jeg mener med 
det er, somme tider skal man lige køre den anden vej rundt ikke? 
 
[Peter siger ikke mere og vender sin opmærksomhed mod kaffen]  
 
Rie: Okay så skal vi have fat i bunken med billedkort igen … 
 
Peter: [afbryder] hvor mange kort har du med? 
 
Rie: Det er de samme kort som før, men nu skal jeg have dig til at placere dem ud fra dette 
midterpunkt. Jeg laver et midterpunkt her på bordet – i form af denne Max Havelaar te – som skal 
symbolisere dig som person. Så vil jeg gerne have dig til at placere dem sådan at de produkter, der 
er ’mest dig’ skal ligge tættest på midten, og dem der er ’mindst dig’ skal placeres længst væk. Du 
må placere dem i rækker eller i cirkler, alt efter hvad du har lyst til, men billedkortene skal bare 
placeres i en form for skala ud fra hvor meget de er dig. Hvis der er nogle af produkterne, der bare 
slet ikke er dig, så kan du eventuelt helt undlade at placere dem.  
  
[Stilhed mens Peter kigger bunken med billedkort igennem igen]  
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Rie: Du griner? 
 
Peter: Ja det var fordi, jeg så den her [Peter peger på billedkortet med Product Red Armani 
parfume]. Og jeg har jo lige læst mig til, at de unge mennesker får allergi af alt det parfume. Og jeg 
kan ikke bruge det mere. Vi skal også have det der … vores creme, som vi smører os med. Det skal 
også være uden parfume. Og der er jo ingen grund til at ødelægge sig selv for de unge. Og derfor er 
der en ting [Peter lægger bunken med billedkort ned på bordet], hvis du vil lave en forretning 
engang. Hvis du vil lave en forretning, så skal du lave en med læbestift. Der er ingen kvinder der 
ikke vil bruge læbestift. De vil hellere mangle et stykke rugbrød. Ikke fordi det behøver være rødt 
alt sammen. Du skal jo også bruge læbepomade eller … eller når jeg er i Sverige, og det er koldt, så 
bruger jeg sådan noget vårsalve. Men du skal bruge noget på dine læber, det skal du altid. Og du 
holder altid, så vidt muligt så holder du læberne fri. Alt andet pakker du ind, men det andet ser 
fjollet ud.  
 
Rie: Kan du uddybe den med at kvinder hellere vil manglet et stykke rugbrød? 
 
Peter: Det er fordi, enhver kvinde altid vil gøre noget ud af sig selv. Ligegyldigt hvordan man ser 
ud. Det vil enhver kvinde gøre. Sådan har det alle dage været, og sådan bliver det ved med at være. 
Du kan gå tilbage i tiden. Ligegyldigt hvor langt du går tilbage. Du vil altid kunne finde … enhver 
kvinde vil altid gøre sig smuk for sin mand eller for … for … primært for sig selv. For sig selv i 
første omgang, fordi hun gerne vil fremtræde [Peter afslutter ikke sætningen]. Det vil enhver 
kvinde. Sådan er det bare. Sådan har det altid været. Det er jo ikke for sjov skyld, at afrikanerne går 
[Peter afslutter ikke sætningen]. Hvis du tager dem syd fra, så er det blomstret tøj, så de træder 
frem. Det er så flot … så flot … det er så ufattelig flot. Hvis du tager til Senegal så … så har de en 
holdning [Peter retter ryggen i stolen og agerer en meget stolt afrikansk kvinde], så har du jo igen 
de gamle. Vi sidder ned og de står jo op og [Peter lader sin stemme sive ud og afslutter ikke 
sætningen].  
 
[Peter retter igen sin opmærksomhed mod bunken med billedkort og holder den der indtil han er 
færdig med at lave sin figur som kan ses i bilag 10].  
 
Rie: Okay du har valgt de produkter ud som er mest dig og nu vil jeg gerne have dig til at fortælle 
mig om dem. Er det rigtigt at billedkortet med Giv en Ged og – ja jeg går ud fra at billedkortet med 
alpakasjalet står for alpakasokker for dig – men at det er de produkter der er tættest på 
midterpunktet? 
 
Peter: Ja Giv en Ged og alpakasokkerne er tættest på, og de her rykker en millimeter ned. 
 
Rie: Altså kortene fra Unicef, velgørenhedsfrimærkerne og Max Havelaar produkterne? 
 
Peter: Og den der skal ligge til sidst, så den er måske lidt for tæt på, og den skal lidt længere ud. 
 
Rie: Altså velgørenhedskoncerten og øreringene fra Scleroseforeningen skal lidt længere ned?  
 
Peter: Ja for den vælger jeg senere. Jeg vælger de andre først, og så må den skulle i næste ring.  
 
Rie: Det vil sige, i den første ring så er der Giv en Ged, alpakasokkerne, kortene fra Unicef, 
velgørenhedsfrimærkerne og Max Havelaar produkterne? 
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Peter: Ja 
 
Rie: Og så i næste ring så er der øreringe fra Scleroseforeningen, velgørenhedskoncerten RoseLiv 
fra Scleroseforeningen, Pilgrim solbrillerne fra Læger Uden Grænser og Herkules rugbrødet … 
 
Peter: [afbryder] Ja den skal langt ud. I princippet skal den langt ud. Den skal temmelig langt ud.  
 
Rie: Skal de alle 3 det? 
 
Peter: Nah men … 
 
Rie: Men produkterne fra Støt Brysterne skal længere ud end de andre? 
 
Peter: Ja for jeg har en fornemmelse af, at det er en kampagne man kører. Den kører ikke 
vedvarende.  
 
Rie: Så det er stadig det vedvarende, der er kernen?  
 
Peter: Ja! Det er problemet med Danmark engang imellem … med lille Danmark. Det er jo at vi 
følger det jo ikke op. 
 
Rie: Vi følger det ikke op? 
 
Peter: Nej. Når vi hjælper dem i udlandet, så glemmer vi jo sommetider, at de kan ikke køre på 
deres traktorer, hvis vi ikke sender en ned for at reparere dem. Det nytter ikke noget, at bruge 80 
millioner på at lave traktorer, og sende dem derned, og den kører den første dag, fordi der er en 
mand med nede og samle den. Men hvad gør vi så bagefter? Hvad gør vi bagefter? Den der, den er 
helt sikker [Peter peger på billedkortet med Giv en Ged fra Folkekirkens Nødhjælp], for han 
plukker selv uldet, og han karter det, og sender det hjem, så der kan laves sokker af det. Så den er 
fulgt til dørs, og det er der, jeg vil ned. For hvad gør vi [Peter afslutter ikke sætningen]. Den der 
[Peter peger igen på Giv en Ged], den er stensikker, for den giver 4 produkter. Og den der, er 
produkter som jeg kalder [Peter afslutter ikke sætningen]. Som man kan købe, og den der bør man 
købe [Peter peger på billedkortet af kort fra Unicef]. 
 
Rie: Den bør man købe? 
 
Peter: Ja for der bliver nok også penge væk i Unicef og andre steder i Amerika, men det er trods alt 
den bedste måde verden kan enes på. Det er gennem Unicef.  
 
Rie: Så det er bedre at støtte Unicef?  
 
Peter: Ja det er min opfattelse. Ja jeg er inde på at vi skal [Peter afslutter ikke sætningen]. 
Scleroserne kan vi tage med, fordi … fordi det er vores egne. Det er vores egne penge. Vores egne 
der søber rundt i systemet og bliver brugt i Haslev på hospitalet, som vi har de der hjælpemidler til. 
Det er vores egne penge, dem kan vi sgu godt give af stadigvæk. Dem kan jeg godt give af, men jeg 
behøver jo ikke at frelse hele verden. Jeg har jo nok herhjemme jeg skal støtte først. 
 
Rie: Så hjælpe det nære først?  
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Peter: Ja hvis jeg kommer dertil … hvis vi kommer dertil så ja, så vælger jeg det nære. Også i vores 
liv. I vores liv var det jo i sin tid Lars, der købte den der narkotikafilm – der var jo en der sprøjtede 
sig ihjel mere eller mindre – men den viste jeg på gymnasiet. En speciel film, der var lavet om 
nogle misbrugere.  
 
Rie: Den tror jeg ikke jeg kender? 
 
Peter: Nej men der blev lavet en film, og det … og det er mange mange år siden efterhånden. For 
der var det lige på toppen der. Men det var så Lars, der købte den film og viste den i vores by. Og 
det er det nære til det nære til information til det nære. 
 
Rie: Solbrillerne? Den havde du ikke med før … 
 
Peter: [afbryder] ja jeg ville aldrig købe dem. 
 
Rie: Du ville aldrig købe dem? 
 
Peter: Nej jeg ville aldrig købe dem. Jeg ville aldrig bruge penge på dem. Jeg ville aldrig købe dem. 
Men jeg ville godt give 100 kr. til Læger Uden Grænser. 
 
Rie: Så det er igen organisationen bag produktet og ikke selve produktet? 
 
Peter: Ja produktet er jeg ligeglad med 
 
Rie: Produktet er du ligeglad med? 
 
Peter: Ja i princippet ja. Ja for ham der har lavet solbrillerne – hvem er det? Er det en eller anden 
designer? En italiener der skal have 3 kr. hver gang, og hvem tjener så på det? Det gør han. Så jeg 
vil godt give de 100 kr. på et girokort. Så kommer de op til den læge i Nordsjælland, som tager ud i 
3 måneder. 
 
[Peter læner sig tilbage i stolen og siger ikke mere. Efter noget tid med stilhed beslutter jeg at gå 
videre med udsagnene] 
 
Rie: Okay så forlader vi billedkortene og går over til noget helt andet. Jeg har nogle udsagn, som 
jeg læser højt for dig, og så skal du bare kommentere på dem, som du nu engang synes. Og den 
første kommer her: ’Man køber velgørende produkter for at skabe en bedre verden’? 
 
Peter: Jeg gør det i hvert fald ikke. 
 
Rie: Du gør det i hvert fald ikke? 
 
Peter: Nej …  
 
Rie: Hvordan det? 
 
Peter: Det er jeg for nærig til. Jeg vil se … jeg vil se hvor pengene bliver af. Jeg holder hele tiden 
fast i, om det er noget, jeg skal bruge til os. Er det noget jeg skal bruge til os, som vi har nytte af. 
Ellers så køber jeg det ikke. Så køber jeg ikke den vare. Det siger mig ikke noget. Slet ikke. Jeg vil 
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hele tiden kunne følge hvor pengene bliver af. Det gør jeg, hvis jeg køber brød eller mælk eller alle 
mulige andre ting … basale ting, som jeg skal have. Men de andre ting så gør jeg det ikke. 
 
Rie: Det er altså det nyttige? 
 
Peter: Ja! 
 
Rie: Hvordan nyttigt? 
 
Peter: Jamen det er jo hvis jeg får noget sat i gang, så er der hele tiden nogen andre, der kommer til. 
Så snart du har … hvis du … hvis du har en fiskekutter, så får du fisk, og for hver fisker, så er der 4 
i land. Der er nemlig ham der laver sejlene, ham der laver motoren, ham der laver garnene. Én mand 
holder 4 beskæftiget, og de får alle sammen mad på bordet, og det må være det vigtigste. 
 
Rie: Og det mener du ikke, der er mange af produkterne her der skaber? 
 
Peter: Jeg mener bare tag parfumen. Hvor mange der er blevet allergikere, som vi skal reparere. 
 
Rie: Så du mener at det skader? 
 
Peter: Ja det gør det jo. Hvis du skal have 3 til lægen hver dag. Hvem skal betale det? Det er jo ikke 
for sjovs skyld, at det er blevet nødvendigt, at skulle sygeforsikre sig. At vi skal forsikre os for at 
tage på ferie i Tyrkiet – som er det billigste land – når du går og brækker benene dernede i de 
franske alper. Der kan du selv bestemme, hvis ikke du kan lide at komme derned. Men derfor kan 
du sgu da godt selv forsikre dig for at komme hjem. Ja hvorfor skal vi forsikre os. Ja det måtte vi 
også, da vi skulle til Vietnam og til Costa Rica. Og det koster x antal kroner, for at være sikker på at 
komme hjem. Der er somme tider nogen, der løber risikoen, så må de betale, hvis de vil hjem. 
Sådan er det. Og det er den hjælp til selvhjælp. Jeg vil godt være med til, at give nogen penge til 
noget, men ikke ubegrænset [Peter slår sin hånd ned i bordet for at understrege det han siger]. Og 
jeg vil også gerne vide, hvor fanden er de henne? [Peter slår igen sin hånd ned i bordet for at 
understrege det han siger] Derfor er den der [Peter peger på billedkortet med Giv en Ged], den er 
stensikker. Det kan også være den med hønsene. At jeg så ikke køber dem, det er så en anden sag, 
fordi vi bruger på noget andet så, men det er sin sag. Men det er min holdning til det! Så kommer du 
med det næste udsagn.  
 
Rie: Ja det næste udsagn er ’Man køber velgørende produkter for at få det bedre med sig selv’?  
 
Peter: Naj [Peter fnyser og griner lidt da han siger det]. Det gør jeg sgu ikke. 
 
Rie: Nej? 
 
[Peter siger ikke noget] 
 
Rie: Er der andre der gør det? 
 
Peter: [meget lavt] Det tør jeg ikke sige.  
 
[Peter ser ud som om han ikke har lyst til at komme nærmere ind på emnet] 
 
Rie: Det tør du ikke sige? 
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Peter: [stadig meget lavt] nej, det tør jeg sgu ikke.  
 
Rie: ’Man køber velgørende produkter for at andre skal tænke godt om en’? 
 
Peter: [Lang pause inden Peter svarer meget lavt] Det tror jeg ikke. Jeg ved det ikke. 
 
Rie: Det tror du ikke? 
 
Peter: Det ved jeg ikke [det er tydeligt at høre på Peters stemme, at det har han ikke lyst til, at 
komme nærmere ind på]. 
 
Rie: Det ved du ikke? 
 
Peter: Nej det tør jeg … det vil jeg ikke svare på. Nej det ved jeg ikke. Det tør jeg ikke sige, om der 
er nogen der har den holdning.  
 
Rie: Det sidste udsagn er at ’det gør ingen forskel om man køber velgørende produkter eller ikke-
velgørende produkter’? 
 
Peter: For mig gør det ikke. 
 
Rie: Det gør det ikke? 
 
Peter: Nej for jeg holder hele tiden fast … jeg holder hele tiden fast [Peter afslutter ikke sætningen]. 
Jeg vil se hvor pengene ender. 
 
Rie: Okay, så springer vi til noget helt andet igen, for nu vil jeg gerne have dig til at karakterisere 
den typiske forbruger af velgørende produkter? 
 
Peter: [Lang tænkepause] Så tror jeg at det er udelukkende – ej det er et forkert ord, det skal ikke 
være udelukkende – men det skal i hvert fald være dem, der har et vist overskud i hverdagen.  
 
Rie: Et vist overskud i hverdagen?  
 
Peter: Ja ellers gør de det ikke. For de har det ikke. Overskuddet. Hverken mentalt eller pengene. 
Og det er vores samfund. Der er noget af det der styrer folk. Og det er det samme [Peter afslutter 
ikke sætningen]. Hvorfor kører du rundt og ser på om nu diesel er blevet 3 øre billigere? Dem finder 
du altid nogen af. Så er der selvfølgelig ildsjælene, dem kan du ikke tage bort. Det er også 
ildsjælene der i morgen laver demonstrationen oppe ved Sandholm lejren i morgen.  
 
Rie: Hvordan er ildsjælene så set i forhold til disse produkter? 
 
Peter: De vil gå ind i dem med liv og sjæl. Også i den grad. Det er jo ikke for sjov, at der står en og 
er fredsvagt inde på Christiansborg på 7. år på kaffe hver dag. Det er ildsjælene, der gør det. 
 
Rie: Hvis du skal beskrive en sådan ildsjæl, hvad er det så der karakteriserer vedkommende? 
 
Peter: De har en fast tro på, at det, de siger, er det rigtigste. Ellers gjorde de det ikke. 
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[Peter siger ikke noget] 
 
Rie: Er der andet der karakteriserer dem? 
 
Peter: De har … de har sandsynligvis et stort overskud. For at de har lyst til at bruge deres tid og alt 
muligt andet på det og kun det. Når du tænker på førhen, når de lænkede sig til atom-fiduseri ovre i 
England i flere uger og brød ind og gjorde ved. Det er jo en ildsjæl. Der er jo ikke 3 millioner 
bagved vel? Det er nogle få. Der er også nogle få, der laver det der oppe i Nordsjælland. I morgen 
er der demonstration oppe i Sandholm lejren, hvor jeg og du og alle andre skal bruge 80 
politibetjente, der skal stå deroppe og passe på, at de ikke klipper det hegn ned som staten har 
betalt. Men det tager de sig ikke af. For dem betyder det ikke … for dem … for de skal ud. Men vi 
har jo ikke bestemt, at de skulle være her i Sandholm. Det har de jo selv bestemt. De er jo kommet, 
så må de jo tage vores regler. Hvis du [Peter afslutter ikke sætningen]. Min egen datter har jo levet 
nede i – da hun var 17-18 år var hun nede i Tunesien som udvekslingsstudent. Det varede 3 
måneder før hende og jeg vi kunne enes, da hun kom hjem. For hun havde været trykket i 3 … i 9 
måneder. For dernede var det kun faren der bestemte. Manden i huset. Og når hendes søster skulle 
møde kæresten, så skulle hun jo med. Så gik hun en tur, mens de spiste is. Så det varede 3 måneder, 
fra hun kom hjem inden hende og jeg kunne enes, for hun kunne ikke tåle at jeg sagde noget. Far i 
huset. Jeg var jo far i huset. Mig der bestemmer, godt nok med hende ved siden af. Vi har bare 
aldrig skændtes, når ungerne hørte på det. Som hun sagde engang den yngste ’vi har fået lov til det’ 
– ’nå har I det?’ – ’ja for Mor har sagt ja’ – og de vidste, at hvis Mor havde sagt ja, så retter Far 
ikke i det – sgu ikke når de er der.   
 
[Peter holder en tænkepause, som jeg udnytter til at komme tilbage til emnet igen]. 
 
Rie: Hvis vi går tilbage til at karakterisere den typiske forbruger af velgørende produkter, hvordan 
vil du så beskrive den typiske forbruger af Max Havelaar mærkede fødevarer? [sætter pakken med 
Max Havelaar te foran Peter] 
 
Peter: Det er sgu mange forskellige mennesker. Det er faktisk … det er ganske almindelige 
mennesker.  
 
Rie: Ganske almindelige mennesker? 
 
Peter: Det kan jeg se oppe i min kones butik. Der kommer mange mennesker, de køber kaffe og de 
køber [Peter afslutter ikke sætningen]. De kommer måske nok, fordi det er fair trade, og fordi det er 
en butik uden … uden omkostninger – sagt på den måde, at der er ikke nogen, der skal tjene. Det 
tror jeg det er. Ganske almindelige mennesker. Der tror jeg det er. Det tror jeg ikke er et spørgsmål 
om tegnebogen.  
 
Rie: Det er ikke et spørgsmål om tegnebogen? 
 
Peter: Nej de gør det, fordi de synes de vil. [Peter holder en halvlang pause]. Det er bare sådan de 
synes. ’Nu i dag vil vi gerne støtte det der, der står fair trade, og der ved vi, at pengene ryger direkte 
derover til.’ Selvfølgelig skal du måske tjene lidt undervejs, fordi de også skal likvideres og flyttes 
og [Peter afslutter ikke sætningen]. Men der står ikke et stort aktieselskab bagved, hvor der står 3,8 
millioner. 
 
Rie: Du siger, at når man køber Max Havelaar, så tænker man ikke på tegnebogen, men når man 
køber diesel, så tænker man på den. Hvad er forskellen?  
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Peter: Det er simpelthen bare en holdning. 
 
Rie: En holdning?  
 
Peter: Ja for enhver dansker jagter, hvor han kan få det billigste. Ligegyldigt hvad. I princippet. Når 
bare det er rimeligt. Altså det er jo ikke for sjovs skyld, at købmanden i Søllerød nu må købe 
discountvarer hjem – det har de aldrig prøvet – men det er begyndt at gøre ondt oppe i Nordsjælland 
i samtalekøkkenerne. De er begyndt at efterspørge, sagde købmanden – ham i Nordsjælland i 
Søllerød. Han har aldrig haft discount. Men hvorfor er Netto så stor? Ja hvis du har levet på SU i sin 
tid, så ved du alt om spagetti, og alt det der. Og jeg kender det også godt med mine 2 døtre, der har 
læst. Jeg havde bare ikke penge til at give dem så og så meget hver måned. Men de måtte fylde 
tasken, når de kom hjem. Fra fryseren. Bare de huskede at tage boksen med tilbage. Og det var det 
samme, da min ældste datter, da hun blev god til at bruge penge. Og min kone og jeg har valgt i sin 
tid ikke at tjene så mange penge. Jeg har arbejdet i Told og Skat i mange år, og vi valgte, at hun 
skulle have halvdagsjob, arbejde når hun gad. Sådan var det. Så vi måtte jo bruge ordet ’nej’ nogen 
gange. Men så indførte vi, at når hun blev så dygtig, så hun selv kunne skaffe sig arbejde ved at 
vaske op, og andre steder har hun hjulpet til. Og så blev det til, at når hun skulle have en ny frakke, 
så når den kostede 800 kr., så var det 400 til mig og 400 til hende. Så varede det lidt, inden hun 
skulle have den. Faktisk så kunne det vente, indtil den kom på udsalg. Jeg har også købt ufattelig 
mange bøger, som er mine bøger. Ordbøger. Da den lille læste i København og den store i Århus. 
Det er mine bøger. Når de var færdige med at bruge dem, så skulle de hjem igen til mig. 
Skrivemaskinen var også min, den skulle komme hjem, når de var færdige med at bruge den, [Peter 
slår sin hånd ned i bordet for at understrege det han siger] for så kunne den anden låne den. Men det 
er mit. Jeg har også købt brugte bøger af dem, når de var blevet for gamle. Men jeg vil have en 
ydelse. Jeg vil have en ydelse! Så når jeg havde købt brugte bøger for 125 kr., så tog jeg dem med 
hjem. Så nu står de hjemme i reolen, hvis de skulle låne dem igen. Men det er mine. Det er vores, 
det er hele tiden vores. Min kones og mine. Jeg kunne godt sende dem penge i en snæver vending, 
hvis det var. Det er ikke der den ligger. Den ene skulle flytte en dag, nå men så sætter far 100 kr. 
ind ’så kan du købe nogle øl at flytte for’ [Peter slår sin hånd ned i bordet for at understrege det han 
siger]. For det betaler sig. Det betaler sig, når man skal have med handler at gøre. Og det er hele 
tiden det, du skal tænke ’hvad får jeg?’ Det kan godt være, at jeg får noget nu, men hvad får jeg 
bagefter? Og det bruger jeg også som salgsargument, når jeg er på loppemarkedet. Når jeg sælger 
hver eneste aften. ’Så og så meget’. Men de skal jo også gerne være glade for at komme igen og 
kigge. Og det er det du skal hele tiden tænke ’hvad får vi igen?’ ’Hvad kan vi gøre for at få næste?’ 
Og når jeg siger den der med, at du selv skal lære det, for jeg har jo været hos Told og Skat. Og jeg 
er så gammel, så jeg har også været toldbetjent og været i Kastrup Lufthavn og meget mere, så jeg 
ved godt med smuglere og alt muligt andet. Men der er en ting du altid skal lære [Peter slår sin hånd 
ned i bordet for at understrege det han siger] og det er: søg for at der er 2 cm, så du kan komme 
hjem! Og derfor skal du aldrig postulere. Derfor skal du sige ’kan det mon tænkes, at det er sådan 
jeg skal opfatte det?’ Jeg har siddet ude, hvor jeg sidder med en mand, som synes det er en god ide, 
at han skylder mig 17.000 kr. Så det skulle han gerne skrive under på inden han gik. Så når vi havde 
flyttet lidt rundt på tallene og flyttet rundt, så det der det ser sgu da rigtig nok ud. Jeg kunne bare 
ikke rigtig forstå det, ’men det er dig der ved det, jeg kan jo kun se tallene’. ’Jamen den der skal 
ikke være der, det er en fejl’. ’Nå ja men så må vi lave det om’. Og det er dét, du skal lave, når du 
skal lave en strategi om hvad vil vi? Det kan godt være, at du skal lave de store planer først, du skal 
bare hele tiden huske, at have de 2 cm hvor du kan komme hjem. For hvis du har vurderet forkert, 
så kan du jo komme ud for at sige ’ja det var måske en anden vej vi skulle have gået, men det var 
mine tanker i første omgang’. Det er kunsten.  
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Rie: Okay hvis vi vender tilbage til karakteristikken af forbrugerne, så vil jeg gerne have dig til at 
beskrive den typiske forbruger af smykker hvor en del af prisen går til et velgørende formål, såsom 
dem her [lægger billedkort af øreringene fra Scleroseforeningen, fingerring fra Hjerteforeningen, 
Pilgrim halskæden fra Læger Uden Grænser og Pandora led fra Kræftens Bekæmpelse foran Peter]  
  
Peter: Når du siger ’køber smykker’ så forudsætter du, at man har nogen at købe dem til. 
 
Rie: Ja det er rigtigt. I dit tilfælde kunne det jo være din kone eller dine døtre, men det behøver ikke 
at være i forhold til dig selv. Du skal bare beskrive den typiske forbruger af disse velgørende 
smykker og fortælle mig om den type af personer. Som i hvem tror du det er der køber dem? 
 
Peter: Det ved jeg sgu ikke. Det aner jeg ikke. Det kan jeg ikke sige. Det tør jeg ikke sige. 
 
Rie: Okay, så prøver vi bare med nogle andre produkter. Hvis vi nu kigger på de produkter, der er 
tæt forbundet med en oplevelse, såsom Velgørenhedskoncerten fra Scleroseforeningen, Vandløbet 
fra Dansk Røde Kors eller et cafébesøg på Café Zusammen som bliver kørt af Ungdommens Røde 
Kors [lægger billedkortene fra de 3 oplevelser foran Peter] hvem er så den typiske forbruger af disse 
oplevelser? 
 
Peter: [Halvlang tænkepause] dem der tror jeg … dem der tror jeg er … er … [halvlang tænkepause 
igen]. Det er dem fra 25 til 40 [Peter peger på billedkortet med Café Zusammen som bliver kørt af 
Ungdommens Røde Kors]. 
 
Rie: Når de er mellem 25-40 år, så går de på cafébesøg på Café Zusammen?  
 
Peter: Ja det gør mine egne børn. Men det forudsætter, at de har økonomi til det. For hende oppe i 
Sverige, som har 2 børn, hun gør det kun, når hendes søster er deroppe. For så skal de ud og 
kommunikere. Så gør de det. Den der tror jeg er alle slags [Peter peger på billedkortet med 
Vandløbet som arrangeres af Røde Kors]. Det tror jeg er fra de er 20 år til de er 70. Og den der tror 
jeg [Peter peger på billedkortet med velgørenhedskoncerten RoseLiv fra Scleroseforeningen] … den 
der tror jeg også er … den går nok fra … fra 40 og op til de gamle.  
 
Rie: Er der andre karaktertræk? 
 
Peter: Det er ikke mænd [Peter peger på billedkortet med Café Zusammen]. 
 
Rie: Mænd går ikke på café? 
 
Peter: Nej det er det ikke. Måske den nye generation gør det, fordi de skal sidde der med håret 
fremme, men ellers tror jeg det ikke. 
 
Rie: Hvad med Vandløbet?  
 
Peter: Der tror jeg det er alle slags mennesker. 
 
Rie: Alle slags mennesker? 
 
Peter: Jeg tror ikke, der er så mange kvinder der løber. Mine døtre gør. Den ene løber. Den anden 
dyrker meget fitness. Men hende i Sverige løber med sit ur, og det gør manden også. Og sine 90 km 
og hvad ved jeg.  
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Rie: Kunne hun finde på at deltage i sådan noget som Vandløbet? 
 
Peter: Det tror jeg godt. Det tror jeg godt, hun ville kunne finde på. Men min kone ville ikke. 
Aldrig. Hun vil ikke skubbes. Aldrig. Heller ikke da hun var ung. Hun har aldrig villet. Hun vil ikke 
have … hun vil ikke være med i boldspil, hvor man kan blive skubbet. Hun vil kun gøre gymnastik, 
hvor man er sig selv [Peter udtaler det sidste af sætningen lidt barnligt, som om han synes hun er 
lidt fjollet] med sin krop. Og det er det samme [Peter afslutter ikke sætningen]. Derfor brugte vi i 
mange år vores fritid på at danse. 
 
Rie: Hvad med velgørenhedskoncerten fra Scleroseforeningen?  
 
Peter: Jeg gør aldrig. Jeg går aldrig til koncerter. Min kone gør indimellem. Men jeg gør ikke, det er 
ikke mig.  
 
Rie: Hvordan ville du karakterisere den typiske forbruger af de lidt dyrere accessories, såsom 
Pilgrim solbrillerne der støtter Læger Uden Grænser, Product Red Motorola mobiltelefonen der 
støtter kampen imod aids eller Product Red iPod der også støtter kampen imod aids? [lægger 
billedkortene af de 3 produkter foran Peter]  
 
Peter: Så er det i hvert fald ikke mig. Jeg har intet med mærker. 
 
Rie: Men hvem kunne det så være? Hvordan ville du beskrive den person, der køber disse 
produkter?  
 
Peter: Det kan jeg ikke sige noget om. Det kan jeg ikke sige. Jo det kan jeg vel nok. Jeg kan sige, at 
min søsters knægt er meget mærkevarer. Den ene af dem han bruger kun mærkevarer, og den anden 
lever af kontanthjælp i princippet. Han skal ikke bruge en krone til sådan [Peter afslutter ikke 
sætningen]. Den ene han bruger mange penge indenfor sportstøj. Nike og hvad det ellers hedder. 
Men den anden gør ikke. Og sådan er folk forskellige. 
 
Rie: Kunne han finde på at købe de mærkevarer, der gik til et velgørende formål, som disse her? 
[peger på billedkortene der er lagt foran Peter] 
 
Peter: Nej! Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke på.  
 
[Peter holder en halvlang pause med stilhed] 
 
Peter: Nå næste spørgsmål.  
 
Rie: Okay, hvilken type mennesker ville du mene køber de mindre synlige velgørende produkter, 
såsom sponsorbarnet i BØRNEfonden eller hjemløseavisen Hus Forbi? [lægger igen flyeren fra 
BØRNEfonden og en udgave af hjemløseavisen Hus Forbi foran Peter] 
 
Peter: Det ved jeg godt [Peter peger på flyeren fra BØRNEfonden] eller ikke ved det, men … men 
min svigerinde har gjort det. Jeg ved ikke hvor mange år. Hun er 65-66. Jeg vil tro hun har gjort det 
i 40 år. Hun er nemlig single. Var det i mange mange år. Hun var også gammel. Over 40. Og hun 
støttede det, fordi hun altid har haft lyst til at hjælpe andre, og fordi hun har været indenfor 
sundhedsvæsenet. Har været indenfor hjerteklap og hjerter ovre på Skejby. Så hun er vant til at de 
flyver fra … fundet et hjerte oppe i Finland, så skal man jo blive ved med at arbejde. Man skal ikke 
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gå hjem når klokken er to, for dem der er i gang med at lave det, de laver det færdigt. Det kan ikke 
nytte noget, at der kommer et nyt hold på, så hun bliver der! Og jeg tror, det er mennesker, der 
vælger det. De vælger det, fordi de synes, de gerne vil yde noget til den tredje verden af en eller 
anden slags. Det er de på et tidspunkt kommet i tanke om, at det vil de gerne, og så bliver de ved. 
De kan jo ikke komme ud. Man kan jo ikke sådan lige komme ud. For i det øjeblik du har sat et 
barn i skole, så er du altså nødt til at fortsætte i 7 år. Det samme gør sig gældende, når du køber en 
hund. Den bliver 12. Det skal man lige tænke over. Så man binder sig for lang tid. Man kan ikke 
lige komme derfra eller det kan man, men det har nogle konsekvenser hvis du holder op. 
 
Rie: Men hvis du så skulle beskrive personer der ligner din svigerinde som har et sponsorbarn, 
hvordan ville du så beskrive den slags personer? 
 
Peter: Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg ved hvorfor hun er gået ind i det i sin tid. Jeg ved, at hun 
er med og jeg ved, at min bror fik det med, da han blev gift med hende. Ja nu er der forskel på, at 
være alene og så være 2. Forskellen er, at 2 skal være enige om at bruge penge, og sådan er det 
ikke, hvis det kun er dig. Så er det dine penge. Og det er det man skal have med ind i systemet, det 
er når man vælger … hver gang man vælger, så vælger man noget fra. Og du vælger så, at du godt 
vil være med til at diskutere forskellige ting bagefter. Men de 200 kr. skal jo findes og hvem skal 
betale dem? Fælleskassen. Fælleskassen. Det er den der ’skal vi have brød eller skal vi ikke have 
brød’ eller noget andet. Og den beslutning skal jo tages inden du skriver under. Ja jeg ved godt, at 
man kan blive skilt eller lignende, men det er jo ikke det man går ind for. 
 
Rie: Det var de ikke så synlige produkter, hvad så med de mere synlige produkter såsom aids-
sløjfen eller brystkræftarmbånd? Hvordan vil du karakterisere den typiske forbruger af disse mere 
synlige produkter? [lægger de danske og amerikanske brystkræftarmbånd foran Peter] 
 
Peter: Det ved jeg ikke. Jeg synes det er mange forskellige mennesker. Mange gange når jeg ser 
nogen gå med dem, så har de 3 forskellige på. Så tænker jeg ’hvorfor mon de går med 3?’ Men det 
må vel være for at vise, at de har 3 forskellige. Og det forstår jeg ikke, for jeg ville mene, at man 
valgte ét til mandag, ét til tirsdag, ét til onsdag og hvad ved jeg. Men hvorfor de har 3 forskellige 
på. Er det for at vise, at man er et godt menneske eller hva?  
 
Rie: Det spørg jeg dig om? 
 
Peter: Ja jeg ved det ikke. Jeg kan ikke give forklaringen på, hvorfor man har 3 forskellige armbånd 
på. Men det kan jeg se … engang imellem støder man på det. 
 
Rie: Hvad er det for en type mennesker du … 
 
Peter: [afbryder] Unge mennesker. Det er unge mennesker primært. Dem jeg har set. Det er ikke 
dem på de 30-40. De er under 25. 
 
Rie: Under 25? 
 
Peter: Under 25 tror jeg 
 
Rie: Både piger og drenge? 
 
Peter: Det skal jeg ikke kunne sige, men … men jeg tror faktisk mange af dem er drenge. 
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Rie: Drenge? 
 
Peter: Ja.  
 
Rie: Hvorfor drenge? 
 
Peter: Fordi piger bruger noget personligt. 
 
Rie: Noget personligt? 
 
Peter: Du går sgu da ikke med et par røde armbånd, med mindre du har kjolen der passer til, og I 
skal til noget specielt. Det gør du jo ikke. 
 
Rie: Så disse armbånd er ikke personlige nok for pigerne? 
 
Peter: Nej. Nej det tror jeg ikke. Enhver kvinde … enhver pige – mine egne har det jo på samme 
måde – men det kan jo godt være, at hun har et, hende inde i København. Det tør jeg sgu ikke sige. 
Men jeg ville aldrig selv købe det. 
 
Rie: Aldrig? 
 
Peter: Nej jeg køber kun noget, som der er blevet udpeget for mig, som jeg ved vil blive brugt. 
 
Rie: Ja? 
 
Peter: Ellers har jeg ikke noget at bruge det til. Og derfor har jeg den holdning nu, at mine piger 
somme tider låner smykker af deres mor. Og så bliver de vist nok deroppe, fordi hun havde et 
halsbånd, der passede til. Så gør de jo glæde. Mutter går jo ikke med det til dagligt. Hun fik det vist 
nok, da hun fik et barn. Så er det endt deroppe, da den første kom til verden, og der bliver det oppe 
tror jeg. Hvad skal vi også med dem nu. Jeg har 2 ting, som jeg har købt til min kone, som jeg godt 
kan lide at se hende med. Den ene er en sølvkæde, som jeg købte før vi blev gift. Dengang kostede 
den mange penge, men hun var også ufattelig smuk med den. Og engang imellem kommer den også 
på. Men så jeg kunne aldrig nogensinde finde på at købe den der [Peter peger på 
brystkræftarmbåndene] aldrig! Og hvem der skal købe dem ved jeg ikke. 
 
Rie: Okay så har jeg nogle andre kort, hvor der ikke er billeder på, men hvor der kun er tekst der 
beskriver 3 forskellige personer. Og du skal starte med at læse teksten igennem på de 3 kort [lægger 
de 3 kort med beskrivelserne af Lasse, Ida og Julie foran Peter]. 
 
Peter: Ja. 
 
[Peter læser de 3 kort igennem]  
 
Peter: Ja 
 
Rie: Hvis du nu skulle se dig selv i forhold til disse 3 personer? 
 
[Peter banker straks sin finger ned på kortet med Lasse] 
 
Rie: Det var et hurtigt svar. Fortæl mig hvorfor du straks vælger Lasse? 
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Peter: Det er fordi der er 2 ting i det. Den ene er, at her bruges det halve. Cirka halvdelen går til os 
selv og det andet giver til – eller nej det gør det jo ikke. Men en del af de penge han bruger på den 
slags [tror at Peter mener, at halvdelen af de penge, som Lasse donerer, går til velgørenhed der er 
nært – i form af Scleroseforeningen – og at den anden halvdel går til velgørenhed i ulande – i form 
af et sponsorbarn]. Der er jeg helt sikker på, at der er stor glæde for det hver dag 
 
Rie: Lasses glæde eller glæde der hvor det kommer frem?  
 
Peter: Der hvor det kommer frem. Han har glæden af at gøre det. Det er så hans valg. Det er hans 
valg. Det er hele tiden så skal du vælge ’hvad vil jeg?’  
 
Rie: Ja? 
 
Peter: Så vælger du også fra. Men den er overskuelig [Peter peger på kortet med Lasse]. Prøv at se 
teksten. Det er det med budskabet. Hvis du læser den her, så er den jo lang [Peter peger på kortet 
med Julie]. Du bliver jo træt af at læse inden du er færdig. Ved den her [Peter peger igen på kortet 
med Lasse] går den direkte ind og siger ’Lasse indbetaler 150 kr. til Scleroseforeningen’, fordi han 
måske kan gå hen og blive syg. Det kan han jo. Han behøver ikke at være mere end 30 eller hvad 
ved jeg.  
 
Rie: Er det derfor Lasse støtter Scleroseforeningen? 
 
Peter: Det kan være derfor. Det andet gør han fordi han gerne vil hjælpe lidt.  
 
Rie: Han vil gerne hjælpe lidt? 
 
Peter: Ja  
 
[Halvlang pause med stilhed] 
 
Rie: Du sagde før at Lasse følte glæde ved det … 
 
Peter: [afbryder] ja det skal han jo gøre. Ellers vil han ikke betale til det. 
 
Rie: Føler du også glæde når du køber velgørende produkter? 
 
Peter: Det … ja når vi køber dem, så gør vi det fordi dels så skal vi bruge dem selv, men også fordi 
[Peter afslutter ikke sætningen]. Hele tiden nytten i dem. Nytten. Nytten.  
 
Rie: Nytten for der hvor det kommer hen eller nytten for jer? 
 
Peter: Begge dele. Begge dele. Altid begge dele. Ellers kunne du jo lige så godt tage og sende 
10.000. af sted til et bestemt formål og så skrive ’det skal de bruges til’, og det vil jeg ikke. Men 
den der. ´Du skal hele tiden holde øje med budskabet og så skal det være kort.  
 
[Peter begiver sig ud i en lang forklaring om korte og lange budskaber, som jeg troede ville hænge 
sammen med mit personbeskrivelserne på kortene, men som jeg til sidst måtte indse overhovedet 
intet havde med de 3 personlighedstyper at gøre. Derfor er forklaringen ikke transskriberet]  
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Peter: Det er derfor jeg siger, at den der med Lasse den suser ind. Den suser ind fordi de penge 
Lasse han sender de går direkte, og de går dertil [Peter slår sin hånd ned i bordet for at understrege 
det han siger].  
 
Rie: De går direkte? 
 
Peter: Ja det gør de begge 2. Dem til [SOS-] Børnebyerne går også direkte  
 
Rie: Men ved de andre produkter … [peger på kortene med Ida og Julie] 
 
Peter: [afbryder] ja der er lidt omveje og det hele det løber. Hele tiden skal man [Peter afslutter ikke 
sætningen]. Og det får du jo ikke ved de to andre kort [Peter peger på kortene med Ida og Julie] de 
er jo lange. De brænder ikke. 
 
[Peter begynder igen på forklaringen med korte og lange sætninger, så jeg må lede ham tilbage til 
emnet om personerne] 
 
Rie: Du sagde at Lasse fik det til at brænde? 
 
Peter: Ja og han brænder også mig i princippet. Han brænder også personligt for mig, sagt på den 
måde at det er kort og kontant, og det er formålet. 
 
Rie: Brænder han mere end Ida og Julie? 
 
Peter: Åhh ja er du vild. Alene det at de begynder at forklare. Hun har mange forskellige hids dig op 
og kom herned. Hun synes at det er ditten og datten og hids dig op og kom herned.  
 
Rie: Så brænder det ikke mere? 
 
Peter: Jooo for en ildsjæl.  
 
Rie: For en ildsjæl?  
 
Peter: Ja som synes at det er godt alt sammen.  
 
Rie: Så Julie er en ildsjæl?  
 
Peter: Det tør jeg ikke sige. 
 
Rie: Det tør du ikke sige? 
 
Peter: Det tør jeg ikke sige. Det tør jeg ikke sige. 
 
Rie: Men Lasse er det? 
 
Peter: Ja han er det. For han gør det, fordi han siger ’det er et produkt, det vil jeg gerne støtte’. De 
andre er ikke [Peter afslutter ikke sætningen]. Fordi Lasse er der ikke nogen omkostninger i. Han 
sender sit girokort. 
 
Rie: Men der er omkostninger for de 2 andre? 
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Peter: Ja der er, for du skal jo læse i flere minutter for at få fat i det budskab. Og nu har man lige 
haft her i vores by … alle havde jo … hele byen var jo opklædt. Alt var jo fandeme lyserødt. Det 
kom jo i tv øst. Lyserødt, lyserødt, lyserødt. Og til sidst er man så træt af at gå ind for lyserødt, at 
man kan hverken høre eller se. Og så skal man jo ikke tænke [Peter afslutter ikke sætningen]. Så 
gammel som jeg er, så kan man jo bare tænke tilbage til, hvor du kun kunne få at strik  i lyserødt 
bomuld. Så er det, man siger til sig selv ’nå ja lad så det være’. Man kunne jo lige så godt [Peter 
afslutter ikke sætningen]. Hvis du køber den i lyserødt i den her måned, så er den jo både smuk og 
smart, men det skriver de ikke. 
 
Rie: Det skriver de ikke? 
 
Peter: Nej det gør de jo ikke. Hvorfor skriver de ikke, at den lyserøde i den her måned er smuk og 
smart, Støt Brysterne! Hvorfor gør de ikke det? Nej du får hele det der [Peter peger på kortet med 
Julie], du får hele den omforklaring. Når du skal markedsføre noget, så skal du hele tiden sige til dig 
selv ’hvor kort kan jeg gøre det?’ Hvor kort? Den var jo brand smart den på det gamle fjernsyn, den 
med mågerne. Rødby-Putgaarden vi sejler tilbage igen. Det var kort! Og det er det du skal bruge. 
Det skal jeg jo ikke sige, for jeg har jo ikke forstand på det. Men jeg har livserfaring, og jeg har set 
ufattelig mange ting, for jeg flyttede hjemmefra, da jeg var 16. Men man kører i samme rille, hvis 
man ikke passer på, og det er det, der er sket der [Peter slår sin finger hårdt ned på kortet med Julie]. 
For hun vil jo det hele. Hun bliver jo ikke et bedre menneske af den grund, fordi hun støtter alle de 
ting.  
 
[Peter slår sin finger hårdt ned på kortet med Lasse] 
 
Rie: Men det gør Lasse? [henviser til at Peter lige har peget på Lasse] 
 
Peter: JA. Ja han er der jo. Han gør det uden vrøvl. Han har taget den beslutning.  
 
Rie: Det vil sige at Lasse bliver et bedre menneske, men … [peger på kortet med Julie uden at sige 
noget] 
 
Peter: Ja hun er også et godt menneske. Hun kan faktisk også … hun kan sikkert også redde dem i 
Kina. Og så er det så, at det er din opgave, hvad skal du så lave? ’jamen jeg skal sælge den maskine, 
hvordan skal den så udformes?’ Altså min egen datter [Peter begynder på en lang forklaring om 
hans ældste datter, som arbejder for et firma der producerer pumper og sælger dem til Kina. Troede 
at forklaringen ville have noget at gøre med Julie, men det endte bare med en lang forklaring om 
hvad hans børn har arbejdet med og hvor i verden de har rejst hen].  
 
Peter: Nå men er du tilfreds? 
 
Rie: Ja jeg tror ikke jeg har flere mere, men er der noget som du synes vi ikke har været inde på 
indenfor forbrug af velgørende produkter? Noget du har lyst til at tilføje? 
 
Peter: Nej. 
 
Rie: Nå men så har jeg bare nogle små lette spørgsmål her: 
 
Rie: Hvad er din alder? 
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Peter: Jeg er fra 1937 
 
Rie: Ja jeg kan så forstå at du er gift? 
 
Peter: Ja 
 
Rie: Og du har 2 døtre – en i Sverige og en i København 
 
Peter: Ja 
 
Rie: Hvilken type bolig bor du i? 
 
Peter: Det er et parcelhus.  
 
Rie: Og du arbejder ikke længere, men du var været ansat i Told og Skat? 
 
Peter: Ja. Jeg har været tolder, som jeg fortalte dig lidt om.  
 
Rie: Ja men så tror jeg ikke jeg har mere, så jeg siger mange tak, fordi du ville bruge din tid på at 
deltage i dette interview.  
 
Peter: Jo, men når man nu bliver spurgt. 
 
Rie: Jeg er i hvert fald glad for du gad. Og som tak har jeg lavet en lille pakke med 
morgenmadsprodukter, som er Max Havelaar mærket, fordi jeg synes det var lidt i interviewets ånd. 
Så den håber jeg du kan hygge dig med sammen med din kone.  
 
Peter: Mange tak. 
 
Rie: Det er mig der takker.   
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Bilag 10: Figur fra interview med Peter  
 

 

 
 

 

Billedkort der ikke blev brugt: Sponsorbarn, Sikker fødsel Maternity Worldwide, Café Zusammen 

Ungdommens Røde Kors, Vandløbet Røde Kors, Armani parfume Product Red, Lambi toiletpapir 

Støt Brysterne, Mobilabonnement We mobile, Hjemløseavisen Hus Forbi, Velgørenhedssangen 

Selv en Dråbe Ofrene i Kosovo, Kunstkalender AIDS-Fondet, InWear undertøj Støt Brysterne, 

Skagen ur AIDS-Fondet, Fair trade t-shirt Mellemfolkeligt Samvirke, Taske Støt Brysterne, 

Pandora charm Kræftens Bekæmpelse, Pilgrim halskæde Læger Uden Grænser, Hjertering 

Hjerteforeningen, iPod Product Red, Motorola mobil Product Red, Pilgrim nøglering Læger Uden 

Grænser, Armbånd Støt Brysterne, Aids-sløjfe manchetknapper AIDS-Fondet, Aids-sløjfe 

engangstatovering AIDS-Fondet, Hjertearmbånd Hjerteforeningen, Hjertepin Hjerteforeningen, Rød 

aids-sløjfe AIDS-Fondet og Nøglesnor Unicef.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midterpunktet 

Max Havelaar  
fødevarer 

Pilgrim solbriller 
Læger Uden 
Grænser 

Velgørenheds 
frimærker 

Sengetøj 
Støt Brysterne 

Kort 
Unicef 

Alpakasokker 
Unicef 

Giv en Ged 
Folkekirkens 
Nødhjælp 

Øreringe 
Scleroseforeningen  

RoseLiv Velgørenhedskoncert  
Scleroseforeningen  

Herkules rugbrød 
Støt Brysterne 

Gummistøvler 
Støt Brysterne 

Paraply 
Unicef 
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Bilag 11: Observationer under interview med Peter  
Peter er en venlig mand, der dog er ret svær at interviewe, da han snakker løs om alt muligt andet 

end altruistisk forbrug. Han er nok den interviewperson der har fortalt flest historier, men de 

handler desværre ikke så ofte om forbrug af altruistiske produkter, hvorfor enkelte af dem er blevet 

sprunget over i transskriberingen. Peter vil meget gerne sikre sig, at jeg lytter efter, når han snakker, 

og derfor afkræver han flere gange en tilkendegivelse fra min side. Dette distraherer 

interviewsituationen, fordi Peter virker irriteret, når jeg ikke svarer det, som han gerne vil have mig 

til. Jeg forsøger at svare ham så neutralt  som muligt, men dette medfører flere gange, at han 

afbryder en historie, som jeg så må prøve at få ham til at tage op igen. Derudover er det til tider ret 

svært at forstå Peter, fordi han skifter emne midt i en sætning. Flere gange under interviewet taber 

jeg fuldstændig tråden og har ingen anelse om, hvad Peter prøver at fortælle mig. På andre 

tidspunkter i interviewet er det til gengæld meget nemt at forstå ham. Peter er nemlig en meget 

bestemt mand, og når han har en holdning til forbrug af altruistisk produkter, så er den ofte meget 

markant. Dette ses idet Peter gentagne gange i løbet af interviewet slår sin ene hånd hårdt ned i 

bordet foran sig, for at understrege sin mening. Hvis han derimod ikke har en holdning til et emne 

om forbruget, så er det meget svært at få ham til at reflektere over det.   

 

Peter er gift og under interviewet snakker han rigtig meget om sin kone og sine to døtre. Det virker 

også som om Peters holdninger til altruistisk forbrug er meget styret af hans kones holdninger. Han 

nævner flere gange sin kone som årsag til, at produkter bliver købt eller ikke købt. Det kan jo også 

være at dette bare er en måde for Peter at undgå at skulle forklare sine egne holdninger til det 

altruistiske forbrug. Når han spillede kone-kortet var emnet uddebatteret.  

 

Peter ryger pibe under interviewet og det bemærkelsesværdige ved dette er at han ikke spørg mig 

om jeg er okay med det. Jeg har personlig ikke noget imod piberøg, så det generer mig ikke, men 

det er alligevel sjældent folk ikke spørg om den slags, når de ikke kender hinanden. Dette viser 

Peters stærke personlighed. Hvis jeg har et problem med hans piberøg, så er det mit problem og 

ikke hans. Og hvis jeg vil interviewe ham, så er det vilkårene det foregå r under.  Derfor er det også 

lidt sværere at overtale Peter til at optage interviewet – sammenlignet med de andre 

interviewpersoner. Peter siger, at han ikke er meget for at blive optaget, og det er kun fordi jeg 

presser på, at han går med til det.  

 

Peter er en middelhøj og slank mand. Hans hår er gråt og strøget tilbage hen over hovedet. Han er 

klædt i pæn striktrøje og lærredsbukser, men gør ellers ikke meget væsen af sig selv. Interviewet 
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med Peter foregår som det eneste ikke hjemme hos ham selv. Peter nævner, at hans kone er årsagen 

til, at interviewet ikke kan foregå i hans hjem, da hun ikke vil bryde sig om, at han snakker med en 

sød ung kvinde. Interviewet foregår derfor i kaffestuen på det loppemarked hvor Peter udfører 

frivilligt arbejde. Dette fungerer fint, men det betyder naturligvis, at jeg ikke har nogen oplysninger 

om hjemmets størrelse, stil eller indretning.  
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Bilag 12: Figur med Peters selv’er 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farvekoder  
Ideelt selv   
Faktisk selv   
Muligt selv  
Ikke-Muligt selv   
Frygtet selv   

 

Figuren indeholder alle de selv’er som 
optræder i det samlede analyseafsnit skønt 
afsnittene om identitetspotentiale og mulige 
identiteter ikke er brugt til at vise Peters  
selv’er.  
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Bilag 13 Transskribering af interview med Benedikte 
Rie: Okay men så går vi bare i gang. Som du kan se har jeg lagt nogle produkter foran dig. Det ene 
af dem er Hus Forbi, som er en hjemløseavis, hvor man betaler 20 kr. for avisen og hvor 8 kr. går til 
sælgeren selv så man støtter den hjemløse direkte. Så er der forskellige sange, såsom den her cd 
med sangen ’Selv en Dråbe’ hvor danske kunstnere har indspillet sangen uden at få noget for den 
tid de har brugt og hvor overskuddet af salget i dette tilfælde gik til ofrene i Kosovo tilbage i 1999. 
Så er sådan noget som fødevarer, der er Max Havelaar mærket, så som denne te, hvor producenten 
er sikret en fair pris. Så er der sådan noget som et fadderskab på et sponsorbarn i et uland, hvor man 
støtter med et fast beløb hver måned der går til mad, tøj, medicin og skolegang. Og så er der disse 
brystkræftarmbånd – der er både et dansk og et amerikansk, hvor man betaler 20 kr. og hvor 
overskuddet går til kampen mod brystkræft. Og så har vi vist været igennem alle de produkter som 
jeg har taget med. Og mit første spørgsmål er hvad du ville kalde disse produkter? 
 
Benedikte: Jeg ville kalde demmmm, altså det er noget hen i retning af at det er økologisk, og det er 
[Benedikte afslutter ikke sætningen]. Man tager hensyn til andre mennesker i sit forbrug.  
 
Rie: Man tager hensyn til andre mennesker i sit forbrug? 
 
Benedikte: Ja. 
 
Rie: Kan du uddybe det? 
 
Benedikte: På den måde at … ja altså som fair trade. At man ved at de får en ordentlig betaling og 
de har nogle ordentlig arbejdsvilkår. Og Hus Forbi er så hjemløse for at støtte dem. Og Kræftens 
Bekæmpelse det kender jeg jo også, og det er også for at støtte forskningen. Og BØRNEfonden, der 
støtter jeg selv Unicef med et fast bidrag om måneden. Så jeg ved ikke hvad man skal kalde dem 
generelt. 
 
Rie: Kunne du finde på at kalde dem for velgørende eller godgørende eller noget i den stil?  
 
Benedikte: Nej ikke velgørende eller godgørende fordi det har … godgørende har noget gøre med at 
… at man føler sig lidt bedre på en måde.  
 
Rie: Det vil jeg gerne have uddybet. 
 
Benedikte: Jo du er godgørende, fordi ja så går man ind og giver et bidrag til en husvild, fordi du nu 
er bedre stillet og det vil jeg ikke. Sådan vil jeg ikke opfatte mig selv. Jeg giver et bidrag, fordi jeg 
føler det er en social pligt … eller social … at jeg er bedre stillet og derfor vil jeg gerne være med 
til at støtte nogen der har brug for det. Og det er ikke af min godhed, men det er min sociale 
opdragelse der siger mig det.  
 
Rie: Er det rigtigt forstået at godgørende og velgørende har lidt en negativ klang?  
 
Benedikte: Ja på en måde. 
 
Rie: Ja så ved jeg ikke hvad vi skal kalde dem. Så kommer jeg måske til at kalde dem for 
altruistiske produkter. Men hvis vi i hvert fald er enige om at det er denne type af produkter, som vi 
snakker om [peger på de altruistiske produkter der ligger foran Benedikte]. Hvilke andre produkter 
ville du mene hører under denne kategori af produkter? 
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Benedikte: [halvlang tænkepause] Ja så … [halvlang tænkepause igen] så økologiske produkter er 
ikke helt det samme, fordi de der dyrker økologisk vil også gerne have en god fortjeneste til dem 
selv. Nej jeg kan ikke komme i tanke om nogen andre lige nu … end dem du har med her. Men 
altså det med at man laver velgørenhedskoncerter, og når der sker katastrofer rundt omkring så laver 
man noget i radioen og i fjernsynet, og får folk til at sende nogle penge ind på den måde.  
 
Rie: Jeg har taget nogle billedkort med, som illustrerer nogle af de produkter som findes indenfor 
denne kategori. Så der er billeder af dem og nedenunder står der hvilken organisation, der står bag 
dem. Og jeg skal starte med, at have dig til at kigge disse kort igennem og dele dem i 2 bunker. Den 
ene bunke skal være med de produkter, som du har købt eller fået, og den anden bunke skal være de 
produkter, som du ikke har købt eller fået. Og du behøve r ikke at tage dem ordret for det der står på 
dem – forstået på den måde at der eksempelvis er et kort med Giv en Ged fra Folkekirkens 
Nødhjælp, men hvis du nu har købt eller har fået en Hønseflok fra en anden organisation, så 
repræsenterer kortet også den.  
 
Benedikte: Ja så det er sådan noget der som Læger Uden Grænser eller Amnesty International.  
 
Rie: Ja 
 
[Stilhed mens Benedikte kigger billedkortene igennem] 
 
Rie: Okay, hvis vi så starter med at lægge dem ud på bordet her, så vi har et bedre overblik over 
dem, så skal jeg have dig til at fortælle mig om hvert enkelt af dem, og den historie der ligger bag. 
Kan du huske hvilket af produkterne du først har købt eller fået?  
 
Benedikte: Nej, det kan jeg bestemt ikke huske [Benedikte smågriner lidt] 
 
Rie: Det er også helt okay, så tager vi dem bare fra en ende af. Du sagde at du havde et fadderskab 
hos Unicef hvor du har et sponsorbarn?  
 
Benedikte: Nej jeg har ikke til et specielt barn. Jeg har til vaccination af børn.  
 
Rie: Til vaccination af børn?  
 
Benedikte: Ja hos Unicef.  
 
Rie: Okay, kan du fortælle mig om historien bag?  
 
Benedikte: Ja det har … ja det … jeg hoppede på det, fordi jeg blev ringet op og de spurgte om jeg 
ville være med til at støtte til vaccinationer til mæslinger for eksempel. Og det ville jeg godt. Med et 
fast månedligt bidrag.  
 
Rie: Hvad er historien bag hjemløseavisen Hus Forbi?  
 
Benedikte: Ja den er jeg først stødt på i København. Og har så købt den derinde på Hovedbanen og 
hvor man ellers møder dem. Så her i sommer har der været – flere gange – hvor de står ved 
supermarkederne her i byen. Og det mener jeg er noget nyt. Og ja det er fra tid til anden, når jeg har 
en 20’er i lommen.  
 
Rie: Nøglesnoren fra Unicef, hvad er historien bag den?  
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Benedikte: Ja [Benedikte holder en halvlang tænkepause] den har jeg nok brugt til … købt til gave 
eller sådan [Benedikte griner ganske lidt, sådan lidt undskyldende af sig selv] og så får jeg jo de her 
produkter eller hvad det er man kan købe i Unicef. Der kommer et katalog en gang imellem med 
hvad man kan købe. De udsender det sådan omkring før jul engang. De har allerede sendt det. 
Sådan frem til jul eller sådan, så man kan købe julegaver. 
 
Rie: Giv en Ged? Eller det var måske ikke lige en ged? 
 
Benedikte: Nej jeg tror det blev til høns [griner ganske lidt]. Og Folkekirkens Nødhjælp den har jeg 
også kendt i mange år. 
 
Rie: Fik du hønsene eller gav du dem til nogen eller hvad er historien bag den?  
 
Benedikte: Ja vi gav sådan et bidrag til en ged. Og det var så sidste år eller nej det var nok forrige. 
 
Rie: Gav I den som gave til nogen?  
 
Benedikte: Nej vi sendte bare pengene til Folkekirkens Nødhjælp. 
 
Rie: Nå, de har bare været brugt som gaveideer. 
 
Benedikte: Ja det har de, men nej vi sendte bare pengene direkte.  
 
Rie: Hvad er historien bag cd’en med sangen ’Selv en Dråbe’? 
 
Benedikte: Ja den købte jeg dengang.  
 
Rie: Kan du huske om der var nogen historie bag eller nogle specifikke tanker du gjorde dig?  
 
Benedikte: Nej det kan jeg ikke huske. Det har sikkert været – nej det kan jeg ikke rigtig huske om 
der har været … om jeg har læst om det eller, men det var jo aktuelt dengang så. Annonceret og så 
køber man den. Og så har jeg sådan haft en del med flygtninge at gøre. Så derfor synes jeg det var 
en god måde at støtte på også.  
 
Rie: Kan du fortælle mig mere om dit arbejde med flygtninge? 
 
Benedikte: Ja jeg har været med i den organisation der hedder [Benedikte holder en halvlang 
tænkepause] øhh … nej nu kan jeg ikke engang huske det. Det går ikke så godt. Landsforeningen af 
Danske Flygtningevenner hedder den. Og den var … den har eksisteret her i byen, fordi der har 
været et asylcenter. 
 
Rie: Der har været et asylcenter?  
 
Benedikte: Ja og der har jeg så været aktiv. Ja igennem landsforeningen. Jeg har vejledt de 
asylsøgende i at søge asyl, oversat breve, kørt med dem til Flygtningenævnet, og kommet og besøgt 
dem.  
 
Rie: Gør du stadig det? 
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Benedikte: Nej der er ikke længere noget asylcenter. 
 
Rie: Okay … så du er ikke længere aktiv indenfor den forening?  
 
Benedikte: Nej det er jeg droppet ud af, fordi det var meget psykisk belastende. Og det kommer, når 
man har haft med det at gøre i nogle år, så kan man ikke klare det mere, også fordi reglerne blev jo 
strammere og strammere. Og det var belastende at se de mennesker der ikke fik … når man kendte 
deres historie. Så … også fordi så lukkede asylcenteret her. Så synes jeg det var passende og jeg 
kørte lidt rundt ude i omegnen men så holdt det op. 
 
Rie: Hvad er historien bag Støt Brysterne tasken?  
 
Benedikte: Ja den kender jeg også godt. Og gennem de sidste par år har jeg været medlem af den 
lokale bestyrelse her i byen.  
 
Rie: Hvordan blev du det? 
 
Benedikte: Ja, det var fordi jeg selv fik kræft. 
 
Rie: Du har selv haft kræft? 
 
Benedikte: Ja så da jeg holdt med at arbejde, så … så blev jeg spurgt, om jeg ville gå med ind i 
arbejdet, og det gjorde jeg så i nogle år. 
 
Rie: Hvad har det bestået i?  
 
Benedikte: Jamen vi har … vi fokuserede meget på sund kost. Og der var nogen år hvor man delte 
æbler ud i skolerne. Så havde vi et rådgivnings [Benedikte afslutter ikke sætningen]. Sammen med 
nogle andre foreninger havde vi et – eller har, jeg er bare ikke med – et rådgivningslokale. Vi havde 
en ugentlig dag, hvor folk kunne komme ind og spørge og snakke. Og det var navnlig pårørende, 
der kom for at snakke lidt. 
 
Rie: Er det ikke meget tæt på? 
 
Benedikte: Jo det er også meget tæt på. Det er det.  
 
Rie: Aids-sløjfen?  
 
Benedikte: Ja den kender jeg også, for vi har nogle venner, som har mistet en søn på grund af aids. 
Og kender problemet, og kender det også en del fra Afrika.  
 
Rie: Fra Afrika? Har du været i Afrika? 
 
Benedikte: Ja jeg har været i Afrika. I Namibia. I omkring år 2000. 
 
Rie: Som? Også som … 
 
Benedikte: [afbryder] nej det var som turist [Benedikte smågriner]. 
 
Rie: Som turist? 
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Benedikte: Ja  
 
Rie: Så du har set … ser man det? 
 
Benedikte: Nej man ser det ikke, for det er meget skjult. Øhh det var sådan helt specielt rejsemål, 
fordi vores rejseleder – jeg har en søster der bor i Norge, og hendes svigerinde var vores rejseleder, 
og hun har haft – der byen der har ha ft et fadderskab med en by i Namibia. Og hun har brugt mange 
sommerferier der og har rejst ned, og hun har vist namibiske læger i at undervise i engelsk. Og hun 
havde så mange forbindelser dernede efterhånden, og så synes hun at det kunne være sjovt, at andre 
mennesker også så, hvad det var for et land. Og så var vi med på hendes første tur derned. Og der 
traf vi jo nogle … og der traf vi blandt andet også en kvinde, som senere er død af … aids. 
 
Rie: Hvordan var den oplevelse? At møde et menneske med en dødelig sygdom?  
 
Benedikte: Altså [Benedikte holder en længere pause]. Det vidste vi ikke på det tidspunkt faktisk. 
Vi vidste jo, at det eksisterede i landet, og vi vidste at det … det er utrolig få, der får diagnosen. De 
fleste døde af lungebetændelse.  
 
Rie: De vidste simpelthen ikke? 
 
Benedikte: Nej og det er jo et tabuemne. Altså det jo … øhh … jo … de er jo meget åbne om sex, 
men det er ikke noget man taler om. Det er derfor, det er så svært i Afrika, fordi man går ikke ind 
[Benedikte afslutter ikke sætningen]. Det er et pinligt problem, at man skal beskytte sig. 
 
[Længere pause med stilhed]. 
 
Rie: Det vil sige, at da I tog rundt dernede, så vidste I ikke at? 
 
Benedikte: Nej fordi det er så skjult. Men vi var inde og besøge en SOS-Børneby, og de fleste af 
børnene havde mistet deres forældre på grund af aids. [Benedikte holder en længere pause]. Men 
altså også fordi jeg har læst om det og hørt om … omkring udbredelsen i Afrika, som er så 
katastrofal.  
 
Rie: Er det et emne der specifikt interesserer dig? Når du har læst mere om det? 
 
Benedikte: Ja men det er fordi jeg også interesserer mig for mine medmennesker [Benedikte 
smågriner lidt, sådan lidt undskyldende over sin positive udtalelse om sig selv]. Og ja jeg har været 
sygeplejerske og jeg ved … jeg har oplevet nogle dødsfald, som man senere hen kunne sige, at det 
var nok fordi den person havde aids. Fordi vi kendte det ikke her i Danmark på det tidspunkt. Altså 
det her er jo for 30 år tilbage eller sådan noget. Det var da det var meget nyt, men så var der … så 
fandt man ud af, at der var en sammenhæng med de … at mange af de mennesker, der døde sådan 
mærkelig mystisk og af en lungebetændelse, som man normalt ikke dør af, de havde været i Afrika 
og så ja.  
 
[Benedikte siger ikke mere og vender opmærksomheden mod den kaffe hun har sat på bordet, 
hvilket jeg tager som hendes signal til at vi skal skifte emne]. 
 
Rie: Så er der alpakasjalet fra Unicef, hvad er historien bag det? 
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Benedikte: Jo det har jeg ikke [Benedikte afslutter ikke sætningen]. Jeg har bare overvejet at købe 
det, men jeg har altså ikke købt det. Så jeg ved det eksisterer. 
 
Rie: Okay. Hvad er historien bag postkortene fra Unicef? 
 
Benedikte: Ja dem køber jeg hvert år. 
 
Rie: Dem køber du hvert år? 
 
Benedikte: Ja og i særdeleshed julekortene.  
 
Rie: Julekortene? Dem sender du ud som julekort? 
 
Benedikte: Ja. 
 
Rie: I stedet for at købe andre julekort? 
 
Benedikte: Ja men fordi så er jeg også med til at … overskuddet går jo til [Benedikte afslutter ikke 
sætningen og siger ikke mere selv om der er stilhed]. 
 
Rie: Velgørenhedsfrimærkerne, hvad er historien bag dem?  
 
Benedikte: Ja dem køber jeg også somme tider. Man skal jo alligevel have frimærker, og så kan 
man jo lige så godt give 50 øre ekstra.  
 
Rie: Og historien bag Max Havelaar produkterne? 
 
Benedikte: Ja der drikker vi jo Max Havelaar kaffe, og kigger meget efter det, når vi handler. 
 
Rie: Hvad er grunden til at I køber Max Havelaar?  
 
Benedikte: Det er for at støtte de lande, hvor man forsøger at give arbejderne en ordentlig løn og 
arbejdsvilkår. 
 
Rie: Ordentlig løn og ordentlige arbejdsvilkår? 
 
Benedikte: Ja. 
 
Rie: Det er den vigtige del af det? 
 
Benedikte: Ja. 
 
Rie: Historien bag Støt Brysterne armbåndet? 
 
Benedikte: Ja det har jeg ikke fået købt i år, men jeg har set det. 
 
Rie: Du har ikke fået købt det i år? 
 
Benedikte: Jeg købte det sidste år. Og jeg har en sløjfe også fra et par år siden.  
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Rie: Når jeg sidder her og kigger på de billedkort du har valgt, så er der flere af dem hvor du giver 
udtryk for at du alligevel skal købe dem, så kan du lige så godt købe dem der støtter et godt formål. 
Er det derfor du falder for dem? 
 
Benedikte: Nej jeg falder ikke for dem, fordi jeg er bevidst om det. 
 
Rie: Du falder ikke for dem? 
 
Benedikte: Nej 
 
Rie: Nej? Kan du uddybe det? 
 
Benedikte: Ja altså når jeg hører om et sådant produkt, så tænker jeg det – som er Max Havelaar – 
så næste gang jeg … jeg går i min forretning … supermarked, så kigger jeg efter det. Så det er 
meget bevidst. 
 
Rie: Hvilke af de produkter, som du har lagt ud her på bordet, holder du mest af?  
 
Benedikte: Altså jeg vil sige det at støtte børn ude i verden det er … det står mig ret nært. 
 
Rie: Det står dig ret nært? 
 
Benedikte: Ja 
 
Rie: Er det det der står dig nærest? 
 
Benedikte: [holder halvlang tænkepause] Man kan sige den og så Folkekirkens Nødhjælp. De to er 
de nærmeste. 
 
Rie: Børn ude i verden?  
 
Benedikte: Ja fordi jeg synes … jeg kan … jeg synes det er så forfærdeligt, at børn de bliver født og 
de er jo ikke selv herre over den skæbne de får. Og de er afhængige af hvor de er født. Og når man 
er så heldig at man bor i et land, hvor man også får noget [Benedikte afslutter ikke sætningen]. Hvor 
man kan føde børn, der har det godt, så synes jeg at … at jeg gerne vil hjælpe børn ude i verden selv 
om det bare er en dråbe så … så hjælper det.  
 
Rie: Og Folkekirkens Nødhjælp? 
 
Benedikte: Ja jeg er medlem af Folkekirkens Nødhjælp. Giver et fast bidrag også, og der kan jeg 
sige, at med Folkekirkens Nødhjælp er det navnlig det, at man går ind og … og fokuserer på at gå 
ind og hjælpe kvinderne til at de kan få et arbejde og forsørge sig selv.  
 
Rie: Så kvinderne er centralt? 
 
Benedikte: Ja, og det har man fundet ud af at mændene … mændene drikker pengene op [Benedikte 
smågriner lidt af sit eget udsagn] men kvinderne har stadig det instinkt, at de skal sørge for deres 
børn.  
 
Rie: Er det vigtigt for dig som kvinde at støtten går til kvinder? 
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Benedikte: Ja det er jo fordi at kvinder – og jeg er jo så gammel [Benedikte smågriner lidt af sit eget 
udsagn] at jeg også har været med til … i … i [Benedikte afslutter ikke sætningen]. Altså jeg har 
ikke været rødstrømpe, men været optaget af det, da det kom frem i midten af 70’erne. 
 
Rie: og det er du stadig? 
 
Benedikte: Ja [Benedikte smågriner lidt af sig selv]. 
 
Rie: Hvilke af produkterne holder du så mindst af? 
 
Benedikte: [holder halvlang tænkepause] Ja der kan man så sige at Kræftens Bekæmpelse de får jo 
… er jo meget i fokus. Så de får jo også … de får penge mange steder fra. 
 
Rie: De får penge mange steder fra? 
 
Benedikte: Ja. 
 
Rie: Hvordan påvirker det, at de får penge mange steder fra? 
 
Benedikte: Altså jeg vil hellere støtte nogen som ikke får penge så mange steder fra 
 
Rie: Dem der får mindre? 
 
Benedikte: Ja. 
 
Rie: Hvorfor det? 
 
Benedikte: Ja det ligger nok også i min opdragelse [Benedikte griner af sin egen udtalelse]. Ja altså 
jeg vil hjælpe dem, der har det dårligst. Altså jeg har været sygeplejerske ikke, så jeg har ligesom 
også i mit job været den der været med til at hjælpe dem, der har brug for hjælp … virkelig hjælp 
[Benediktes stemme er nu meget velovervejet og seriøs]. Så det ligger meget dybt i mig altså. Og 
det ligger også fra … fra mit hjem.   
 
Rie: Dit hjem? 
 
Benedikte: Ja altså min far han var præst [Benedikte smiler lidt undskyldende når hun siger det]. Og 
det var ikke fordi vi var specielt religiøse. Han var valgmeninghedspræst. Det vil sige at han var 
grundtvighegianer – det er sådan den glade version af kristendommen, den er ikke så sortseende, og 
har heller ikke så meget med syndere og syndsforladelse og alt det der. Men den går meget … har 
meget med, at man skal hjælpe sin næste [Benedikte smågriner igen lidt undskyldende over sine 
egne udtalelser og vender sin opmærksomhed mod kaffen, hvilket jeg igen tager som et signal om at 
hun gerne vil have mig til at skifte emne].  
 
Rie: Hvad er så forskellen mellem de produkter du holder mest af og dem du holder mindre af?  
 
Benedikte: Man kan sige de der to med u- landene, det er jo til familier og enlige kvinder med børn 
der virkelig [Benedikte afslutter ikke sætningen]. Hvis de ikke fik støtten så … så kunne de måske 
… så kunne de ikke eksistere. Og hvis børnene ikke får hjælp og hvis moren har råd til at købe 
skoleuniform til sine børn, så de kan komme i skole. Og det er det jeg mener, det er den vej man 
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skal frem. Man skal ned og have fat i børnene. De skal have en uddannelse, så de selv er bedre i 
stand til selv at vurdere hvad der foregår omkring dem.  
 
Rie: Og set i forhold til Kræftens Bekæmpelse 
 
Benedikte: Ja det er så at Kræftens Bekæmpelse det er her i Danmark så. Det er jo for en stor del … 
det er jo veluddannede mennesker og almindelige mennesker, og ikke analfabeter og vi kan selv 
støtte vores … vi kan selv gøre noget for at vi kan have det godt og undgå … ja vi kan gøre en hel 
del for at undgå at have kræft ikke. Vi kan lade være med at ryge og vi kan lade være med at drikke 
alt for meget alkohol. Og vi kan købe økologiske varer og ja alt det der. Undgå alt for meget kemi. 
 
Rie: Så vi i Danmark kan gøre noget for at undgå at få kræft? 
 
Benedikte: Vi har selv en indflydelse på hvordan vi lever vores liv.  
 
Rie: Og det har de ikke i u- landene? 
 
Benedikte: Det har de ikke i u- landene.  
 
Rie: Okay, så giver jeg dig resten af bunken med billekort igen. Og så skal jeg have dig til at kigge 
dem igennem og tage de fra som du kunne overveje at købe.   
 
[Stilhed mens Benedikte kigger billedkortene igennem]. 
 
Rie: Okay, lad os igen sprede kortene ud på bordet så det er lettere at se dem. Der er øreringe fra 
Scleroseforeningen, hjertearmbåndet fra Hjerteforeningen og fair trade t-shirten. Hvis vi starter med 
øreringene fra Scleroseforeningen?  
 
Benedikte: Nu er det måske lige fordi det var øreringe på det kort. Jeg ville måske ikke købe 
øreringene, men jeg ville støtte Scleroseforeningen.  
 
Rie: Så det er mere Scleroseforeningen … 
 
Benedikte: [afbryder] Ja end det er produktet. 
 
Rie: Okay.  
 
Benedikte: Ja jeg har lige samlet en masse 25 ører sammen til [Benedikte afslutter ikke sætningen 
men smågriner lidt]. 
 
Rie: Nogen bestemt grund til at du kunne overveje at støtte Scleroseforeningen? 
 
Benedikte: Nej det var sådan bare en af dem der var her i bunken. Altså jo det er også fordi jeg 
kender nogen der har Sclerose. Indirekte personligt forhold. Og det er det samme med 
Hjerteforeningen. Det er ikke som sådan armbåndet jeg er interesseret i.  
 
Rie: Er det generelt sådan du har det? At det mere er selve organisationen end det er produkterne. 
 
Benedikte: Ja det vil jeg sige. Det er meget sjældent, at det er produkterne jeg bliver fristet af. Og 
der kan jeg også sige, at når jeg har valgt nogle organisationer ud som jeg støtter. Så siger jeg ’så er 
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det dem jeg støtter.’ Også går jeg … så bliver jeg ikke fristet … eller jeg lader mig ikke friste til at 
købe. Og det gør jeg i det hele taget ikke [Benedikte griner af sin egen udtalelse]. Jeg er meget 
bevidst om hvad jeg køber. 
 
Rie: Du er meget bevidst om hvad du køber? 
 
Benedikte: Ja så jeg bestemmer mig for hvilke organisationer jeg vil støtte, og så er det det. Og det 
har også noget med min økonomi at gøre. Man kan jo ikke redde hele verden vel? Og så har jeg 
valgt nogen og så er det dem. Ja. Og jeg vil hellere være medlem af Kræftens Bekæmpelse og sende 
et årligt bidrag i stedet for at købe alt det der de finder på. Og fordi jeg også er … jeg er noget imod 
det der med at … at når man har en organisation som … som skal bruge penge til at gøre noget for. 
Og jeg ved godt, at der må være noget overskud. For eksempel Kræftens Bekæmpelse sender 
ustandselig lodsedler ud og de bliver revet over [Benedikte viser med hænderne hvordan hun river 
lodsedlerne over], fordi jeg synes de hellere skulle bruge de penge til forskning.  
 
Rie: Okay, fair trade t-shirten der sælges af Mellemfolkeligt Samvirke? 
 
Benedikte: [Halvlang tænkepause] Ja ej den tror jeg alligevel ikke. Jeg lægger den herover 
[Benedikte lægger billedkortet med fa ir trade t-shirten fra Mellemfolkeligt Samvirke tilbage i 
bunken]. 
 
Rie: Okay, vi skal fortsætte med billedkortene, men nu skal jeg have dig til at placere dem ud fra 
dette midterpunkt. Jeg laver et midterpunkt her på bordet – i form af denne Max Havelaar te – som 
skal symbolisere dig som person. Så vil jeg gerne have dig til at placere dem sådan at de produkter, 
der er ’mest dig’ skal ligge tættest på midten og dem der er ’mindst dig’ skal placeres længst væk. 
Du må gerne placere dem i rækker eller i cirkler, alt efter hvad du har lyst til, men billedkortene 
skal bare placeres i en form for skala ud fra hvor meget de er dig. Hvis der er nogle af produkterne 
der bare slet ikke er dig kan du eventuelt helt undlade at placere dem.  
 
Benedikte: Okay.  
 
[Stilhed mens Benedikte placerer billedkortene ud fra midterpunktet]. 
 
Rie: Okay du har lagt billedkortene i 3 rækker under midterpunktet [jf. bilag 14]. Og bare så jeg er 
sikker på, at jeg forstå det rigtigt, så er de billedkort du har lagt i første række alle lige tætte på 
midterpunktet eller er der forskel på hvor langt fra de er placeret? 
 
Benedikte: De der hører næsten sammen ikke, [Benedikte peger på billedkortene der ligger i første 
række]. Så de ligger lige tæt på midterpunktet. 
 
Rie: Så Giv en Ged … 
 
Benedikte: [afbryder] Ja den står mest for Folkekirkens Nødhjælp. 
 
Rie: Okay så Folkekirkens Nødhjælp og … 
 
Benedikte: Så er det Unicef.  
 
Rie: Folkekirkens Nødhjælp, Unicef og Max Havelaar.  
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Benedikte: Ja. 
 
Rie: De 3 ligger tættest på midterpunktet? 
 
Benedikte: Ja. 
 
Rie: Så det er dem der er mest dig? 
 
Benedikte: Ja. 
 
Rie: Kan du fortælle mig om det? 
 
Benedikte: Det er fordi altså Folkekirkens Nødhjælp støtter jeg fordi jeg har indtryk af at … at de 
fleste penge går til … direkte. Det er vigtigt, at der ikke går for meget til administration undervejs.  
 
Rie: Det vigtige er at der kommer penge direkte derned … 
 
Benedikte: [afbryder] hvor der er brug for det ikke også. Og det gør det også igennem Unicef. Og så 
er det igen det her med, at jeg gerne vil støtte … købe de her varer, som jeg ved at arbejderne bliver 
betalt ordentlig for. Og ordentlige arbejdsvilkår og at de ikke bare bliver udnyttet.  
 
Rie: Når du nu selv nævner, at det er vigtigt for dig, at der ikke går for mange penge til 
administration, er der så nogen organisationer som du vælger fra fordi du mener der går for meget 
til administration og lignende?  
 
Benedikte: Ja jeg mener for eksempel Røde Kors, der går for meget til administration.  
 
Rie: Okay, den næste række hvor du har lagt fair trade t-shirten, hjemløseavisen Hus Forbi, Støt 
Brysterne tasken og Pilgrim nøgleringen … 
 
Benedikte: [afbryder] Altså fair trade t-shirten hører egentlig til under Max Havelaar [Benedikte 
flytter billedkortet med fair trade t-shirten op så den ligger halvt ovenpå billedkortet med Max 
Havelaar]. 
 
Rie: Det vil sige at det er mest fair trade konceptet mere end det er t-shirten?  
 
Benedikte: Ja. 
 
Rie: Så det er kun de her tre? 
 
Benedikte: Ja. 
 
Rie: Fortæl mig om hvorfor de ligger i rækken nedenunder?   
 
Benedikte: [halvlang tænkepause] Det … ja … det [Benedikte afslutter ikke sætningen]. Fordi jeg 
også gerne vil støtte dem, men måske kan man sige [Benedikte sænker stemmen og ved 
transskriberingen er det simpelthen ikke muligt at høre hvad hun siger]. Så betyder det andet mest 
for mig, men stadig er det jo vigtigt at støtte de her organisationer [Benedikte peger på billedkortene 
i anden række]. 
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Rie: Læger Uden Grænser er ny i forhold til dem vi havde oppe før? 
 
Benedikte: Nå? Ja … ja det er fordi jeg også støtter Læger Uden Grænser [Benedikte griner]. 
 
Rie: Du støtter også Læger Uden Grænser? 
 
Benedikte: Ja [Benedikte griner]. Så det er også derfor jeg ikke har råd til, at købe alt det der ved 
siden af.  
 
Rie: Så det er igen …  
 
Benedikte: [afbryder] Ja det er mere organisationen end produktet. 
 
Rie: Er det også tilfældet med Støt Brysterne tasken?  
 
Benedikte: Ja det er mere Kræftens Bekæmpelse. 
 
Rie: Det er ikke Støt Brysterne? 
 
Benedikte: Nej det er mere Kræftens Bekæmpelse. 
 
Rie: Okay. Ja jeg er ikke rigtig stødt på nogle produk ter som repræsenterer andre kræftformer. 
 
Benedikte: Nej og jeg ved at de har [Benedikte afslutter ikke sætningen]. Og jeg synes det er lidt 
forkert at de fokuserer så meget på brysterne, fordi der findes jo mange andre kræftformer, som alle 
sammen er alvorlige. Og der … altså der har jeg lidt … de går ind og piller ved følelserne. Ja altså 
det der med at kvinder får fjernet deres bryster det er sådan. Det spiller lidt mere på nogle følelser 
end hvis det er en gammel mand der skal have fjernet sin endetarm, fordi han har kræft i 
endetarmen ikke. Det … kan du følge det? [Benedikte smågriner lidt]. 
 
Rie: Det kan jeg godt, men er det fordi det vækker flere følelser hos dem, man gerne vil have, der 
skal støtte? 
 
Benedikte: Ja … ja det tror jeg altså. Til almindelige … og [Benedikte afslutter ikke sætningen]. 
Selvfølgelig fordi der er mange kvinder der har [Benedikte afslutter ikke sætningen]. Og i mange 
familier der har man det, og der er nogen man kender der støtter det. 
 
Rie: Men der er for meget fokus på … 
 
Benedikte: [afbryder] ja altså jeg synes også at man … ja skulle gå ind med [Benedikte afslutter 
ikke sætningen]. Og det er derfor jeg støtter med et bidrag, fordi så har jeg en eller anden ide om at 
så går det mere til forskning i det hele taget. 
 
Rie: Hvad er det der gør, at Støt Brysterne får så meget opmærksomhed? 
 
Benedikte: Det … det er blevet meget populært. 
 
Rie: Populært? 
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Benedikte: Ja navnlig her i byen. Der har vi lige i den her måned. Der har det virkelig efterhånden. 
Der gør de virkelig meget ud af det. Af Støt Brysterne. 
 
Rie: På hvilken måde? 
 
Benedikte: Ja nu har de sidst i efterårsferien, der har alle forretninger haft lyserøde ting i vinduerne. 
Det er selvfølgelig flot nok, at de [Benedikte afslutter ikke sætningen]. Lokalafdelingen har fået sat 
det i gang sammen med … med de 2 direktører fra vores biograf. De er også ret aktive. De er 
begyndt for flere år siden, og da Kræftens Bekæmpelse begyndte med Støt Brysterne, så havde de 
en aften hvor de fik en kvinde ind eller to, for at fortælle om deres operationer. 
 
Rie: Så det er en speciel ting her i byen?  
 
Benedikte: Jeg ved ikke om det er en speciel ting her, men sådan har man altså gjort en hel del ting. 
Om man gør det i resten af landet er jeg ikke klar over, men det er jo landsdækkende. 
 
Rie: Ja de har en landsdækkende Støt Brysterne kampagne hver oktober måned. 
 
Benedikte: Ja oktober hvert år. 
 
Rie: Men du synes det er lidt … [afslutter bevidst ikke sætningen] 
 
Benedikte: Ja lidt i overkanten. Jeg synes de snart skulle gå ud og … og tage nogle andre 
kræftformer op og gøre opmærksom på det. Man ser jo også, at der bliver mere og mere med 
testikelkræft. Og det hører vi ikke så meget om. Og det er yngre mænd, som det drejer sig om ikke. 
Og det synes jeg jo nok, at det skulle man jo nok også fokusere lidt på [Benedikte sænker stemmen 
mere og mere og lyder som om hun egentlig ikke er så glad for at kritisere Kræftens Bekæmpelses 
arbejde]. 
 
Rie: Okay, den nederste række … 
 
Benedikte: [afbryder] Ja de ligger sådan lidt mere perifert 
 
Rie: De er mere perifere? 
 
Benedikte: Ja  
 
Rie: Jeg kan se at det er øreringene fra Scleroseforeningen, hjertearmbåndet fra Hjerteforeningen, 
aids-sløjfen fra AIDS-Fondet og velgørenhedssangen Selv en Dråbe. 
 
Benedikte: Ja det er så organisationerne. 
 
Rie: Det er igen organisationerne frem for produkterne? 
 
Benedikte: Ja 
 
Rie: Så det er Scleroseforeningen, Hjerteforeningen, AIDS-Fondet og ... 
 
Benedikte: [afbryder] Ja den der velgørenheds … 
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[Meget pludseligt kommer Benediktes kat farende ind i stuen, hvor vi sidder, og siger en meget 
underlig lyd. Benedikte kender åbenbart lyden, for hun rejser sig meget hurtigt op og løber efter 
katten. Der går noget tid inden hun får fanget katten og slæber af sted med den, mens hun 
undskyldende fortæller at den har fanget en lille fugleunge, som stadig lever. Jeg sidder tilbage i 
stuen og venter noget tid, til Benedikte kommer tilbage med katten. Da hun får sat sig ned og er klar 
til at fortsætte interviewet er jeg revet så meget ud af situationen, at jeg vælger at fortsætte med 
noget helt andet]. 
 
Rie: Okay, nu vil jeg læse nogle udsagn højt for dig, og så skal du bare kommentere på dem som du 
nu engang synes. Bare fortæl mig hvad der falder dig ind når du hører dem. Og den første kommer 
her: ’Man køber denne type produkter for at skabe en bedre verden’? 
 
Benedikte: Ja det kan jeg godt være enig i [Benedikte smågriner lidt]. Et forsøg på det i hvert fald. 
 
Rie: Et forsøg på det? 
 
Benedikte: Ja. 
 
Rie: Hvordan det? 
 
Benedikte: Jamen det er igen det her med, at man håber at den lille dråbe, man bidrager med kan 
være med til at give en bedre verden til dem man nu støtter specifikt ikke. 
 
Rie: Give en bedre verden?  
  
Benedikte: Ja eller … ja det kommer an på hvad mener du altså verden?  
 
Rie: Det som det betyder for dig. Det er det jeg er interesseret i at høre om.  
 
Benedikte: Ja [smågriner lidt]. Nej for det kan jeg høre at … at skabe en bedre verden det … det er 
sådan noget med at [Benedikte holder halvlang tænkepause]. Det er jo et meget stort begreb, fordi 
det har jo noget at gøre med politik og økonomi og [Benedikte afslutter ikke sætningen og siger 
ikke mere]. 
 
Rie: Hvordan det? 
 
Benedikte: Jo. Og det har noget med holdninger at gøre. Og moral navnlig. 
 
Rie: Ja? 
 
Benedikte: Ja for eksempel har vi jo lige set det her med den økonomiske nedtur i USA, fordi der 
sidder nogle økonomer og bankfolk, der bare sidder og tænker på at skrabe penge til sig selv ikke. 
 
Rie: Ja? 
 
Benedikte: Og så længe der gør det, så … så kan det være svært at få en bedre verden for alle 
mennesker.  
 
Rie: Så hvis de ikke sad der? 
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Benedikte: Jo de … ja nu [Benedikte afslutter ikke sætningen]. Der var mange forskellige også 
ikke. Altså det ja … så har de [Benedikte afslutter ikke sætningen]. Jeg vil ikke kalde det en religiøs 
kamp, men man bruger religionen ved Al-Qaida for eksempel ikke. Og det er jo også noget med at 
komme til magt. Så læ nge folk vil ind og have magten. Så kan det være svært at skabe en bedre 
verden. Men man kan prøve ved at støtte nogle organisationer. Skabe en mulighed for et bedre liv 
for nogen af de mennesker, der er nede i bunden.  
 
Rie: Så hvis der ikke blev kæmpet om magten – finansielt eller religiøst – så ville vi være tættere på 
en bedre verden?  
 
Benedikte: Ja hvor man respekterer hinanden.  
 
Rie: Hvor man respekterer hinanden?  
 
Benedikte: Ja 
 
Rie: Okay, det næste udsagn er ’Man køber disse produkter for at få det bedre med sig selv’?  
 
Benedikte: Det kan man jo nok ikke se bort fra. Det er der nok nogen der gør, som ligesom betaler 
aflad for et eller andet [Benedikte griner igen].  
 
Rie: Betaler aflad? 
 
Benedikte: Ja  
 
Rie: Hvordan det? 
 
Benedikte: [lang tænkepause] Ja når de lever af [Benedikte afslutter ikke sætningen]. Man kan godt 
sige lidt, når man rejser til [Benedikte afslutter ikke sætningen]. Vi danskere kan godt lide at rejse 
ud i verden. Og kan godt lide at rejse ud til fattigere lande hvor vi kan få noget mere for vores 
penge. Og hvis vi så ikke der lægger … virkelig lægger nogle penge. Ja altså hvis turisterne ikke 
virkelig lægger nogle penge der … der betaler man måske lidt aflad fordi man ser de fattige og så 
tænker man ’nå men jeg er jo i stand til at jeg kan rejse ud, så jeg må hellere betale lidt’ [Benedikte 
længere tænkepause]. Nej jeg kan ikke rigtig huske hvad min tanke var. 
 
Rie: Okay, men du sagde at vi danskere rejser ud til nogle lande hvor vi kan få mere for pengene? 
 
Benedikte: Ja man rejser meget til Thailand ikke.  
 
Rie: Ja? 
 
Benedikte: Ja 
 
Rie: Hvorfor tror du at vi rejser derhen i stedet for de dyrere lande? 
 
Benedikte: Jo altså vi kan få mere for pengene og så er det jo et behageligt klima og vi kan ligge og 
sole os på stranden og … og spise billigere mad og sådan noget. Og det er … så kan man måske 
godt få lidt dårlig samvittighed over. Og føle at man udnytter lidt den befolkning ikke. Og så lader 
man den lille pige på stranden give en manicure og så får man det bedre. 
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Rie: Ja? 
 
Benedikte: Ja 
 
Rie: Okay, så pengene er en central del for danskerne? 
 
Benedikte: Ja men det tror jeg da nok det er … selvfølgelig er det også for at få oplevelsen, men det 
er da også for [Benedikte afslutter ikke sætningen]. Man tager jo de steder hen, hvor man får lidt 
mere for pengene [Benediktes stemme bliver lavere i slutningen af sætningen og hun lyder som om 
hun synes det er lidt pinligt at sige det]. 
 
Rie: Hvor man får mere for pengene? 
 
Benedikte: Ja det var så det der udsagn du kom med [Benedikte lyder som om hun gerne vil væk fra 
emnet med pengene]. 
 
Rie: At man køber produkterne for at få det bedre med sig selv? 
 
Benedikte: Ja … ja. Jamen det kan man da også godt føle, at nu er jeg et bedre menneske. Nu har 
jeg givet noget så … så kan jeg leve videre som jeg plejer. 
 
Rie: Så kan man leve videre som man plejer? 
 
Benedikte: Ja sådan nej det er da svært at forklare [Benedikte griner rigtigt]. Ja så kan man … øhh 
[lang pause med stilhed]. Nej det kan jeg ikke rigtig finde ud af hvordan jeg skal forklare. 
 
Rie: Du sagde at man kunne leve videre som man plejede. Mener du at man kan lukke øjnene for 
det der sker, fordi man har betalt aflad? 
 
Benedikte: Ja altså det er sådan noget med at man lukker øjnene for at det sker. Ja så … så kan man 
stadig [Benedikte holder en lang tænkepause]. Ja man får det bare bedre med sig selv – jeg kan altså 
ikke finde ud af at få det forklaret [Benedikte lyder som om hun er kommet ind på noget som hun 
ikke ved hvordan hun skal komme ud af, men at hun gerne vil væk fra emnet]. 
 
Rie: Tror du at der er mange der har det sådan?  
 
Benedikte: Nej det er nok fifty-fifty 
 
Rie: Fifty-fifty. Hvad er så grunden til at den anden halvdel gør det?  
 
Benedikte: Jamen de gør det, for at støtte der, hvor folk lider nød. Det med at skabe den bedre 
verden [Benedikte lyder lidt mere bestemt, når hun siger denne sætning. Hun lyder som om hun er 
træt af at jeg tramper rundt i emnet].  
 
Rie: Okay, den næste sætning er at ’Man køber disse produkter for at andre skal tænke godt om en’? 
 
Benedikte: De findes også. 
 
Rie: De findes også? 
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Benedikte: Ja for eksempel kan man jo gå rundt med sit Støt Brysterne armbånd ikke. Så kan du 
vise – og du kan også vise med de andre ting – så kan du vise ’jeg har støttet – se hvor god jeg er’ 
 
Rie: Se hvor god jeg er? 
 
Benedikte: Ja 
 
Rie: Er der mange der har det sådan?  
 
Benedikte: Øhh jeg tror ikke man kan frasige det. 
 
Rie: Så det er os alle sammen?  
 
Benedikte: Nej! Nej jeg tror ikke det er os alle sammen, men jeg tror der er nogen der gør det. 
 
Rie: Der er nogen der gør det? 
 
Benedikte: Ja. 
 
Rie: Så det er en bestemt type af forbrugere der gør det? 
 
Benedikte: Ja for at vise hvor gode de er. 
 
Rie: Kan du uddybe det? 
 
Benedikte: Nej. Det er meget psykologisk ikke. [Benedikte holder lang tænkepause]. Jamen det … 
ja det er meget [Benedikte afslutter ikke sætningen]. Nogen mennesker vil jo gerne føre sig frem og 
hævde sig selv og … og det kan man gøre ved at gøre sådan noget. 
 
Rie: Okay, det sidste udsagn er ’det gør ingen forskel om man køber disse produkter eller man 
køber helt almindelige produkter’? 
 
Benedikte: Jo det mener jeg gør en stor forskel. 
 
Rie: Det gør en stor forskel? 
 
Benedikte: Ja for hvis fair trade ikke får solgt deres varer, så kan man sige at de skal … de skal jo 
have et overskud. Det siger sig selv, og så kan det være at de går tilbage til ikke at ville give deres 
arbejdere en ordentlig løn, fordi de ikke selv kan tjene en ordentlig løn. Og man holder jo også op 
med at lave ting, hvis de ikke bliver solgt. Og lave produkter hvis de ikke bliver solgt. Så derfor gør 
det da en stor forskel. Det gør det bestemt.  
 
Rie: Man er med til at holde det i gang?  
 
Benedikte: Ja, og man er med til at sige, at vi vil købe vores … vi vil købe varer fra jer, så forlanger 
vi at I skal give ordentlige lønninger og ordentlige arbejdsforhold. Og nu har du slet ikke været inde 
på noget med økologi, men fordi det er også noget med, at man forlanger at det skal være 
økologisk, og det er jo for at skåne naturen.  
 
Rie: Og det er en vigtig del?  
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Benedikte: Det er en vigtig del for at få en bedre verden.  
 
Rie: Hvordan det? 
 
Benedikte: Det er fordi at … ja vi kan sige, at vi skal tænke på, at vi skal efterlade en verden som 
vores … de næste generationer også kan leve i. Og så kan man også sige, at vi skal med en økologi 
hvis vi for eksempel taler om fødevarer og kød. Og at vi skal være opmærksom på at dyrene skal 
behandles ordentligt og ikke som Danmarks Radio eller fjernsynet har været inde på og påpege hvor 
forfærdeligt gr isene bliver behandlet, når de bliver transporteret. Ja så det ændrer på hvordan man 
laver produkterne, når flere og flere har en holdning til hvordan at de vil have at tingene skal være 
… være produceret ikke.  
 
Rie: Gælder det også de andre produkter? Nu har du taget udgangspunkt i Max Havelaar. Men 
gælder det også de andre produkter? 
 
Benedikte: Ja de skal altså også være lavet på en ordentlig måde. Man skal ikke få det lavet ude i 
Kina hvor der sidder nogle små piger i kemiske dampe, fordi det er billigere at få det lavet derude.  
 
Rie: Så det ændrer på noget at man køber disse produkter i stedet for ikke at købe dem?  
 
Benedikte: Ja det kan man så håbe på at vi bliver flere og flere. Og det er vi jo også allerede blevet. 
Det kan man også se i supermarkederne at man har fået større og større områder med økologiske 
varer og det … det er da også kun fordi de kan sælge det.  
 
Rie: Okay, så går jeg videre til noget som vi faktisk allerede har været lidt inde på, nemlig det her 
med hvem der køber disse produkter [peger ned på de velgørende produkter som jeg forklarede 
Benedikte om i starten af interviewet] og nu vil jeg gerne have dig til at karakterisere den typiske 
forbruger af alle disse produkter, hvor en del af de penge man betaler går til et bestemt formå l. 
 
Benedikte: Jeg vil karakteriser det som [Benedikte afslutter ikke sætningen]. Det er en person som 
har overskud både altså økonomiske og – altså det lyder så flot at sige, men altså – 
intelligensmæssigt [Benedikte griner lidt af sin egen udtalelse]. 
 
Rie: Intelligensmæssigt? 
 
Benedikte: Ja ikke. Altså på den måde at man har … at man har fået en uddannelse, så man har det 
overskud til at kunne se ud over sin egen næse. 
 
Rie: Kan du uddybe det med uddannelsen?  
 
Benedikte: Men altså … ja jeg … jeg trækker lidt på det også fordi … øhh vi [Benedikte afslutter 
ikke sætningen]. Man oplever at – for det gjorde man mere før i tiden at dem der havde … hvor … 
uanset hvor stor ens velstand var … man delte med sin … man delte med hinanden. Og det gør man 
i de mere primitive samfund stadigvæk. Og i Grønland deler man jo også med hinanden, når man 
har fanget en hval ikke. Og det er man i vores velfærdssamfund blevet sig selv nok. 
 
Rie: Man er blevet sig selv nok? 
 
Benedikte: Ja 
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Rie: Hvordan?  
 
Benedikte: Øhh at man giver kun, hvis man virkelig har noget overskud. 
 
Rie: Man giver kun hvis man virkelig har noget overskud? 
 
Benedikte: Ja at man sørger for sig selv først. 
 
Rie: Man sørger for sig selv først? 
 
Benedikte: Ja 
 
Rie: Ja?  
 
[Benedikte siger ikke mere]. 
 
Rie: Er det kun økonomisk eller er det også – du sagde før at man skulle have økonomisk overskud 
og intelligensmæssigt?  
 
Benedikte: Altså i det øjeblik at man har formået at få en uddannelse, så vil man også have det 
bedre økonomisk. Så de to ting hænger sammen.  
 
Rie: Hvis du så skulle beskrive den typiske forbruger af Max Havelaar mærkede fødevarer? [sætter 
pakken med Max Havelaar te foran Benedikte]. 
 
Benedikte: [lang tænkepause] Det … det tror jeg er svært at give en bestemt karakteristisk af. Det er 
ja … ja det er altså [lang tænkepause hvorefter Benedikte starter på en ny sætning]. Folk som er 
mere socialt indstillede. Der er andre end en selv [halvlang pause]. Og man vil være med til at … ja 
man har noget i sig … at man godt vil være med til at støtte, der hvor man kan. Ud fra de midler 
man har, men altså hvem det er … det tror jeg er indenfor alle samfundslag altså.  
 
Rie: Der er ingen grupper af mennesker der er mere tilbøjelige til at købe Max Havelaar? 
 
Benedikte: Nej … nej det … jo jeg tror det er mellemgruppen, hvis jeg skal være ærlig og generel.  
 
Rie: Mellemgruppen? Hvordan ville du karakterisere mellemgruppen?  
 
Benedikte: Mellemstanden [Benedikte griner fordi hun godt ved at hun gentog sig selv]. Ja det er 
dem der er flest af i Danmark [Benedikte griner igen, fordi hun godt ved at hendes svar er ens ]. 
 
Rie: Kan du komme nogle andre ord på? 
 
Benedikte: Hvad hedder de? Socialgruppe tre eller fire? 
 
Rie: Jeg tænkte mere på om du kunne beskrive nogle andre sider af gruppen? Køn, uddannelse, 
erhverv eller nogle andre ting som du synes der beskriver dem?  
 
Benedikte: Altså jeg tror da nok, at kvinder har det der omsorgsgen i sig. Men jeg tror altså også, at 
der er mange mænd der er … der er bevidste om det. At der er nogen andre, der har det dårligere 
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end en selv, og at man godt vil være med til at … at give lidt af det man har. Øhh så tror jeg måske 
at det er … er folk der er … har et arbejde hvor man … hvor man har med andre mennesker at gøre, 
som pædagoger og lærere og medicinsk personale. Og der bliver man ligesom også skolet til at 
tænke på de andre først [Benedikte smiler over sin egen udtalelse]. Altså er det dem … de andre der 
er i fokus, når man er på arbejde. 
 
Rie: Hvis jeg så vender det du siger om, vil det så sige at folk i den private sektor? måske indenfor 
finanssektoren eller … 
 
Benedikte: [afbryder] Nej det kan man selvfølgelig ikke sige. Det kommer jo an på den private 
virksomhed. Hvis det kun [Benedikte afslutter ikke sætningen]. Der er da nogen, hvor der er det 
deres egen forretning der gælder, og de slås for. Og selvfølgelig er det også til gavn for deres 
familie. Men jeg vil ikke slå dem over en kamp og sige at de aldrig … for der er altså også nogen af 
dem der støtter. 
 
Rie: Der er også nogen af dem der støtter? 
 
Benedikte: Ja [Benedikte vender sin opmærksomhed mod kaffen]. 
 
Rie: Okay, så vil jeg gerne have dig til at beskrive den typiske forbruger af smykker hvor en del af 
prisen går til et velgørende formål, såsom dem her [lægger billedkort af øreringene fra 
Scleroseforeningen, fingerring fra Hjerteforeningen, Pilgrim halskæden fra Læger Uden Grænser og 
Pandora led fra Kræftens Bekæmpelse foran Benedikte].  
 
Benedikte: Det vil jeg nok tror er – for en stor del – personer, som har … har de sygdomsproblemer 
meget tæt på i familien.  
 
Rie: Det vil sige at det er den specifikke sygdom som er tæt forbundet med købet af disse smykker? 
 
Benedikte: Ja 
 
Rie: Hvad er det så der gør, at de køber disse smykker? 
 
Benedikte: Man må håbe at de gør det fordi de gerne vil give et bidrag til … til den forening og 
måske forærer de smykket væk. Det de køber. Så der er andre, der bliver opmærksom på, at den 
forening eksisterer.  
 
Rie: Som et signal? 
 
Benedikte: Ja og hvis de så går med øreringene, så kan det være, at der er andre der spørg til ’hvad 
er det for nogle øreringe?’ og så kan man på den måde fortælle.  
 
Rie: Er der andet der beskriver dem? 
 
Benedikte: Nej det tror jeg ikke.  
 
Rie: Har det noget at gøre med om man er ung eller gammel …  
 
Benedikte: [afbryder] Altså jeg tror da nok, at det er yngre mennesker som også [Benedikte afslutter 
ikke sætningen]. ’Jeg har nogle flere penge mellem hænderne.’ 
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Rie: Som har flere penge mellem hænderne? 
 
Benedikte: Ja. 
 
Rie: Kan du uddybe den?  
 
Benedikte: Det tror jeg. Altså måske ikke en ændre pensionist, som køber sådan en hjertering til 950 
kr. vel. 
 
Rie: Så der skal være økonomisk overskud? 
 
Benedikte: Ja. 
 
Rie: Og det er primært yngre mennesker der har det? 
 
Benedikte: Altså man siger jo at pensionister i dag, de har også mange penge, så selvfølgelig er der 
også nogle af dem der ville det. Men jeg tror de unge mennesker de vil … de har mere været vant til 
at bruge penge. 
 
Rie: Kan du uddybe det? 
 
Benedikte: [griner] Jeg kan da se at mine egne børn. Altså de har ikke [Benedikte afslutter ikke 
sætningen]. De tjener meget mere end jeg nogensinde har gjort for eksempel ikke. Og de bruger 
penge på nogle ting som jeg aldrig har haft mulighed for at bruge penge på, da jeg var i deres 
alder.Så de vil … de kan bedre sige ’275 kr. det kan jeg da godt give for at støtte 
Scleroseforeningen.’ Og der tror jeg navnlig det vil være, hvis de kender nogen der har sclerose.  
 
Rie: Nu du nævner dine egne børn kunne du så forestille dig at de købte disse smykker? 
 
Benedikte: Nej det kunne jeg faktisk ikke. Men jeg tror i det øjeblik at de har det mere tæt på livet, 
så ville de gøre det. Men de ville ikke bare gå ud og købe sådan et par øreringe. Det tror jeg ikke. 
Man skal kende nogen der har sclerose.  
 
Rie: Okay, hvis vi nu kigger på de produkter, der er tæt forbundet med en oplevelse, såsom RoseLiv 
velgørenhedskoncerten fra Scleroseforeningen, Vandløbet fra Dansk Røde Kors hvor man skaffer 
rent vand til Afrika …  
 
Benedikte: [afbryder] Ja altså ja nu kunne jeg aldrig finde på at løbe, for jeg kan ikke fordrage at 
løbe. Så jeg ville hellere give pengene. Men så kan jeg sige, at jeg her om 14 dage skal til 
velgørenhedskoncert her i byen. Der er en gruppe mennesker, der har slået sig sammen her i år og 
vil prøve at skaffe penge – og deres mål var at skaffe 1 million kr. – og så kalder de det at de ’står 
på hovedet for Afrika.’ Og det er til aids. Til børn der har mistet deres forældre på grund af aids i 
Botswana. Så sådan noget det går jeg til og det er fordi jeg godt vil støtte det der arrangement. Og 
så er det selvfølgelig også lidt for opleve lsens skyld. Det må man jo være ærlig at sige.  
 
Rie: Så du kan godt se dig selv til velgørenhedskoncerten [peger på billedkortet med RoseLiv 
velgørenhedskoncerten hos Scleroseforeningen arrangerer] men ikke til Vandløbet [peger på 
billedkortet med Vandløbet som Dansk Røde Kors arrangerer]? 
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Benedikte: Ja. Ja jeg kan godt se mig selv.  
 
Rie: Men hvis du skal beskrive den typiske forbruger af disse produkter som er oplevelser, hvordan 
vil du så beskrive dem?  
 
Benedikte: Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Altså jeg tror også det er … hvis man nu … nu 
kender jeg nogen af dem der står bag det der ikke. Så der kommer noget personligt ind også. Og jeg 
vil gerne være med til – overfor de gode mennesker der har lavet et godt … et stort stykke arbejde – 
være med til at deltage i det. Fordi at det … for at [Benedikte afslutter ikke sætningen]. Ja de får jo 
min indtægt ikke. De får jo min billetpris ikke. Sådan noget. For de mennesker de optræder gratis 
så. Og hvis der slet ikke kom nogen så fik de jo slet ikke noget vel. Så det er det … lidt det. Og ja så 
får jeg selv oplevelsen samtidig med. Men jeg har også været henne og give dem penge uden at få 
noget for det [Benedikte griner af sin egen udtalelse]. Så oplevelsen er noget ekstra. Det er ikke 
formålet med det. Det er fordi jeg gerne vil støtte dem. De har også lavet armbånd, og dem har jeg 
også købt. For det er børn fra en børnehave der har lavet armbåndene. For de der børn de får den 
glæde, at de har også være med til at [Benedikte afslutter ikke sætningen]. De bliver solgt, og de får 
af vide, hvad de her penge går til. Og det er også med til, at opdrage de her børn til, at se ud over 
deres egen næsetip. At de kan være med til at gøre noget, som andre har brug for og er vigtigt. 
 
Rie: Og du har også opdraget dine egne børn til at være opmærksom på det? 
 
Benedikte: Ja det har jeg. Det er nu ikke altid, at jeg synes, at det er lykkedes mig særlig godt 
[Benedikte griner højt]. 
 
Rie: Okay [kan ikke lade være med at trække på smilebåndet] ja nu ved jeg jo ikke hvor gamle dine 
børn er. 
 
Benedikte: Jo de er meget voksne så, men lidt har det da hjulpet. Det har da ikke været helt 
forgæves [Benedikte griner igen højt]. 
 
Rie: Er der andet der beskriver den gruppe mennesker der køber disse oplevelser? 
 
Benedikte: Nej … nej det synes jeg ikke. Eller det … det har jeg ikke belæg for at udtale mig om. 
Det ved jeg ikke noget om.  
 
Rie: Du behøver ikke noget specifikt belæg … 
 
Benedikte: [afbryder] Nej så bliver det mine fordomme og dem kan jeg ikke rigtig bruge til noget 
som helst. Dem skal jeg [Benedikte afslutter ikke sætningen]. Det kan jeg ikke tillade mig. For så 
dømmer jeg folk ud fra noget som jeg tror, men som jeg ikke ved. Og det har jeg ikke lov til 
[Benedikte trækker på smilebåndet mens hun siger det sidste]. 
 
Rie: Det har du ikke lov til? 
 
Benedikte: Nej 
 
Rie: Hvordan det? 
 
Benedikte: Fordi jeg vil heller ikke dømmes ud fra at andre tror noget om mig, som de ikke ved 
noget om. Så det er så det. Men det er altså også noget, der ligger i min opdragelse [Benedikte 
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griner højt af sig selv]. Man skal ikke høre på hvad andre siger om andre mennesker, man skal selv 
have [Benedikte afslutter ikke sætningen]. Hvis der er noget man er i tvivl om, så må man gå hen og 
spørge dem og ellers må man lade være med at drage nogle konklusioner som der ikke er noget 
belæg for.  
 
Rie: Det er helt okay, det er her hvor du bestemmer, som jeg sagde i starten og har kontrollen over 
hvad vi snakker om.  
 
Benedikte: Ja det prøver jeg meget at arbejde med mig selv om ikke at have fordomme. Det er 
meget bevidst.  
 
Rie: Okay hvis vi så skifter til nogle andre produkter [jeg er endnu ikke villig til at opgive legen helt 
og håber på at Benedikte ikke har gennemskuet at legen går ud på at få de bagvedliggende 
betydninger frem, som hun lige har afvist at fortælle mig om] såsom de lidt dyrere accessories, 
såsom Pilgrim solbrillerne der støtter Læger Uden Grænser, Product Red Motorola mobiltelefonen 
der støtter kampen imod aids eller Product Red iPod der også støtter kampen imod aids? [lægger 
billedkortene af de 3 produkter foran Benedikte] Hvad er det for en type forbruger der køber disse 
lidt dyrere produkter?  
 
Benedikte: Så skal jeg også komme med mine fordomme eller hvad? [Benedikte griner højt]. 
 
[Selv om jeg ved at Benedikte har gennemskuet legen, så forholder jeg mig tavs og håber på at hun 
alligevel fortæller mig noget]. 
 
Benedikte: Det har vi jo snakket lidt om. Det kan være nogen, som gerne vil vise at de støtter disse 
organisationer. Det kan også være nogen, som siger ’jeg vil gerne støtte kampen imod aids, og når 
jeg alligevel skal have en iPod, så kan jeg ligeså godt købe den, og så give det mere og så regne 
med, at overskuddet kommer det rigtig sted hen.’ 
 
Rie: Hvis de alligevel skal have en iPod? 
 
Benedikte: Ja hvis de gerne vil støtte kampen mod aids i Afrika, så kan de købe den der, og så sige 
’så giver jeg lidt mere for det, for så ved jeg at det overskud går til et godt formål.’ Det er ligesom 
hvis vi går tilbage til frimærkerne hvor man betaler 50 øre mere.  
 
Rie: Så det er hvis man alligevel skulle have købt en iPod som er det afgørende?  
 
Benedikte: Ja det er jo det. Hvis jeg selv skulle gøre det. Men jeg ved ikke om jeg synes jeg kan 
sige hvad andre gør. 
 
Rie: Men hvis du selv skulle købe en iPod, så ville du give lidt mere for den?  
 
Benedikte: Ja 
 
Rie: Ville det gælde for alle ting?  
 
Benedikte: Ja nu ville jeg aldrig [Benedikte afslutter ikke sætningen]. Jeg ved slet ikke hvad det der 
er for noget? [Benedikte peger på billedkortet med Product Red Motorola mobiltelefonen]. 
 
Rie: Det er en mobiltelefon 
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Benedikte: Nå ja altså det interesserer mig ikke ret meget det der. Jeg har en mobiltelefon altså, men 
den fungerer, så jeg er ikke så meget inde i det. 
 
Rie: Hvis man skulle beskrive dem der køber disse produkter, har det noget at gøre med om man er 
ung eller gammel, hvilken uddannelse man har, hvilket erhverv man arbejder i eller? 
 
Benedikte: Nej jeg tror mere det er … altså det er nogle mennesker, der er bevidste om at de vil 
støtte nogen foretagende. Og så hvis de skal bruge et par solbriller, så siger de ’jamen så har jeg set 
at Læger Uden Grænser har sådan nogen, så køber jeg dem for så kan overskuddet gå til’ … og jeg 
tror de fleste køber ikke sådanne solbriller, men noget som de synes er smart til dem. Og jeg køber 
ikke solbriller [Benedikte smågriner]. For jeg har farveskifte i mine glas der toner op og ned, fordi 
jeg skal gå med briller. Eller jeg går med briller hele tiden, så er det rart at være fri for de der 
solbriller, at skulle gå og skifte med. Og så er der heller ikke styrke i solbrillerne. 
 
Rie: Du sagde, at man købte en Product Red iPod, hvis man alligevel skulle køre en iPod, og at man 
købte et par Pilgrim solbriller, der støtter Læger Uden Grænser, hvis man alligevel skulle have 
solbriller, og tidligere snakkede vi om, at man køber Unicef julekort i stedet for almindelige 
julekort, og velgørenhedsfrimærker i stedet for almindelige frimærker, og så er det, at jeg tænker, 
om det sådan er lidt nyttigt? 
 
Benedikte: Ja altså jeg køber mest noget der er nyttigt. Jeg køber altså ikke noget, jeg skal gå og 
reklamere med, at jeg har gjort. Selvfølgelig reklamerer jeg lidt med, at jeg har købt julekort, ved at 
sende de julekort, og de er købt hos Unicef.  
 
Rie: Så reklamerer man lidt alligevel?  
 
Benedikte: Ja det gør man jo. Det kan man jo ikke lade være med. Man kan jo se, hvor kortet 
kommer fra, og hvem det er man har støttet.  
 
Rie: Lægger modtageren mærke til det? Med julekort og frimærker? 
 
Benedikte: Nej, det er ikke altid tror jeg. Jeg lægger ikke altid selv mærke til det [Benedikte 
smågriner]. Hvis man ser ’hov der er mange julekort der ligner hinanden, hvor mon de kommer fra’ 
så kan man vende dem engang og se. Det kan jeg da se, når man får tilsendt de der – ja det har jeg 
frasagt mig – de der med [Benedikte afslutter ikke sætningen]. Man fik sendt de der kort til jul og til 
påske med de der fra kunstnere der manglede en hånd eller mund- og fodmalere. Men det var en 
forretningsmand, der havde fundet ud af, at han kunne tjene en hel masse penge på det. Og der fik 
man jo mange julekort med de motiver. Men det synes jeg ikke man får så meget mere. Men altså 
der var nogen, der fandt ud af, at de der malede, ikke selv fik ret mange penge ud af det. Og det er 
jo ikke meningen, at der er en der skal leve højt på det.  
 
Rie: Okay, hvilken type mennesker ville du mene køber de mindre synlige velgørende produkter, 
såsom sponsorbarnet i BØRNEfonden eller hjemløseavisen Hus Forbi? [lægger igen flyeren fra 
BØRNEfonden og en udgave af Hus Forbi foran Benedikte]. 
 
Benedikte: Nej jeg tror ikke, at de mennesker, der støtter det her tænker på, at de skal være synligt 
eller ikke synligt. Det tror jeg meget har noget at gøre med, at det er bliver annonceret i aviserne. 
Og det bliver annonceret [Benedikte afslutter ikke sætningen]. Nu har vi haft den der ’Støt 
Boernefonden’ [Benedikte udtaler BØRNEfonden, ligesom den lille afrikanske dreng gør det i tv-
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reklamerne] og sådan noget. Så tænker man ’nå ja det kunne jeg da også gøre noget ud af’ ikke. Og 
i sin tid var det SOS-Børnebyerne, og så var det også de der fadderskabssager med børn i Afrika. 
Der har været forskellige, og så bliver det … så bliver der reklameret, og så tænker man, det kunne 
man også godt lige. De der få penge, kunne man også godt lige undvære [Benedikte sænker 
stemmen mens hun siger den sidste del af sætningen]. Og det tror jeg bestemt ikke er, fordi man 
gerne vil være [Benedikte afslutter ikke sætningen]. Dem kan man jo ikke gå rundt og vise frem.  
 
Rie: Hvilken type mennesker er det så der støtter?  
 
Benedikte: Ja det tror jeg er alle dem der, vi har snakket om som også køber noget af [Benedikte 
afslutter ikke sætningen men lader den bare glide ud]. Der kan jeg så sige, at det der med at støtte 
børn, til sådan et fadderskab, det er voksne mennesker som … hvor børnene er draget hjemmefra. 
Er taget hjemmefra ikke. Så har man lidt mere overskud, inden børnebørnene kommer måske.  
 
Rie: Så det handler om økonomisk overskud? 
 
Benedikte: Ja. Jo det tror jeg da. For man skal jo have de penge tilovers. 
 
Rie: Kan det have noget gøre med hvor man er fra? Jylland, Sjælland eller? 
 
Benedikte: [griner af mit spørgsmål] Nej det er fra hele landet. 
 
Rie: Hele landet? 
 
Benedikte: Ja det er det. 
 
Rie: Kan det have noget at gøre med uddannelse? 
 
Benedikte: Lidt har det nok noget at gøre med uddannelse, men jeg tror altså også nok det har … 
det er hvordan man er. Ens … hvordan man er opdraget til. At man ikke skal bruge alle pengene på 
… eller at man … man har lyst til at gøre noget for andre også ikke. Også selv om det koster lidt fra 
en selv. 
 
Rie: Også selv om det koster lidt fra en selv?` 
 
Benedikte: Ja 
 
Rie: Det vil sige at man giver afkald på noget? 
 
Benedikte: Ja det kan man godt gøre. Altså … altså jeg kan kun tale ud fra mig selv. Jeg vil hellere 
støtte et barn i Afrika end jeg vil gå ud og købe modetøj … og fordi … det betyder ikke så meget 
for mig [Benedikte smågriner].  
 
Rie: Så du giver afkald på noget? 
 
Benedikte: Nej [Benedikte griner lidt undskyldende]. 
 
Rie: Du nævnte bare at det kunne koste lidt fra en selv 
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Benedikte: Nej altså det … nej. Jo altså jeg giver da afkald. Jeg går da ud og ser … altså hvis jeg 
skal købe en nederdel, så går jeg da ud og kigger lidt på prisen, fordi jeg vil hellere gå ud og købe 
en lidt billigere, og så have penge tilovers til at – uhh nu er jeg jo meget hellig altså [Benedik te 
griner undskyldende].  
 
Rie: Meget hellig? 
 
Benedikte: Nej ikke hellig. Det lyder som om, jeg er så rigtig og gør det rigtigt. Vingerne er ved at 
vokse ud, men det er de ikke. Nej det [Benedikte afslutter ikke sætningen]. Fordi jeg føler mig ikke 
som et bedre menneske, som bedre end andre. 
 
Rie: Kan du uddybe det? 
 
Benedikte: Nej det er nok fordi min moral siger mig, at hvis jeg har lidt tilovers, som [halvlang 
tænkepause] jeg godt vil … Nej jeg vil godt være … bruge noget af mit overskud til at hjælpe 
andre. Jeg bruger ikke alt mit overskud, for du kan se, at vi har malerier på væggene og sådan 
noget. Det har vi ikke fået gratis, så noget går der da også til os selv. Men når jeg hele tiden sidder 
og siger jeg køber kun fair trade og støtter, så lyder det jo som om jeg er så rigtig. Og det er jeg jo 
ikke hele vejen igennem.  
 
Rie: Men du støtter jo mange ting, og der er nogen der ikke støtter noget som helst. Kan man så 
ikke sige at du er et bedre menneske? 
 
Benedikte: Det er jeg i hvert fald i min egen opfattelse, kan man så sige [Benedikte smågriner lidt 
forlegent over sin egen udtalelse mens hun læner sig tilbage i sofaen og lægger hånden for 
munden]. Det er jeg nok i min egen opfattelse. 
 
Rie: Men det har du lidt svært ved at sige, lyder det som om? 
 
Benedikte: Ja det er min blufærdighed og beskedenhed. 
 
Rie: Beskedenhed? 
 
Benedikte: Ja altså jeg gør ikke ting for at man skal lægge mærke til mig. Og det er derfor jeg bliver 
helt flov over det. 
 
Rie: Det skal du ikke, men der var en anden ting jeg gerne vil gribe fat i – nej den forsvandt igen. 
Nå men så lad os tage nogle andre produkter, for vi har lige talt om de ikke helt så synlige 
produkter, men der er også nogen af disse produkter, som er mere synlige, såsom aids-sløjfen, 
hjertearmbånd eller brystkræftarmbånd? Hvordan vil du karakterisere den typiske forbruger af disse 
mere synlige produkter? [lægger de danske og amerikanske brystkræftarmbånd foran Benedikte] 
 
Benedikte: Det var vel det med ham – det er vel amerikanerne, der har fundet på det ikke 
[Benedikte har taget fat i det amerikanske brystkræft armbånd]. Men der ved jeg, at der var noget 
med, at de første af de her armbånd, de blev kaldt ind igen, fordi man fandt ud af at de var … ja 
ikke fair trade. De gav eksem. Var ikke ordentlig testet.  
 
Rie: Okay, men hvordan ville du karakterisere dem der går med dem? 
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Benedikte: Nu er det til kvinder, så det er kvinder jeg køber dem. Og så er de billige og ja ’hva så 
skidt’. Man kender måske hende, der står og sælger dem. Og så synes man, at det vil man da godt 
støtte, og så ’ej det kan jeg ikke være bekendt, at sige nej til – for 25 kr.’. [Benedikte smågriner]. 
Eller sådan et eller andet. Hvis man nu kender vedkommende, som kommer hen og spørger. Det 
påvirker, for jeg tror, det er meget sådan lokalt, at man går ud og sælger de her. Og det er jo 
ligesom, at hvis man har børn, der spiller fodbold, og de kommer og der til jul og sælger en 
lodseddel, så køber man jo [Benedikte griner af sig selv] en lodseddel, fordi man kender barnet og 
kender … vil gerne støtte den forening, for der går ens barn. Og altså, jeg tror meget, at det er 
sådan, at man kender den, der går ud og sælger eller siger ’jeg har – hvis I har lyst til at købe.’  
 
Rie: Så det er den personlige relation i forhold til mennesket der sælger armbåndene? 
 
Benedikte: Det er sådan lidt af begge dele. 
 
Rie: Lidt af begge dele? 
 
Benedikte: Ja det vil jeg synes. At man godt vil støtte med de der 25 kr. Det er jo ikke noget. Men 
det er også hvis … hvis den person ikke var kommet hen og havde spurgt, så havde man nok ikke 
købt det. Så havde man måske ikke købt det, og var ikke blevet opmærksom på at købe det. Altså 
jeg vil sige, jeg har aldrig selv været udsat for den der [Benedikte peger på billedkortet med 
hjertearmbåndet fra Hjerteforeningen]. 
 
Rie: Andre ting der er afgørende for hvem der køber dem? Ung, gammel, Sjælland, Jylland, 
uddannelse, mand, kvinde eller? 
 
Benedikte: Det er mest kvinder der gør det, fordi det er pyntegenstande. Og så går man med sådan 
et armbånd en måneds tid, og så forsvinder den igen [Benedikte smågriner af sin egen udtalelse]. 
 
Rie: En måneds tid og så forsvinder den igen?  
 
Benedikte: Ja det tror jeg. Det holder ikke så længe. Men så har man jo givet de 25 kr. som jo er 
formålet ikke. For det er jo for at få pengene ind, at man gør det. Jeg ved ikke, hvad det koster, at 
lave sådan noget, at lave sådan et armbånd [Benedikte tager posen med de danske 
brystkræftarmbånd og vender den rundt for at se om der står nogle oplysninger på bagsiden] og 
hvad er overskuddet. Så der er lidt overskud. 
 
Rie: Jeg har hørt nogen andre sige, at det oftest var unge piger der gik med de der armbånd [peger 
på de danske og amerikanske brystkræftarmbånd] men du mener ikke at det har så meget med alder 
at gøre? 
 
Benedikte: Nej. Nej det synes jeg ikke. Jeg ha r da set mange voksne kvinder gå med dem også.  
 
Rie: Hvad er forskellen på de meget synlige produkter og de ikke så synlige produkter? 
 
Benedikte: Hvis vi tager Hus Forbi, så tror jeg, der er mange der tænker ’det må være hans egen 
skyld’ [Benedikte smågr iner lidt], at han ikke har noget sted at bo ikke. 
 
Rie: Køber de den så? 
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Benedikte: Nej så køber de den ikke. De smiler måske, når de går forbi. Hvis de gør noget. Ellers 
går de bare … mange går også bare forbi.  
 
Rie: Så smiler de bare? 
 
Benedikte: Mange … mange kigger den anden vej, fordi man ikke vil støtte sådan en, som ser lidt 
snusket ud, og man tænker ’nå han drikker nok bare pengene væk’ og har … så har man nogle 
fordomme omkring den person ikke. At det er selvforskyldt, at man ikke har noget sted at bo. 
 
Rie: Er der mange der har det sådan med Hus Forbi sælgere? 
 
Benedikte: Ja det tror jeg.  
 
Rie: Jeg har tidligere interviewet en, som sagde, at de blev ignoreret? 
 
Benedikte: Ja det er det jeg siger med, at man går bare forbi dem, uden at hilse på dem. Fordi de har 
en ide om, at det er deres egen skyld, og at de kunne bare … og de nasser. Og de får jo hele deres 
bistandshjælp, og den må de klare sig med. Og de kan bare lade være med at drikke pengene op 
[Benedikte griner lidt], og sådan nogle ting der ikke. Så ville der være penge til at leve for og et sted 
at bo. Man vil hellere støtte sådan nogle her [Benedikte tager fat i posen med de danske 
brystkræftarmbånd], for alle familier har jo nogen der har haft kræft ikke. Og er døde af det. Og det 
er jo nogle stakler, og det er jo synd. Det her [hjemløse] går man mere over og er fordømmende. 
Mener at det kan være folks egen skyld, at de er havnet i det. 
 
Rie: Så man har mere sympati for sygdomsbekæmpelse – og de organisationer der står bag – i 
forhold til hjemløshed, fordi der er det selvforskyldt? 
 
Benedikte: Ja fordi man … fordi man ikke prøver at tænke på, hvor … hvad der ligger til grund. Og 
det kan man jo heller ikke få af vide altid, men … gør jo … må jo formode, at det ikke er noget de 
selv synes er morsomt. Og så kan man så sige, at ved at købe deres blad, så får de, de der 8 kr. så 
har de gjort et lille stykke arbejde for … og sådan lidt større værdighed, i stedet for at de bare står 
og tigger pengene. At man er med til at give dem lidt selvrespekt, fordi de har arbejdet for dem.  
 
Rie: Okay så har jeg nogle andre kort, hvor der ikke er billeder på, men hvor der kun er tekst der 
beskriver tre forskellige personer. Og du skal starte med at læse teksten igennem på de tre kort 
[lægger de tre kort med beskrivelserne af Lasse, Ida og Julie foran Benedikte]. 
 
Benedikte: Ja. 
 
[Benedikte læser de tre kort igennem]. 
 
Benedikte: Ja. 
 
Rie: Hvis du nu skulle se dig selv i forhold til disse tre personer? 
 
Benedikte: Ja så ligner jeg nok Lasse, for jeg kan ikke frelse hele verden, og derfor kan jeg ikke 
sprede mig over det hele. Så derfor går jeg ind og bevidst vælger, hvad jeg så vil støtte [halvlang 
tænkepause]. Det har Ida sådan set også gjort. 
 
Rie: Ida minder lidt om Lasse? 
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Benedikte: Ja. 
 
Rie: Hvad er så grunden til, at du siger at du minder mere om Lasse end om Ida? 
 
Benedikte: Ja, det er fordi, jeg går ind og siger … jeg betaler et fast beløb om året og bliver ved 
med det. Her er det jo en engangsbidrag.  
 
Rie: Hvis du skulle sige noget om Ida eller Julie, hvilke ord ville du så knytte til dem?  
 
Benedikte: Ja så vil jeg jo sige, at Julie hun er meget vidtfavnende og vil gerne støtte det hele og 
bliver måske påvirket af … let at påvirke til at støtte. 
 
Rie: Let at påvirke? 
 
Benedikte: Ja. 
 
Rie: Hvordan det?  
 
Benedikte: Så hører hun om … ja det der med Støt Brysterne, så må hun hellere købe lidt der. Så er 
der en fra AIDS-Fondet der … der siger, at hun kan købe noget der. Altså hun bliver påvirket af 
dem, der går ud … hun er let at påvirke til at give et bidrag og [Benedikte afslutter ikke sætningen]. 
Men på den anden side kan hun også bare være et godt menneske, der gerne vil støtte alle. 
 
Rie: På den anden side? 
 
Benedikte: Ja fordi … altså det var så noget, jeg tænkte inden i hovedet. Hun skal jo være lidt 
[Benedikte afslutter ikke sætningen]. Man må gå ud fra, at Julie har en meget pæn indtægt ikke. At 
hun har penge til, at hun kan købe de her ting. Men hun kan også bare sige ’jeg vil gerne støtte det’ 
og så betaler hun bare, uden at tænke på sig selv. Hun tænker ikke på, om hun nu har penge nok, til 
at gå hen og købe en liter mælk for, hvis vi er nede på det plan. Hun giver sit gode hjerte.  
 
Rie: Julie giver sit gode hjerte? 
 
Benedikte: Ja eller også er hun altså sådan en pige … en lidt flagrende pige, som lader sig påvirke 
af alting. Hun kan være mange ting.  
 
Rie: Hvis hun lader sig påvirke af mange ting, så hænger det ikke sammen med det gode hjerte? 
 
Benedikte: Jo det gør det. Fordi hun vil gerne være god her og vil gerne være god der, og hun vil 
gerne være god der også. Men jeg tror hun let lader sig gribe, ved at når nogen kommer – altså 
enten er hun en let påvirkelig pige, som bliver begejstret over alting og som gerne vil hjælpe alle 
steder. Eller også er hun sådan en pige, der gerne vil vise de der forskellige ting, og fortælle hvor 
god hun er. At hun har hun støttet det, og nu har hun støttet det. 
 
Rie: Så hun gør det for syns skyld? 
 
Benedikte: Ja det er svært at sige, for det ved jeg ikke.  
 
Rie: Er der det samme aspekt inde over Ida? 



Rie Lisbeth Andersen Kandidatafhandling om Symbolsk Forbrug af Altruistiske Produkter 

 

 
- 114 - 

 
Benedikte: Nej Ida har nok taget stilling til, hvad hun godt vil støtte. Fordi der kun er to ting, og det 
vil jeg tro er fordi, hun kender en der … der er i Læger Uden Grænser, og så måske fordi at nogen i 
hendes familie har dårligt hjerte. Det tror jeg er derfo r hun har begrænset sig til de to der.  
 
Rie: Kan man differentiere Lasse, Ida og Julie efter hvem af dem der er bedst? 
 
Benedikte: Nej det synes jeg ikke man kan. Man kan ikke dømme folk ud fra det der.  
 
Rie: Nej? 
 
Benedikte: Nej. 
 
Rie: Okay, jamen så har jeg faktisk ikke mere. Er der noget du har lyst til at tilføje – noget du ikke 
synes vi har været inde på? 
 
Benedikte: Nej jeg synes vi har været ret meget inde på det [Benedikte smågriner lidt]. 
 
Rie: Så har jeg bare nogle små nemme spørgsmål 
 
Rie: Din alder? 
 
Benedikte: Jeg er 70 år 
 
Rie: Er du gift eller har en partner? 
 
Benedikte: Jeg er gift med min mand. 
 
Rie: Du nævnte du havde børn?  
 
Benedikte: Ja 
 
Rie: Hvor mange? 
 
Benedikte: Jeg har to. En af hver, men ikke med min nuværende mand. 
 
Rie: Hvilken type bolig er det her? 
 
Benedikte: Parcelhus … ejerbolig … etplanshus … jeg ved ikke hvad det hedder. 
 
Rie: Arbejder du stadig? 
 
Benedikte: Nej det er jeg holdt op med, men jeg arbejdede som sygeplejerske. 
 
Rie: Så går jeg ud fra at du er uddannet sygeplejerske? 
 
Benedikte: Ja [smiler]. 
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Rie: Ja men det var så det. Jeg har ikke mere, andet end at sige tak fordi du gad at deltage, og derfor 
har jeg købt lidt forskellige morgenmadsprodukter, som er Max Havelaar mærket, fordi jeg synes 
det var lidt i interviewets ånd. Så den håber jeg du kan hygge dig med sammen med din mand.  
 
Benedikte: Ihh tak, det skulle du da ikke. 
 
Rie: Det er mig der takker for at du har villet bruge din tid.  
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Bilag 14: Figur fra interview med Benedikte  
 

 

 
 

 

Billedkort der ikke blev brugt: Sponsorbarn, Sikker fødsel Maternity Worldwide, Café Zusammen 

Ungdommens Røde Kors, RoseLiv Velgørenhedskoncert Scleroseforeningen, Vandløbet Røde 

Kors, Armani parfume Product Red, Lambi toiletpapir Støt Brysterne, Herkules rugbrød Støt 

Brysterne, Mobilabonnement We mobile, Sengetøj Støt Brysterne, Kunstkalender AIDS-Fondet, 

Alpakasjal Unicef, InWear undertøj Støt Brysterne, Skagen ur AIDS-Fondet, Fair trade t-shirt 

Mellemfolkeligt Samvirke, Velgørenhedsfrimærker, Kort Unicef, Paraply Unicef, Gummistøvler 

Støt Brysterne, Pandora charm Kræftens Bekæmpelse, Pilgrim halskæde Læger Uden Grænser, 

Hjertering Hjerteforeningen, iPod Product Red, Motorola mobil Product Red, Pilgrim solbriller 

Læger Uden Grænser, Armbånd Støt Brysterne, Aids-sløjfe manchetknapper AIDS-Fondet, Aids-

sløjfe engangstatovering AIDS-Fondet og Hjertepin Hjerteforeningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midterpunktet 

Hjertearmbånd 
Hjerteforeningen 

Hjemløseavisen  
Hus Forbi 

Max Havelaar  
fødevarer 

Giv en Ged 
Folkekirkens 
Nødhjælp 

Aids-sløjfe 
AIDS-Fondet 

Børnevacciner 
Unicef 

Øreringe 
Scleroseforeningen  

Selv en Dråbe 
Ofrene i Kosovo 

Pilgrim nøglering 
Læger Uden 
Grænser 

Taske 
Kræftens 
Bekæmpelse 
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Bilag 15: Observationer under interview med Benedikte  
Benedikte er en meget kær og smilende dame, der tager pænt imod mig. Under interviewsituationen 

virker hun dog lidt tilbageholdende og som om hun ikke helt ved hvad hun skal fortælle om sit 

forbrug. Derfor virker hun lidt usikker og griner flere gange lidt nervøst. Dette ses også idet hun 

ikke direkte fortæller mig, at hun ikke har mere at tilføje om et emne. I stedet rette hun sin 

opmærksomhed på kaffen og kagen som står på bordet. Dette gør hun flere gange, og jeg lærer 

efterhånden, at det betyder hun gerne vil skifte emne. Den mellemmenneskelige interaktion er 

derfor meget påvirket af at det er mig som interviewer der styrer interviewsituationen. Til trods for 

dette har Benedikte alligevel nogle klare holdninger til det altruistiske forbrug, når jeg først får 

spurgt ind til dem. Hun virker derfor ret sikker på rollen som altruistisk forbruger – til trods for at 

hun virker meget usikker på rollen som interviewperson.  

 

Benedikte er gift, men ikke med manden til sine børn. Hun nævner ikke sin mand eller faren til sine 

børn en eneste gang under interviewet, og børnene bliver kun omtalt da jeg spørger ind til dem. 

Hendes forbrug af altruistiske produkter er derved ikke forbundet med hendes civilstatus, sådan som 

andre af interviewpersonerne er det. Benedikte reflekterer heller ikke over sig selv eller sit forbrug i 

forhold til andre mennesker. Hun ser udelukkende på sit eget forbrug af altruistiske produkter og 

fokuserer på sine egne meninger. Dette ses også idet Benedikte ikke er meget for at kommentere på 

andres forbrug, da hun derved mener at hun dømmer dem uden at have grundlag for det.  

 

Benedikte er en lav og slank dame. Hun er pæn og har nogle meget smilende øjne. Hendes hår er 

kort, lyst og nyklippet. Benedikte har en flot tøjstil med lilla bluse og farverig nederdel. Benedikte 

bor i et parcelhuskvarter i en større dansk købstad. Huset er halvstort etplanshus som hun og hendes 

mand selv ejer. Benediktes stue er meget hyggelig med sofagruppe, fjernsynskrog og 

spisebordsafdeling. Ved sofagruppen, hvor interviewet foregår, er der et sofabord med dug hvor 

teen bliver serveret og stigereoler med bøger. Der er enkelte malerier på væggene og gulvet er 

belagt med væg-til-væg tæppe. Hele den ene side af stuen består af panoramavinduer med en lang 

vindueskarm hvor der står potteplanter og nipsting.  
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Bilag 16: Figur med Benediktes selv’er 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farvekoder  
Ideelt selv   
Faktisk selv   
Muligt selv  
Ikke-Muligt selv   
Frygtet selv   

 

Figuren indeholder alle de selv’er som 
optræder i det samlede analyseafsnit skønt 
afsnittene om identitetspotentiale og mulige 
identiteter ikke er brugt til at vise 
Benediktes selv’er.  
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Bilag 17: Transskribering af interview med Margrethe 
Rie: Okay men så går vi bare i gang. Som du kan har jeg lagt nogle produkter foran dig. Det ene af 
dem er Hus Forbi, som er en hjemløseavis, hvor man betaler 20 kr. for avisen og hvor 8 kr. går til 
sælgeren selv så man støtter den hjemløse direkte. Så er der forskellige sange, såsom den her cd 
med sangen ’Selv en Dråbe’ hvor danske kunstnere har indspillet sangen uden at få noget for den 
tid de har brugt og hvor overskuddet af salget i dette tilfælde gik til ofrene i Kosovo tilbage i 1999. 
Så er sådan noget som fødevarer, der er Max Havelaar mærket, så som denne the, hvor producenten 
er sikret en fair pris. Så er der sådan noget som et fadderskab på et sponsorbarn i et uland, hvor man 
støtter med et fast beløb hver måned der går til mad, tøj, medicin og skolegang. Og så er der disse 
brystkræftarmbånd – der er både et dansk og et amerikansk, hvor man betaler 20 kr. og hvor 
overskuddet går til kampen mod brystkræft. Og så har vi vist været igennem alle de produkter som 
jeg har taget med. Og mit første spørgsmål er hvad du ville kalde disse produkter? 
 
Margrethe: Joo, hvad siger man om … vel … hvad hedder sådan noget. Hjælpearbejde ikke, kan 
man vel sige det er.  Hjælp til forskellige ting ikke. Noget er … altså Havelaar der er det selve 
producenten, der får hjælpen ikke. Og de andre er så organisation, man hjælper. 
 
Rie: Ville du kunne bruge et ord som godgørende eller velgørende? 
 
Margrethe: God … ja velgørende ting altså. 
 
Rie: Så synes jeg vi skal kalde dem velgørende produkter. Og hvis du ud fra det grundlag skulle 
nævne nogen andre produkter, som også var velgørende, hvilke ville du så komme på?  
 
Margrethe: Øhh ja nu er der BØRNEfonden. Det kunne være SOS-Børnebyerne. Det er jo sådan set 
det samme som BØRNEfonden ikke. Og … hvad har man mere af velgørende. Jeg ved ikke. Jeg går 
helt sådan i baglås nej. Hvad kan man sige. Når du nu siger nogen ting, så siger jeg ’selvfølgelig.’ 
Ja hvad er der. Man giver jo til så meget. Ja der er de der fod og … de der mund … fod- og 
mundmalere, dem der laver kort. Det er vel også sådan noget ikke. For … ja det er jo især her ved 
juletid, at der kommer så meget af sådan noget. Ja jeg tror ikke jeg kan komme på flere.  
 
Rie: Okay, så tror jeg du vil finde det næste vi skal til lidt nemmere. For jeg har taget nogle 
billedkort med, som illustrerer nogle af de produkter som vi kalder for velgørende produkter. Så der 
er billeder af dem og nedenunder står der hvilken organisation der står bag dem. Og jeg skal starte 
med at have dig til at dele disse billedkort vil jeg gerne have dig til at kigge igennem og dele i to 
bunker. Den ene bunke skal være med de produkter som du har købt eller fået, og den anden bunke 
skal være de produkter du ikke har købt eller fået. Og du behøver ikke at tage dem ordret for det der 
står på dem – forstået på den måde at der eksempelvis er et kort med Giv en Ged fra Folkekirkens 
Nødhjælp, men hvis du nu har købt eller har fået en Hønseflok fra en anden organisation, så 
repræsenterer kortet også den.  
 
Margrethe: Noget af det som jeg har tilknytning til skal jeg tage fra i en bunke? 
 
Rie: Ja netop, de produkter som du har købt eller fået fra andre. 
 
Margrethe: Okay [stilhed mens Margrethe kigger de første kort igennem]. Altså jeg skal have gjort 
noget ved det ikke. For jeg kender jo mange af dem, men jeg skal have gjort noget ved det ikke. 
Altså have købt det eller noget?  
 
Rie: Ja selv købt det, givet det væk som gave eller fået det af andre. 
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Margrethe: Men jeg kan da godt se, at der er mange ting endnu. Men det er jo pinligt. Der er meget, 
man ikke har. Jeg synes da nok, at man giver til det ene og det andet, men altså alt det her har jeg da 
ikke. Dem kan man så … men altså det her er så ting. Men når man giver dem … støtter dem … 
sender et beløb til dem. Det er ikke det samme som … det er ikke lige det du er ude efter? 
 
Rie: Når du kigger billedkortene igennem, så er det meningen at du skal sortere dem ud fra om du 
har købt produkterne. Men jeg ved godt, at der er mange, der støtter direkte ved at indsende 
pengebeløb til forskellige organisationer, og det kommer vi helt sikkert også ind på i løbet af 
samtalen.  
 
[Stilhed mens Margrethe kigger resten af billedkortene igennem]. 
 
Margrethe: Ja det blev ikke til så meget. 
 
Rie: Lad os kigge på dem, og hvis vi spreder dem ud på bordet foran os, så bliver det lidt nemmere 
at få et overblik. Kan du huske hvilket af produkterne, som du først havde kontakt med?  
 
Margrethe: Ja det må være SOS [-Børnebyerne], den har vi haft i mange år. Siden børnene var små. 
Og så må det så være den der Havelaar. Den har vi også. Den har vi kørt med i lang tid, synes jeg.  
 
Rie: Hvad er historien bag fadderskabet hos SOS-Børnebyerne?  
 
Margrethe: Jo men det er vel, at man har hørt og læst om det ikke. Og vi har snakket med vores 
børn om det. Og så siger vi ’vi kunne godt gøre det, at vi støttede en’ – vi har så altså ikke et 
bestemt barn, vi har bare en skole i Kenya ikke. 
 
Rie: En skole i Kenya? 
 
Margrethe: Og det synes børnene også. Og det var fint, og det var spændende. 
 
Rie: Børnene syntes det var spændende? 
 
Margrethe: Ja ja ja ja! Det var de mægtig med på, at vi skulle have. Sådan noget som vi sendte ned 
til [Margrethe afslutter ikke sætningen]. Men altså hvordan det kom. Ja det er vel altså bare sådan, 
at man har hørt, at man kan det der, og så syntes vi, at vi havde en smule overskud, så vi kunne gøre 
det. 
 
Rie: Du siger at det var sammen med børnene. Var det så et familieprojekt? 
 
Margrethe: Nej men det var da de boede hjemme. Det var da de var så små ikke, ja så det er mange 
år siden at vi startede med det. Nej altså vi har kun [Margrethe afslutter ikke sætningen]. Men altså 
de har selv hver en, så det har påvirket vores børn.  
 
Rie: Det har påvirket jeres børn?  
 
Margrethe: Ja det har det. Jeg ved at vores datter, de har jo Paulus i Indonesien. Og vores søn har, ja 
han har også en i Indonesien og en i et andet sted derude. Så jo jo de er da blevet påvirket af det. 
Det må de altså være ikke. Det er rart, for det kan man jo ikke gå hen og sige, at de skal gøre det 
vel. Men altså det har de selv syntes, at det ville de godt have. Og de to piger der – vores børnebørn 
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– ’vi har en storebror’ nej det er en lillebror, men ’vi har en lillebror i Indonesien’ siger de så. Så det 
kalder de ham Paulus der. Jo jo så det er mere familiemæssigt. 
 
Rie: Men det var ikke helt på samme måde da I startede? 
 
Margrethe: Nej nej det var kun … det var ikke noget bestemt barn vi havde. Vi sendte jo et beløb 
ind, og det var så … det gik så ned til det der. En skole eller et hjem eller et hus eller hvad det nu er, 
det er dernede ikke. Men vi får brev fra dem hver år til jul ikke, hvor de fortæller, hvordan det går 
da. Man har da sådan alligevel lidt kontakt med det. Det er fint nok. 
 
Rie: Og det er rart at få? 
 
Margrethe: Ja ja så føler man alligevel altså at … at det ikke bare er … altså ja … at man er en del 
af en stor pulje. De sender brev ud til hver enkelt fadder, og skriver lidt om det. Og det er godt. 
 
Rie: Det er godt? 
 
Margrethe: Ja. 
 
Rie: Hvordan godt?  
 
Margrethe: Hmm jamen altså at man føler at de … at de ved, at vi er nogle mennesker her … nogle 
personer. Altså det er ikke bare, at de får en del penge, og det er fint for dem. Altså at de sætter … 
de sætter mennesker bag ved de der, eller familier bag ved de penge de får ikke. Og skriver ligesom 
et personligt brev. Selvfølgelig er det ikke personligt til os, men altså det … en beretning ikke. Og 
vores navn står oppe for oven, og så det synes jeg altså, det virker på en god måde. 
 
Rie: På en god måde? 
 
Margrethe: Ja 
 
Rie: Hvad er historien bag Max Havelaar produkterne? 
 
Margrethe: Ja det var vel … ja man har vel læst om det, og så har de den der butik nede i 
Skibbrogade med – hvad er det den hedder – ja det er med – Akwetu hedder den. Der handlede jeg 
en del en overgang, men det er ikke blevet til så meget her på det sidste, fordi nu kan man også få 
produkterne ude omkring i supermarkederne. Men i starten gik jeg ned i Akwetu, og så fik man en 
snak med dem dernede, og jeg synes altid [Margrethe afslutter ikke sætningen]. Igen det er 
forskrækkeligt, at mange bliver … at mange af de der producenter bliver udnyttet af alle de her 
grådige pengemennesker ikke. Altså hvis det er sådan, at man kan give lidt mere for det. Ja så det 
går direkte til dem der laver tingene, så vil jeg altså godt støtte det. 
 
Rie: Så vil du godt støtte det? 
 
Margrethe: Ja og der kan man som sagt [Margrethe afslutter ikke sætningen]. Der er det fint synes 
jeg, at man efterhånden kan købe det ude omkring – altså Max Havelaar produkter – i ja både Netto 
og alle vegne har det ikke. Og det kunne godt være mere endnu.  
 
Rie: Det kunne godt være mere endnu?  
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Margrethe: Ohk ja ja. Det må du arbejde for [Margrethe smågriner], at der kommer mere ud af det. 
 
Rie: Og det er godt, at Max Have laar produkterne er i hverdagsbutikkerne? 
 
Margrethe: Ja ja for så [Margrethe afslutter ikke sætningen]. Det er igen, når man handler ikke, så 
køber man det der [Max Havelaar] ikke. Selvfølgelig … ja ellers skal man gå direkte … specielt hen 
til Akwetu for at købe de ting. Og så nogen gange er der ikke lige åbent, når man er dernede og så 
… det er nemt når det lige [Margrethe afslutter ikke sætningen]. Altså man tager lidt mere, når man 
lige har det liggende for øje, når man går i supermarkedet ’nå ja der er det der, så skal vi da lige tage 
Havelaars produkt.’ 
 
Rie: Så tager man mere? 
 
Margrethe: Ja … ja det synes jeg.  
 
Rie: Så det skaber merforbrug?  
 
Margrethe: Neeej det gør det ikke. Men altså når man står med noget kaffe ikke, så er der 
forskellige ting at vælge imellem ikke. Så siger man ’nå men så kan vi lige så godt tage kaffen der’ 
… eller så. Før i tiden skulle man gå direkte ned i Akwetu, for at købe den der kaffe. Men nu har 
man en lang liste, og der står også kaffe på, ’nå ja for resten så tager vi den der.’ Og te kan man jo 
også godt tage Max Havelaar te. På den måde synes jeg, det er ikke fordi man køber mere men altså 
… man kan vælge imellem de almindelige produkter, og så dem der [Max Havelaar] ikke. Og da 
synes jeg det er rart, at man kan tage dem der.  
 
Rie: Det er rart? 
 
Margrethe: Ja. 
 
Rie: Det næste produkt som du har stiftet bekendtskab med [peger på billedkortet med 
velgørenhedsfrimærkerne og på billedkortet med hjemløseavisen Hus Forbi] kan du huske hvilket et 
det var? 
 
Margrethe: Ja for det er altså ikke mere end i sidste uge, at vi købte den der [Hus Forbi]. Så det må 
være frimærkerne, for dem køber vi sådan jævnligt, når det er. Og det er ikke kun frimærkerne fra 
Kræftens Bekæmpelse, der er også andre der har … har haft sådan nogle ekstra på ikke, hvor man 
giver et beløb til – jeg mener SOS har haft … SOS-Børnebyerne har haft en gang. Og hvem søren er 
det der ellers har haft det mere. Er der ikke også noget børne [Margrethe afbryder sig selv] nej … 
jeg kan ikke lige komme på andre. 
 
Rie: Er det så når du alligevel er på posthuset at du … [afslutter ikke sætningen]. 
 
Margrethe: Ja hvis man skal købe frimærker så … hvis man så ved eller [Margrethe afslutter ikke 
sætningen]. Vi får også det der museumsposten … eller nej. Det er altså det der indenfor Post 
Danmark. De sender sådan et katalog ud engang imellem, hvor der står om nye frimærker, og hvis 
man så ser, at der kommer nogle nye, så siger man ’nå men næste gang så skal du så have købt dem 
der’ ikke. Så altså man er i hvert fald sådan lidt orienteret om hvad der er af gode ting der. Jo 
flygtningehjælpen har der også været nogle fra. Dem har jeg da købt nogle af. Jo jo så er det at man 
siger ’vi kan godt give den der 5’er ekstra’ eller hvad det nu end er for sådan et frimærkehæfte ikke. 
Så. Og så få de der.  
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Rie: Du siger at I får et katalog inden. Så kigger du det igennem og beslutter at næste gang du skal 
købe frimærker så skal det være den og den, så du vælger inden?  
 
Margrethe: Ja når jeg har set inden, at der er noget der der er, altså med et eller andet så man siger 
’nå ja det kan man da godt støtte’ det der ikke. Og så skal man jo bare huske det, næste gang man er 
dernede ikke. Og som regel har de jo også dem stående som plakat eller noget, så man kan se. Altså 
nu har de de der med velgørenheds ekstra der, men det er da, når man har set det hjemmefra og 
siger ’nå men så skal vi sørme have dem der’. 
 
Rie: Nu siger du at der på velgørenhedsfrimærkerne har været Kræftens Bekæmpelse eller Dansk 
Flygtningehjælp, men har der været nogen du ikke havde lyst til at købe fordi det var et formål du 
ikke havde lyst til at støtte?  
 
Margrethe: Nej det synes jeg. Nej det har jeg sådan set ikke været ude for. Fordi de fleste tilfælde 
[Margrethe afslutter ikke sætningen]. Eller det er vel nogen gode formål ikke. Det vil jeg da 
formode det er. Så så længe formålene er gode, ja så støtter man jo gerne. 
 
Rie: Så støtter man jo gerne? 
 
Margrethe: Ja 
 
Rie: Okay, du sagde at det bare var et par dage siden, at I havde købt hjemløseavisen Hus Forbi?  
 
Margrethe : Ja og der må jeg jo … det var min mand der købte den. Og jeg har da godt set, at de har 
stået med den. Men da han kom hjem med den og sagde ’ja der står mange gode ting i den avis’ og 
så satte jeg mig også til at kigge i den. Og det er da også rigtigt, at sådan noget kunne man … kan 
man også godt støtte ikke. Men det er bare … ja jeg får ikke altid gjort det. 
 
Rie: Det får du ikke altid gjort? 
 
Margrethe: Nej … ja hvorfor? Jamen det er da … der er da mange skæbner der, der ja ikke har det 
godt. Og dem kunne man da også godt hjælpe, i stedet for at man kun siger dem i udlandet og ja 
man kunne også godt hjælpe herhjemme. Så jeg har sat mig for, at jeg skal … når jeg møder dem – 
det er gerne ved Kvickly at de står – så køber jeg også en avis en gang imellem jo jo. 
 
Rie: Så det tænker du bevidst over? 
 
Margrethe: Ja jeg er lidt flov over, at jeg mange gange bare er gået forbi, og sådan har tænkt ’nej jeg 
har travlt’ ikke ’og jeg skal’ og da jeg så så den der avis ikke. Så ja det er altså nogle skæbner dem 
der ikke, som … ja vi andre er bare så privilegerede og har det altså så godt ikke.  
 
Rie: Du sagde at du var flov over, at du tidligere ikke købte den så ofte? 
 
Margrethe: Ja 
 
Rie: Hvordan flov? 
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Margrethe: Jamen altså at man er så egoistisk at man bare siger ’åhh altså jeg har ikke tid nu jeg 
skal bare ind og bruge en masse’ – altså købe til mig selv ikke – og jeg kan ikke ofre 20 kr. på en 
mand der står der. Det synes jeg da er lidt pinligt. 
 
Rie: Pinligt? 
 
Margrethe: Ja [Margrethe smågriner lidt forlegent af sig selv]. Det synes jeg da er for dårligt, at 
man er sådan. Jo det … da min mand kom hjem med den så, ja der er han altså bedre end hvad jeg 
er, fordi han går ikke så tit i byen vel, men nu var han lige kommet i byen og så at de stod der. Så ja 
’hvorfor er du ikke lige sådan?’ Ja altså det vil jeg prøve at blive [Margrethe smågriner lidt 
forlegent af sig selv] lidt bedre til at støtte sådan nogle.  
 
Rie: Hvilke af de produkter, som du har lagt ud her på bordet, holder du mest af?  
 
Margrethe: [Halvlang tænkepause] Najh altså igen. Altså man synes med børn der … alle de der 
forældreløse børn. Det må være ganske forskrækkeligt. Altså der virker det som om, det er en 
virkelig god ting, de gør i SOS [-Børnebyerne] med at … altså at lave hjem til dem ikke. Og de har 
… de får mødre, og de får uddannelse og det synes jeg trods alt er … det er noget af det vigtigste. 
 
Rie: Det er det vigtigste? 
 
Margrethe: Ja det må det være. 
 
Rie: Hvilke af produkterne holder du så mindst af?  
 
Margrethe: Nej det kan … det er jo svært at sige fordi det [Margrethe afslutter ikke sætningen]. Nej 
for jeg synes de der, der arbejder med tingene og ikke bliver behandlet for godt [Margrethe henviser 
til producenterne af Max Havelaar produkter], de skal i hvert fald også have det godt. Og Kræftens 
Bekæmpelse ja de er jo, det er jo så bare en gang imellem. Så hører man, at så bruger de penge på 
ting, så går der for meget til administration og så … altså sådan noget det må … det er jo ikke det 
man giver for vel. Man giver til forskning og hjælp ikke. Så er det at man siger på den anden side 
ikke. Selv om der går til administration, så bliver der noget tilbage til det andet. Så det er måske nok 
det man siger, det er lidt mindre end … men det er da vigtigt. Det er jo slet ikke sådan.  
 
Rie: Det vil sige at SOS-Børnebyerne og Max Havelaar står dig nærmest – kan man sige det?  
 
Margrethe: Jaah jo det man selvfølgelig godt. Ja ud fra det jeg siger, ja der er det jo. Og det kan man 
så sige, det er så det der ikke er her i landet ikke. De to der [velgørenhedsfrimærkerne og 
hjemløseavisen] er jo noget, der er tættere på ikke. Danske hjemløse og Kræftens Bekæmpelse ikke.  
 
Rie: Og det er en anden kategori?  
 
Margrethe: Ja det eller om man synes der er … nej der skulle ikke være flere til at hjælpe … altså 
flere penge herhjemme til at hjælpe dem eller noget. Det kan man sige i udlandet, de har behov for 
det i de der fattige lande.  
 
Rie: Støre behov?  
 
Margrethe: Ja større behov for at man hjælper dem. Det er muligt, at det er sådan noget, men jeg har 
ikke tænkt så meget over det. Altså men nu du siger det, så er det vel sådan det er.  
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Rie: Okay, så giver jeg dig resten af bunken med billekort igen. Og så skal jeg have dig til at kigge 
dem igennem og tage de fra som du kunne overveje at købe.   
 
Margrethe: Du mener selve produktet. Altså det … for jeg mener trods alt … for jeg ville gerne 
støtte. Altså aids i Afrika det er jo noget forfærdeligt noget, men altså jeg ville jo ikke gå hen og 
købe en mobil. Fordi jeg har en mobil, så må jeg vel vælge den fra ikke. Solbriller det bruger jeg 
heller ikke sådan noget. Altså rugbrødet kunne jeg godt finde på at købe [Margrethe henviser til 
Herkules rugbrødet hvor 25 øre per solgt pakke går til Støt Brysterne] men i det store hele synes 
jeg, det må også være bedre for organisationerne, at de har et fast beløb, så de ved hvad de har i 
stedet for produkterne. Det er meget svingende, hvad de får solgt altså. Og har udgift til dem også, 
til at få det lavet og det andet må være mere reelt ikke. De har … de får et beløb, og så ved de det. 
Og det kan de regne med fra år til år.  
 
Rie: Det er mere reelt? 
 
Margrethe: Ja 
 
Rie: Hvordan reelt? 
 
Margrethe: Ja fordi så ved de … så kan de lægge budget efter det. Og de kan … ja de har nogle tal 
der … de kan sige ’vi får så og så mange tusinder’ – eller hvor meget det nu end er ikke – fra de 
faste donatorer – eller hvad sådan noget nu hedder – i stedet for at man har nogle varer og hvor 
mange bliver der solgt og ’får vi 100.000 hjem eller får vi kun 25.000?’ De kan jo bedre planlægge 
deres arbejde, når de ved hvad de har af penge at arbejde med.  
 
[Stilhed mens Margrethe kigger resten af billedkortene igennem] 
 
Margrethe: Ja 
 
Rie: Okay du har valgt 3 produkter ud, og det er postkort der sælges af Unicef, Herkules rugbrød 
hvor 25 øre per solgt pakke går til Støt Brysterne og Giv en Ged fra Folkekirkens Nødhjælp. Kan du 
fortælle mig om grunden til at du vælger disse produkter ud – hvis vi nu starter med postkortene fra 
Unicef? 
 
Margrethe: Jo altså det er jo fordi det er børn. Altså jeg synes, der er noget med de der børn ude 
omkring. Der er så mange, der har det forfærdeligt. Så det med at man kan hjælpe en lille smule. 
Det vil … det vil jeg ikke have noget imod. 
 
Rie: Det vil du ikke have noget imod? 
 
Margrethe: Nej  
 
[Lang pause hvor ingen siger noget]. 
 
Rie: Hvordan så med Herkules rugbrødet der er lyserødt i anledningen af Støt Brysterne?  
 
Margrethe: Jo men altså det er jo … altså kræft er … det er jo [Margrethe afslutter ikke sætningen]. 
Vi kan jo alle sammen få det. Og man kan vel næsten ikke forske nok og støtte nok. Så det kan man 
jo godt ved at købe sådan noget rugbrød der. Det ville jeg sådan set ikke have noget imod, jeg har så 



Rie Lisbeth Andersen Kandidatafhandling om Symbolsk Forbrug af Altruistiske Produkter 

 

 
- 126 - 

bare ikke været opmærksom på det. De har haft noget med lyserød lørdag, men der havde vi 
børnene hjemme så der … der ville jeg ikke i byen [Margrethe smågriner lidt af sig selv]. Og 
Folkekirkens Nødhjælp jamen den støtter vi jo også som man kan. Og der synes jeg, det er en god 
ide med de der [Giv en Ged]. Altså med at give sådan nogle gaver i stedet for at vi går hen og køber 
underlige ting og sager til … ja overflødige ting og sager til os selv. Vi har så ikke benyttet os af 
det, fordi vi synes at … altså vi har fundet nogle andre gaver som … altså ja selvfølgelig er det 
stadig egoistisk, fordi det hjælper ikke Folkekirkens Nødhjælp. Men så har vi givet børnene et 
postkort til en dyrepark, eller sådan nogle ting der hvor vi synes. Men det der med bare at gå hen og 
købe legetøj og … det … det gør vi ikke ret meget. Så hvis der ikke var andre ting, så ville det være 
sådan noget der. Men altså nu var der sådan nogle ting der. Vi snakkede om, at det kunne være rart 
at have årskort til dyreparken – den er de så glade for – sådan nogle ting, så fordeler det sig på den 
måde. Men det kan godt være at … at vi om nogle år så … så bliver det sådan en høne eller en ged 
eller et eller andet. 
 
Rie: Du sagde at det var en god måde at støtte på? 
 
Margrethe: Ja 
 
Rie: Hvordan god? 
 
Margrethe: Jamen det synes jeg er at man giver … øhh netop i stedet for at købe ting som … som 
man dybest set ikke har brug for – for det er der jo meget af det man giver i julegave, det er jo bare 
forbi man skal give en gave – så synes jeg at det er fint, at man kan give noget som andre har glæde 
af. Det … jamen altså det der juleræs … det kan man godt blive lidt forarget over synes jeg da. 
 
Rie: Forarget over? 
 
Margrethe: Ja det synes jeg da. At der bliver brugt så meget på at købe … jamen vanvittige … det 
bliver skruet op ikke. Og det er … altså børn får mange gange legetøj som ja noget ønsker de sig 
fordi de har set det i katalogerne eller noget, men ja det ved du vel også nok selv hvordan 
børneværelser er fyldt med så ting og sager. Og ihh det er dejligt lige i øjeblikket, og så bliver det 
lagt væk og sat ind på en hylde og så har det ikke nogen interesse. Og der er det da, der kunne man 
jo godt fordele sine penge lidt bedre – synes jeg – ved at give til nogen der har lidt mere brug for 
det. 
 
Rie: Som har lidt mere brug for det? 
 
Margrethe: Ja. 
 
Rie: Fordele pengene lidt bedre?  
 
Margrethe: Ja de kan få en mindre ting i julegave, og så giver man et beløb til … eller ja giver sådan 
en Folkekirkens Nødhjælp – eller det behøver ikke lige være den, men det kunne også være andre 
organisationer … noget hjælpearbejde … det … det vil jeg gå ind for til enhver tid.  
 
Rie: Du har været lidt inde på at I lavede – det jeg kalder klassiske donationer – direkte til 
organisationerne? 
 
Margrethe: Ja vi har flere for dem betaler jeg jo også. Kræftens Bekæmpelse det er vist 50 kr. om 
måneden at de tager, og Læger Uden Grænser sender vi til. Jo Folkekirkens Nødhjælp får også et 
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fast beløb et par gange om året, det går over det der betalingsservice. Så efterhånden … ja så … ja 
de trækker det ikke så. Altså sådan nogle ting synes jeg det er helt i orden, at man … at man kan 
give lidt af sit overskud. For vi har jo … for selv om vi kun er pensionister, så har vi jo altså råd til 
at gøre det. Det synes jeg, at det skal man have. 
 
Rie: Det skal man have? 
 
Margrethe: Hmm ja altså … altså jeg ved da godt, at hvis man kun er en … sidder alene som 
folkepensionist og de har ikke for meget. Men altså os andre. I stedet for at … jo vi har jo råd til at 
rejse og … Altså engang imellem skal man tænke over og sige ’det er ikke kun os’. Vi skal også 
kunne hjælpe andre. Det synes jeg, for nu var der også lige her – eller det er noget andet for det er 
interesseorganisationer, men ornitologisk forening der havde jeg fået blad for nylig, eller jeg havde 
fået sådan et par sådan prøveeksemplarer ikke. Og det var jo også spændende nok, og de ringede så 
og spurgte om vi ikke ville meldes ind og alt det der. Og der er det, at jeg siger der engang imellem 
må man altså sige at … sige stop. Nu er det altså … nu synes vi altså … nu kan vi ikke blive ved 
med at sende. Og der synes jeg det er vigtigere, at man støtter de velgørende organisationer i stedet 
for ornitologisk forening. For selvfølgelig har de også brug for penge – det ved jeg da godt – men 
de velgørende organisationer er trods alt nogen, der har behov for det. 
 
Rie: De har behov for det? 
 
Margrethe: Ja 
 
Rie: Hvordan behov?  
 
Margrethe: Jamen altså der er jo nød ikke, det er jo nød. Fuglene – ja de kan måske også lide nød 
ikke, men [Margrethe smågriner af det komplekse dilemma] nej det andet er mennesker kan man 
sige ikke. Det er mennesker, der har behov for penge ikke. Ontologisk forening det er … jo men det 
er altså mere en hobby er det jo nok, og en interesse som … det er selvfølgelig også godt, men altså 
der har jeg eller vi har så valgt at sige, at de andre der de står først på listen.  
 
[Margrethe ser ud som om, at hun har sagt hvad hun har at sige om dette emne, så derfor går jeg 
videre til næste spørgsmål]. 
 
Rie: Okay, så giver jeg dig hele bunken med billedkort igen, men nu skal jeg have dig til at placere 
dem ud fra dette midterpunkt. Jeg laver et midterpunkt her på bordet – i form af denne Max 
Havelaar te – som skal symbolisere dig som person. Så vil jeg gerne have dig til at placere dem 
sådan at de produkter, der er ’mest dig’ skal ligge tættest på midten og dem der er ’mindst dig’ skal 
placeres længst væk. Du må gerne placere dem i rækker eller i cirkler, alt efter hvad du har lyst til, 
men billedkortene skal bare placeres i en form for skala ud fra hvor meget de er dig. Hvis der er 
nogle af produkterne der bare slet ikke er dig kan du eventuelt helt undlade at placere dem.  
 
Margrethe: Skal jeg så ligge dem rundt om eller? 
 
Rie: Du må selv om du vil lægge billedkortene i cirkler, linjer eller som en stjerne. Det kommer an 
på hvad der føles mest rigtigt for dig.  
 
[Stilhed mens Margrethe placerer billedkortene ud fra midterpunktet]. 
 
Margrethe: Ja. 
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Rie: Så skal jeg have dig til at fortælle mig om hvert af billedkortene igen [jf. bilag 18]. Jeg kan se 
at der er nogle af billedkortene som vi allerede har snakket om, men jeg skal have dig til at fortælle 
mig om hvordan det giver mening for dig at lægge billedkortene som du gør. Og jeg kan se at dem 
du har lagt tættest på midterpunktet er fadderskabet hos SOS-Børnebyerne, 
velgørenhedsfrimærkerne, Max Havelaar produkterne og Pilgrim halskæden fra Læger Uden 
Grænser.  
 
Margrethe: Ja jeg synes den er sød den der [Margrethe peger på Pilgrim halskæden og smågriner], 
fordi nogle af de andre ting ville jeg ikke … kunne jeg ikke finde på at gå med – også selv om det 
var et godt formål – men altså den der synes jeg er sød og samtidig så støtter man et godt formål. Så 
det synes jeg … den kunne jeg godt gå med.  
 
Rie: Den kunne du godt gå med? 
 
Margrethe: Ja det kunne jeg.  
 
Rie: Hvis vi starter med den inderste cirkel med fadderskabet hos SOS-Børnebyerne, 
velgørenhedsfrimærkerne, Max Havelaar produkterne og Pilgrim halskæden fra Læger Uden 
Grænser – kan du så fortælle mig, hvordan disse produkter er mest dig?  
 
Margrethe: Ja det er så igen fordi det er børn, og det er børn der har behov for meget hjælp. Og det 
samme med kortene fra Unicef, det er også børn. Og Havelaar det er jo altså fattige bønder man 
også godt kan støtte. Og den der [Margrethe peger på en sikker fødsels i Etiopien] er kommet til, 
den har jeg ikke kendt til før, men den synes jeg også er vigtig.  
 
Rie: Så den kunne du overveje? 
 
Margrethe: Ja hvis jeg skulle give en gave – ja det kunne jeg i hvert fald. 
 
Rie: Pilgrim halskæden fra Læger Uden grænser? 
 
Margrethe: Ja det er fordi det er Læger Uden Grænser. De gør jo også et fantastisk stykke arbejde 
og så samtidig et lidt egoistisk, fordi altså at man synes man vil have lidt pænt at hænge om halsen. 
Det gjorde jo heller ikke noget. 
 
Rie: Egoistisk? 
 
Margrethe: Nå ja jo ja men altså selvglad eller hvordan man … ja man kunne jo bare give alle 
pengene, man behøvede jo ikke få noget tilbage. Men når man så samtidig kan gå og … ja en pæn 
halskæde og så have givet noget. 
 
Rie: Og du synes at velgørenhedsfrimærkerne og Herkules rugbrødet det passer sammen?  
 
Margrethe: Ja det er jo Kræftens Bekæmpelse. Og ja rugbrød skal man jo have, så kan man jo lige 
så godt købe det. 
 
Rie: Så kan man lige så godt købe det? 
 
Margrethe: Ja og give så der går lidt ekstra til Kræftens Bekæmpelse.  
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Rie: Er det ligesom med Max Havelaar produkterne? 
 
Margrethe: Nej det er jo ikke producenten, der skal have. Nej nej det er fordi der så går penge til 
Kræftens Bekæmpelse eller kampen imod brystkræft, men det er jo også indenfor dette der. Men det 
er det samme som med velgørenhedsfrimærkerne, hvor man betaler lidt ekstra, og så går 
overskuddet til Kræftens Bekæmpelse. For Havelaar det er jo altså … jo det er så producenten, som 
får overskuddet, eller det er det vigtige. At ham der laver det får pengene, men Schulstad eller hvem 
det nu er der laver Herkules rugbrød, de skal ikke have mere. Overhovedet ikke. 
 
Rie: Overhovedet ikke? 
 
Margrethe: Nej de har sikkert nok mon ikke. Nej det ved jeg ikke.  
 
Rie: Er der andre kommentarer du kan knytte til den figur du har lavet?  
 
Margrethe: [halvlang tænkepause] Naaj det … ja altså det der [Margrethe peger på en sikker fødsels 
i Etiopien] synes jeg … de burde – eller også er det mig der ikke har været opmærksom. Men altså 
at man ikke har hørt mere om den der. Det må de da godt komme lidt mere ud i aviser med. Men 
igen, det koster jo også at reklamere og noget. Men det er måske også en grund til det.    
 
Rie: Andre kommentarer til din figur? 
 
Margrethe: [halvlang tænkepause] Nej det tror jeg ikke. 
 
[Margrethe ser ud som om hun ikke ved hvad hun skal sige, så jeg går videre til noget andet]. 
 
Rie: Okay, nu vil jeg læse nogle udsagn højt for dig, og så skal du bare kommentere på dem som du 
nu engang synes. Bare fortæl mig hvad der falder dig ind når du hører dem. Og den første kommer 
her: ’Man køber velgørende produkter for at skabe en bedre verden’? 
 
Margrethe: [halvlang tænkepause] Nej en bedre verden er lidt stort … lidt flot at sige. Man køber 
vel dem for … [Margrethe sukker] … ja hvad siger man. Det bliver jo bedre for dem. Altså dem der 
er målgruppen, men det er jo ikke hele verden, der bliver bedre fordi Kræftens Bekæmpelse får 
nogle penge. Det jeg synes det er lidt for flot at sige, at man skaber en bedre verden.  
 
Rie: Det er lidt for flot?  
 
Margrethe: Ja det bliver for altomfattende, og det er det jo ikke. Nej det er jo ikke derfor jeg køber 
dem. Det er jo ikke for at skabe en bedre verden. Jeg prøver at gøre det bedre for den enkelte ting 
… organisation eller hvad det nu end er for noget. Jeg vil godt have en bedre verden – det er slet 
ikke det – men jeg synes bare … jeg tror ikke, man kan få det ved at sælge sådan nogle ting der.  
 
Rie: Okay, det næste udsagn er ’Man køber velgørende produkter for at få det bedre med sig selv’?  
 
Margrethe: Jaahh man får det lidt bedre, men det er altså ikke derfor man gør det. For at få det 
bedre. Altså det … man har da engang imellem den der ’nå ja nu har du været god, fordi du har 
gjort det og det,’ men det er da absolut ikke derfor man gør det. For at man skal gå og føle ’ihh hvor 
er du god.’ Nej nej … nej nej [Margrethe smågriner igen] nej det synes jeg ikke. Det er altså for at 
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hjælpe, men altså så engang imellem så kan man sige ’nå ja du har hjulpet eller gjort lidt.’ Men altså 
det er ikke det der er det primære.  
 
Rie: Det er ikke det der er det primære? 
 
Margrethe: Nej 
 
Rie: Tror du nogen primært køber de velgørende produkter for at få det bedre med sig selv? 
 
Margrethe: Nej det … jeg tror de fleste som hjælper, de gør det af et godt hjerte. Altså fordi de godt 
vil … og ikke bare fordi de godt vil [Margrethe afslutter ikke sætningen]. Det er ikke sådan aflad. 
 
Rie: Det er ikke aflad? 
 
Margrethe: Nej det tror jeg ikke. 
 
Rie: Okay, den næste sætning er at ’Man køber velgørende produkter for at andre skal tænke godt 
om en’? 
 
Margrethe: Naaj, nej det synes jeg ikke. Ja selvfølgelig, det er så igen med nogle af de der ting, med 
armbånd og sådan noget – altså når man går og viser ting – det er måske lidt for … altså man kan 
sige ’se her hvor god jeg er.’ Det er da nok en mulighed, men det er altså ikke lige det jeg … det er 
ikke det jeg går ind for. 
 
Rie: Det er ikke det du går ind for? 
 
Margrethe: Nej. 
 
Rie: Der er måske nogle andre der gør det for at kunne sige ’se hvor god jeg er’? 
 
Margrethe: Det er muligt. Ja altså det … ja hvorfor skulle man ellers. Ja nu siger jeg jo godt nok, at 
den der halskæde fra Læger Uden Grænser … kan man se på den, at den er … er det med deres logo 
… jo der står med logo … så det er der sørme. Det havde jeg altså ikke lige tænkt over, det var bare 
fordi jeg syntes den var pæn.  
 
Rie: Men hvis logoet havde været mere tydeligt eller sådan noget som armbåndene … 
 
Margrethe: [afbryder] Ja nej det synes jeg altså ikke. Det vil jeg ikke rigtig sådan … det er ikke 
mig. Det er ikke noget jeg går ind for på den måde der. Men der kan da godt være nogen der kan … 
som jo netop måske mener, at de får andre til at spørge til ’hvad er det?’ og så at man kan påvirke. 
Det kan da godt være at man kan. Det er da ikke utænkeligt at det smitter lidt. At man giver 
oplysninger om det … det … det er jo ikke kun for at vise at man er god vel. Der er nok noget 
rigtigt i det alligevel.  
 
Rie: Er der nogen der gør det kun for at vise andre hvor gode … 
 
Margrethe: [afbryder] Nej det tror jeg ikke. 
 
Rie: Nej? 
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Margrethe: Nej. 
 
Rie: Okay, det sidste udsagn er ’det gør ingen forskel om man køber velgørende produkter eller 
man køber ikke-velgørende produkter’? 
 
Margrethe: Altså hvis man siger, at det ikke gør nogen forskel, hvorfor søren skulle man så gøre 
det? Altså [Margrethe smågriner lidt] nej det kan jeg da ikke forestille mig. Det må da have en … 
altså gavne … gøre gavn.  
 
Rie: Gøre gavn?  
 
Margrethe: Ja! Det må det da gøre. 
 
Rie: Det må det gøre? 
 
Margrethe: Ja, det skal det gøre. 
 
Rie: Det skal det gøre? 
 
Margrethe: Det skal det da! Det er jo derfor vi giver noget, det er for at det skal hjælpe, og hvis det 
ikke hjælper noget … hvis det hele går i administration eller en eller anden pengemands lomme. 
Jamen så … det vil man da ikke være med til. Man gør det jo for at hjælpe de steder, der er brug for 
hjælpen.  
 
Rie: Så man har ikke lyst til at pengene går til administration?  
 
Margrethe: Nej nej. Nu har der været det med Røde Kors ikke. De der lønninger og noget. Og det er 
da synd, men det gør da at jeg er lidt … lidt loren for at give noget til Røde Kors, for man synes da 
det virker som om det er lidt … de bruger mange penge selv og det er det … og det er det man giver 
til Røde Kors, så er det for at det skal hjælpe og det. Så det skal altså ud til dem der har behov for 
det.  
 
Rie: Så det gør at du får et lorent forhold til Røde Kors?  
 
Margrethe: Nå jo men man har hørt og læst om at de bruger … der går i hvert fald mange mange 
penge som ikke kommer til altså til hjælpearbejde. Og det … så er det at man siger – jeg tror det er 
Folkekirkens Nødhjælp der har … der går mere ud … og Læger Uden Grænser i hvert fald – de får 
de penge, som man giver ikke. Og de gør gavn, men altså hvis man skulle give et beløb til Røde 
Kors, så ved man ikke hvor meget af det, der er gør gavn og hvor meget af det … om resten så går 
til lønninger og rejser og alt det der. Og det er ikke det jeg synes jeg vil give til.  
 
Rie: Så du ville vælge Røde Kors fra? 
 
Margrethe: Det har jeg jo sådan set allerede gjort ved … ja dem støtter vi ikke. Dem har vi ikke 
støttet. Ja jeg giver til dem, hvis der er indsamling, jamen så får de da lidt ikke. Men de er ikke med 
på listen der, som de andre der får hver måned. Nej så må de lige oppe sig lidt først. 
 
Rie: Så må de oppe sig lidt?  
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Margrethe: Ja nej men altså det … det kan også godt være, at det er pressen der slår det op ikke. Så 
jeg ved ikke. Men man kan også sige, man kan jo ikke blive ved med at give til alle. Nu har vi så sat 
os på de her … så nu [Margrethe afslutter ikke sætningen]. Det er det vi synes, vi kan klare og vil 
gøre. 
 
Rie: Man kan ikke give til alle? 
 
Margrethe: Nej man bliver nødt til at skære fra engang imellem.  
 
Rie: Okay, så går vi over til noget helt andet, som går ud på at karakterisere den typiske forbruger af 
velgørende produkter. Så hvis du skulle beskrive den typiske forbruger af velgørende produkter, 
hvordan ville du så beskrive vedkommende? 
 
Margrethe: [halvlang tænkepause] altså skal jeg beskriver hvordan en forbruger … jamen …  
 
Rie: Hvordan er de mennesker som køber velgørende produkter? 
 
Margrethe: Det er jo meget forskellige produkter, så det synes jeg da ikke … det kan man da ikke 
sådan bare lige sige vel [Margrethe sukker]. 
 
[Meget lang pause med stilhed]. 
 
Margrethe: Der må jeg … det kan jeg slet ikke sådan sige. At det skulle være en bestemt gruppe 
mennesker som køber [Margrethe afslutter ikke sætningen]. 
 
Rie: Vi kan også gøre det på en anden måde. Hvis vi tager Max Havelaar produkter [stiller Max 
Havelaar te foran Margrethe], og jeg så vil have dig til at beskrive en forbruger som køber Max 
Havelaar, hvis du så skulle sætte nogle karakteristika på denne person, hvad ville du så sige?  
 
Margrethe: Nå sådan lidt højere … akademikere eller sådan noget i den retning. Jo det er i hvert 
fald nogen der har … middelklasse … de har råd til det. De har lidt overskud og en almindelige 
folkepensionist – en der kun har folkepension går ikke ud og gør det. Man skal have lidt økonomisk 
overskud, og man skal også ja tænke lidt over [Margrethe afslutter ikke sætningen]. Ja jeg ved ikke 
hvordan jeg skal forklare mig. Hvordan siger man sådan noget, altså man gør sig nogen tanker om 
verden og om tilstandene ude omkring. 
 
Rie: Man gør sig nogen tanker? 
 
Margrethe: Ja altså at man køber det der [Max Havelaar] for at hjælpe bønderne. Altså man ikke 
bare går ind og siger ’jeg skal have noget te’ og så bare køber noget te. Ihh altså sådan noget her er 
jeg ikke god til. Alle de her mange ord du ved ikke. 
 
Rie: Okay så kommer jeg med nogle forslag. Er det unge, ældre, børnefamilier? 
 
Margrethe: Jeg tror det er middelklassen. Jeg tror ikke, det er børnefamilier så meget … store børn 
og … også ja [Margrethe afslutter ikke sætningen]. Jo også pensionister der er også mange der … 
dem der har sådan en lidt god pension. De går også ind for … mange af dem går også ind for sådan 
noget bæredygtigt. Jeg tror altså ikke børnefamilierne har så meget overskud til at til at tænke i 
sådan noget der. Det er beklageligt, men tidsmæssigt med at få sat sig ind i eller læst. Jeg ved ikke 
hvor meget man får læst i aviserne, men det er mere at man får set en tv-avis og man … man skriver 
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en indkøbsseddel og der skal bare være te på. Jeg ved det ikke for [Margrethe afslutter ikke 
sætningen]. Men jeg kunne da tænke mig, at det da var svært at gøre sig tanker om at … at det også 
skal være … være noget … altså noget der betyder noget i den sidste ende. At det er ham der har 
lavet det.  
 
Rie: Har det nogen effekt hvor i landet man bor? 
 
Margrethe: Ja … det … byerne er nok bedre til at [Margrethe afslutter ikke sætningen]. Jeg kunne 
forestille mig, at ude på landet der … der køber man ikke økologisk eller tænker økologisk eller 
bæredygtigt eller sådan noget. 
 
Rie: Man tænker mere over det i byerne? 
 
Margrethe: Jeg vil tro det. Jo altså til vævning der har vi da sådan nogle landbo-kvinder, og der har 
vi da sådan engang talt om det der med økologi og ’jahhh ja altså, det … de skriver bare økologisk 
på det hele, det kan man ikke regne med.’ Den indstilling er der flere af de der har. Og så er vi jo 
nogle stykker, der sidder og siger ’jo men altså … der er jo kontrol på eller noget’ men ’ja ja altså 
men man kan lave mange ting’ og ’det er bare pjat.’ Og det regner man altså ikke for noget det der 
økologi. Og jeg har da også hørt nogen med at give til velgørende ’jamen hvorfor skal man det, de 
har jo selv nogle velhavere ude i deres … ude omkring i landene, og de burde betale først for deres 
egne, hvorfor skal vi hjælpe de andre.’ Og det synes jeg altså er lidt skræmmende, at man skal … 
har den indstilling. Og det er altså nogen af dem der har deres … deres små steder eller store steder 
ude omkring på landet. 
 
Rie: Det er skræmmende at de tænker sådan?  
 
Margrethe: Ja det er det da. For ’vi har nok i os selv, vi skal klare os her og så må de andre … der er 
nogle velhavende mennesker der’ – og det ved jeg da godt, at der er, men det hjælper jo ikke de 
fattige mennesker, at der er nogen. Så det er da … vi bliver da nødt til eller ikke nødt til men vi skal 
hjælpe. 
 
Rie: Vi skal hjælpe? 
 
Margrethe: Ja det skal vi.  
 
Rie: Og det har folk på landet ikke helt så meget forståelse for? 
 
Margrethe: Nej det … jeg oplever da i hvert fald nogle stykker som ikke har det. Der tror jeg altså 
at bymennesker mange gange måske … altså i større byer. De har en anden indstilling til det. 
 
Rie: De har en anden indstilling til det? 
 
Margrethe: Ja 
 
[Halvlang pause med stilhed]. 
 
Rie: Okay, det var Max Havelaar, så tager vi nogle andre velgørende produkter, nemlig smykker 
hvor en del af prisen går til et velgørende formål, såsom dem her [lægger billedkort af øreringene 
fra Scleroseforeningen, hjertering fra Hjerteforeningen, Pilgrim halskæden fra Læger Uden Grænser 
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og Pandora led fra Kræftens Bekæmpelse foran Margrethe] hvis du skulle beskrive den typiske 
forbruger af disse smykker hvordan ville du så beskrive vedkommende? 
 
Margrethe: Det er vel også sådan en lidt veluddannet kvinde der er … synes at hun kan godt ofre 
det på sig selv og hun kan … ja og så netop … hun gør sig også tanker om at det … det gavner 
samtidig. Både det at hun får et smykke, og så gør hun lidt gavn med det. Og der går noget 
overskud til en eller anden velgørende. 
 
Rie: Hun gør sig tanker om det?` 
 
Margrethe: Ja 
 
Rie: Hvordan tanker? 
 
Margrethe: Jamen netop det der med at det hjælper nogen. Hun køber ikke kun den der, fordi hun 
synes den er pæn [Margrethe peger på billedkortet med hjerteringen fra Hjerteforeningen], men 
altså hun siger ’jeg kan godt lide den og så kan jeg hjælpe nogen ved at købe den ring.’  
 
Rie: Du sagde det var veluddannede kvinder? 
 
Margrethe: Ja sådan lidt veluddannede kvinder eller velstillede. Jamen det er sikkert fra det der 
igen, så længe man har små børn, er jeg ikke sikker på at man … at man sådan tænker på at købe de 
der ting. Ja nogen har, og nogen har ikke. Åhh altså jeg synes altså, det her er svært. Det er da ikke 
nemt at sige, hvem der køber det. Men jeg tror altså, at man skal have lidt … ja lidt mere tid til sig 
selv, og det har man jo ikke så meget som børnemor. Det kan jo også være unge, inden de får børn, 
men jeg ved ikke hvor meget unge, før de får børn, går så meget op – nej jeg tror mere det er … 
altså hvor børnene er voksne … er blevet store ikke. At man så begynder at tænke i de baner. 
 
Rie: Så man tænker ikke så meget over det inden man får børn?  
 
Margrethe: Næh ikke som helt ung altså. Det tror jeg sådan set ikke.  
 
Rie: Hvordan kan det være? 
 
Margrethe: Jamen er man så ikke mere påvirket af, hvad andre gør, hvad moden siger og hvordan ja 
altså. Der tror jeg ikke … der skal man være lidt stærk, hvis man kan falde udenfor flokken og sige 
’se jeg har sådan en ring her,’ og så siger nogen af de andre ’den er da grim.’ Så siger man ’nå men 
det går til et godt formål’ eller et eller andet ikke. Det har jeg da indtryk af, at der er man da meget 
underlagt hvad flokken siger. Eller hvad den ledende pige i klassen eller gruppen eller noget ikke. 
Så jeg kunne forestille mig, at man skulle være lidt mere moden for at gå med sådan noget. 
 
Rie: Du sagde at man skulle være stærk?  
 
Margrethe: Ja 
 
Rie: Hvordan stærk? 
 
Margrethe: Jo kunne stå lidt imod gruppepres … ja hvis nu gruppen ikke synes, det er pænt. Siger 
hvad … ’det er da en underlig klodset en’ ikke. Og så skal man altså kunne sige ’jamen det kan da 
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godt være, men jeg synes den er pæn og den … jeg støtter et godt formål.’ Det tror jeg ikke der er 
mange unge, eller jeg tror der er mange unge, der ikke ville gøre det.  
 
Rie: Okay, hvis vi så kigger på de produkter, der er tæt forbundet med en oplevelse, såsom 
Velgørenhedskoncerten RoseLiv fra Scleroseforeningen, Vandløbet fra Dansk Røde Kors hvor man 
skaffer rent vand til Afrika og Café Zusammen som Ungdommens Røde Kors har inde i 
København. Hvilken type forbrugere er det der vælger at købe disse oplevelser? 
 
Margrethe: [halvlang tænkepause] Altså sådan en velgørenhedskoncert der det er jo sådan … 
repitoaret er vel sådan også til [Margrethe afslutter ikke sætningen]. Det er ikke til unge. Det er 
sådan de midaldrende. Sådan de lidt ældre. Og caféen er for unge i byen i København ikke, der går 
ind sådan et sted. Og vandløbet det er, ja alle mennesker løber jo snart, så det kan både være unge 
og ældre, men der er jo også … ja det er unge og … ja jeg vil også tro, at det er mere for de unge.  
 
Rie: Er det både kvinder og mænd? 
 
Margrethe: Ja det er begge. Det er der vist ikke meget forskel på. 
 
Rie: Højt uddannede, lavt uddannende, ingen uddannelse, hvilken type job har de?  
 
Margrethe: Jamen det er altså jo … caféen kan jo også være unge under uddannelse. De går jo 
mange gange på café. Og velgørenhedskoncerten er jo lidt mere veluddannede. Og vandløbet kunne 
jeg forestille mig det er, ja det er både folk der går til gymnastik og fodbold. Ja det … der er vist 
ikke så meget uddannelse i det.  
 
Rie: Nu sagde du at det var de unge i byerne der gik på café. Er det så folk på landet som går til 
velgørenhedskoncert og deltager i vandløb?  
 
Margrethe: Nej nu sagde du jo, at den lå i København, så det var derfor, men det er vel mere 
bymiljøet der går på café.  
 
Rie: Men velgørenhedskoncerten og vandløbet, har det noget med om hvor man bor i landet? 
 
Margrethe: Nej der kunne jeg mere tænke mig at det var, altså hvis man ville høre 
velgørenhedskoncerten, så ville man køre. Så kunne man godt køre langt for at komme til det. Og 
vel også løbet der. Jo det tror jeg. Jo folk kører til Dyrehaven – det er så ikke velgørenhed – men det 
er jo altså løb, så der kan man godt få folk til at køre.  
 
Rie: Så det har ikke så meget med at gøre hvor man bor? 
 
Margrethe: Nej det tror jeg ikke.  
 
Rie: Ved velgørenhedskoncerten tror du så, at man deltager fordi man godt kan lide de kunstnere 
der optræder, eller er det fordi man godt vil støtte Scleroseforeningen?  
 
Margrethe: Nej jeg er lige ved at tro, at man tænker ’det lyder godt, der er nogle gode kunstnere’ og 
så igen der ’så kan vi samtidig give lidt’ men jeg tror da det er fordi [Margrethe afslutter ikke 
sætningen]. For hvis det var nogle kunstnere man ikke kunne lide, så ville man ikke gøre det. Så 
kan man godt sige ’det er helt fint at vi giver … støtter foreningen der, men vi får selv en god 
oplevelse ved at tage derind og høre det der.’ 
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Rie: Er det det samme for vandløbet? 
 
Margrethe: [halvlang tænkepause] Nej det ved jeg ikke om det er en oplevelse. Det er det jo nok for 
dem der løber. Nej det … de løber vel ikke bare for at løbe, gør man det? Det er vel fordi man siger 
… det er vel lige så meget fordi man siger ’vi løber for Afrika.’ Jeg ville da forestille mig, at det var 
det man ville sige. Det er derfor vi løber. Det er ikke for at få en god oplevelse eller noget. Det … 
nu har jeg aldrig løbet så det, men det er det jeg hører andre sige. Og det tror jeg da.  
 
Rie: Så der er sagen den vigtigste? 
 
Margrethe: Ja 
 
Rie: Okay, så tager vi de næste produkter, som er sådan lidt dyrere accessories, såsom Pilgrim 
solbrillerne der støtter Læger Uden Grænser, Product Red Motorola mobiltelefonen der støtter 
kampen imod aids eller Product Red iPod der også støtter kampen imod aids? [lægger billedkortene 
af de 3 produkter foran Margrethe]. Hvad er det for en type forbruger der køber disse lidt dyrere 
produkter?  
 
Margrethe: [halvlang tænkepause] Det vil jeg jo igen sige … altså solbrillerne kunne jo godt være 
unge. Jeg kunne godt forestille mig unge mænd. Nej kvinder går også med solbriller. Unge 
mennesker fordi det er et mærke jo. Så er det … det er måske også. 
 
Rie: Så det er på grund af mærket, at de køber solbrillerne? 
 
Margrethe: Ja ja det mener jeg at det er. 
 
Rie: Så det er mærket Pilgrim mere end det donationen til Læger Uden Grænser? 
 
Margrethe: Nej det er jo igen det der med, om unge tænker så meget over [Margrethe afslutter ikke 
sætningen]. Hvis unge køber dem, så er det nok fordi det er et mærke. Og så kan der være nogen af 
de mere midaldrende, der skal have solbriller og som siger ’nå ja så kan vi lige så godt give lidt 
mere for dem der,’ men jeg ved ikke, om unge tænker så meget over det. 
 
Rie: Du siger at de midaldrende tænker ’så kan vi lige så godt købe dem’? 
 
Margrethe: Jo men de står og skal have et par solbriller og så ser de et par der, som de kan lide og 
som også er et mærke. Nå ja men hvis man så giver lidt ekstra – det gør man gerne.  
 
Rie: Det gør man gerne? 
 
Margrethe: Ja  
 
Rie: Og det tænker unge ikke helt så meget? 
 
Margrethe: Det tror jeg altså ikke. Det er igen det der med at generalisere. Det er jeg meget imod, 
fordi at alle unge er ikke sådan – det ved jeg da godt – nogen unge eller mange unge de tænker da 
dybt. Så det er svært bare at sidde sådan og sige det er … ja. 
 
Rie: Gør det samme sig gældende for Motorola mobiltelefonen?  



Rie Lisbeth Andersen Kandidatafhandling om Symbolsk Forbrug af Altruistiske Produkter 

 

 
- 137 - 

 
Margrethe: Ja det vil jeg da formode at det er. Ja måske også siger ’det er et godt mærke og så 
samtidig støtter vi lidt her, så lad os gøre det.’ Det kunne jeg forestille mig at man tænkte.  
 
Rie: Er der andre ting, såsom uddannelse, erhverv eller hvor man bor i landet?  
 
Margrethe: Hvor man bor det er sådan set … der tror jeg da også de unge fra landet. Netop fordi de 
kommer til byerne for uddannelse og bliver præget af det. Ja altså end de ældre eller de mere 
voksne. Hmm jeg tænker på vævedamerne, men de er jo også påvirket af reklamer og sådan nogle 
ting. Så de ved jo også om mærker og sådanne ting, som man hører om ikke. Nej jeg tror ikke der er 
så meget forskel på land og by med sådan nogle ting … med at købe produkterne. 
 
Rie: Hvordan i forhold til hvilket arbejde man har? 
 
Margrethe: Selvfølgelig skal man jo have råd til det, men jeg ved ikke om [Margrethe afslutter ikke 
sætningen]. En arbejdsmand ville vel ikke gå ud og købe sådan en. Nej det er vel nok de lidt mere 
veluddannede. For hvis man er håndværker eller [Margrethe afslutter ikke sætningen]. Der tror jeg 
da, hvis man skal købe en mobiltelefon, så finder man en, der er lidt billigere, selv om der så ikke er 
nogen der får … får overskud af det. Ja man tager en billigere, fordi man ikke har samme 
økonomiske overskud.  
 
Rie: Andre karakteristika som gør sig gældende for den typiske forbruger af disse lidt dyrere 
velgørende produkter? 
 
Margrethe: Nej det tror jeg ikke lige jeg kan komme på. 
 
Rie: Okay så går vi videre til de næste. Hvilken type mennesker ville du mene køber de mindre 
synlige velgørende produkter, såsom fadderskaberne på sponsorbørnene eller hjemløseavisen Hus 
Forbi? [lægger igen flyeren fra BØRNEfonden og en udgave af Hus Forbi foran Margrethe]. 
 
Margrethe: [halvlang tænkepause] Ja … [Margrethe sukker] det ved jeg ikke. 
 
Rie: Er det kvinder, mænd, unge, midaldrende, gamle, folk fra byen, folk fra landet, højtuddannede, 
lavtuddannede? Alle de ting vi har været inde på i forbindelse med de andre produkter. Er det 
eksempelvis folk i byerne der køber Hus Forbi eller er det folk fra landet?  
 
Margrethe: Der vil jeg nok tro, at det er folk i byerne, fordi på landet der tror jeg ikke man har … 
man har vel ikke rigtig sådan … altså man ved ikke helt hvor galt det står til, fordi man lever i sin 
egen [Margrethe afslutter ikke sætningen]. Selvfølgelig kommer man til byen, men man ser ikke 
alle de der elendigheder. Det gør man jo mere når man bor i byerne. Det vil jeg mene helt afgjort 
må være bymennesker, der er mere fokuseret på det der.  
 
Rie: Er det det samme der gør sig gældende for fadderskaberne? 
 
Margrethe: Nej det … mon ikke også folk på landet kan … kan have … kan synes, at det er en god 
sag at støtte. Der tror jeg ikke, der er så meget forskel på land og by. Men hjemløseavisen tror jeg 
må være bymennesker der køber den.  
 
Rie: Det er bymennesker der køber den?  
 



Rie Lisbeth Andersen Kandidatafhandling om Symbolsk Forbrug af Altruistiske Produkter 

 

 
- 138 - 

Margrethe: Ja. 
 
Rie: Kommer det også an på hvilket køn man har? 
 
Margrethe: [halvlang tænkepause] jeg ved ikke, om der skulle være flere mænd der – nej hvorfor 
skulle der være det. Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke sige. 
 
Rie: Uddannelse? Erhverv?  
 
Margrethe: Altså der kunne jeg da forestille mig nogen håndværkere eller lavtlønnede. De 
solidariserer sig med de hjemløse. 
 
Rie: De solidariserer med de hjemløse? 
 
Margrethe: Ja det tror jeg i hvert fald 
 
Rie: Hvordan det? 
 
Margrethe: Jamen fordi de ikke selv har det store overskud, og der er sørme en der, der slet ikke har 
noget, ’ham vil vi hjælpe.’ Men jeg tror et barn i Afrika, det kan de måske ikke rigtig forholde sig 
til på samme måde. 
 
Rie: Det kan de ikke forholde sig til på samme måde? 
 
Margrethe: Nej 
 
Rie: Hvad er forskellen på at de kan forholde sig til den hjemløse men ikke til barnet i Afrika? 
 
Margrethe: [halvlang tænkepause] Jamen de kan jo se den hjemløse her. Han står jo og sælger, og 
de kan få en snak med ham og ja altså de har jo selv … de har selvfølgelig hus og hjem. Ja det kan 
jeg heller ikke rigtig forklare hvorfor, men sådan har jeg en fornemmelse af at det er. 
 
Rie: Skal man have større økonomisk overskud for at have et fadderskab end at købe 
hjemløseavisen?  
 
Margrethe: Ja det synes jeg da. Det skal man da nok. Og dog vi havde da ikke for meget dengang. 
Nej det for er igen noget med børn ikke. For hvis man selv har børn ikke, og hvis man siger – 
prøver at påvirker og siger – ’der er nogen der har det meget dårligere end vi har’ og sådan nogle 
ting så. Men så vikler man sig ind i sådan en omgang vrøvl igen altså [Margrethe griner af sig selv 
fordi hun ikke mener det er logisk det hun siger]. 
 
Rie: Der er ikke noget der er vrøvl her – fortsæt endelig. 
 
Margrethe: Nej men jeg tænker jo ikke ret meget over det. Jeg går jo bare her og tøffer. Men ja altså 
så har mange nogle ideer om at det er nok. Men jeg kunne altså forstille mig at sådan nogle 
[Margrethe peger på hjemløseavisen Hus Forbi], når de står nede ved Brugsen og sælger de der 
aviser ikke, så kommer der nogen hen og siger ’jamen jeg kan da godt købe sådan en avis af dig.’ 
Men altså det andet der – fadderskaberne – det kræver lidt mere. At man skal melde sig ind, og man 
skal gøre det og det. Det gør det jo også anderledes. Den hjemløse kan man lige hjælpe, og så går 
man igen. Det er her og nu.  
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Rie: Det kræver lidt mere at have et fadderskab? 
 
Margrethe: Ja det gør det jo. Man skal jo sende indmeldelse ind, og man skal betale hver måned. 
Hvor hjemløseavisen er mere uforpligtende. 
 
Rie: Uforpligtende? 
 
Margrethe: Ja at købe sådan en avis. 
 
Rie: Hvordan uforpligtende? 
 
Margrethe: Det ved jeg ikke. Der står en mand og sælger dem, og så siger man ’jo jeg har da en 
20’er nu og her.’ Og så behøver jeg ikke at gøre mere ved det, så har jeg lige givet lidt til ham.  
 
Rie: Så behøver man ikke gøre mere ved det? 
 
Margrethe: Nej 
 
Rie: Hvordan det? 
 
Margrethe: Man behøver ikke at købe næste gang eller næste måned, eller når man ser en anden 
sælger. Hver gang behøver jeg ikke købe, men barnet der binder man sig trods alt – eller nej – jo det 
gør man jo, man binder sig til en årrække jo. Føler man i hvert fald. At man skal blive ved. 
 
Rie: Man føler at man skal blive ved? 
 
Margrethe: Ja man kan jo ikke bare sådan sende og sige ’nu tager jeg ligesom et barn i tre måneder 
eller noget’ – det tror jeg ikke man kan. Jeg ved ikke om man kan, men jeg regner med at det er 
noget man gør over en længere årrække. 
 
Rie: Man kan ikke bare stoppe igen?  
 
Margrethe: Ikke hvis det er et bestemt barn man … man får fadderskaber for. Så skal man da – så 
har det barn jo ligesom lidt tilknytning til en ikke, så kan man jo ikke bare sige ’nå nu gider jeg ikke 
det mere eller nu har jeg ikke lyst til det mere, så må de finde en anden.’ Nej det er da meget 
følelsesmæssigt. Det synes jeg ikke man kan på den måde nej.  
 
Rie: Tror du alle har det sådan?  
 
Margrethe: Ja mon ikke man sådan trods alt involverer sig selv lidt i det? Det tror jeg da. 
 
Rie: Man involverer sig? 
 
Margrethe: Ja jeg ved altså ikke, hvad jeg ellers skal svare [Margrethe kigger lidt opgivende på mig, 
og jeg vælger derfor at stoppe probingen og går videre til næste spørgsmål].  
 
Rie: Okay, vi har lige snakket om de mindre synlige velgørende produkter, men der er også nogen, 
som er mere synlige, såsom aids sløjfen, hjertepin, hjertearmbånd eller brystkræft armbånd. 
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Hvordan vil du karakterisere den typiske forbruger af disse mere synlige produkter? [lægger de 
danske og amerikanske brystkræftarmbånd foran Margrethe]. 
 
Margrethe: [lang tænkepause] Ja det … igen jeg tror ikke, det er de helt unge der går med sådan 
noget. Jeg kunne forstille mig også, at det er altså når man begynder at tænke lidt over tingene. Så 
… så er der nogen der siger ’nå ja men jeg vil da godt gå med det der’ og der er flere der siger ’man 
skal da ikke gå og skilte med sådan noget.’ Og det at gå med sådan et plastik armbånd [Margrethe 
peger på det amerikanske brystkræftarmbånd], det kan jeg heller ikke rigtig se hvorfor man skulle. 
Der kan måske være nogen der siger ’hvorfor går du med det?’ og så kan man få en forklaring, men 
det kan man vel også … jeg ved ikke hvor meget reklameværdi, der er i sådan noget [Margrethe 
peger igen på det amerikanske brystkræftarmbånd]. 
 
Rie: Du sagde, at der var flere der ikke ville skilte med et sådant armbånd. Tror du så de vælger 
dem fra? 
 
Margrethe: Ja men der er jo nogen der køber dem. De bliver jo solgt. 
 
Rie: Hvem tror du så det er der køber dem? 
 
Margrethe: Ja det kunne jeg også godt lide at vide. Har man set nogen gå med dem? Det jeg har 
egentlig ikke set eller lagt mærke til nogen gå med de her [Margrethe peger på det amerikanske 
brystkræftarmbånd]. 
 
Rie: Du sagde før at det ikke var de helt unge, men nogle lidt ældre som var begyndt at tænke lidt 
mere over tingene? 
 
Margrethe: Ja men det kan da godt være … så skal det da nok være noget af det, man synes der er 
lidt … lidt pænere. Sådan et hjertearmbånd de er lidt pænere end dem fra Støt Brysterne [Margrethe 
peger på de danske brystkræftarmbånd]. Ja jeg synes det er noget underligt noget. 
 
Rie: Underligt noget? 
 
Margrethe: Ja det synes jeg [Margrethe smågriner lidt forlegent over sin egen udtalelse] 
 
Rie: Hvordan underligt? 
 
Margrethe: Jamen sådan en snor og så en plastikdims eller hvad det er for noget. Det er da ikke 
noget der pynter, det er da kun noget for at gå og … og … ja enten at sige ’se hvad jeg har støttet 
her’ eller også er det for at få nogen til at sige ’hvad er det for noget underligt noget?’ Nej det … det 
er slet ikke noget der tiltaler mig de der ting.  
 
Rie: Men hjertearmbåndet er lidt sødere? 
 
Margrethe: Ja hvis man endelig skal gå med noget af sådanne ting der, så skulle det være noget der 
skulle være en lille smule pænt. 
 
Rie: Så det er folk der gerne vil blive set der går med disse Støt Brysterne armbånd [peger på de 
danske brystkræftarmbånd] 
 
Margrethe: Ja det må det være.  
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Rie: Hvorfor vil de gerne blive set? 
 
Margrethe: Jamen det må jo være fordi man gerne lige vil … skal sige ’nå ja der er en der har givet 
lidt til … det er en god mand eller god dame’. Ja jeg … jeg kan slet ikke sætte mig ind i hvorfor 
man gør det der. 
 
Rie: Så det er for at andre skal tænke bedre om en?  
 
Margrethe: Ja altså nogen der … ja det tror de måske, men altså vi andre kunne jo godt finde på at 
sige ’det er da utroligt at man vil gå rundt og vifte med sådan en pinkfarvet dims der’ [Margrethe 
griner mens hun siger det sidste af sætningen] det vil jeg da nærmere, hvis jeg så sådan en, så tænke 
’nå ja det var nok det’. Men jeg vil altså ikke tænke over, at de har givet et eller andet eller købt. 
Det tror jeg ikke. Jeg synes nærmest, det er lidt latterligt. 
 
Rie: Lidt latterligt? 
 
Margrethe: Ja. 
 
Rie: Hvordan latterligt? 
 
Margrethe: Jamen netop det der med at man skal gå med noget grimt bare for at … at vise at man 
har givet. At man har støttet et formål. Det kan man gøre uden at gå med noget grimt synes jeg.  
 
Rie: Så de mennesker der køber disse armbånd eller lignende, de tror at andre tænker godt om dem, 
men det gør de andre måske i virkeligheden ikke? 
 
Margrethe: Nej ikke alle i hvert fald. Det kan da godt være, at der er nogen der siger ’nå der går en 
der der har gjort noget godt.’ Det er der da sikkert nok, men ikke alle sammen.  
 
Rie: Hvis vi nu sætter de mindre synlige produkter vi talte om før overfor de mere synlige produkter 
som vi lige har snakket om, er det så en anden type mennesker som køber de mindre synlige 
produkter end dem der køber de meget synlige?  
 
Margrethe: [halvlang tænkepause] Skulle det være en anden type end de andre der? Altså for enten 
er man vel indstillet på, at man godt vil hjælpe hvor man kan. Om det så er på den ene eller den 
anden måde. Jeg tror da ikke, der er den store forskel på om man køber produkter om man … eller 
jeg mener dem, som går ud og støtter dem der [Margrethe peger på flyeren fra BØRNEfonden og 
hjemløseavisen Hus Forbi] kan også godt købe de andre ting.  
 
Rie: De kunne også godt købe de mere synlige produkter? 
 
Margrethe: Altså det er jo igen … der kan jo godt være nogen der støtter BØRNEfonden som, også 
køber armbåndene. Det kan jeg ikke se at der skulle være. At de skulle være forskellige mennesker. 
Dybest set er det jo nogle mennesker, som har den tanke at de godt vil … vil støtte lidt velgørenhed. 
Om man så gør det på den ene eller anden måde eller på begge måder, det synes jeg da kan være … 
det kan da være … altså det … det er lidt udflydende. Det er altså ikke kun … at enten så går man 
med det og skilter eller også har man det derhjemme i skuffen. Nej sådan er det da ikke. 
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Rie: Okay så har jeg nogle andre kort, hvor der ikke er billeder på, men hvor der kun er tekst der 
beskriver tre forskellige personer. Og du skal starte med at læse teksten igennem på de tre kort 
[lægger de tre kort med beskrivelserne af Lasse, Ida og Julie foran Margrethe]. 
 
Margrethe: Ja. 
 
[Margrethe læser de tre kort igennem]. 
 
Margrethe: Ja. 
 
Rie: Hvis du nu skulle se dig selv i forhold til disse tre personer? 
 
Margrethe: Så er det den der. 
 
Rie: Så er det Lasse? 
 
Margrethe: Ja. 
 
Rie: Det sagde du meget hurtigt. 
 
Margrethe: Ja det kunne jeg se med det samme. Altså det kunne jeg jo næsten tænke, at det var det 
du ville spørge om. 
 
Rie: Kan du beskrive hvordan Lasse minder mest om dig?  
 
Margrethe: Ja det er jo fordi, det er den måde vi gør det på. For vi har jo SOS-Børnebyerne, og så 
betaler vi noget forskelligt til nogle forskellige foreninger. Og har ikke nogen … vi har ikke købt 
nogen ting.  
 
Rie: Du køber ikke produkterne? 
 
Margrethe: Nej  
 
Rie: Hvis du så skulle knytte nogle ord til Ida eller Julie, hvad kommer du så umiddelbart til at 
tænke på når du læser dem?  
 
Margrethe: Altså Julie virker som en, der godt vil … altså det er jo pænt af hende at støtte så mange 
ting, men hun kan altså også godt lide at vise det. Vise at hun støtter ikke. Jeg tror Ida gør det fordi 
hun synes det er … de er pæne, og så samtidig så støtter hun en god sag, men det er ikke derfor hun 
køber det. Julie gør det for … altså sløjfer og armbånd. Det er altså for at vise … udadtil.  
 
Rie: Så Julie køber disse velgørende produkter for at vise det udadtil? 
 
Margrethe: Ja  
 
Rie: Og Ida køber dem fordi det er pæne ting? 
 
Margrethe: Fordi hun kan lide tingene, men så har hun også den der bagtanke at … altså så hjælper 
jeg samtidig … eller støtter samtidig noget velgørenhed, men … men det er fordi hun godt kan lide 
produkterne tror jeg.  
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Rie: Så Ida vælger det mest ud fra produkterne? 
 
Margrethe: Ja  
 
Rie: Så kommer den velgørende del lidt i anden række? 
 
Margrethe: Ja måske eller hun vil godt hjælpe. Altså hun vil godt købe nogle ve lgørende ting. Hun 
vil ikke købe … altså sådan en … en rød plastik dims eller sådan en … det skal også være lidt pænt. 
Det skal være nogle lidt pænere ting.  
 
Rie: Det tænker Julie ikke lige så meget over? 
 
Margrethe: Nej det ser det da ikke ud til synes jeg. Hun har det hele. 
 
Rie: Hun har det hele? 
 
Margrethe: Ja det er ikke udseendet hun går efter. 
 
Rie: Hvad går hun så efter? 
 
Margrethe: Ja hun er åbenbart et godt menneske [Margrethe lyder ikke som om hun synes Julie er et 
godt menneske]. Hun siger ’jeg vil støtte det, jeg vil støtte det, jeg vil støtte det, jeg vil støtte det og 
så køber jeg det.’ Det er da selvfølgelig … det er da fint nok, men hun kan så åbenbart også godt 
lide at vise det frem.  
 
Rie: Hun kan godt lide at vise det frem? 
 
Margrethe: Ja 
 
Rie: Hvis vi kigger på den danske befolkning, hvilken af de tre typer af personer er der så flest af? 
 
Margrethe: [halvlang tænkepause] Jeg tror faktisk at der er mange af dem der [Margrethe peger på 
kortet med Lasse]. 
 
Rie: Der er flest der er som Lasse? 
 
Margrethe: Ja som går stille med det. Det synes jeg sådan, når man på en eller anden måde har fået 
talt med folk, så opdager man at de har sådan … de støtter det og det eller de gør det og det. Men 
det er ikke noget, man går og skilter med. Så jeg tror altså det er den der, der er flest af.  
 
Rie: Er er nogen forskel på hvilken alder disse 3 typer af personer har?  
 
Margrethe: [halvlang tænkepause] Ida køber det sådan lidt dyrere og det Lasse støtter koster også. 
 
Rie: Så Lasse og Ida køber de lidt dyrere ting? 
 
Margrethe: Ja de er nok sådan lidt … de … det er ikke børnefamilier. De er sådan lidt over. De har 
ældre børn sådan. [Margrethe holder halvlang tænkepause]. Jo men Julie kan være … altså det er jo 
igen … jo altså Julie kan have alle aldre. 
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Rie: Julie kan have alle aldre? 
 
Margrethe: Altså i hvert fald lidt yngre end Lasse og Ida. Det kunne jeg forestille mig. 
 
Rie: Er der nogen forskel på hvilken uddannelse de har? Eller hvilket erhverv de har? 
 
Margrethe: Ja Lasse er jo en med … der har fast arbejde, og ved at han har råd til det hver måned og 
kan give det der. Og Ida er vel også sådan lidt mere veluddannet, hvor Julie måske … så ser hun 
lige … hun går lige forbi … hun har været ude og handle, og så ser hun lige en eller anden ting 
ikke, så synes hun lige ’nå man så kan jeg lige købe den med’ ikke. Lasse og Ida virker lidt mere … 
de skal have lidt mere overskud.  
 
Rie: Er der forskel på hvor i landet de bor?  
 
Margrethe: Ja altså Ida er vel lidt mere bymennesker. Lasse og Julie der kan jo godt være sådan selv 
om man bor på landet. Selv om jeg selv lige har siddet og sagt, at der er nogle af de der vævedamer 
der ikke vil støtte noget, så er der da forhåbentlig nogle der … men det er jo nok mest by … stadig 
mest bymennesker tror jeg.  
 
Rie: Betyder det at Julie findes mest på landet? 
 
Margrethe: Hun er også i byen, men hun kan også være fra landet hvis … nej … nej altså man går 
ikke rundt med en rød sløjfe ude på landet. 
 
Rie: Man går ikke rundt med en rød sløjfe ude på landet? 
 
Margrethe: Nej det tror jeg ikke. Nej det tror jeg ikke. Det er bymennesker. 
 
Rie: Hvad synes du om dem, sådan hvordan de er som mennesker? 
 
Margrethe: Jamen Julie er sådan en udadvendt. Sådan en glad … sådan lidt impulsiv pige vil jeg 
sige. Og Ida hun tænker lidt mere over tingene. Men altså hun er sådan en pæn … pæn pige. Ja altså 
hun går i lidt – Julie kan godt gå i sådan lidt … sådan noget flippet tøj … sådan lidt mere moderne – 
mens Idas tøj er sådan lidt mere traditionelt. Og Lasse han er en eller anden bankmand eller revisor. 
Sådan en der har et godt fast job og har familie og er en god familiefar. 
 
Rie: Hvem af dem tror du at du ville falde bedst i hak med? 
 
Margrethe: Altså Lasse virker en lille smule kedelig altså. Eller nej det, men altså det er bare sådan 
det … ligesom de andre … det kører bare. Men Ida hun … jeg tror det er Ida jeg ville snakke bedst 
med. 
 
Rie: Hvordan kan det være at det ikke er Julie du ville snakke bedst med? 
 
Margrethe: Hun er måske lidt for vidtløftet. 
 
Rie: Lidt for vidtløftet? 
 
Margrethe: Ja 
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Rie: Hvordan vidtløftet? 
 
Margrethe: Nå men altså der skal ske noget, og hun er en ja sådan en impulsiv og det der … der kan 
jeg nok bedre som sådan nogle som Ida. Men altså det er jo svært at sige ud fra sådan nogle kort. 
 
Rie: Ja det ved jeg godt. 
 
[Stilhed hvor ingen siger noget]. 
 
Rie: Jamen jeg har faktisk ikke rigtig mere. Er der noget du har lyst til at tilføje – noget du ikke 
synes vi har været inde på? 
 
Margrethe: [halvlang tænkepause] Naaj det tror jeg ikke. Det kan jeg ikke lige se hvad skulle være. 
 
Rie: Så har jeg bare nogle små nemme spørgsmål. 
 
Rie: Jeg skal spørge om din alder? 
 
Margrethe: Nå ja det må du gerne få af vide [Margrethe griner]. Jeg er født i 1939. 
 
Rie: Er du gift eller har en partner? 
 
Margrethe: Ja ja jeg er gift med Knud og har været det siden 1965. 
 
Rie: Du nævnte I havde børn?  
 
Margrethe: Ja 2 børn. En dreng og en pige 
 
Rie: Hvilken type bolig er det her? 
 
Margrethe: Ja hvad hedder det? Enfamilieshus? Det er vores eget hus. 
 
Rie: Arbejder du stadig? 
 
Margrethe: Nej nej jeg er pensioneret. 
 
Rie: Men du har arbejdet? 
 
Margrethe: Ja tidligere har jeg … jeg har været hjemmegående i mange år. Jeg er uddannet teknisk 
tegner, og så blev jeg gift og gik hjemme mens børnene var små. Og så … så ville jeg ud og prøve 
at være teknisk tegner igen, og så blev jeg jo nærmest til grin, for der var det gået over til computer 
og sådan noget. Og jeg kom der med mit papir. Så det endte med at jeg fik noget rengøringsarbejde, 
fordi jeg ville ud og have noget kontakt. Og det der sommerhus der ligger derovre ved kirken 
[Margrethe peger ud af vinduet over mod kirken] det blev bygget i 1997. Og det var så Rachel der 
var i menighedsrådet, og hun vidste at jeg ikke havde så meget, så hun spurgte om det var noget for 
mig at tage mig af huset og sådan – og det lød jo dejligt for det var jo tæt på. Så det har jeg så gjort i 
tre år hvor jeg rengjorde det og holdt det. Lavede kaffe til møder og sådan. Det var mit hus det der. 
Det var rart … bortset fra at det alligevel var for tæt på, for når der havde været møde så kunne man 
stå i vinduet og se ’så nu er de færdige, så løber jeg lige over og …’ for Knud sagde ’nej for det du 
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siger mest det er ’jeg skal lige over’’ … ikke jeg kunne sådan lige holde øje med at nu var de kørt 
alle sammen … ’jeg løber lige over’ i stedet for at vente til i morgen ’jeg skal lige sætte maskinen 
igang’ og alt det der. Og så var der også nogle tunge borde og sådan der skulle flyttes når der var 
konfirmander og så skulle det stilles op på en anden måde, og jeg havde et par gange fået noget med 
ryggen. Og så da jeg blev 60 og kunne gå på efterløn og samtidig ventede vores datter vores første 
barnebarn og de bor nemlig tæt på, så jeg tænkte det kunne være der bliver brug for at de ringer og 
siger ’mor kan du komme’ så der valgte jeg så at gå på efterløn da jeg blev 60. Og ja så har jeg så 
været det. Og så har jeg lavet hjælpearbejde i stedet for, så jeg kan sagtens få min tid til at gå 
[Margrethe griner] det er ikke noget problem.  
 
Rie: Jamen det var det.  
 
Margrethe: Ja men jeg håber du kan få noget ud af det, for jeg synes jeg er et fjols til sådan noget 
her.  
 
Rie: Nej da det må du ikke sige. Du har bestemt ikke været noget fjols. Der er masser af det du har 
sagt som jeg kan bruge i mit speciale.  
 
Margrethe: Nå ja det håber jeg.  
 
Rie: Det er der bestemt. Jeg er meget glad for at du gad at bruge din tid på at snakke med mig. Og 
derfor har jeg købt lidt forskellige morgenmadsprodukter, som er Max Havelaar mærket, fordi jeg 
synes det var lidt i interviewets ånd. Så den håber jeg du kan hygge dig med sammen med din 
mand.  
 
Margrethe: Ihh det skulle du da ikke. Du er jo studerende.  
 
Rie: Ja men derfor må man gerne sige tak for at du har villet bruge din tid og det gør jeg på denne 
måde. 
 
Margrethe: Nå men mange tak.  
 
Rie: Det er mig der takker.  
 
[Inden jeg fik slukket for optagelsen fortsatte Margrethe med at snakke videre om løst og fast, indtil 
vi kom ind på det frivillige arbejde som hun laver, som hun så også har forsøgt at lokke sin mand 
med til]: 
 
Margrethe: Der er jo brug for mennesker, men altså han [Margrethes mand] synes at der er så 
mange andre ting, og det der med den ene gang om måneden det er han så gået med til.  
 
Rie: Hvordan kom du i kontakt med det? 
 
Margrethe: Det startede med … for Rachel er altså et utroligt menneske, som sætter alting i gang og 
blander sig i alt muligt. Og der kom jeg så ind i – jeg snakkede med Rachel – om jeg ikke kunne 
komme og hjælpe der, og det var jeg så. Og det havde varet en 2-3 år, og så var det at … ja det var 
med den her regering i 2001, hvor de gik ind og tog støtten fra – de fik jo støtte til at køre over – og 
den blev så taget fra. Men så var det at Rachel sagde med det samme, at vi kunne komme over og 
hjælpe. Og det er så mange af os der startede sammen, og vi tog så sammen over. Og der har de jo 
altid brug for mennesker. Og det er jo fantastisk hvad de laver der. De mennesker der er jo dem der 
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bærer det der. John bor jo nærmest derude ikke. Jeg har tænkt på den dag han siger ’nu kan jeg ikke 
mere’ der ved jeg ikke … selvfølgelig er der nogen der kan tage over, men ikke på samme måde og 
man skal altså … for det er ikke bare at komme en enkelt gang eller to om ugen der. Det er 
ustandseligt, så er der et eller andet. Så det er jeg da imponeret over at de gør. Men det synes jeg 
også er dejligt at man kan … man kan hjælpe til der. Og det er da også imponerende at der er ting 
der … der bliver kasseret her i byen, og som så bliver omsat for over en million om året ikke. Jamen 
det er utroligt og det bliver ved. Fordi der kommer så mange ting derind, og der er begrænset af 
plads. Så mange gange må man sige ’der er ikke plads, vi må kassere det’ og det er det gode ved det 
sengetøj der kommer derind, hvis det har ligget – ja er lidt eller noget –  så bliver de skåret op til 
klude, som fabrikkerne køber. Så det bliver solgt. Så får man penge ind på den måde, men 
akrylgardiner og sådan noget – det i brune nuancer og sådan noget – når man kan se at det ikke kan 
sælges, så ryger det altså ud, så der er meget der ryger ud. De der indsamlingslørdage de er 
imponerende. Den ene bil kommer efter den anden læsset med ting og sager. Og det er jo alverdens 
ting. Store ting der bliver læsset af. Og vi starter jo med at køre … altså køre ud og samle op med 
det. Og næste gang man kom med et læs, så var det ryddet og der var plads til næste læs. Og nu 
stoppede vi så med det der, for det var for meget slæb med store cykler og vaskemaskiner op på 
lastbilen og det må nogle af de yngre kunne klare ikke. Og der er altså det der med, at man arbejder 
og får det væk. Der er hele tiden … ja nogle gange er der lidt småting, at det står sådan der ude 
foran i gården … kasser og noget. For der er mange småtterier der skal sorteres, men jo det er 
imponerende.  
 
Rie: Og du virker meget glad for at være der 
 
Margrethe: Jo altså … alene tanken er god. Men man har det utrolig godt.Det virker som om man 
passer på hinanden derude ikke. Der er sådan en dejlig stemning. 
 
Rie: Så det er også socialt? 
 
Margrethe: Ja meget og jeg har sagt til min mand, at hvis man blive alene eller noget, så tag og tag 
derud. Altså involver dig mere i det der, for de er så utrolige. Man passer sådan på hinanden, og 
man siger sådan ’hva så ham Ole er ikke kommet, jeg ringer lige og hører hvorfor han ikke er 
kommet’ altså sådan noget. Sådan nogle små ting der er så rart. Det er sådan en stor familie. 
Selvfølgelig er der også lidt gniderier men det vil der altid være ikke. Men ja ja. 
 
[Efter dette kørte samtalen igen over i løst og fast inden jeg sagde farvel til Margrethe]. 
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Bilag 18: Figur fra interview med Margrethe 
 

 

 
 

 

Billedkort der ikke blev brugt: Giv en Ged Folkekirkens Nødhjælp, Café Zusammen Ungdommens 

Røde Kors, RoseLiv Velgørenhedskoncert Scleroseforeningen, Vandløbet Røde Kors, Armani 

parfume Product Red, Lambi toiletpapir Støt Brysterne, Mobilabonnement We mobile, 

Hjemløseavisen Hus Forbi, Velgørenhedssangen Selv en Dråbe Ofrene i Kosovo, Sengetøj Støt 

Brysterne, Kunstkalender AIDS-Fondet, Alpakasjal Unicef, InWear undertøj Støt Brysterne, 

Skagen ur AIDS-Fondet, Fair trade t-shirt Mellemfolkeligt Samvirke, Paraply Unicef, 

Gummistøvler Støt Brysterne, Taske Støt Brysterne, Pandora charm Kræftens Bekæmpelse, 

Øreringe Scleroseforeningen, Hjertering Hjerteforeningen, iPod Product Red, Motorola mobil 

Product Red, Pilgrim solbriller Læger Uden Grænser, Pilgrim nøglering Læger Uden Grænser, 

Armbånd Støt Brysterne, Aids-sløjfe manchetknapper AIDS-Fondet, Aids-sløjfe engangstatovering 

AIDS-Fondet, Hjertearmbånd Hjerteforeningen, Hjertepin Hjerteforeningen, Rød aids-sløjfe AIDS-

Fondet og Nøglesnor Unicef.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midterpunktet 

Max Havelaar  
fødevarer 

Pilgrim halskæde 
Læger Uden 
Grænser 

Velgørenheds 
frimærker 

Herkules rugbrød 
Støt Brysterne 

Sikker fødsel 
Maternity Worldwide 

Kort 
Unicef 

Sponsorbarn 
SOS-Børnebyerne 
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Bilag 19: Observationer under interview med Margrethe 
Margrethe er en meget sød og venlig dame, der dog er lidt svær at interviewe, da hun virker lidt 

genert og tilbageholdende. Det medvirker at Margrethe flere gange under interviewet virker lidt 

opgivende, fordi hun ikke ved hvad hun skal sige og kommer til at tvivle på brugbarheden i sine 

udtalelser. Jeg bruger derfor meget energi på at komme med mulige kategorier – såsom om køn, 

alder, beskæftigelse, bopæl eller lignende kunne have effekt for hvem der typisk forbruger visse 

altruistiske produkter – samtidig med at jeg fokuserer på ikke at komme til at lægge ordene i 

munden på hende. Da dette rent faktisk besværliggør interviewprocessen for mig, sker det derfor 

flere gange at jeg ikke får stillet de uddybende spørgsmål, som måske kunne have afklaret de 

tvivlsspørgsmål jeg har siddet med under analysen. Den mellemmenneskelige interaktion er derfor 

påvirket af at Margrethe ikke gør meget væsen af sig selv. Hun prøver ikke at fremhæve sit 

altruistiske forbrug og hun virker derfor ikke særlig sikker i rollen som altruistisk forbruger. 

 

Margrethe er gift med Jan, som hun også har børn med. Hun snakker meget om familien i 

forbindelse med det altruistiske forbrug. Både Jan, deres børn og børnebørn bliver inddraget i 

historierne om hendes forbrug. Derudover ser Margrethe meget sig selv og sit forbrug af altruistiske 

produkter i forhold til andre. Hun reflekterer over hvad andre synes om hendes valg og hvad de vil 

tænke hvis hun anvender forskellige typer af produkter.  

 

Margrethe er en høj og slank dame. Hun er meget sirlig med pænt gråt hår, der sidder som det skal i 

en pagefrisure. Margrethe har en nydelig og matchende men også neutral tøjstil. Hun bruger ikke 

make up og er ikke typen man ville lægge mærke til i en forsamling.  

Margrethes stue, hvor interviewet foregår, er ikke særlig stor og det virker derfor som om at tingene 

står enormt tæt. Den er dog meget nydelig med antikke møbler der alle passer sammen rent 

stilmæssigt. Den indeholder en polstret sofa med to matchende stole, en fin støbejernslampe med 

plisseret skærm, nogle diskrete reoler, en stor gammel klokke og et lille fjernsyn der er placeret i 

hjørnet hvor man ikke rigtig lægger mærke til det. Der er plankegulv og tre småsprossede vinduer 

med enkelte potteplanter og nipsting i vindueskarmen.  
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Bilag 20: Figur med Margrethes selv’er 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farvekoder  
Ideelt selv   
Faktisk selv   
Muligt selv  
Ikke-Muligt selv   
Frygtet selv   

 

Figuren indeholder alle de selv’er som 
optræder i det samlede analyseafsnit skønt 
afsnittene om identitetspotentiale og mulige 
identiteter ikke er brugt til at vise 
Margrethes selv’er.  
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Bilag 21: Transskribering af interview med Jens 
Rie: Okay men så går vi bare i gang. Som du kan se har jeg lagt nogle produkter foran dig. Det ene 
af dem er Hus Forbi, som er en hjemløseavis, hvor man betaler 20 kr. for avisen og hvor 8 kr. går til 
sælgeren selv så man støtter den hjemløse direkte.  
 
Jens: Jo den har jeg købt en enkelt gang det er jo ikke så tit jeg kommer forbi en sælger, men jo jeg 
har set den, og jeg har da også sommetider også købt den. En enkelt gang. Jeg kan egentlig ikke 
huske hvor meget jeg har læst i den, men noget har jeg selvfølgelig læst, for når man nu giver penge 
for den, så … så synes man alligevel også man vil læse den. Sådan er det jo.  
 
Rie: Så har jeg taget en flyer med fra BØRNEfonden, det kunne også godt have været fra SOS-
Børnebyerne eller Unicef eller hvem der nu end tilbyder disse fadderskaber, som man kan tegne 
hvor man støtter et barn i et uland, hvor man støtter med et fast beløb hver måned der går til mad, 
tøj, medicin og skolegang. Så er der en cd med det man kalder en velgørenhedssang, ’Selv en 
Dråbe’ hvor danske kunstnere har indspillet sangen uden at få noget for den tid de har brugt og hvor 
overskuddet af salget i dette tilfælde gik til ofrene i Kosovo tilbage i 1999. Så er sådan noget som 
fødevarer, der er Max Havelaar mærket, så som denne te men det kunne også være kaffe, 
marmelade eller rørsukker, hvor producenten er sikret en fair pris. Og som din kone nævnte her 
inden vi gik i gang så kender du disse armbånd fra Støt Brysterne – der er også et amerikansk 
brystkræftarmbånd her – og ved dem begge så går overskuddet til kampen mod brystkræft. Det er 
sådan en bred vifte af hvad der findes af denne type produkter. Hvad vil du kalde disse produkter? 
 
Jens: Jahh nu skal man jo … det kalder man vel velgørenhedsartikler sådan meget bredt … og så … 
nogen vel mere end andre. Altså det er klart teen falder udenfor, fo rdi den er en forbrugsvare. På 
den måde er det jo enormt genialt, men det har noget med velgørenhed … det har noget at gøre med 
at ville gøre noget anderledes end man må forvente at markedskræfterne gør det. Og så … men 
hvordan det i øvrigt fungerer, Max Havelaar, altså hvor reelt det er. Altså for alle folk har jo en eller 
anden form for skepsis overfor – jeg vil ikke sige overfor velgørende institutioner, for det er man i 
hvert fald ikke – men overfor om de nu forvalter de penge som de på en eller anden måde får ind i 
overskud, på den måde som man synes de skal. Og det tror jeg faktisk stort set alle folk de har. Der 
er selvfølgelig nogen der er mere naive end andre, men altså på en eller anden led tror jeg nok man 
har … der må jeg sige, jeg ved altså ikke på en … Det er nu klart når vi sidder og kigger på dem 
[Jens tager fat i de danske brystkræftarmbånd], så er det klart at disse her har jeg vel et eller andet 
mere - jeg vil ikke sige mere positivt forhold til dem, men i hvert fald mindre skeptisk forhold  til. 
Det er jo Kræftens Bekæmpelse. Det er selvfølgelig i kraft af at Maria er formand her lokalt, men jo 
der synes jeg det … jamen jeg ved jo ikke. Jo den med fadderskaberne hos BØRNEfonden, dem vil 
jeg kalde meget velgørenhedsagtige. Det her er jo altså et forsøg på at … at få nogen til at … det er 
jo ikke i den forstand en artikel kan man sige, fordi de andre er på en eller anden måde noget man 
sådan kan bruge og ligesom – bum – demonstrere for folk. ’Kan du se hvor god jeg er’ ikke. Og 
denne her er jo også en man kan have liggende fremme ikke, ligesom man kan have liggende 
Kristeligt Dagblad, sådan et eller andet tilfældigt sted, hvor det så ellers er. Og så nu ved jeg ikke, 
nu kunne jeg godt forestille mig at der var nogen der ville gøre, og jeg har he ller ikke noget imod 
det. For jeg har netop også selv haft Kristeligt Dagblad – ja vi holder Kristeligt Dagblad om 
fredagen – og der kan jeg godt lide. Der synes jeg det er lidt sjovt hvis der kommer nogen, som ikke 
regner med at jeg sådan ’gør det’, og så have det liggende sådan tilfældigt ovre ved sofaen ikke. Så 
kan de lige se det ikke [Jens griner af sig selv] det er sådan en … men altså jeg ved sådan set ikke 
hvad man skal kalde dem. Det ved jeg sådan set ikke. Men det har da i hvert fald … det har da 
noget med velgørenhed at gøre, og det har teen vel strengt taget også [Jens tager fat i Max Havelaar 
teen]. Det er klart at der trækker man en lille smule mere på det fordi der er jo ikke i den forstand  
vel … der … Når jeg trækker på det er det fordi jeg ved måske ikke hvordan man så at sige bærer 



Rie Lisbeth Andersen Kandidatafhandling om Symbolsk Forbrug af Altruistiske Produkter 

 

 
- 152 - 

sig ad med at få det velgørende ud af det. For hvor meget af prisen – nu ved jeg ikke hvad man 
giver for sådan en? 20 kr.? 
 
Rie: Jeg mener faktisk kun den koster omkring 10 kr.     
 
Jens: For hvor meget går så … er det 1 kr. det vil sige 10 %, det er det formegentlig ikke jo så. For 
det kan jeg slet ikke forestille mig, men de andre kan man sige, der kan man ligesom mere klart 
forholde sig til, sådan som jeg husker det koster sådan et eksemplar af Hus Forbi 20 kr. og der kan 
man jo sige sådan et blad koster formegentlig en 5’er at lave, sådan de deciderede 
produktionsomkostninger og koster det selvfølgelig også til lidt andet, men der er måske en 10’er i 
overskud, og det kan man ligesom forholde sig til. Og som jeg også mindes det, så er det så den der 
sælger som der får. 
 
Rie: De 8 kr. går til den hjemløse der sælger Hus Forbi.  
 
Jens: Nå er det de 8 kr.? Ja men det … det synes jeg også er udmærket. Jeg synes det … det er fint 
nok. Der er jo med hensyn til netop sådan nogle som disse her. Der er spørgsmålet, om det at være 
tigger fordi man jo i … i vores land ikke bryder sig så meget om – og jeg må … jeg bliver lidt 
forlegen, når jeg ser tiggere. Jeg får det – vil jeg sige – dårligt altså. Og jeg kan ikke forklare 
hvordan og hvorfor, sådan strengt taget. Jeg burde jo blive glad ikke – altså at det ikke er mig. At 
jeg ikke behøver det, men det bliver jeg faktisk og det er – jeg vil ikke sige – det er sådan noget som 
jeg ikke bryder mig om. Jeg tror ikke jeg ville bryde mig om at komme til Indien for eksempel – jeg 
tror simpelthen ikke jeg kunne  næsten holde ud at kigge på alle de mange, som man hører at der er. 
Det er slemt nok i Italien som – altså okay det – og der er det at jeg faktisk nødigt på en eller anden 
led … at jeg er ikke ked af at jeg bliver ked af det. Eller at man bliver sådan påvirket af det, fordi 
det viser at jeg har noget samvittighed – tror jeg nok – og der er det jo så at spørgsmålet er – for det 
er det man kan sige om Hus Forbi, at man føler ikke helt på samme måde at manden står og tigger. 
For det er jo reelt det han gør ikke? Han får rent kontant omkring halvdelen af det man giver. Men 
man har på en eller anden måde sin samvittighed ren, så man giver ikke til en tigger. Jeg har nemlig 
noget imod at give til tiggere, og det er svært at forklare, fordi jeg har ikke noget imod … jeg synes 
det er … jeg synes jo i kraft af mit … jeg er jo politisk engageret eller rettere var, for det bliver jo 
mindre jo ældre man bliver – i hvert fald for mit vedkommende – men … og der mener jeg helt 
klart at som følge af når man har taget stilling til – nu blev jeg jo så Socialdemokrat – så har det 
selvfølgelig noget at gøre med at man vil nogle mennesker det … altså det at man skal have et 
fornuftigt samfund. Og der kommer tiggere ind som sådan et rigtig ubehageligt … øhh … det hører 
ikke hjemme i et samfund … at folk kan føle sig nødt til det. For jeg tror ikke rigtigt på at det … jeg 
er ikke sikker på at de – det har jeg nogen gange funderet over kan en tigger lide at tigge? Altså det 
er jo … altså du kan nok fornemme på mig, altså jeg ville ikke selv kunne lide det. Man kan så sige 
det behøver jeg jo heller ikke så, og dermed har man ikke nogen mulighed for ligesom at sige … 
men jeg føler ikke, at jeg ville bryde mig om det. Så i hvert fald … jo der kan jo spindes mange 
ender på sådan noget. Men det er da klart, at jeg har sådan et … et lidt specielt forhold til sådan 
nogle hjemløse, fordi der står man ansigt til ansigt med personen. Og har det ligesom lidt tættere på. 
Det her støtter jeg – altså Max Havelaar – det har jeg jo slet ingen problemer med at købe. Og det 
vil jeg ofte gøre. Helt klart. Det er der ingen diskussion om. Det er hvor man får sådan en god lille 
fornemmelse i maven – jeg føler heller ikke, at der på nær samme måde er det her element af 
tiggeri, fordi der har man mere en fornemmelse af realitet, kan man sige. Der er unægtelig nogen 
der forsøger at … at behandle hinanden på en fornuftig måde. Og det synes jeg vel egentlig også om 
Støt Brysterne armbåndene, for der er … det er altså ikke fordi man her altså … men det er personer 
at man køber dem af. Nu er det ikke noget jeg kunne tænke mig at bruge … altså det kunne jeg ikke 
forestille mig altså. Men det er vel sådan at med BØRNEfonden, det er vel lidt mere vanskeligt, for 
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det … den er jo ikke i den forstand en vare vel? Det er jo et stykke papir, hvor man på bagsiden kan 
skrive, at man godt vil være sponsor, og så ’send mere information om det’. Og den er … det er der 
nogen der henvender sig til på andres vegne. Og det betyder at … at man altså er kommet endnu et 
led væk fra kan man sige den nødlidende person, sådan at man ikke nødvendigvis selv har nogen 
sådan kontakt med den pågældende. Det ved jeg ikke sådan helt hvordan det er. Nå ja men jeg har 
selv på et tidspunkt betalt til et barn i Afrika – i Gambia – men … og vi var skam også ude og 
besøge ham på et tidspunkt. Det var ikke en af de officielle organisationer. Nej det var det ikke. Det 
var sådan et – kan man sige – lokalt fænomen. Men altså det havde jeg det såmænd ikke så dårligt 
med. Altså det synes jeg ikke, men til gengæld kan man så nok sige, at jeg havde en klar 
fornemmelse af at nogen af pengene de forsvandt undervejs. Men ja jeg hoppede jo ikke af, for det 
var jo et fællesskab mellem Maria og mig. Men det blev … det blev ikke til mere kan man sige i 
løbet af en rimelig sådan. Jeg kan ikke huske hvor lang tid der gik, men han kom jo altså ud af 
folkeskolen – det hedder det ikke dernede, der hedder det vist primary school – og så blev der ikke 
mere ud af det. Så ved jeg ikke hvad jeg skal sige mere.  
 
Rie: Det er også helt fint. Hvilke andre produkter hører under betegnelsen velgørende produkter?  
 
Jens: Nå som man sådan kunne komme i tanke om?  
 
Rie: Ja 
 
Jens: Det er der da sikkert. Der er selvfølgelig alle Max Havelaar artikler altså … som altså er 
naturligt nok, at man sådan lige kan slynge ud, når man er i gang med at snakke. Og sådan som jeg 
husker det, så er der vel også nogle andre som har lavet … som den her [Jens tager fat i 
velgørenheds cd’en med sangen ’Selv en Dråbe’] plader som ’Giv en Hånd til Afrika’ for eksempel. 
Og sådan som jeg husker det har der også været nogle andre. Og den her lyserøde armring, det var 
måske sådan nogle som ham cykelrytteren han lancerede - Armstrong.  
 
Rie: Armstrong har lavet en der var gul.  
 
Jens: Nå den var gul? Ja jeg kan huske at der har været … som jeg husker det synes jeg også der har 
været nogle andre til en eller anden sygdomsforebyggende.  
 
Rie: Der var vist forskellige organisationer, der lavede lignende armbånd i forskellige farver, men 
jeg kan ikke huske hvad de stod for.  
 
Jens: Ja men nu er det her jo typisk nogen, hvor man skal gå hen og … men Hus Forbi er jo ikke 
det. Det er jo klart at jeg får en fra Kofoeds Skole, men det er jo når man er … det er når man er 
bidragsyder, så får man et - sådan er jeg lige ved at sige - et medlemsblad. Sådan som jeg – for 
øvrigt ved jeg ikke om de bliver solgt på gaden i København, det gør de altså ikke her i byen. Men 
det kunne jeg … nu nævnte du om der var andre ting, og det er der … det er der formegentlig nok. 
Jeg tror faktisk at der er rigtig mange. Men problemet er at det måske er gledet ind, som sådan 
noget normalt. Og hvis man ser det, så ved man det formegentlig nok. ’Nu har jeg vist nok – mon 
ikke også det er noget med nogen der får nogle penge’ så kigger man sådan lige – bom – nå jo det er 
det så. Ofte kan man lige se  og det er jo kan man sige væsentligt at man … for den form for 
produkter at det er synligt – kunne jeg tænke mig – for hvem ved ellers … ellers kommer de jo ikke 
på lige fod med almindeligt bacon og smør på en eller anden led sådan. Nå ja men der må være et 
eller andet som folk kan sige og skulle give den der … øhh den der 25 øre mere eller hvor meget de 
giver, som gør at folk de siger ’nå ja men den tager vi for det er altså også godt!’ Og det er jo 
selvfølgelig det der er ideen. Man må formode – det har jeg tænkt over nogle gange – man må 
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formode at det er et fornuftigt produkt de kommer med. Selvfølgelig Max Havelaar kan 
formegentlig ikke tåle at få noget kaffe eller nu er det her så sort te – som er, havde jeg nær sagt, 
som folk ikke synes om.  
 
Rie: Det skal være en vis kvalitet? 
 
Jens: Ja det skal det helt klart, og det betyder så også at – og det ved vi godt – sådan vel også sådan 
her i byen, hvor vi har en slagter og vi har en hel masse varehuse – og så ved vi godt at der er … at 
slagteren han kan kun leve fordi folk går ned til ham og synes at – formegentlig at han er flink – 
men der får man også nogle gode varer. Der får man noget godt kød og sådan skal man også kunne 
– og det er jo ikke velgørenhed for os når vi køber det – men det har lidt med hinanden at gøre, for 
man skal få noget som man synes ’okay det er nok lidt bedre måske end som så mange andre 
hyldevarer’ tror jeg. Og hvis du beder mig om at komme med nogen andre, men det kan jeg ikke for 
det … jeg er fuldstændig tom lige nu hvad det angår. For det er ikke mig der køber ind her i huset. 
Altså det er vel meget almindeligt, at det er husfruen der står for de daglige indkøb. Altså det er 
også spørgsmålet om jeg overhovedet ville lægge mærke til det. Det tør jeg ikke garantere for i 
virkeligheden.  
 
Rie: Det kan jeg så hjælpe lidt på vej, for jeg har taget nogle billedkort med, som illustrerer nogle af 
de produkter som vi kalder for velgørende produkter. Så der er billeder af dem og nedenunder står 
der hvilken organisation der står bag dem. Og jeg skal starte med at have dig til at kigge disse 
billedkort igennem og dele dem i 2 bunker. Den ene bunke skal være med de produkter, som du har 
købt eller fået, og den anden bunke skal være de produkter, du ikke har købt eller fået. Og du 
behøver ikke at tage dem ordret for det der står på dem – forstået på den måde at der eksempelvis er 
et kort med Giv en Ged fra Folkekirkens Nødhjælp, men hvis du nu har købt eller har fået en 
Hønseflok fra en anden organisation, så repræsenterer kortet også den.  
 
Jens: Den her burde jeg kunne huske [Jens peger på billedkortet med Herkules rugbrød hvor der går 
25 øre per solgt pakke til Støt Brysterne] ja det er vel ham dernede, dem dernede … hvad hedder det 
nu … dem der i Sønderjylland … den brødfabrikken dernede … Kohberg. Ja det står der faktisk 
ikke engang på dem, men det er Kohberg jeg tænker på, for de støttede faktisk den her med lyserød 
lørdag … med nogle … med nogle … men Kohberg har vi vel nok købt, men altså ikke vidende 
om, at de har støttet noget. Det har jeg ikke lagt mærke til og jeg tror heller ikke at vi har købt det 
her i oktober, så den må jeg lægge derover.  
 
[Stilhed mens Jens kigger billedkortene igennem] 
 
Jens: Den her har min kone vist nok købt som gave til en af vores børnebørn [Jens peger på 
billedkortet med engangstatoveringen fra AIDS-Fondet] tror jeg. [Jens kigger videre i bunken] Ja 
altså jeg tror vi køber Lambi [Jens peger på billedkortet med Lambi toiletpapir hvor der går 1 kr. 
per solgt pakke til Støt Brysterne] men det er altså ikke derfor vi køber det. Og om vi har gjort det i 
oktober – altså i den måned vi er i på nuværende tidspunkt – det ved jeg ikke, så jeg tror nok at vi 
må lægge den der. [Jens kigger videre i bunken] Den har vi haft engang [Jens peger på billedkortet 
med Giv en Ged]. Der var en jul hvor det var blevet så almindeligt ikke, og jeg kan ikke huske, men 
jeg ved i hvert fald at vi – det kan godt være at det blev ligesom sådan noget med, at det gjorde man 
så. Jeg tror for øvrigt nok, at det var Maria der fik en julegave – en ged et sted i Nigeria eller hvor 
det nu var. Så den kan vel godt komme derhen. [Jens kigger videre i bunken]. Ja har vi ikke haft den 
der, men det er klart, at jeg har set den, men det er jo ikke det samme vel. Det skal være noget vi har 
haft så at sige inden for huset her, og det har vi ikke, fordi nu er det … for på den måde er vi måske 
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nok ikke så … for Maria er jo ikke så … det der med smykker er jo ikke Marias helt store nummer. 
[Jens kigger videre i bunken] Sådan.  
 
Rie: Ja, så tager jeg kortene og ligger dem ud på bordet mellem os så det ligesom er nemmere at se 
dem.  
 
Jens: Ja så vi fokuserer på dem, som jeg mener på en eller anden måde at kende lidt til. 
 
Rie: Netop og der er Max Havelaar produkter, hjertearmbåndet fra Hjerteforeningen, armbåndet fra 
Støt Brysterne, gavebeviset Giv en Ged, hjemløseavisen Hus Forbi, engangstatoveringen fra AIDS-
Fondet, velgørenhedsfrimærker med Støt Brysterne, fadderskab på sponsorbarn og fødselsdagskort 
fra Unicef.  Kan du huske hvilket af disse velgørende produkter, som du først stiftede bekendtskab 
med? 
 
Jens: Ja ham der [Jens peger på billedkortet med sponsorbarnet] kan jeg jo sætte temmelig nøjagtigt 
årstal på, for det var tilbage i … nu skal jeg lige regne ud hvornår jeg var 50 år. Det har været cirka 
1987 til 1992 og siden har vi ikke haft noget i den forstand selvstændigt sponsorbarn, men Maria 
betaler – i praksis er det mig, da det er mig der kører de faste udgifter – til SOS-Børnebyerne. Skal 
vi sige … det er jo et pænt beløb, det kan man jo altid diskutere hvad et pænt beløb er, men det er jo 
også lige meget. Man kan sige at det … det er … jeg tror vi hører til i … i middelklassen for SOS-
Børneby-bidragsydere vil jeg tro. Uden at jeg ved noget som helst om det. Men det kunne jeg tro. 
Så det tror jeg sådan set er … Og disse her ligger jo nogenlunde sådan samtidig. De er rimelig nye. 
Hjemløseavisen er for mig altså meget ny, for den er indenfor de sidste i hvert fald 2 år. Ikke 
længere tilbage. Ikke sådan som jeg kan huske den. Der var på et tidspunkt, men det er godt nok 
langt tilbage i tiden – det var i 1960’erne – der var der et eller andet og jeg tror oven i købet måske, 
at det var før vi blev gift – og det blev vi i 1962 – der var i hvert fald et eller andet. Men det er 
muligt at det har været … det har muligvis været noget i forbindelse med Kofoeds Skole … men det 
står sådan lidt – bom bom – hen, for Kofoeds Skole er så også noget hvor jeg har været bidragsyder, 
og det er mig og det er – nå ja jeg tror da bestemt også Maria synes det er en god ide – nu er det så 
mit navn der står på. Men faktisk var det mig der tog initiativ til det og det var - og det ved jeg - og 
det er måske også noget, der har interesse for sådan nogle institutioner. For Kofoeds Skole blev jeg 
bidragsyder af fordi - jeg kan ikke huske hvad han hed, men han var leder af Kofoeds Skole, 
formegentlig den på Amager. Jeg kan ikke huske hvad han hed, men han var meget interessant. En 
meget spændende mand som holdt et godt synes jeg - man kan nærmest sige hjertegribende 
foredrag. Det må det have været, for det er ikke sådan at ryste penge ud af mig. Men altså … og det 
er jo ikke fordi. Vi har jo ikke endnu - indtil nu i hvert fald - haft problemer i huset her, men det er 
klart at vi kender også nogen som har alkoholproblemer. Og det tror jeg, det gør alle mennesker jo. 
Og derfor er det vel nok noget som man kommer ud og får en eller anden sådan … nu er det stadig 
Kofoeds Skole jeg tænker på, for mange gange skal man jo have et skub for at … man går jo ikke 
hen og siger ’nu vil jeg støtte Kofoeds Skole’ Man går ikke ude på fortovet og tager sig en 
spadseretur og tænker ’kling nu skal jeg støtte Kofoeds Skole’ Det gør man ikke, man skal have … 
man skal have et spark i røven, for at sige det rent ud. Og det er så det man får ved at sådan en som 
ham kommer ud og holder et foredrag, hvor man så siger ’nå ja det er altså også rigtigt, det kunne 
jeg altså også godt tænke mig at blive ved med at give noget til’. Og det samme er selvfølgelig nok 
tilfældet med SOS-Børnebyerne, og det er så Maria, der har fået et puf. Nu er Maria meget 
nemmere at puffe end mig altså. Men på en eller anden led må jeg sige … ja i Gambia hvor vi var 
… øhh … Maria har været der 2 gange og jeg var så med 1 gang, hvor Maria hev mig med derned, 
det var nemlig lige før vi blev 50 – det er derfor at jeg ved det. At det har været på det tidspunkt. 
Der var en af de – det var i forbindelse med noget spejder – og en af de pårørende til en af vores 
spejdere, som vi mødte dernede og var en del sammen med. En af brødrene var ansat på et SOS-
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hjem dernede, og så derved får man et meget positivt indtryk af hvad der forgik, fordi det var der jo 
nok i det hjem – en positiv holdning – så får man også en positiv holdning. Og det så måske 
ligesom hvordan får man nu egentlig nogle folk til at spytte nogle penge i bøssen? For det er jo det 
som … jeg vil sige med hensyn til frimærkerne, så har jeg som foreningskasserer taget positivt 
stilling til at som foreningskasserer køber jeg aldrig frimærker med et tillæg på. Det kan jeg så sige 
jeg gør det i høj grad når det er, skal vi sige når det er personligt. Også om julen fordi der kan det jo 
virkeligt blive til noget ikke, men jeg gør det aldrig – og i en bestyrelse har jeg gået så vidt, så jeg 
har sagt at ’det vil jeg ikke’ – altså det er en Socialdemokratisk forening, hvor jeg er kasserer, hvor 
det var oppe og så siger jeg at ’det gør jeg ikke, hvis I forlanger det går jeg af som kasserer’ – og det 
er så en holdning jeg har, for vores medlemmer er ikke … altså Socialdemokratisk forenings 
medlemmer er ikke med, fordi de ønsker at støtte en eller anden ting. Og jeg har nogen gange tænkt 
på at det i grunden – og jeg synes ellers ikke jeg er sådan nem at hidse op – men der var et eller 
andet som jeg syntes – og det synes jeg sådan set stadig – at medlemmerne kan klandre os, at vi 
bruger penge på noget, som de ikke har bedt os. Øhh og det var så det. Nu kan jeg jo forestille mig 
at … du spurgte mig om hvad for nogle af dem der var ældst. Max Havelaar forekommer mig også 
at være gammelt. Jeg kan ikke huske … jeg kan simpelthen ikke huske. Der er ikke noget jeg kan 
binde det op på og sige at … at hvornår det startede. Det aner jeg simpelthen ikke.  
 
Rie: Jeg tænker også mere på hvornår produkterne er kommet ind i dit liv? 
 
Jens: Ja frimærkerne starter jo allerede på et meget tidligt tidspunkt. I forbindelse med forskellige 
ting. Så var det muskelsvindfonden tror jeg, der har været engang, og der har været andre også som 
… som frimærkerne. Jeg mener … jeg mener faktisk allerede, at Postvæsenet startede med det i 
1960’erne. Og jeg vil ikke påstå, at jeg farede hen og købte dem hver gang, men jeg ved at vi har 
købt dem. Altså sådan jævnt taget. Også fordi det er lidt spændende. Jeg er ikke frimærkesamler, 
men jeg har en masse frimærker liggende i skuffen. Og de går i arv og sorteres og gives til en eller 
anden. Formegentlig en af vores børnebørn eller det ved jeg ikke. Det er også lige meget. Men der 
synes jeg også det er lidt … det er jo lidt spændende sådan. Altså hvis der ikke er nogen, der sender 
dem, så er der heller ikke nogen der får nogen af dem, så er der heller ikke nogen der får nogen 
penge. Så på en eller anden led så – bom bom – det er lidt sjovt. Og det er klart, at de her som … 
som jeg har klippet af og har liggende … jeg klipper omhyggeligst dem af, hvor der er et plus på, 
fordi jeg synes faktisk, at det er nogen af dem der er lidt sjovere at have liggende i skuffen til 
ingenting.  
 
Rie: Hvordan er det at de er sjovere at have liggende end de almindelige frimærker?   
 
Jens: Jamen det er jo … jamen det er … jahh … altså det er jo fordi man … fordi jeg tror … jeg tror 
ikke jeg er anderledes end så mange andre. Jeg kan godt lide at man bliver bekræftet i, at der er 
nogen som gør lidt. Om ikke … om ikke … om ikke man kan gøre en stor forskel, så kan man gøre 
en lille forskel i hverdagen, havde jeg nær sagt ikke. Og det tror jeg også er noget af det, der gør at 
vi … jeg køber ofte Max Havelaar. Nu er det selvfølgelig ikke så tit, for jeg køber ikke ind så tit, 
men når vi gør det, så tager jeg det ofte, altså hvis jeg ser det. Det står man jo ikke og gør sig klart, 
lige når man står med det, men altså – bom bom – ’du gør en lille forskel’. Altså men det er jo det – 
formegentlig – der ligger til grund for at man gør det. Kunne jeg forestille mig. Og det er derfor at 
det skal være synligt. Og derfor er det klart, at sådan nogle som de der [Jens peger på billedkortet af 
Støt Brysterne armbånd] er jo ikke nogle jeg normalt ville gå med. Og heller ikke en som den der 
[Jens peger på billedkortet af engangstatoveringen fra AIDS-Fondet], men altså jo jo den er da 
meget skæg. Den vakte stor glæde. Og det var sjovt at holde øje med. Det stakkels barn rendte jo 
rundt og viste denne her tatovering i lang tid, og det var jo mægtig godt. Og så er det jo også 
udmærket. Og der er jo et … et decideret overskud som man kun fortæller en enkelt. Det er Giv en 
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Ged som gave til en person, som man på en eller anden måde synes, man gerne vil købe noget til. 
Altså hvor man ikke kan finde ud af andet, end at sige ’nå ja jeg synes’ … det er vel en … en ... en 
… en måde at fortælle folk på at man … at de betyder noget for en. Det må vel formodes - uden at 
man gør det. Ellers er det jo da spekulation … men … for der er der … der er der sådan set kun 3 
der ved noget. Den der køber den, den som får pengene og den som modtager den som gave. Og der 
er selvfølgelig den mulighed, at den der får den som gave lige skal vise den og prale med den, og 
sådan tilfældigvis lægger den på bordet – ligesom den med avisen. Men ellers ved jeg ikke sådan 
hvad jeg sådan skal sige altså. For aldersmæssigt kan jeg slet slet ikke huske nogen. Jo altså Unicef 
er også gammelt. For jeg mener allerede at Unicef var etableret i Frihavnen – jeg er jo gammel 
ansat i Toldvæsenet og var også i København – og allerede på det tidspunkt i 1969 har den været 
der. For den var der, da jeg arbejdede i Frihavnen. Og det var blandt andet den slags artikler, som 
man havde der. Men hvornår vi har fået dem i huset her, det ved jeg ikke, for det kan jeg ikke 
huske.  
 
Rie: Men du sagde at I havde købt dem op til jul? 
 
Jens: Nu er det jo fødselsdagskort.  
 
Rie: Men det kunne også være julekort.  
 
Jens: Det kunne det nemlig, og det er måske nogen af julekortene der, at vi har haft købt. Det … det 
tør jeg ikke … nu har jeg taget den fra fordi det forekommer mig, at vi har haft nogle kort fra 
Unicef. Og det vil jeg sige sådan, det har vi haft. Det er der nok ingen … det er der ikke tvivl om, 
men det kan godt være, at det ikke har været fødselsdagskort. 
 
Rie: Det er ikke så vigtigt hvilken type kort det er. 
 
Jens: Nej det var nok det. Og den her med brystkræft. Velgørenhedsfrimærket. Der ved jeg at vi har 
haft købt nogen. Men det er jo også fordi Maria er gået så højt op i det, og hver gang vi så sådan 
noget, så skulle vi have sådan noget. Og dem tror jeg nok, at jeg købte 5 af, fordi jeg syntes det 
kunne være morsomt, at lægge dem sådan ind på bordet.  
 
Rie: Du sagde at I muligvis havde givet et gavekort som Giv en Ged. Kan du huske i hvilken 
forbindelse? 
 
Jens: Det var til jul.  
 
Rie: Det var til jul? 
 
Jens: Ja det var det helt oplagt. Det som jeg kan erindre som nu – og jeg syntes det var noget 
mærkeligt noget at få – sådan rent hypotetisk hvis jeg nu fik den - ’det ville da være noget 
mærkeligt noget’. Jeg mener ikke, jeg har fået den. Men der var nogen som … jeg mener det var 
Maria som fik den. Det var så muligvis ikke en ged, men jeg tror det var høns. Der er en hel masse 
forskellige ting. Og det er … det var derfor jeg tog den fra fordi det smager da trods alt lidt af fugl.  
 
Rie: Kan du huske hvad du tænkte om det, da Maria fik sådan et gavekort? 
 
Jens: Jeg må sige at jeg … jeg syntes det var besynderligt, som den første reaktion ikke. Fordi det 
var det jeg siger, det var da egentlig noget mærkeligt noget at få. 
 



Rie Lisbeth Andersen Kandidatafhandling om Symbolsk Forbrug af Altruistiske Produkter 

 

 
- 158 - 

Rie: Hvordan mærkeligt?   
 
Jens: Jo men jeg siger det var den første reaktion, fordi der har jeg så – det har du så nok ikke nået 
at tænke – fordi jeg sagde faktisk noget før, som måske burde lede dig ind på at jeg har ændret 
holdning. Jeg sagde en man synes om, og som man godt vil fortælle betyder noget for en. Og man 
ikke kan finde på andet at give, så kan man give sådan noget ikke. Så har man jo ligesom fået taget 
stilling … øhh … til, at det er måske ikke så mærkeligt alligevel. Men det er klart, at det er et 
fænomen, som forekommer – skal vi sige – i et bestemt … altså for en bestemt aldersklasse. For 
nogle bestemte aldersklasser formegentlig. Altså det er vel ikke noget man giver til børn. Altså nu 
er det sådan mere sådan funderende måske. For du skal ikke svare, det er mig der skal svare. 
 
Rie: Derfor siger jeg heller ikke noget. 
 
Jens: Og så langt er min tankegang ikke nået. Men vi ved jo alle sammen, at vi har vores – 
gudskelov har de fleste haft nogle bedsteforældre – og vi ved også godt, at når det så er noget med 
60 års fødselsdag og 70 års, og nogen har måske været så heldig, at have nogen som var endnu 
ældre og endda have været frisk. Og sådan en bedstefar har jeg haft – han var nu farfar, men blev 
kaldt bedstefar – og der er det rigtigt, at på et tidspunkt så er der kun én ting, at man kan købe til 
bedstefar, og det er snaps. Nu var det tilfældigvis snaps til bedstefar, men det kunne ellers også 
være rødvin eller sådan noget andet ikke. Og på et tidspunkt kommer man til, at nu er det måske så 
mange flasker snaps, at det næsten er for meget af det gode ikke. Og her kommer så selvfølgelig 
ideen om, at nå ja det er jo også … det er jo også et udtryk for, at folk har skal vi så sige ”for” 
mange penge. Nu laver jeg sådanne citationstegn i luften, for at sige ”for” mange penge. Altså for 
det … det liv jeg har gennemlevet fra min … fra jeg var dreng. Der ville sådan noget som Giv en 
Ged være fuldstændig absurd. Fordi hvis man ikke vidste hvad man skulle bruge sine penge til, så 
kunne man bare sætte dem i Sparekassen ikke. Det ville da være fuldstændig fjollet, at give sådan 
noget væk. Det er ikke fordi man ikke syntes om folk jo, det var jo ikke det, for det gjorde man lige 
så meget dengang. Men dengang var det fjollet, hvis man gjorde sådan noget. Det mener jeg ikke, 
der er tvivl om.  
 
Rie: Hvordan var det fjollet? 
 
Jens: Sådan noget brugte man jo ikke penge på vel? Dengang var penge ikke noget, man strøede om 
sig. Altså det var jo altså … sådan noget var … altså tiden var en anden. Og det er muligt at man i 
nogle – skal vi sige bedre – kredse kunne finde på sådan noget … på at gøre sådan noget. Men i en 
lille landmandsfamilie, der ville det være … der ville det være fuldstændig … der ville man ryste på 
hovedet. Og det er selvfølgelig derfor, at det er min første reaktion på det. Jeg er jo selvfølgelig ikke 
… jeg har jo ikke været landmand, for jeg endte jo med at være tolder og senere sådan skattemand. 
Men det som man lærer – og som man ligesom får som en del af ballasten i den der rygsæk, som 
man taler om – det bliver jo ved med at stikke hovedet op. Og derfor kommer sådan en som Giv en 
Ged til at virke … den virker … jeg vil sige den virker provokerende. 
 
Rie: Provokerende? 
 
Jens: Ja provokerende. Det synes jeg faktisk den gør. Provokerende på den måde at de … jamen 
provokation behøver jo ikke være negativt, men den kan godt være … jeg sagde jo, at jeg har syntes 
at det var mærkeligt, men jeg har jo også samtidig nu senere fortalt, at det der med geden er måske 
slet ikke så tosset endda. Men det er jo udtryk for, at der er da sket en udvikling. Sådan noget som 
det her ville du jo heller aldrig opleve i et fattigt land som Gambia vel. Fordi hvis der var en som 
havde nogle penge, og som ville vise en noget, så ville man gå hen og købe noget, som den 
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pågældende havde brug for. Her er det udtryk for, at den pågældende ikke har brug for noget, så 
man kan købe til ham. Og derfor er det … derfor var det også fuldstændig utænkeligt i min 
barndom at man … man ikke kunne finde på noget at købe. Så ved jeg godt at bedstefar … men det 
begyndte jo så efter den der velstandsstigning kan man jo kalde det for. Og jeg kan godt huske, at 
bedstefar blev formegentlig 75 år … han blev nemlig rigtig gammel … og han var gammel, da han 
fik far og far var også gammel, da han fik mig, så han var jo en gammel bedstefar. Og der kan jeg jo 
godt huske, at han fik en hel arsenal af flasker, der stod hele vejen hen af bordet. Og der sagde han 
’ja nu er det sådan lige i overkanten af hvad man sådan kan få brug for på et par år’. Og der er det jo 
så at … så er det jo, at så begynder disse her gavekort jo selvfølgelig at poppe op som en ide. Og jeg 
har accepteret dem, og jeg synes de er en udmærket ide. Jeg synes det er helt fint. Altså at der er 
nogen som … fordi … fordi det er klart at det betinger, at man tror på dem. At pengene kommer det 
rigtige sted hen. Og det ved vi også godt … det har vi snakket om før, at det ikke altid er at vi har 
den tillid til, at pengene bliver forvaltet som vi gerne vil have og så videre. Og det er oplagt. Altså 
jeg burde som den første være klar over, at der er ting der koster – administration – det betyder, at 
man har folk til at sende og gøre ting, som oftest skal have penge for at gøre det i kraft af, at det er 
arbejdskraft. Altså at de … det koster noget at spise, og det gør det også for dem, som gerne vil … 
dem som gerne vil hjælpe Røde Kors. Røde Kors har jo været udskældt for at have en stor 
administration – og det ved jeg ikke noget om, for det vil jeg slet ikke begynde på – de er måske 
bare mere ærlige end andre og det koster selvfølgelig. Og det tror jeg nok … det er jeg meget 
bevidst om. Men man har jo også hørt – og nu er det jo så altså … at fordi jeg kan ikke sætte nogle 
fingre på og sige at man fordi at man har fortalt om at det er sikkert bare fordi de … det er bare 
nogen, der har fundet en smart måde at lave nogle penge på. Og det tror jeg ikke. Giv en ged har jeg 
en helt klar fornemmelse af … jeg mener at det er Folkekirkens Nødhjælp … og den har man vel … 
det er i hvert fald en af dem, som jeg har et skal vi sige en stærk tillid til. Og det tror jeg er måske 
også lidt fordi man har en fornemmelse af, at vi kender nogen af de folk som - ikke helt personligt, 
men alligevel har vi set dem. Og der har været nogle … det er jo ofte nogen som har tilknytning til 
… til kirker, og dermed er det ofte nogen, man måske har haft en chance for at kunne høre eller se. I 
hvert fald vil jeg sige, det tror jeg både gælder Maria og mig, at vi er temmelig sikre på at 
Folkekirkens Nødhjælp er en af dem som vi … som vi er sikre på. Som vi er trygge ved, og som vi 
tror – altså Maria tror at de bruger mindre i administration. Det vil jeg ikke sige, men det er en af 
dem som jeg har en eller anden fornemmelse af at de … at det er folk som … som mener noget med 
nødhjælpen. Det tror jeg selvfølgelig også at Røde Kors har, for ellers ville jeg … det ville være 
noget mærkeligt noget. Så ved jeg ikke hvad jeg skal sige.      
 
Rie: Vi mangler at tale om armbåndene fra Hjerteforeningen og Støt Brysterne. Du sagde at det ikke 
var nogen du selv kunne finde på at købe eller gå med, men du har alligevel taget dem ud? 
 
Jens: Ja for det ved jeg. For Støt Brysterne er fordi Maria er lokalformand for Støt Brysterne. I 
Kræftens Bekæmpelse – tror jeg nok – har man taget nogen bestemte kræftkategorier ud – for 
eksempel tror jeg, at det et år var prostatakræft – og så er der andre ting. Og brystkræften har jo 
været på, skal vi sige formegentlig flere omgange. Jeg synes da den har været på i rigtig lang tid, 
men det er nok ikke helt tilfældet. Men den har nok været på de sidste 3 år vil jeg tro. Og derfor har 
jeg selvfølgelig set det og så har vi den. Altså der hvor jeg kan sige det helt positivt eller helt klart. 
For det kender jeg til for jeg har betalt en hel masse regninger. Fordi Maria bestiller de der [Jens 
peger på billedkortet med armbåndet fra Støt Brysterne] og Maria er selvfølgelig – nu er jeg nok … 
nej det er jeg så ikke nødvendigvis selvfølgelig, men alligevel når man kender – og Maria har en 
meget meget stor omgangskreds – og en del af dem er jo omgangskreds og er jo på en eller anden 
måde folk man kender … det er det vel … men altså en hel masse som hun kender i kraft af sit 
arbejde og hendes spejderlederskab og så videre og så videre. Og det er jo meget tit kvinder, og det 
er jo dem der får brystkræft, og det er jo det det henvender sig til. Og derfor har Maria – og jeg tror 
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ikke at jeg fornærmer hende, når jeg siger det – at det har været et hjertebarn for hende. Og derfor 
har vi købt … Maria har købt alle mulige … lige så snart æsken med de der armbånd var tom, så 
bestilte Maria en ny og så kom regningen til mig. Jeg får pengene senere, så det er ikke sådan, at jeg 
betaler dem, men det gør jeg sådan fysisk i første omgang, og har så et udlæg og siger ’hvad er nu 
det her for noget?’ for man betaler jo ikke bare sådan lige uden videre. Det er fordi jeg betaler alt 
det der, der kører ud af huset. Og det er praktisk og det er meget smart. Så er Maria også fri for at 
rende på posthuset. Så derfor ved jeg det helt positivt, og jeg synes faktisk, at det er en god ide. Nu 
er det sådan at mine smykker vil højst beløbe sig til min vielsesring, og det vil jeg nærmest 
nødtvunget – og det er det selvfølgelig ikke, for jeg har ikke noget imod at gå med den – men fordi 
det for mange mænd kan være risikobetonet at gå med sådan noget på fingrene ikke … som 
håndværker. Mange håndværkere tager jo deres vielsesring af. Og nu har mit job så ikke betydet, at 
jeg har haft den risiko, så den har fået lov til at sidde der rigtig længe kan du se. Men ellers vil jeg 
sige, at det er det eneste jeg vil gå med af smykker. Jeg føler mig … jeg føler mig en lille smule 
latterligt hvis jeg skulle gå med sådan noget. 
 
Rie: Latterlig? 
 
Jens: Ja 
 
Rie: Hvordan latterlig? 
 
Jens: Ja altså det jo … sådan skulle gøre sig til på en eller anden måde ikke. Jeg havde det også 
svært med min vielsesring de første år. Jeg kan godt huske det, at jeg sådan skyndte mig at sådan – 
bom bom – [Jens gemmer hånden med vielsesringen under den anden hånd for at indikere at han 
ikke havde lyst til at den skulle kunne ses] ja det gjorde jeg. Det var ikke - ja nu sidder jeg og 
gemmer hånden, det kan du jo ikke se på optagelsen senere. Det kan jeg ikke forklare dig 
anderledes end at jeg synes … jeg synes ikke at det er noget som … altså … jeg kan ikke sige, at 
jeg synes mænd generelt er latterlige, fordi de går med smykker. Det kan jeg ikke. Det må de sådan 
set selv om. Men det er klart nok, at når jeg alligevel siger det, så er det nok fordi, at det gør jeg 
måske nok alligevel en lille smule ikke. Altså sådan for det skal mænd ikke gøre. Og det er 
formegentlig noget der er omme i den der berømte rygsæk, som man bærer rundt på. Der er mænd 
hvor jeg har sagt - nå ja det behøver jeg jo ikke sætte navne på, for jeg kan ikke huske hvad han 
hed, men der var en sagfører, som jeg i professionelt øjemed har haft nogle møder med. Og han gik 
med smykker. Også med guld og alt muligt sådan tingeltangel. Og når man lærte manden at kende, 
så var det i orden. På en eller anden måde var han også en rar mand. Altså sådan man skulle ikke 
tage fejl altså, han vidste godt hvad det drejede sig om – han var jurist. Jeg vil så sige, at han var så 
… han var så … han var nok homoseksuel vil jeg sige, men det gjorde jo ikke noget vel. For det 
behøver man ikke … for det ligger … ja nu har jeg nok ramt noget som jeg måske har lidt 
problemer med at sige, fordi jeg har ikke noget imod – altså folk må have deres seksuelle opfattelse 
som de vil – og det mener jeg helt helt ærligt. Jeg har ikke … faktisk kan jeg kun sige, at de 
homoseksuelle mænd jeg har kendt – og for den sags skyld også kvinder – de har været nogle meget 
behagelige mennesker. Absolut. Altså faktisk vil jeg sige mange gange venligere end de der 
machomænd, som man nogen gange kan komme ud for ikke. Altså, så det har ikke noget med det at 
gøre. For der må jeg sige, dem kan jeg måske godt forstå, at det kan være interessant med disse 
armbånd, men det er det altså ikke for mig. Nu ved jeg ikke om jeg skal sige mere for det er jo ikke 
noget jeg i den forstand gør mig klart vel. Det er et eller andet der sådan – bom bom – og det er ikke 
sådan at jeg per automatik tænker ’nå der er en mand med sådan et armbånd, nå han er nok ikke til 
damer’. Nej det er det ikke. Og den der med Hjerteforeningen, jeg ved at der har været et eller andet 
med det i familien. Det er ikke noget jeg har haft noget med at gøre. Altså vi er medlem af 
Hjerteforeningen og det har vi nok været i mange år. Ja for de staver nemlig mit navn forkert, så det 
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er derfor jeg ved det. Ja så her man ’nå ja, men det har de jo ikke fået noget af vide om’ og det er jo 
lige meget. Pengene er jo lige gode. Og den kan jeg ikke sige meget mere om, for jeg kan ikke 
huske i hvilken forbindelse … jeg kan bare huske lige så tydeligt at jeg har set armbåndet fra 
Hjerteforeningen.  
 
Rie: Så I støtter Hjerteforeningen som medlem? 
 
Jens: Ja som medlem. Ligesom man gør med Kræftens Bekæmpelse og hvad man sådan er medlem 
af. For Kofoeds Skole er man jo ikke sådan på den måde medlem af. Der støtter man jo med et 
beløb som man synes. Der kommer et girokort … et blankt girokort, og så betaler man jo, det man 
synes ikke. Og det er det samme med SOS-Børnebyerne, der er ikke … men … for nogen … for 
Kræftens Bekæmpelse tror jeg – det kan jeg ikke huske – men der nu nogen af de der foreninger, 
hvor man så har sådan en meddelelse til modtager. Der kan der stå kontingent … enkelt person 
kontingent … og så mit bidrag eller sådan et eller andet ekstra ikke. Og så kan man godt skrive 
mere på nedenunder. Men hvis man skal være medlem, så skal man betale et eller andet 100-110-
190 hvad det nu er.  
 
Rie: Jeg fik også indtrykket af at I var medlem af Folkekirkens Nødhjælp? 
 
Jens: Nej vi er ikke fast medlem, men Maria samler ind for dem. Ja Maria er med til at samle ind. 
Det gør jeg ikke. Nej jeg er ikke nogen god indsamler. Det er Maria til gengæld. Maria er en 
fantastisk  indsamler. Altså jeg ved ikke om det har noget med fremtoning at gøre eller noget med, 
men jeg samler ind – og det er klart for det er jeg næsten nødt til – til Kræftens Bekæmpelse. Og det 
burde næsten være en selvfølge. Så samler jeg også ind til Dansk Flygtningehjælp, men så vil jeg 
ikke mere.  
 
Rie: Hvordan er det en selvfølge at du samler ind til Kræftens Bekæmpelse? 
 
Jens: Det er fordi Maria er lokalformand. Og jeg kan se på dig at det behøver ikke nødvendigvis at 
være en selvfølge [Jens griner hjerteligt] og nej det er da klart, det behøver det selvfølgelig ikke 
være. Det har du jo fuldstændig ret i. Altså nu er det ikke fordi jeg er så meget under tøflen, så jeg 
kunne godt sige nej, det kunne jeg godt og jeg kunne også godt komme godt af sted med det. Jeg 
ville ikke få hug eller noget. Man kan så sige, at jeg synes også selv, det er en selvfølge. Og det har 
også noget at gøre med, at jeg så også synes at det er et godt formål. Øhh og mere er der vist ikke at 
sige om det. For … for det er jo … og så er det også lidt med at gøre at jeg kan bedre lide at samle 
ind til Kræftens Bekæmpelse end til Dansk Flygtningehjælp. Det er fordi der kan man samle mange 
flere penge ind. 
 
Rie: Til Kræftens Bekæmpelse?` 
 
Jens: Ja det er faktisk dobbelt så meget. For mit vedkommende er det dobbelt så meget. Og ruterne 
er sådan nogenlunde samme størrelse, så det er derfor vi siger at det er et spørgsmål om folks vilje 
til at give penge. Og det betyder virkelig noget. Øhh … og der er folk som siger, når man kommer 
for at samle ind til Dansk Flygtningehjælp - for det er jo nogen gange de samme ruter, fordi ruterne 
bliver jo tildelt efter, jeg var lige ved at sige, hvor gammel folk er, altså hvor svagt gående de er og 
sådan ikke. Og sådan nogle friske raske fyre som mig ikke, vi får jo nogen af de hårde ruter ikke. 
Bare ud på landevejen og der kommer man til at kende folk – det gør man sådan et sted – ude på det 
skal vi sige mere tyndt befolkede områder. Og ’nå er det dig igen, er det Kræftens Bekæmpelse 
igen?’ ’nej denne gang er det Dansk Flygtningehjælp’ ’nå samler du også ind til det, nå så får du 
ikke så meget’. Og det er helt klart, at det er der nogen der siger ’det giver vi ikke til, men når du 
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kommer med Kræftens Bekæmpelse så får du’. Sådan med det. Og det er ikke fordi jeg har noget 
imod Folkekirkens Nødhjælp, som jeg sagde før, men altså … okay der siger jeg stop. Der gider jeg 
så ikke.  
 
Rie: Okay, så giver jeg dig hele bunken med billedkort igen, men nu skal jeg have dig til at placere 
dem ud fra dette midterpunkt. Jeg laver et midterpunkt her på bordet – i form af denne Max 
Havelaar te – som skal symbolisere dig som person. Så vil jeg gerne have dig til at placere dem 
sådan at de produkter, der er ’mest dig’ skal ligge tættest på midten og dem der er ’mindst dig’ skal 
placeres længst væk. Du må gerne placere dem i rækker eller i cirkler, alt efter hvad du har lyst til, 
men billedkortene skal bare placeres i en form for skala ud fra hvor meget de er dig. Hvis der er 
nogle af produkterne der bare slet ikke er dig kan du eventuelt helt undlade at placere dem.  
  
Jens: Altså dem jeg kan identificere mig med? 
 
Rie: Netop 
 
Jens: Når jeg skal identificere mig med dem så er det klart at Max Havelaar ligger tæt på og Hus 
Forbi ligger tæt på. Det gør velgørenhedsfrimærkerne også. Støt Brysterne armbånd og ja 
armbåndet fra Hjerteforeningen ligger knap så tæt på. Og kortene fra Unicef lægger jeg tæt på og 
engangstatoveringen lægger jeg sådan i midten. Og sponsorbarnet har jeg det utrolig vanskeligt 
med. Den har jeg det meget vanskeligt med så den venter vi lige lidt med [Jens lægger billedkortet 
med sponsorbarnet ud til siden].  
 
[Stilhed mens Jens kigger kortene igennem og tænker]. 
 
Jens: Det er jo svært. Jeg kan jo godt identificere mig med den her iPod [Jens peger på billedkortet 
med Product Red iPod hvor en del af prisen går til kampen mod aids], men den har jeg også trolig 
svært ved, fordi sådan en ville jeg aldrig købe, for jeg bruger ikke de produkter her vel. Altså det er 
derfor jeg siger, ’nå jo men jeg kunne skam godt for så vidt identificere mig med dem på en eller 
anden led.’ Det kunne jeg i høj grad. Altså det der ligesom kører imod er det, at det ligesom aldrig 
er en ting der bliver aktuel i praksis.  
 
Rie: Men du identificerer dig med den?  
 
Jens: Ja 
 
Rie: Hvordan?  
 
Jens: Det er formålet. 
 
Rie: Formålet? 
 
Jens: Ja. Ja det er altså et formål, som jeg absolut synes er – altså formålet om at bekæmpe aids i 
Afrika – som man på en eller anden måde må have den dybeste respekt for, at der er nogen der vil 
gøre noget for, fordi det er jo dybt tragisk at … men så kan man … og jeg ved godt, at der er nogen 
der har den holdning at ’jamen herregud det er de jo selv skyld i’ men på den anden side set må man 
jo sige, hvis man ikke kan forestille sig nogen, der var kommet sådan af sted, så var der jo ikke 
kommet nogen nye mennesker. Altså man må jo sige, at det er en ting som i høj grad er 
menneskeligt. Og det er jo ikke for at smitte hinanden, at man går i seng med hinanden vel. Det er 
jo noget helt andet. Det er her jeg synes at det er jo tragisk. Jamen det er jo … der ligger en anden 
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dimension i aids synes jeg, end der gør i malaria. For ved malaria er man jo totalt uskyldig. Altså og 
det har ikke noget at gøre med synes jeg, det er ikke fordi man behøver at være skyldig, for det 
synes jeg slet ikke altså. Altså jeg er lige ved at sige tvært imod, for der hvor der er mange der har 
aids, så er det vel fordi de synes om hinanden. Altså det er ikke nødvendigvis tilfældet, men altså 
det kan være fordi de ikke har råd til at beskytte sig. Men den kunne godt gå hen og ligge rimelig 
tæt på. Det er ikke det samme som at jeg ville købe den. Og det samme gør sig gældende for 
mobiltelefonen [Jens peger på billedkortet med Product Red Motorola mobiltelefonen]. Det meste 
af det er jo noget jeg synes er ualmindelig gode formål. Pilgrim nøgleringen skal herover, og det 
skal den her Pandora sølvcharm også [Jens placerer billedkortene i en bunke yderst til højre længst 
væk fra midterpunktet]. Alt det der tingeltangel skal derover [Jens referer til at bunken i forvejen 
indeholder Støt Brysterne armbånd, hjertearmbånd fra Hjerteforeningen og at den i løbet af hans 
gennemgang kommer til at indeholde hjerteringen fra Hjerteforeningen, Pilgrim halskæden der 
støtter Læger Uden Grænser, aids-sløjfe manchetknapperne fra AIDS-Fondet, hjertepinen fra 
Hjerteforeningen og aids-sløjfen]. Caféen er ikke noget jeg ville opsøge, så den kommer lidt 
længere væk [Jens lægger billedkortet med Café Zusammen i bunken længst til højre]. Ja det gør 
den sgu nok. Og det er nok nogenlunde det samme med velgørenhedskoncerten [Jens peger på 
billedkortet med RoseLiv velgørenhedskoncert fra Scleroseforeningen]. Og det her er jo så en af de 
ting … Pilgrim solbrillerne dem lægger jeg her tæt på midterpunktet i kraft af, at det er … der er det 
ikke varen som sådan, men der er det formålet. At overskuddet går til Læger Uden Grænser. Men 
hvis man kunne forestille sig – sådan rent hypotetisk – at det var noget jeg godt ville bruge, ja så 
ville det være udmærket nok. Men her er det så jeg vil sige, jeg ved at jeg aldrig kommer til at bruge 
sådan nogle solbriller. Altså jeg kan slet ikke forestille mig. Ja så er det fordi jeg blev senil og ikke 
ved hvad jeg gør.  
 
[Stilhed mens Jens kigger videre i bunken]. 
 
Jens: Jeg sidder nu og kigger på Vandløbet og ser på løbsdeltagelsen, der koster 150 kr. hvor alle 
indtægter går til at forbedre vandmanglen i Afrika – det synes jeg er virkelig godt. Det synes jeg 
virkelig er rigtig rigtig godt. Og den kunne jeg godt placere meget tæt på, men det er jo ikke fordi 
jeg vil deltage, for jeg ved at jeg aldrig kommer til at løbe. I min alder vil jeg aldrig i praksis 
komme til at løbe. Altså det er jo ikke fordi … jeg har en god kondition synes jeg selv, men jeg 
kommer ikke til at løbe. Det ved jeg. Men det er et kort jeg godt kunne placere ret så tæt på 
midterpunktet, så den ligger sammen med mobiltelefonen og de der. Armani parfumen vil jeg 
selvfølgelig lægge herover, for der er noget med nogle varer som jeg ikke synes om på en eller 
anden måde. Nå jo altså der er også gummistøvlerne [Jens holder billedkortet med Product Red 
Armani parfumen i den ene hånd og billedkortet med Støt Brysterne gummistøvlerne i den anden 
hånd]. Her har vi det igen altså. Det er svært ikke, for man kan jo sikkert også få 
herregummistøvler. Det er kampen mod brystkræft, og nu altså kampen mod aids i Afrika. Men 
parfumen burde jeg jo lægge herover ikke, fordi at jeg altså ikke nogensinde køber det og aldrig vil 
begynde at bruge parfume, så ja det er klart at den skal være derovre. [Jens ender med at lægge 
billedkortet med Product Red Armani parfumen i bunken yderst til højre og billedkortet med Støt 
Brysterne gummistøvlerne i midterbunken]. Og smykkerne ligger herovre til højre [Jens lægger 
billedkortet med øreringene fra Scleroseforeningen i bunken yderst til højre længst fra hans 
midterpunkt] det vil sige at jeg aldrig ville købe dem, men det er jo ikke formålet jeg har noget 
imod. Og derfor er det jo at der ligger 3 sådan … hvordan skal jeg nu skelne, fordi det ved jeg 
faktisk ikke. For i virkeligheden … i virkeligheden kan man jo tage stort set det hele … hele vejen 
igennem og lægge dem tæt på i en stor bunke, fordi jeg sympatiserer og kan identificere mig med 
det hele [Jens samler de 3 bunker sammen til en stor bunke]. Og du kan tage dem alle sammen, også 
ofrene i Kosoko og Læger Uden Grænser. Det synes jeg i høj grad er et fantastisk stykke arbejde de 
laver. At der virkelig er nogle folk som gør noget godt. Tror jeg. Og det kan du blive ved med. 
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Unicef … og det er alting jeg kunne placere tæt på. Så i virkeligheden tror jeg næsten godt man kan 
sige [Jens afslutter ikke sætningen]. Nu er det her noget hvor man på en eller anden måde køber 
noget – stort set alt sammen er et produkt. Og jeg vil sige … det jeg støtter 5 velgørende formål det 
kan man jo stort set gøre, så kan man sige … man kunne rykke det hele ind tæt på midterpunktet og 
så lægge det ganske tæt på. Og så kommer man til dem som man har … Giv en Ged og gavebeviset 
på en sikker fødsels i Etiopien kunne måske godt ligne hinanden lidt. Det her med den sikre fødsel 
er jo det samme som Giv en Ged, så hører de jo sammen. Det er noget hvor man ikke får noget 
samtidig. De fleste af de andre er nogen hvor man får et produkt. Og de her er mere sådan diffuse 
ting. Og der er så en stor stak, som vi lægger herinde tæt på midterpunktet, hvor der ligesom er 
nogle varer sammen med … nogle produkter … forskellige slags … meget forskellige slags 
produkter. Og dem kunne jeg godt lægge meget tæt på. Jeg kan identificere mig med stort set dem 
alle sammen. Helt klart. Og også med de her gavebeviser. Det er bare noget andet end varer. Og 
også den her med sponsorbarnet. Det er jo vel ting som … man kan jo ikke andet. Og skal man 
begynde at diskutere om det er bedre at give til aids end til brystkræft? Eller til ofrene i Kosovo. Nå 
ja det er så ikke ligefrem sygdomsforebyggende på en eller anden måde. Det er Læger Uden 
Grænser. Men det er jo vel gennemgående, at alle mennesker synes, at det er vel fornuftige formål. 
For ellers ville de heller ikke være synlige. Så ville de simpelthen ikke være der. Det er derfor jeg 
tror, og det tror jeg er helt generelt, at det er lidt tilfældigt hvad man kommer til at støtte. For kræft 
har stor betydning her hos os, fordi Maria er lokalformand for Kræftens Bekæmpelse. Men det blev 
hun jo nærmest ved en tilfældighed. At det så senere fik stor betydning fordi, vores søn døde af 
kræft, det gør det jo ikke mindre væsentligt for familien her. Og derfor er det jo … derfor er det jo 
selvfølgelig klart, at kræft betyder meget her hos os. Men ellers må man jo sige, at det er formål, 
som man kan identificere sig med sådan hele vejen igennem. Ligesom hvis en eller anden fik 
malaria. Og det ved jeg ikke om der er produkter, der støtter her i landet, men det kunne der i hvert 
fald godt være i udlandet. Det ville jo være et fantastisk formål ikke. Og så er der sponsorbarnet, 
som er en god ide, jeg også synes er en rigtig udmærket ide. Altså jeg kan kun sige, at jeg kan 
identificere mig med dem alle sammen.  
 
Rie: Du placerede i starten nogle af billedkortene lidt tættere på midterpunktet end de andre [jf. 
bilag 22]. Det var da du lavede 3 bunker. Det var billedkortene med hjemløseavisen Hus Forbi, Max 
Havelaar mærkede varer, velgørenhedsfrimærkerne med Støt Brysterne, sponsorbarnet, gavebeviset 
med Giv en Ged og vist nok også de andre gavekort.  
 
Jens: Ja gavebeviserne lagde jeg lidt længere væk. 
 
Rie: Okay, men jeg tænkte mest på da du startede med at lave de 3 bunker. Og det jeg fik indtryk af 
var, at du bedst kan identificere dig med de billedkort, hvor man ikke får et fysisk produkt i hånden. 
Det virker som om, du hellere vil betale 50 øre ekstra for et velgørenhedsfrimærke eller betale en 
merpris for Max Havelaar varer, så pengene går direkte til det givne formål?  
 
Jens: Jeg kan ikke forklare dig hvorfor forskellen er der. Det ved jeg ikke. Det får du mig ikke … 
det tror jeg ikke … det tror jeg ikke at jeg kan give dig noget svar på. Fordi det er ikke noget, jeg 
har gjort mig klart. Nu kommer du lige pludselig her – og det er også helt i orden Rie, det er ikke 
ment på nogen dårlig måde – men du … du sætter mig jo i en lidt pinlig situation, for jeg har måske 
ikke gjort mig det klart. Og jeg skal komme med nogle reelle … men du kan ikke forvente at jeg 
kan forklare hvorfor.  
 
Rie: Det behøver du skam heller ikke.  
 
Jens: Og det er ikke fordi jeg er vred på dig, og du kan også godt se på mig at jeg ikke er vred. 



Rie Lisbeth Andersen Kandidatafhandling om Symbolsk Forbrug af Altruistiske Produkter 

 

 
- 165 - 

 
Rie: Det er jeg nu heller ikke i tvivl om.  
 
Jens: Nå okay, det er fint, fordi … og jeg kan også godt selv undre mig, for jeg kan ikke give en 
fornuftig forklaring på det. 
 
Rie: Jeg leder ikke efter en fornuftig forklaring … 
 
Jens: [afbryder] jo … jo jeg forlanger en fornuftig forklaring på ting. Og det kan jeg ikke give. Og 
nu ved jeg ikke, om vi skal om i den der rygsæk igen. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det er 
også muligt, at det her [Jens peger på billedkortet med Max Havelaar mærkede varer og på 
billedkortet med velgørenhedsfrimærkerne] … at der har jeg en fornemmelse af, at der får du da 
alligevel noget for pengene. Og så er der den her Hus Forbi, den har jeg jo et specielt forhold til. Og 
det har jeg også til … det har jeg faktisk også til Kofoeds Skole. Og det kan jeg heller ikke forklare. 
Når jeg ser dem, går jeg hen og køber det. De kommer ikke ret tit her i byen. Det gør jeg. Også lige 
med det samme. Og det er selv om jeg ikke kan lide tiggere. Og selv om jeg har sagt … selv om jeg 
har sagt at det jo er en … sløret måde at være tigger på. Men det er det alligevel ikke synes jeg. Det 
gør jeg altid. Der har jeg ikke noget imod det. Nej … nej det kan jeg ikke sådan. Det kan jeg ikke 
give en forklaring … nej … ikke mere sludder, for det bliver ikke til nærmere.  
 
Rie: Kan man sige at der er nogen af de produkter, som du valgte ud i starten, som du holder mere 
af end andre? 
 
Jens: Nej det tror jeg ikke. Der er ikke nogen i den forstand … det er jo … nej det synes jeg ikke. 
Der er ikke nogen, der står tættere på end andre. Det synes jeg ikke, og det er jo rigtig gode formål 
alle sammen og … og jeg tror for så vidt, at den holdning jeg har her er meget almindelig hos de 
fleste mennesker. Fordi vi har jo her i byen en datter af en cykelsmed, og hun har lavet nogle ting. 
Hun havde blandt andet været i Afrika - jeg tror det er Ghana, ja det tror jeg det er - vistnok har det 
forbindelse med noget … måske tekstilforarbejdning på en måde … vævning eller noget. Det kan 
jeg ikke huske. Og det er helt tydeligt, at hun har … folk er meget villige til at støtte. Det er 
muligvis ikke store bidrag, men dog synes jeg at folk er positive overfor hendes initiativ. Og det 
gælder jo ikke kun fordi jeg kender min egen kone, men også fordi jeg ligesom godt kan fornemme 
hvordan andre synes, og kan også se i avisen, hvor mange penge hun har fået. Det tyder på, at der 
har været en – kan man sige – offervilje. Det er derfor, at jeg tror faktisk, at folk synes, at det er da 
en god ide. Og de tror på, at pengene bliver brugt til det, som er … som der angiveligt er formålet. 
Jamen så har folk … så vil folk godt være … så vil folk gerne give. Og det … det er altså sådan set 
et spørgsmål om hvad folk tror på. Det de bliver præsenteret for. Altså tilliden til organisationen. 
Måske i virkeligheden lige så meget som det er selve formålet. Altså og det at være … sådan at 
være … øhh … nahh … føle sig rigtig god. Det at give nogle penge til et godt formål, jamen det er 
jo i virkeligheden også ligegyldigt hvad det er. Er det ikke? Altså fornemmelsen af at man har … 
altså en god fornemmelse i maven eller hvor det nu er man har den … får den fornemmelse. Altså 
det er vel ligegyldigt? Det er vel lige meget om det er Kræftens Bekæmpelse eller AIDS-Fondet 
eller noget andet kunne jeg forestille mig … eller børn i Afrika.  Og det at vel også naturligt nok. 
Og nej jeg tror ikke … nej jeg tror faktisk ikke at der er … Det er da klart at kræften vel på en eller 
anden måde betyder en del for os … men det er jo sådan noget mere … altså det er jo selvfølgelig 
Maria, der er lokalformand som sagt og det med det. Og nej ellers … nej det kan jeg ikke give 
nogen nærmere forklaring på.  
 
[Jeg fornemmer på Jens at han føler sig trængt op i en krog hvor han føler at han skal give en 
rationel forklaring på hvorfor han i starten placerede nogle af billedkortene tættere på midterpunktet 



Rie Lisbeth Andersen Kandidatafhandling om Symbolsk Forbrug af Altruistiske Produkter 

 

 
- 166 - 

end andre. Da jeg ikke leder efter rationelle forklaringer springer jeg væk fra emnet og leder ham 
ind på noget andet] 
 
Rie: Okay, så går vi til noget andet. Jeg fjerner billedkortene, fordi jeg ha r nogle udsagn, som jeg 
læser højt for dig, og så skal du bare fortælle mig hvad du kommer til at tænke på. 
 
Jens: Det som udsagnet postulerer? 
 
Rie: Ja hvad du synes om det. Det første udsagn er at ’Man køber velgørende produkter for at skabe 
en bedre verden’? 
 
Jens: [halvlang tænkepause] Hmm … hmm … neeeej den er svær. 
 
Rie: Den er svær? 
 
Jens: Ja 
 
Rie: Hvordan svær? 
 
Jens: Fordi spørgsmålet er jo eksakt, men det er det jo ikke alligevel. Jeg har på et tidspunkt før i 
interviewet sagt, at man mener at man kan gøre en lille forskel ved at købe … når man ser Max 
Havelaar … nå jo, det gør jo heller ikke noget, at det er et godt produkt. Njj … njj … når jeg så 
alligevel trækker på det, så er det jo fordi at det er jeg ikke sikker på… naaj jo altså … jeg tror nok 
folk vil sige at man gør det for at skabe en bedre verden. Og … og … og spørgsmålet er i 
virkeligheden jo … jo men det er meget vanskeligt, fordi nu er vi fremme ved den der igen med at 
have avisen liggende ovre på hjørnet af bordet. Hvor man må sige ’nå jo men man vil også gerne 
sådan lige … bom … sådan profilere sig lidt af …’ og her har man en lille klo som kommer ind og 
fortæller ’er det nu også kun derfor’ ikke … bom. Fordi jeg tror nok at … det er en bedre verden? Jo 
det er det jo nok, når man støtter Kræftens Bekæmpelse er det jo vel et udtryk for, at man ønsker en 
bedre verden. Altså en verden uden kræft … eller i hvert fald på en eller anden måde en behandling. 
Og det er derfor … en bedre verden? Det er derfor jeg siger, at det er et eksakt spørgsmål, men det 
er det ikke alligevel vel? Fordi … fordi man på en eller anden måde må sige … altså … jo men jeg 
synes, det er en bedre verden. Det er det jo, når man giver et barn en uddannelse i Afrika. Eller om 
man får født nogle børn, som ikke bliver … som altså ikke får nogle skader i forbindelse med 
fødslen nede i Etiopien. Jo det er vel en bedre verden. Det tror jeg. Så vidt tror jeg … njj … langt 
om længe er det vel fordi man godt vil give en bedre verden, men … men … men der ligger stadig 
en lille mistanke hos mig om at det kan også være at der ligger noget lidt andet. 
 
Rie: Og hvad er det andet? 
 
Jens: Ja det er sådan noget med, at man vil have sådan også gerne have en god samvittighed på en 
eller anden måde … sådan også godt lige sådan vil profilere sig selv på en eller anden måde sådan 
lidt sådan. Når man har en Max Havelaar stående ude i køkkenet – bom bom – der kommer måske 
nogen der skal lige lave kaffe til en fordi man ’kan du ikke lige gå ud og lave det kaffe’? Sådan så. 
Avisen  
der, den ligger måske lige ovre på hjørnet og så … så … altså jeg erkender blankt at det kunne jeg 
også godt forestille mig. Det vil jeg sige, det tror jeg ikke det er for mit vedkommende, men jeg 
udelukker det jo ikke. Så at det også kan have en betydning for mig. Det tror jeg måske nok … altså 
jo … på en eller anden måde. Jo jeg tror virkelig at det betyder, at man mener, at man er med til at 
skabe en bedre verden. Jo det tror jeg godt man tror … lidt sådan. Næste udsagn venligst.  
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Rie: ’Man køber velgørende produkter for at få det bedre med sig selv’? 
 
Jens: Det tror jeg er rigtigt. Ja. Helt klart. Der kommer svaret straks. Omgående. Ja det mener jeg. 
Altså en slags aflad.  
 
Rie: Aflad? 
 
Jens: Ja det tror jeg faktisk det er. Fordi man selv føler … man mange gange selv føler det godt 
selv. Og det … det har man jo her i landet ikke? Altså du har jo … selvfølgelig er der nogen der har 
det dårligt … altså Kofoeds Skole er jo ikke tilfældigt, at det er startet i Danmark vel? Det var jo 
selvfølgelig fordi der var nogen, der havde det dårligt. Men ellers må man jo sige altså … jamen jeg 
synes da … jeg synes da at Maria og jeg har et godt liv. Og det kan man godt unde andre. Altså jeg 
får ikke et dårlige liv, fordi andre også har det godt. Og … det … så det svar kom faktisk … der så 
du at svaret faktisk kom prompte. Altså og … ja det tror jeg godt at det er sådan på en eller anden 
måde sådan. Fordi man måske ikke synes man gør nok … måske. 
 
Rie: Fordi man ikke synes man gør nok? 
 
Jens: Ja 
 
Rie: Hvordan det? 
 
Jens: Ja det ved jeg ikke. Det er jo aflad er det ikke? Er det ikke det aflad betyder? At man køber sig 
noget som man egentlig godt vidste at man skulle gøre? 
 
Rie: Hvad er det man skulle gøre? 
 
Jens: Jahh … man kunne jo … nu kan jeg jo ikke blive læge uden grænser, det er jo en selvfølgelig 
[Jens griner af sit eget eksempel] for jeg er ikke læge. Men afladet for vores vedkommende kunne 
jo være at vi betaler noget til SOS-Børnebyerne i stedet for at have vores eget sponsorbarn. Så på 
den måde tror jeg det har lidt med det at gøre ikke? Altså sådan … det var noget med at have det 
bedre ikke? 
 
Rie: Jo … have det bedre med sig selv.  
 
Jens: Og det har aflad også jo. Du kan ikke vide, at vi har været til reformationsmøde i dag i 
kirkehøjskolen. Med Luther … i formiddags … det var på kirkehøjskolen. Det var om 
reformationen, og det var Luther som jo … han … det var jo ikke engang som et oprør, det var jo 
kun til diskussion. Hans berømmelige teser, som en diskussion til … en teologisk diskussion som 
han jo slog på kirkedøren ikke? Her må man sige, det var jo en diskussion af afladsvæsenet. Eller 
uvæsen som han kaldte det. Og her kommer man til … det er jo ikke … nu er det jo de synder man 
havde begået og her kommer … det kan du ikke vide. Det er derfor jeg straks falder over aflad. Og 
på en eller anden måde … man er jo ikke nødvendigvis … altså jeg tror godt man … folk vil godt 
synes at de gør noget. Fordi … jo jeg tror altså de fleste mennesker kan jo godt lide at være gode. 
Så kan man diskutere hvordan … hvorfor … hvorfor kan de nu lide at være gode? Altså det er 
selvfølgelig fordi, de synes det er en behagelig fornemmelse. Og de får et eller andet, de får en eller 
anden rar fornemmelse i maven eller hvor det nu er den sidder. Altså og det kan man så diskutere 
hvad det så er … altså om … altså om det … er det godt? Og det må sige ’ja det er vel ikke 
dårligt?’. Altså det ved jeg ikke. Jeg tror ikke jeg skal svare mere på det.  
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Rie: Okay, ’Man køber velgørende produkter for at andre skal tænke godt om en’? 
 
Jens: Det har jeg jo sagt lidt. Det kan man jo godt lidt … ja. Jeg gør det ikke alene derfor. Fordi det 
har også lidt at gøre med at man synes ’nå jo kan du gøre en lille smule, så gør vi det,’ men det 
andet har jeg jo indrømmet, at det kan da godt være medvirkende. Jo jeg er ikke helt fremmed for 
den tanke. 
 
Rie: Tror du det er afgørende for andre mennesker? 
 
Jens: For hvem det har større betydning end for mig? For det har det selvfølgelig ikke for mig vel 
[Jens siger det med et smil og griner højt bagefter]. Men ja det vil jeg ikke udelukke.  
 
Rie: Det vil du ikke udelukke? 
 
Jens: Det vil jeg ikke helt udelukke. At man spiller lidt … at organisationerne spiller lidt på at man 
kan … øhh at når man går hen mod kassen i Kvickly eller hvor man går, så kan andre som går rundt 
omkring gå og kigge ’nå han køber Max Havelaar’. Ja det vil jeg ikke udelukke. Nej. Jeg kommer 
ikke tættere. Næste sætning.  
 
Rie: Okay, ’Det gør ingen forskel om man køber velgørende eller ikke-velgørende produkter’? 
 
Jens: Jo det tror jeg det gør.  
 
Rie: Det gør det? 
 
Jens: Ja det tror jeg bestemt det gør. For faktisk … det fortæller nogen og hvem de nogen er, skal vi 
så måske nok prøve at konkretisere, men det gør, at der er nogen som på en eller anden måde … der 
må være nogen, som bemærker at Max Havelaar har en omsætning, som er et eller andet antal 
hundrede millioner eller milliarder eller hvor meget det end er på verdensplan. Det kan ikke være 
tilfældigt. Der må være nogen, der siger til sig selv, at der … der må være nogen som mener, at der 
er noget galt ikke? Så de vil støtte noget. Det tror jeg faktisk på. Det er måske naivt altså, men … 
men … men det er de naive mennesker som gør livet sandt. 
 
Rie: Hvordan?  
 
Jens: Det er der en eller andet der har sagt. Jeg ved ikke hvem det er. Men det er, at man gør noget 
på trods af, at det lyder fuldstændig fjollet. Dumt eller hvad man skal kalde det. Naivt. At være naiv 
er jo ikke nødvendigvis at være dum. Men i hvert fald så godtroende. Og så godtroende at det 
nærmer sig dumhed. Men der er det, at jeg vil sige … at der tror jeg nok det … der er [Jens afslutter 
ikke sætningen]. Altså gør det jo fordi de synes, der er noget der skal være anderledes. Ellers ville 
de jo ikke gøre det. Altså det ville jeg heller ikke. Altså nu Max Havelaar er jo helt klart, fordi vi 
tror på hvad Max Havelaar fortæller. At bønderne i Mellemamerika de får ikke det, de skal have for 
deres - nu er det jo nok ikke lige te i Mellemamerika - men hvad det måtte være … bananer for 
eksempel. Altså det er fordi det tror vi på. For når amerikanerne er blandet ind i det, så er det sgu 
nok rigtigt, at de snyder og bedrager de stakkels bønder. 
 
Rie: Hvordan det? 
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Jens: Ja det ved jeg ikke. Det er vist fordi … altså noget som … det er ikke barndomsrygsækken. 
Det er nok den … det er nok den brodne ungdom, som var mere eller mindre rød. Altså fordi det er 
næsten fordi, det er en selvfølge. Det kan ikke være anderledes. 
 
Rie: Det er en selvfølge? 
 
Jens: Ja det er det næsten tror jeg … for mange mennesker. Sådan er det sådan set også lidt for mig. 
Altså at hvis der er et amerikansk handelsfirma, som er blandet ind i det, så jeg vil ikke sige fup og 
fiduser, men så da i hvert fald, at man får det så billigt, som man overhovedet kan få det. Og det vil 
jeg … at det tror jeg også er rigtigt … altså … og jeg vil sige, jeg tror ikke at amerikanerne er en 
smule værre end alle andre, hvor der er tale om forretning. Fordi det er et spørgsmål om 
profitmaksimering. Det er det jo, og derved vil det sige, at kan man få varerne så billigt som muligt 
i … på … på råvarestadiet, jo bedre er det. Jo større profit har man mulighed for selv at opnå. Og 
det er formålet. Og der er det at jeg synes at det [Jens afslutter ikke sætningen]. Her er det 
selvfølgelig, at Max Havelaar kommer ind og tiltaler sådan en lidt socialistisk sjæl som mig. Og 
siger ’her kommer vi ind og vil godt ændre på noget som...’ – du kan godt høre, at jeg bliver en lille 
smule ophidset nu – fordi det rører ved et eller andet, som jeg kalder mit hjerteblod. Fordi … fordi 
der er … der er de folk, som ikke tror at de er naive og som nok heller ikke er det. Men som … 
mennesker som ikke er naive er kolde skiderikker efter min mening, på en eller anden måde. Fordi 
de tænker … havde jeg nær sagt. Fordi de … de er måske nok ikke så impulsive. Impulsivitet og 
naivitet hænger jo sammen. 
 
Rie: Impulsivitet og naivitet hænger sammen?  
 
Jens: Nej det gør de jo selvfølgelig ikke, for det er to forskellige ting, men … men altså hvis man er 
impulsiv, kan man nemt komme til at gøre noget, som man i virkeligheden ikke har gennemtænkt. 
Og det er naivitet vel egentlig også et udtryk for. Det er ikke fordi man er dum nødvendigvis, men 
… men godtroende. Og det betyder, at man ikke har undersøgt det tilstrækkeligt. Eller … og det … 
fordi … socialisme er altså, at fællesskabet skal have en eller anden råderet over nogle ressourcer – 
det er vel det, man kalder socialisme. Det er jo udtryk for, at man har en tro på, at hvis ikke man gør 
en indsats for at sikre en ligelig … en mere ligelig fordeling imellem mennesker, så er der nogen, 
der rager mere til sig på andres bekostning, end det er nødvendigt. Det er jo aldrig nødvendigt at 
rage til sig på andres bekostning … for det mener jeg. Men det vil det jo ofte være jo. Og det er jo 
profitmaksimeringen jo i høj grad et udtryk for. Og her er det jo så, at jeg synes, at jeg har fundet en 
fornuftig niche i Socialdemokratiet, hvor man jo ikke i den forstand går ind for socialisering. I hvert 
fald ikke i forhold til den opfattelse man har almindeligvis, at det er staten, altså samfundet som 
overtager produktionsmidlerne, og rent faktisk driver virksomhederne altså. Og fabrikker og hvad 
der måtte være og jord. Og det mener jeg ikke er nødvendigt. Det mener jeg faktisk godt, at man 
kan - overtage ejendomme. Samfundet kan godt overtage ejendomsretten til produktionsmidler uden 
at være den der driver forretningen. Altså det kunne man jo sådan set sagtens forestille sig. Og man 
kunne også godt se det næsten … i hvert fald i et vist omfang ikke? Det er jo meget svært at tale 
om, fordi man altså står med nogle … med nogle samfund, som har kaldt sig socialistiske og som jo 
nok også i virkeligheden har været det. I hvert fald har de selv troet på det. Det tror jeg virkelig man 
har i Sovjetunionen. Det tror jeg slet ikke der er nogen tvivl om. Også i Kina … og i Kina ved jeg så 
heller ikke rigtig hvordan det går, men i Sovjet gik det jo ikke så voldsomt godt. Men … men altså 
så har man på sådan forsøgsvis en slags mellemløsning, som er den såkaldte socialdemokratiske 
udvej, som jeg så synes var en måde man kunne gøre det på. Og jeg kan ikke påstå, at jeg på nogen 
måde har følt mig som en af dem, der er blevet udnyttet. Altså på anden måde end at jeg føler jeg 
har betalt mere i skat end jeg skulle i forhold til andre, fordi jeg var lønmodtager. Men nu bliver det 
jo pludselig politik og det var jo ikke det der var tale om vel Rie? 
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Rie: Det er helt fint bare fortsæt. 
 
Jens: Men for mig hænger det jo klart sammen. Og jeg tror faktisk også at når jeg … nej jeg ved 
ikke … jeg ved ikke hvor meget andre støtter af forskellige ting, men meget langt hen af vejen tror 
jeg faktisk at mange som - helt ærligt så tror jeg, at Socialdemokrater er mere velvilligt indstillet 
overfor velgørende ting, end folk der stemmer på Dansk Folkeparti. Men det er kun noget jeg tror, 
det er jo ikke noget, man kan påvise, og det er heller ikke nødvendigvis rigtigt. Det er klart, at 
velgørende foreninger kan godt ligne almisser en lille smule, og her kommer vi over til et område, 
som er meget vanskeligt efter min mening, fordi almisser har jo en … det lyder grimt, fordi det er 
noget man giver til nogen fordi det er man næsten nødt til. Og sådan kan jeg også godt føle det en 
lille smule i forhold til de velgørende foreninger. I hvert nogen af dem. Ikke Kræftens Bekæmpelse 
og de deciderede sygdomsbekæmpende organisationer. Men i hvert fald i et vist omfang til 
sponsorbarnet og strengt taget også - altså at det på en eller anden måde er en slags almisse. Altså 
lidt aflad, som vi snakkede om før. Altså jeg ved godt at det … det er ikke, men altså almisser er 
noget man giver til nogen som … som engang imellem - altså til jul fik jo Maren i Kæret en stribe 
flæsk måske. Og så måtte hun ellers klare sig resten af året. Og så var der ikke lige nogen der 
tænkte på, at hun også skulle betale for at bo i sit hus. For det er alt for meget på en eller anden 
måde. Og jeg mener på en eller anden måde, at det hænger sammen. Og det hænger sammen til den 
holdning, jeg har til de ting der. Det tror jeg på altså. At det er det at være en socialdemokrat. Altså 
sådan en rigtig politisk erklæring måske til sidst eller hvornår det måtte blive. Det er så her jeg siger 
at for mit vedkommende, der er det at være en god Socialdemokrat – er en livsholdning! Værsgo 
nyt spørgsmål.  
 
Rie: Jeg vil lige tilbage til … 
 
Jens: [afbryder] Nyt udsagn.  
 
Rie: Nej jeg har ikke flere udsagn, men jeg vil godt lige have dig til at uddybe det du sagde med at 
en Socialdemokrat er mere villig til at købe velgørende produkter end en der stemmer på Dansk 
Folkeparti? 
 
Jens: Jamen jeg skyndte mig at sige at det måske ikke … at det måske nok er noget jeg bilder mig 
ind.  
 
Rie: Jeg vil nu gerne have dig til at uddybe den alligevel? 
 
Jens: Vil du det? [Jens griner højt og hjerteligt]. Nej men det er jo … jeg vil jo nødigt citeres for det 
… sådan set så. Nå jeg er jo ikke medlem af Dansk Folkeparti, fordi de folk må da virkelig … de 
må jo da virkelig kunne finde ud af at gøre noget selv. Det er sådan den opfattelse jeg har af Dansk 
Folkeparti. Og det er måske formegentlig en lille smule forkert. Altså det kan godt være. Men det er 
altså den holdning man giver udtryk for, synes jeg ligesom at jeg ser. I Socialdemokratiet ønsker vi 
at tage hånd … statsmagten skal tage hånd om de svageste [Jens slår sin hånd ned i bordet for at 
understrege det han siger].  
 
Rie: Ja? 
 
Jens: Og det er ikke altså hvad de siger … jo det siger Dansk Folkeparti formegentlig også. Men vi 
mener jo altså … Socialdemokraterne mener, at Dansk Folkeparti ikke gør det i praksis.  
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Rie: Okay 
 
Jens: Og jeg … og det kan jeg jo godt sådan et eller andet sted erkende, at hvis vi tager sådan hver 
enkelt udsagn man ser … så … det er jo … det er jo ikke … Dansk Folkeparti er jo et af de største 
arbejderpartier i landet. Og derfor er det udtryk for, at der på en eller anden måde må de tale til 
nogen. Nu går vi ligesom ud fra at arbejdere er dem som … som måske nok … det er ikke de mest 
velstillede vel? Men sådan heller ikke nødvendigvis de, som er dårligst stillede. Og i øvrigt slet ikke 
i vore dage. Derfor kommer man … derfor kommer man sådan til at [Jens afslutter ikke sin 
sætning]. Jeg har den opfattelse måske, at de arbejderstemmer, som Dansk Folkeparti får, det er 
dem som ikke … jeg havde nær sagt, at det sgu er de folk, som ikke gør sig klart rigtigt, hvad det er 
det drejer sig om i politik. Og det er klart, at jeg siger det, for jeg er Socialdemokrat ikke? Nu ved 
jeg ikke om jeg udtrykker mig tilstrækkelig floromvundet til, at du ikke kan forstå det, men det er jo 
… det er jo meget langt … for jeg mener jo, at det gør en forskel, hvilket politisk styre man har. Og 
nu prøver jeg måske nok at kigge lidt ud over Danmarks grænser, fordi der var jo en dansk 
politikker der hed Frode Jacobsen. Han var modstandsmand, og han sagde ’det er såmænd 
ligegyldigt hvilket politisk parti der har statsmagten her i Danmark – bare at det er et politisk 
ansvarligt parti’ – og dem som han tænkte på, som ikke var politisk ansvarlige, det var 
Fremskridtspartiet på daværende tidspunkt. Og så vidt kan jeg godt følge ham meget langt hen af 
vejen. Jeg er selvfølgelig ikke helt enig, for jeg mener ikke det er helt ligegyldigt. Jeg mener også at 
sygehusdebatten er et udtryk for at der er nogen der af politisk vej har fået … har fået det 
manipuleret herhen, hvor vi står i dag. Og derfor mener jeg også, at det betyder virkelig meget … 
det er ikke ligegyldigt, om man har nogen folk, som har sat sig sammen og er blevet enige om, at vi 
vil støtte de svage. Og forsøger at holde hinanden fast på det standpunkt. Hvorimod at jeg mener, at 
jeg ikke hører til i den kliche, hvor man forsøger at støtte nogle folk, som skal maksimere deres 
profit. Det er ikke der jeg hører hjemme, og jeg mener heller ikke, at det er heldigt for de svage. Og 
jeg mener faktisk heller ikke, at det er heldigt for dem der mener, at de skal maksimere deres profit. 
At de skal have støtte politisk. Men det er jo selvfølgelig det oprindelige Konservative … for sådan 
er de formegentlig ikke mere. Tror jeg ikke. Det er jo ikke mit parti. Jeg tror, at jeg svaret hvad jeg 
kunne.  
 
Rie: Okay, så går vi over til noget helt andet. Hvis du sådan skulle beskrive den typiske forbruger af 
velgørende produkter, hvordan ville du så beskrive vedkommende? 
 
Jens: Ja … jeg har jo været lidt inde på det. At han måske er Socialdemokrat i højere grad end så 
mange andre. Det betyder formegentlig også at han … hun … [Jens holder en halvlang tænkepause] 
og nu siger jeg noget, der lige popper op. Hun – måske i højere grad end mænd – måske. Jo det tror 
jeg. Jeg tror faktisk, der er flere kvinder, der er velgørende end mænd. Jeg har ikke noget at have 
det i, men det tror jeg. Og jeg tror faktisk også, at der er rigtig mange - skal vi sige hvis man skal 
inddele samfundet, så der er overklasse, middelklasse og så underklasse. Og det er sådan en meget 
grov inddeling, og hvor hører man til i det hele taget, men altså man kan sige sådan lagdeling. Jeg 
tror faktisk også, der er mange kvinder, der ligger oppe i toppen af kransekagen, som er meget 
velgørende. Det er der nok også en del mænd, der ligger i toppen der er, men dog nok ikke nær så 
meget som kvinderne. Så har vi så midterlaget, og der tror jeg i virkeligheden også, at det er helt 
karakteristisk, at for middelklassen er det i langt højere grad kvinderne, som spytter i bøssen. Det 
tror jeg. Det tror jeg det er. Det tror jeg på. 
 
Rie: Hvordan kan det være? 
 
Jens: Det ved jeg ikke. Og jeg ved heller ikke, om det er rigtigt. For her i huset er det ikke 
nødvendigvis tilfældet. Hvis … og måske alligevel en lille smule. Måske er jeg påvirket af min 
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kone. Altså jo jeg tror faktisk, at det er kvindernes skyld, at vi har så mange af de gode velgørende 
foreninger. De ligger der [Jens peger på bunken med billedkort, som ligger ude til siden], de er over 
det hele. Jo det tror jeg, for jeg sidder og stirrer ud i luften … ligesom om det har jeg ikke tænkt på 
før. Den tanke kom, da jeg kom til at sige han hun … ja det er da nok mere kvinder end mænd. Nu 
skal vi ikke fokusere mere på det, men er det håndværkere vi skal snakke om? 
 
Rie: Det kommer an på hvordan du vil beskrive den typiske forbruger af velgørende produkter. 
 
Jens: Hvis vi tager … 1 milliard, det er det jo ikke, skal vi så tage 100 millioner til de velgørende 
foreninger på overmod … der kommer selvfølgelig formegentlig den … 1 procent kommer 
formegentlig fra overklassen og 1 procent fra de ganske svage og resten fra middelklassen.  
 
Rie: Resten fra middelklassen?  
 
Jens: Ja det vil jeg tror … det vil jeg tro. Nu er det jo et ret bredt spektre ikke. Altså nu tager vi det 
absolut yderste, og så kan vi begynde at inddele de der 98 procent i – og det tør jeg næsten ikke. Det 
ved jeg ikke, men jeg tror man bliver overrasket. Jeg tror, der er en meget stor procentandel, som 
kommer fra dem, hvor man ikke forventer det. Altså de lidt mindre bemidlede. 
 
Rie: De lidt mindre bemidlede? 
 
Jens: Ja! Jeg tror faktisk også, der kommer mange penge i de velgørende foreninger fra 
folkepensionister. Det tror jeg. Og sådan hvis man taler procentvis, så er det langt mere. Altså 
procentvis er måske lidt mere interessant, sådan hvor det kommer fra. Altså lad os forestille os, at vi 
har en mand som … eller en husstand, for nu sådan at være fuldstændig intetkøn, øhhh med en … 
med en årsindkomst på 500.000 kr. Hvis de betaler … ahhh … hvad skal man sige, hvis de betaler 1 
procent hvor meget betaler de så Rie? 500.000 så betaler de … så betaler de jo … så betaler de jo 
5000 kr. om året. Nu skal vi lige skrive her … må jeg godt skrive her? [Jens tager en blyant og 
peger på hjemløseavisen Hus Forbi] 
 
Rie: Ja endelig. 
 
Jens: 500.000 … 1 procent … en to tre … det er den der. Det bliver 5000 kr. om året. Og det er der 
ikke mange der gør. 
 
Rie: Det er der ikke mange der gør? 
 
Jens: Nej. Hvis vi så tager en som har en husstandsindkomst på … hvad skal vi sige for et par 
folkepensionister … de har en husstandsindkomst på 100.000 kr. Ahhh de har måske lidt mere … 
ikke meget … tager vi bare en på 100.000 kr. det kan også være en enlig. Hvad siger vi de bruger? 1 
procent det er 1000 kr. Det kunne de sagtens bruge. Det vil sige, at det formegentlig er de mindre 
bemidlede, som betaler langt den største procentandel, sådan i hvert fald set i forhold til deres 
indkomst. Og her kommer vi så til 1 procent af nationalproduktet … fra staterne ikke. Hvad er 1 
procent af det danske nationalprodukt, hvis vi sammenligner med Albaniens nationalprodukt? Den 
er væsentlig større, men vi har også råd til at betale noget mere. Og det er jo … ja var det svar nok 
tror du? Det er jo dig der skal sige tak, eller nu får jeg ikke mere nyttigt ud af ham.  
 
Rie: Det er jo ikke sådan jeg ser på det. Der er ikke noget rigtigt eller forkert svar eller et nyttigt 
svar. Jeg vil bare gerne høre, det du vil fortælle mig. Men lad os gå tilbage til, at du sagde, det i høj 
grad var middelklassen, der gav den største procentandel? 
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Jens: Og det er det jo ikke, for det er jo ikke nødvendigvis … for 500.000 er mange penge ikke, og 
det betyder altså også at de har jo - det er vel stadigvæk middelklassen, når man har 500.000 som 
husstandsindkomst. Og jeg vil endda nok sige, at det ikke er den højeste ende af middelklassen. 
Men sådan lidt over middel. Og der findes rigtig mange, der findes rigtig rigtig mange i det lag der, 
fra de der 6-700.000 til 4-500.000. Der er rigtig rigtig rigtig mange mennesker. Og det er det der 
batter. Det er de mange folk. Men så kan man sige, at der på et tidspunkt var mange 
folkepensionister – det er der jo nok ikke mere rigtig – men der tror jeg også, at der er mange af de 
som er … som er lidt mere, sådan nogle som Maria og mig, som ikke er … som nok er 
folkepensionister, men som er det på laveste sats i hvert fald for mit vedkommende jo [Jens 
refererer formegentlig til, at han har en tjenestemandspension og derved ikke får særlig meget i 
folkepension]. Jeg tror der mange, der sådan har styr på økonomien, der sådan lidt … er sådan lidt 
gelassen med hvad det angår ’nå ja vi har det godt … nå ja herregud … vi har råd til det, og vi har 
ikke så mange børnebørn og sådan de får nok hvad de skal have’. Man skal jo heller ikke forkæle 
dem for meget. Slet ikke med penge. Og det gælder jo især for mit vedkommende. Fordi jeg jo 
kommer fra et hjem, hvor penge det var noget, man så engang imellem. Og når man fik 
lommepenge, så gik man ind i Sparekassen og satte dem i sparekassebøssen ikke. Det var næsten 
sådan, at jeg skulle komme og præsentere bogen for Far. Og ’her kan du se, jeg har sat dem ind’ og 
det gør, at man får et andet forhold til det. Og på en eller anden led, så bliver de der jo lidt … øhh 
neutrale … der er et eller andet, man slipper jo ikke helt de der … den der holdning man har til 
sådan nogle ting som penge. Derfor er det jo [Jens afslutter ikke sætningen]. Så ja det sagde min 
svigermor også. Hun var folkepensionist og svigerfar var også – han var taxavognmand, så han 
havde også kun folkepension, da det var holdt op. Og de havde aldrig haft så mange penge syntes 
de, som da de blev folkepensionister. Og de sådan – bom – hyggede sig gevaldigt, og de havde et 
godt liv – i hvert fald så længe det varede, kan man sige. Når det bliver sygdom, så er det jo ikke så 
godt. Og her tror jeg på en eller anden led at man … nej det ved jeg sgu ikke … jo det tror jeg, 
hvorfor skulle … hvorfor skulle vi være anderledes end andre. Det tror jeg sådan set ikke. Var det 
svar nok?  
 
Rie: Ja altså vi fortsætter lidt i det samme spor, for nu har du beskrevet den generelle forbruger af 
velgørende produkter, men hvis vi nu tager Max Havelaar produkter. Hvem er så den typiske 
forbruger af dem [stiller den Max Havelaar mærkede te foran Jens]? 
 
Jens: Jahh … ja det ligger jo nok, ja det ligger jo nok oppe i den øverste ende af 
forbrugerindkomsts-skalaen. Kunne jeg forestille mig. Jeg siger kun ’kunne jeg forestille mig,’ men 
jeg ved det simpelthen ikke. Jeg aner det ikke. Altså jeg synes ikke, vi er læst i den forstand, men … 
men til gengæld må man jo sige, at på nuværende tidspunkt med vores nuværende forbrug, det er 
det vi må fokusere på, for det nytter ikke noget, at fokusere på det som var for 20 år siden. Altså 
fordi vi har ikke nogen problemer. Vores forbrug er jo begrænset i kræft af vores alder. Altså fordi 
vi har så rigeligt til at dække vores fødevareforbrug. Det betyder ikke noget for os, om vi skal give 
en lille smule mere for teen eller for kaffen eller om … fordi det betyder så uendelig lidt i 
virkeligheden i forhold til vores 3 - havde jeg nær sagt - altså de muligheder vi har for at leve. Og 
det har lidt at gøre med at man siger ’nå ja – bom bom – vi har jo det vi skal have, og vi lever et 
fornuftigt liv’ og derfor kunne … det kunne måske godt være – nu er jeg ved at komme lidt ind på, 
at det måske kunne være den ældre generation. Det ved jeg ikke. Fordi, men det er så i hvert fald 
nok i højere grad de, som har mere end folkepension. Fordi de er jo … der kunne man godt 
forestille sig at … men hvis de gør sig klart hvad det drejer sig om, kunne man måske også godt 
sige ’nå jo men der kan vi købe nogen godt – det er jo også godt!’ [Jens har taget Max Havelaar 
teen i hånden mens han imiterer andre folkepensionister]. Og så støtter vi også noget fair. Så bliver 
der noget mindre til nogen andre. Sådan vil jeg ikke sige. Sådan ser jeg ikke på det, og Maria gør 
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heller ikke. Men altså det kunne man godt forestille sig. Men det har jeg ikke tænkt på, men det 
kunne man sådan set godt … jeg går ikke rundt og kigger folk i kurvene. Det gør jeg altså ikke. 
Fordi nogen gange kan jeg blive helt flov, hvis jeg opdager at der er nogen der har ’uhhha bare den 
pågældende ikke opdager at jeg lige så hvad det var hun havde købt.’  
 
Rie: Er der andre faktorer end indkomsten og alderen, der beskriver den typiske forbruger af Max 
Havelaar? 
 
[Jens siger underligt nok ikke noget]. 

 
Rie: Kunne det have noget at gøre med hvor i landet man bor? 
 
Jens: Ja det kan det måske godt. Ja … ja det kan det måske godt. Det ville jo være muligt direkte at 
konstatere på en eller anden måde ved at slå op i nogle statestikker hos Max Havelaar, og det tror 
jeg oven i købet har været vist i fjernsynet på et eller andet tidspunkt. Og det kan jo ikke nytte 
noget, at jeg sidder og prøver at huske det, for det du vil have er min vurdering af hvad jeg tror. Og 
… jeg tror ikke noget. Men jeg vil nok sige, at jeg har en tilbøjelighed til at tro at forbrugerne er 
nok procentvist større i det københavnske … nordlige område … måske også i forstadsområderne, 
altså det vil også sige københavnsområdet. Det kunne jeg godt forestille mig var større. Nu er der 
også mange flere mennesker også, men jeg mener også … jeg mener også procentvis større. Det tror 
jeg end på landet. Men jeg ved det ikke. Og jeg vil sige, hvis det er modsat, altså hvis det ikke er 
rigtig, så må jeg bare sige nå ja.  
 
Rie: Der er som sagt heller ikke noget rigtigt og forkert her, så det har ingen betydning. Men har det 
noget at sige hvilken uddannelse man har, hvilket erhverv man er i eller om man har børn eller ej? 
 
Jens: Jo jeg tror … jeg tror faktisk uddannelse spiller en vis rolle. Det er ikke noget jeg tror, det er 
ligesom noget jeg mener, at man … at jeg har fået at vide. Sådan i forskellige … læst i en avis eller 
hørt i radioen eller i fjernsynet. At der er en større tilbøjelighed blandt veluddannede. Ikke 
nødvendigvis mere velhavende men veluddannede. Det tror jeg. Og nu er det ikke fordi jeg opfatter 
mig selv som veluddannet. Fordi med veluddannet mener jeg nok akademikere, og det er jeg ikke 
jo, og det er Maria heller ikke. Men jeg er sådan en af de der - skal vi sige - som er sådan 
halvuddannet, altså … 
 
Rie: Hvad vil det sige? 
 
Jens: Ja det er jo … altså jeg har jo realeksamen ikke, og så har jeg … så kommer man ind i et 
væsen og så er man der. Det vil sige, at man … jo … der bliver jo aldrig tale om forskning for 
eksempel eller … og det behøver man heller ikke som akademiker nødvendigvis, fordi man går på 
et gymnasium og underviser børn i engelsk altså. Men sådan opfatter man jo en engelsklærer på et 
gymnasium, at han er mere veluddannet end en folkeskolelærer og i hvert fald end en tolder. Jo på 
den anden side set skal en tolder normalt kunne regne nogle ting ud ikke, og det behøver man ikke 
som landmand. Der er sket et skred selvfølgelig, fordi der er sgu ikke nogen, der ikke skal bilde mig 
ind, at man ikke har brug for en god uddannelse som landmand. Det mener jeg i høj grad. Især i 
vore dage. Og det var der sådan set også i gamle dage altså. Men … men … det er jo ikke … nu 
begynder det at blive lidt pinligt sådan på en eller anden måde. 
 
Rie: Hvordan pinligt? 
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Jens: Det ved jeg ikke altså. Man bruger jo stadig de terminologier, altså med højt uddannet og knap 
så højt uddannet altså og håndværkere hører jo ikke til … håndværkere er jo også uddannede. Og så 
er der de, som ikke har nogen uddannelse … sådan håndværksmæssig uddannelse. De er jo … som 
heller ikke er … vi er jo ikke håndværkere altså, men på en eller anden måde føler vi os lidt mere 
veluddannede end dem, som er gået ud af folkeskolen. Og her er det jo nok, at man skal sige, at det 
her produkt fra Max Havelaar … forventer jeg måske nok ikke, men det er vist noget, jeg har hørt. 
Fordi jeg kan ikke sige noget fornuftigt om det altså. Men det er måske fordomme. Men jeg tror det 
er almindeligt. Jeg tror du vil få det svar hos de fleste. Og det er måske fordomme ikke. Og det er 
man lidt flov over, fordi hvorfor skulle de ikke også gerne ville give noget? Men fordi de har 
mindre penge, fordi vi tror de er mindre tilbøjelige til … ja det kan der være noget om. For jeg har 
sagt, at jeg i virkeligheden tror, at man nok kunne finde en hel del folkepensionister, som der godt 
kunne finde på at købe Max Havelaar, selv om de i virkeligheden godt kunne tænke sig at spare lidt 
på tingene. Men så siger de så ’jo men vi vil godt give lidt mere for det her, for det er et godt 
formål, og det er også nogle gode varer, så bliver der bare lidt mindre til nogle andre ting.’ Altså for 
det er ikke for at være hovskisnovski, men jeg tror … der tror jeg simpelthen, at det er noget, jeg 
tror jeg har hørt.  
 
Rie: Okay, hvis du så skulle karakterisere den typiske forbruger af smykker hvor en del af prisen 
går til et velgørende formål, såsom øreringene fra Scleroseforeningen, fingerring fra 
Hjerteforeningen, Pilgrim halskæden fra Læger Uden Grænser og Pandora led fra Kræftens 
Bekæmpelse [lægger billedkortene af de forskellige produkter foran Jens]?   
 
Jens: I mit tilfælde er det jo klart, at jeg ville svare at det er kvinder.  
 
Rie: Det er kvinder? 
 
Jens: Ja og så er spørgsmålet hvilke kvinder? Fordi det er et spørgsmål om alder. Det er måske også 
et spørgsmål om indkomstgruppe. Og der har jeg – jeg vil sige det sådan – en måske ikke så … jeg 
mener, at mange kvinder køber formegentlig alle varerne for at ville sende et signal. Fordi 
kvinderne ved godt – jamen har jeg ikke hørt det så tit, når kvinder siger ’jamen er det ikke en 
Pilgrim halskæde den der?’ Så de ved godt hvad det er, og så får man givet udtryk for ’jeg har lige 
set at du har købt sådan en’ og den anden hun er lige … hende der bærer halskæden, hun er jo rigtig 
glad – bom bom – ’for der er en der har set, at jeg har købt sådan en.’ Altså det er en god ting at 
støtte, og det er ikke ringere af, at man viser andre det. Og det mener jeg, at de her er … og det er 
måske ikke særlig pænt, men jeg mener i høj grad, at det er den slags produkter her [Jens peger ned 
på billedkortene der ligger foran ham]. Det mener jeg i høj grad det er.  
 
Rie: Og det er ikke så ringe at andre ser det?  
 
Jens: Nej det er det ikke. Det er måske … jeg vil ikke sige det væsentligste, men i hvert fald en 
meget vigtig ting.  
 
Rie: En meget vigtig ting? 
 
Jens: Ja det mener jeg bestemt det er. Ja det mener jeg bestemt det er. Ikke at de ikke vil støtte, for 
det vil de sådan set godt. Men det er … jeg mener i høj grad at det er med … det er med til at sælge 
at … at man får sendt en besked til nogle andre. 
 
Rie: Man får sendt en besked? 
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Jens: Ja det mener jeg. Jeg mener ikke nødvendigvis, at det er for dem at de støtter.  
 
Rie: At det er hvad? 
 
Jens: For dem der køber det, er det ikke nødvendigvis det, at de støtter formålet som sådan. Det er 
det, at de få r vist, at de støtter. Ja det mener jeg sådan taget. Nå ja der er forskel, det er ikke dem 
alle. Selvfølgelig er der nogen, der synes de er pæne og sådan. Der er også nogen, der synes at Max 
Havelaar teen og lignende er nogle gode varer. Sådan vil der også være nogen der synes, at Pilgrim 
eller de andre smykker er pæne.  
 
Rie: Er det en bestemt type kvinder? 
 
Jens: Hmm … [Jens sukker mens han tænker] bestemt type kvinder … nej det kan jeg ikke … så 
godt kender jeg ikke kvinder. Nej det gør jeg ikke. Nej jeg tror ikke jeg har mere at sige til dette.  
 
Rie: Okay, hvis vi så kigger på de produkter, der er tæt forbundet med en oplevelse, såsom RoseLiv 
Velgørenhedskoncert fra Scleroseforeningen, Vandløbet fra Dansk Røde Kors hvor man skaffer rent 
vand til Afrika og Café Zusammen som Ungdommens Røde Kors har inde i København. Hvilken 
type forbrugere er det der vælger at købe disse oplevelser? 
 
Jens: Det ved jeg ikke. 
 
Rie: Det ved du ikke? 
 
Jens: Nej. 
 
Rie: Der er ingenting du forbinder med denne type produkter? 
 
Jens: Nej det ved jeg ikke.  
 
Rie: Ingen … 
 
Jens: [afbryder] Altså hvis jeg sådan skal sætte dem i forhold til mig selv, så er det eneste jeg sådan 
kunne forestille mig … det ved jeg ikke. Den der kunne da godt være interessant hvis jeg løb [Jens 
peger på billedkortet med Vandløbet fra Dansk Røde Kors], det kunne da være en meget god ting. 
Måske. Nå ja.  
 
[Jens fortsætter ikke]. 
 
Rie: Kunne det have noget at gøre med om man var mand, kvinde, ung, gammel? 
 
Jens: Nu leder du mig jo nok på et spor.  
 
Rie: Det var nu ikke for at lægge ordene i munden på dig.  
 
Jens: Nå ja man har jo nogen sådan … nogen nogen … potentielle kunder. Ja så alder og køn … 
øhh … indkomstforhold … [Jens snakker langsomt og stille indtil han kommer på en tanke og 
fortsætter højt og tydeligt]. Det er nok rigtigt. Caféen her er nok trods alt for de yngre. Det vil jeg 
tro. Nu kan man også se nogle folk på billedet ikke, og det ser ikke ud til at være oldinge altså. Og 
velgørenhedskoncerten er jo da selvfølgelig nok … ja nu er det måske nok … altså nu har vi 
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snakket meget længe, og derfor skal man måske lige have løbet ligesom vindingerne i gang igen, 
fordi det kunne jeg da måske godt forestille mig, at det var folk som var lidt ældre.  
 
Rie: Velgørenhedskoncerten er for de lidt ældre? 
 
Jens: Ja det kunne jeg nok forestille mig, sådan nogen som måske i virkeligheden har løbet før, men 
som ikke synes, de skal løbe mere. Altså de kunne godt være oppe i min aldersgruppe, så altså fra 
50 år og opefter. Og løbet er jo sådan nogle sportsfolk. Altså for man løber ikke, hvis man ikke på 
en eller anden måde er sportsidiot altså. Nej ikke idiot for det er jo sundt at løbe, men altså de som 
er ude at løbe maraton og … og ja jeg er lige ved at sige selv den inde i Dyrehaven, hvad er det den 
hedder derinde … ahh på en eller anden måde er det jo en lille smule fjollet, det må jeg jo sige, det 
synes jeg. Altså det er sikkert sundt, det er sikkert sundt og de er sammen med en hel masse andre 
tossede mennesker, og tossede mennesker kan godt lide at være sammen, og det er det samme … og 
jeg har det godt nok med det, og det må de også meget gerne. Og jeg kunne også godt selv være 
blevet det tror jeg. Jeg har jo også sagt, at naive mennesker det er nogle rigtig søde mennesker, fordi 
sådan … og det er [Jens afslutter ikke sætningen]. Jeg siger ikke, at det er dårligt. Jeg siger bare, at 
der går man virkelig op i noget. Og jeg kunne godt … nu har jeg aldrig kommet i gang med at dyrke 
sådan noget videre sport overhovedet, eller nogen som helst ting kan man sige altså. Men … men 
… men det kunne jeg godt være kommet til og være … og være løber, for det kan man godt klare 
uden at … uden at kunne se med det ene øje. Og derfor kunne det godt … men det er bare aldrig 
blevet … aldrig begyndt med og det er for sent nu tror jeg nok. Det vil sige, at de siger, at det aldrig 
er for sent. Og der kunne jeg måske også godt tænke mig sådan en … det med løbet er jo nok trods 
alt også for yngre. Og de kunne da godt til dels være sammenfaldende med dem fra caféen herovre 
[Jens peger på kortet med Café Zusammen]. Det kunne de godt. Det kunne de sikkert godt være. 
Det kunne jeg godt forstille mig, jeg er lige ved at sige sådan sportskroen. Det vil sige det er det jo 
ikke, for det der er netop ikke sportskroen, det er fordi det er det netop ikke, fordi der er nogen 
holdninger. 
 
Rie: Der er nogen holdninger? 
 
Jens: Ja i caféen.  
 
Rie: Hvordan holdninger? 
 
Jens: Der er holdninger til, at man vil støtte noget, at man vil gøre en indsats. Man mener de … de 
mener jo selv, at de gør en indsats ved det. Ellers ville man jo ikke lave det. Det er jo ikke 
profitoptimering, og det er jo for alle parter sympatisk synes jeg. Øhh altså … og derfor synes jeg, 
at det er … jeg tror … det … selv om jeg vidste, at det var … der var … at man støttede … men det 
er rigt ig, at hvis man kunne forestille sig, at hvis man så to af den slags restaurationer ved siden af 
hinanden. Og jeg havde et valg. Hvis man nu siger, at nu er man tørstig, nu skal man have en bajer, 
så ville jeg gå ind på den her. 
 
Rie: Så ville du gå ind på den velgørende? 
 
Jens: Ja det ville jeg. Også selv om jeg vidste at den var lidt dyrere måske. Ja det tror jeg. Så langt 
ville jeg godt gå. Men jeg ville nok ikke gøre det, hvis der var nogle andre alternativer. Med nogle 
andre slags folk, som jeg mente jeg passede bedre til. Jeg passer jo ikke ind i et ungdommeligt 
publikum vel. Det vil jeg ikke selv synes. Det ville jeg altså ikke … det … det … så jo hvis man 
kunne sidde og se ud over trafikken. Men de her folk … nu er det jo fordi man fokuserer på billedet 
på Zusammen, hvor man sidder og ser hvordan de virkelig kommer sammen, kommer hinanden ved 
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socialt ikke. Og det kan man jo sagtens, fordi man er … fordi man skal ind og have en øl som en 
ældre herre, men … men det gør man jo nok ikke vel. For så finder man Hviids Vinstue, som jo for 
øvrigt nok også er for unge mennesker ikke. Ja tror jeg nok. Det er det nok også i dag. Var det mon 
nok? Har jeg svaret noget som du synes du kan bruge? 
 
Rie: Ja, men jeg vil gerne høre, om der er andre ting, som du synes kan beskrive de mennesker, der 
køber disse oplevelser? Sådan uddannelsesniveau eller måske hvor man bor i landet? 
 
Jens: Jeg tror nok, at den her [Jens peger på billedkortet med RoseLiv velgørenhedskoncert fra 
Scleroseforeningen] har noget at gøre med, at det måske nok ikke er de mest veluddannede.  
 
Rie: Den typiske forbruger af velgørenhedskoncerten er ikke de veluddannede? 
 
Jens: Naaj … ja … ja det tror jeg ikke. De går ind og hører en opera og i det kongelige og sådan tror 
jeg mere. Ja det tror jeg. Men det er sådan fordomme måske.  
 
Rie: Kan man også sige noget om uddannelsesniveauet for de typiske forbrugere af Vandløbet og 
Café Zusammen? 
 
Jens: Jeg vil nok sige, at de her formegentlig er yngre. Måske endda studerende. 
 
Rie: Studerende som går på café?  
 
Jens: Måske endda studerende, som … som … det kunne jeg godt forestille mig. Eller sådan nogen 
som er nyuddannede … rimeligt nyuddannede, som er sådan indtil de der 30-35 år måske. Og det 
her er [Jens peger på billedkortet med Vandløbet fra Dansk Røde Kors]… hvad den her angår, så 
tror jeg, at det vel jo strengt taget nok også er de fleste, som driver den slags form for sport, tror jeg 
nok er noget bedre uddannede. Men det er vel også måske fordomme, måske noget man mener at 
have hørt i en radio. For hvor skulle man ellers få sådan en opfattelse fra. Det … det er måske … 
det er måske også fordi, vi ser jo her på vejen, hvem det er der løber. Og dem kender vi jo. Og det er 
jo nok ikke dem fra de socialt svagere områder af befolkningen. Det tror jeg ikke det er. Men … 
men jeg tror nemlig ikke… jeg tror hvis det er, så tror jeg i lige så høj grad, at det kunne være dem 
som kommer fra … som har et … en mindre … en lavere indkomst, som havde jeg nær sagt er 
gadefejer. Som kunne tænke sig at give til Dansk Røde Kors, hvis han ellers var løber.  
 
Rie: Ja? 
 
Jens: Fordi … fordi det tror jeg … fordi der tror jeg faktisk, at det passer godt sammen. Altså 
velgørenhed og sport passer … for min opfattelse synes jeg, at det må passe godt sammen.  
 
Rie: Hvordan passer det godt sammen?  
 
Jens: På en eller anden måde er det sådan jo noget – bom – idealistisk sådan – bom bom – noget der 
er godt ikke. 
 
Rie: Idealistisk? 
 
Jens: Ja det er det vel også. Jeg ved godt, at man driver jo sport for sin egen skyld. Men man gør det 
vel også i høj grad tror jeg, fordi man har fået af vide, at det er sundt. Det er klart, at der er nogen 
der gør det fordi, det har det godt med det. Og der er nogen, som opdager, at det faktisk er dejligt.  
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Rie: Ja? 
 
Jens: Hmm … nærmere tør jeg måske ikke, jeg skal også passe på med ikke at uddybe det, uhh for 
det kan godt være, at jeg er kommet lidt for langt ud.  
 
Rie: Det er der jo ikke noget der hedder for mig, men det er dit valg. 
 
Jens: Ja jeg tror vi stopper den her.  
 
Rie: Okay så stopper vi den her. Så er der nogen lidt dyrere accessories, såsom Pilgrim solbrillerne 
der støtter Læger Uden Grænser, Product Red Motorola mobiltelefonen der støtter kampen imod 
aids eller Product Red iPod der også støtter kampen imod aids [lægger billedkortene af de 3 
produkter foran Jens] … 
 
Jens: [afbryder] Ja det er også klart signalværdi. 
 
Rie: Det er signalværdi? 
 
Jens: Ja. 
 
Rie: Hvordan signalværdi?  
 
Jens: Det er jo ligesom ved smykkerne. ’Kan du se? Er du lige klar over hvad det er for nogle 
solbriller jeg har på?’ Og hvis der nu er sådan en … nu ved jeg, at det formegentlig er 
mandesolbriller de der, det er det nok, det ved jeg ikke om det er, men det er fuldstændig 
ligegyldigt, for det kan ligeså godt være mænd som kvinder. Altså for mig er det en mand, der 
bærer de der solbriller. Og det er sådan en, som gerne vil have, at man kan se, at det er Pilgrim de 
der. Det er jeg helt sikker på. Fuldstændig sikker på. Og det er de her også [Jens peger på 
billedkortene med Product Red iPod og Product Red Motorola mobiltelefon] fo r de er røde, og de er 
iøjefaldende. Det er tydeligt at se, at det er noget, som er anderledes. Ellers er mobiltelefoner jo grå 
… til nøds sorte. Og det er en praktisk farve - i hvert fald den grå. Der kan man ikke rigtig se, når de 
bliver nassede og beskidte sådan vel. Og det … men de der er røde, og det må helt klart være fordi, 
at man godt vil signalere noget. Nu ved jeg godt, at jeg har sagt at det kunne jeg godt finde på, hvis 
jeg skulle have en mobiltelefon, og måske godt ville sige … men jeg ville sgu ikke … jeg ville ikke 
købe den på grund af signalværdien. Og her står jeg i et dilemma.  
 
Rie: Hvilket dilemma?    
 
Jens: Ja det er, at jeg godt kunne tænke mig at støtte det formål, men det irriterer mig, at de er røde. 
 
Rie: Det irriterer dig, at de er røde? 
 
Jens: Ja hvis jeg skulle købe den. For folk behøver ikke nødvendigvis at se, at jeg støtter det formål. 
Altså mit ønske for at støtte er måske en lille smule diskret, hvis jeg skal sige det. Det tror jeg nok. 
Det tror jeg faktisk, der er mange der er. Jeg tror ikke, jeg er ene om det. Men der er andre, der er 
andre folk, som kan lide at vise at ’jeg er god!’ Og jeg tror faktisk, at der er forskel på den måde. 
Og jeg vil sige, jeg tror det her er … må være et klart … tror jeg … et smalt klientel.  
 
Rie: Et smalt klientel? 
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Jens: Ja det tror jeg bestemt det er. Jeg tror ikke, der er så mange egocentriske mennesker der … at 
der kan være et stort kundegrundlag. Det tror jeg ikke. Det tror jeg heller ikke for solbrillerne.  
 
Rie: Du sagde, at der var forskel på de mennesker, som gerne vil have et diskret forhold til deres 
velgørenhed, og så dem der gerne vil signalere det? 
 
Jens: Der er jo … nu har vi snakket om det der med … altså hvorfor man godt vil støtte, og jeg har 
sagt, at jeg godt kan lide at lægge en avis sådan – bom bom – og nu er det ikke noget med 
velgørenhed det med avisen. Det er jo rent faktisk altså, at folk skal blive overraskede ’hov nå så 
han læser Kristeligt Dagblad.’ Men jeg mener, der er jo … der er tre grunde til at købe den 
mobiltele fon. Der er selvfølgelig den at få en mobiltelefon, det er jo en grund, men der er altså 
mange andre mobiltelefoner, som formegentlig er lige så gode eller bedre, som er langt langt 
billigere. Og så er der så to grunde til. Og det er selvfølgelig, at man godt vil støtte formålet, og det 
er selvfølgelig det, der gør prisforskellen. Og så er det jo at for nogen er det … jeg skulle våge at 
påstå, at for mange af dem er det altså for at fortælle folk, at jeg støtter. Altså det er ligesom men 
smykkerne. Det er for at fortælle folk at … og her er det, at jeg vil sige, mange vil ikke bryde sig 
om … altså jeg ville ikke bryde mig om, at have sådan en altså i virkeligheden. Så vil jeg sgu 
næsten hellere gå hen og give den sådan på en eller anden måde sådan – bom bom – eller sådan … 
sådan der [Jens laver bevægelser med hånden, der indikerer, at han giver penge til nogen]. Altså 
Kofoed Skole … der er ingen andre end mig og Kofoeds Skole, der ved at … og så postbuddet 
måske. Altså og det passer fint til mig. Også det … nu det med smykkerne, det er jo fordi at … jo 
… nej … jeg vil sige at … jeg kan godt … den der med armbåndet med Støt Brysterne, der synes 
jeg … det kan jeg ligesom på en eller anden måde godt acceptere. Det er måske fordi jeg lever med 
det hver dag, og jeg kan se, at det er et rigtig godt formål og så videre. Men jeg vil stadigvæk 
selvfølgelig nok sige … jo men jeg tror det er rigtigt, så pæne er de altså heller ikke. Det er for at 
fortælle folk, at de har købt noget.  
 
Rie: Hvad er det man gerne vil fortælle? 
 
Jens: Man vil gerne fortælle folk, at man har støttet Kræftens Bekæmpelse – Støt Brysterne. Altså 
det vil man. Det er helt oplagt. Det kan der ikke være tvivl om. Fordi jeg synes sgu ikke engang, de 
er pæne altså. 
 
Rie: Hvorfor vil man gerne fortælle folk, at man støtter?  
 
Jens: Ja hvorfor? Ja altså jeg har jo ikke problemet.  
 
Rie: Hvorfor tror du, at andre godt vil fortælle, at de støtter? 
 
Jens: Jahhh altså ’se hvor god jeg er’ altså ’det skulle du også tage og gøre’ og her [Jens løfter sin 
ene pegefinger op i luften]. Her kommer man jo til noget. Nu rejser jeg også fingeren i vejret. For 
jeg kan godt høre på det jeg sagde, at her har vi jo i virkeligheden måske en undskyldning … en 
rigtig god undskyldning. 
 
Rie: En undskyldning? 
 
Jens: For at bære det. Fordi ’kan du godt se jeg støtter Kræftens Bekæmpelse – det skulle du også 
tage at gøre’ og det er jo selvfølgelig en god undskyldning for at bære det. For det er et godt formål. 
For det er det jo. Altså det er ikke formålet som sådan, at jeg har noget imod. Og nu kommer jeg lidt 



Rie Lisbeth Andersen Kandidatafhandling om Symbolsk Forbrug af Altruistiske Produkter 

 

 
- 181 - 

i strid med det jeg sagde før. Med de røde telefoner, for jeg kan godt se, at det kunne da være smart, 
at have en rød telefon og fortælle folk ’her er tilskud til aids i Afrika – det skulle du også tage at 
gøre’ … [Lang tænkepause]. Sådan har jeg ikke tænkt på det før. [Halvlang tænkepause]. Kan jeg 
sige mere? 
 
Rie: Hvad er forskellen på ’det skulle du også tage og gøre’ i forhold til ’se hvor er jeg god?’ 
 
Jens: Der er jo en … så er det jo ikke kun for at … at fortælle andre ’se hvor god jeg er.’ Det er 
også, at man godt vil støtte en sag på en eller anden måde ved at fortælle, at det gør man selv. Jo 
okay og dermed er man en sympatisk person, når man støtter et godt formål. Og … men samtidig 
ligger der jo en eller anden slags opfordring til andre - for det gør der naturligvis, kan jeg godt se. 
Og det behøver folk ikke at rette sig efter. De kan sige ’det rager da mig en papand.’ Så ved jeg 
ikke, hvad jeg skal sige mere. Men du får mig ikke til at købe dem, skal jeg lige sige. For mig rager 
det altså en papand ikke. Hvis jeg vil støtte dem, så vil jeg godt gøre det på en anden måde. Det er 
måske også lidt derfor … det får mig jo måske lidt til at gøre lidt klart, hvorfor jeg er lidt imod de 
der armbånd fra Støt Brysterne. Det er ikke fordi jeg sådan - for jeg skal nok selv finde ud af, at 
give de penge jeg godt vil give. Jeg behøver ikke at købe et armbånd. Men jeg kan godt se … jeg 
kan godt se at det er smart. 
 
Rie: Hvordan smart? 
 
Jens: Fra de velgørende foreningers side og for at få nogen til at give nogle penge. For at gå ud og 
agitere. Det er det jo, ikke? Så de videregiver budskabet. Og hvis jeg var … hvis jeg var direktør i 
sådan en af de der … nu tager jeg Arne Rolighed for jeg ved – han er en meget sympatisk mand, og 
jeg synes utrolig godt om ham – hvis nu det var ham, der havde fået den idé – det er det nok slet 
ikke – så ville jeg da være rigtig stolt. Det er da en smart idé ikke? [Jens slår sin hånd ned i bordet 
for at understrege det han siger]. Også med de der telefone r. Det er jo ikke Arne Rolighed. Men det 
er det. Det kan jeg godt se, men det rager mig en papand. 
 
Rie: Det rager dig en papand? 
 
Jens: Personligt ikke? Ja. Det tror jeg nok. Det tror jeg.  
 
Rie: Det tror du?  
 
Jens: Ja. Det tror jeg. Fordi vi bliver jo manipuleret. Rie vi bliver manipuleret ikke? Er vi altid selv 
klar over, hvad det er vi går og mener? Jeg har jo sagt til dig, at jeg tror, fordi jeg har hørt og set … 
i fjernsynet … i radioen … har læst, at det er dem i de laveste indkomstklasser, som gør et eller 
andet og gør ikke noget. Det er jo ikke fordi … hvor har jeg det fra? Det ved jeg jo slet ikke. Og det 
er derfor, jeg siger tror. Fordi … men … og det tror jeg så på. Du er intensiv, når du stirrer på den 
måde [Jens griner da han siger det og jeg kan ikke lade være med at grine lidt overrasket]. 
 
Rie: Det var nu ikke min mening at stirre.  
 
Jens: Det gør ikke noget [Jens griner hjerteligt]. Det gør ikke noget.  
 
Rie: Så nu vipper du mig helt ud af den … 
 
Jens: Det var jeg fuldstændig klar over. [Jens  griner igen hjerteligt]. Husk på at jeg har været ansat i 
Toldvæsenet og lavet momskontrol.  
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Rie: Ja jeg var nok gået lige i din fælde, hvis det var mig du skulle have undersøgt. 
 
Jens: Jeg har på en eller anden måde virket lidt på samme måde ikke. Fordi det er jo mig, der 
styrede eftersynet og det er dig, der styrer denne samtale. Du skal bare have mig til at sige noget … 
sige en hel masse ting.  
 
Rie: Jeg vil ikke sige, at jeg styrer samtalen. Jeg forsøger bare at lytte til det, du har at fortælle mig. 
Og hvis vi springer tilbage til det, og tager sådan noget som hjemløseavisen Hus Forbi og 
sponsorbørnene hos BØRNEfonden, som er sådan nogen lidt mindre synlige produkter …  
 
Jens: [afbryder] Det med Hus Forbi er der jo ikke meget signalværdi i, med mindre man kører i s-
toget. Og det er der jo heller ikke, hvis man sådan lader den ligge her vel. For hvem kommer og 
besøger mig. Der ligger Hus Forbi for enden af min bænk, hvor jeg sidder på, og der er ikke så 
mange der kommer forbi her, og dem der kommer kender mig godt og ved godt, at det kunne jeg 
måske godt finde på. Og så kan man sige, ved de så ikke også godt, at jeg kunne finde på at læse 
Kristeligt Dagblad? Jo men nu er det sådan rimelig nyt for os. Altså vi har kun holdt Kristeligt 
Dagblad om fredagen her i de sidste 4 år. Og det er sådan set et rigtig godt blad. Og så er det, at jeg 
er skide … altså jeg synes, det er sjovt for dem som kender os, at så kan de se ’hov hvad søren, 
læser du Kristeligt Dagblad? Jeg troede ikke du sådan – bom.’ Nå men det er rigtigt, det her … jeg 
ved det ikke. Jeg synes bare … jeg synes bare, det er et rigtig godt initiativ. Og jeg … jeg er 
temmelig overbevidst om, at de folk der går og sælger disse her, er folk som har brug for en 
håndsrækning. Og så kan man sige ’de 8 kr. betyder ingenting.’ Nej men det betyder noget, at de er 
kommet ud, og at de ikke drikker, når de er ude at sælge avisen for eksempel. Det betyder noget, at 
de har fået et socialt netværk, der skaber bladet Hus Forbi, og at de dermed får et netværk som - tror 
jeg på - hjælper dem, fordi de er fælles om et eller andet. Og fordi de har vist initiativ til også – nu 
er det ligesom et personligt initiativ man vil belønne – det tror jeg. Det ved jeg ikke, men … men 
fordi jeg tror på, at det er gavnligt at sådan nogen … det er jo også fulderikker jo. Det er det vel. 
Som har brug for at få noget støtte. Og nu har vi ikke snakket om, hvorfor Jeppe drikker. Altså fordi 
det … men altså folk som drikker har brug for at få en håndsrækning. Og det har en narkoman også. 
Og derfor synes jeg, det er rigtig godt. Og det er kontant her og nu. Og for … det synes jeg i høj 
grad er sympatisk, og så kan man sige ’jamen han kan jo lige gå hen og købe en håndfuld bajere,’ - 
man kan vel få 3 for 8 kr. hvis det ikke er Carlsberg og Tuborg. Ja og så er det at, man må sige at 
det … så må man sige, jamen hvis ikke at man kan … altså det … sådan et argument kan jeg ikke 
tage mig af, fordi … fordi … fordi … det gør … for selvfølgelig køber han nok en øl altså. Det gør 
han jo nok. Og det var selvfølgelig ikke meningen. Men … men derfor er det stadig en hjælp til 
ham mener jeg. For han får stadig et netværk og får stadigvæk … altså nogen at være sammen med. 
Og så længe han står på gaden, så ved han godt, at så skal han ikke stå med en bajer i hånden ikke. 
For så ved han godt, at så sælger han mindre. Og fordi der er så i hvert fald nogen, som ikke vil … 
altså at jeg måske nok vil, det er så en anden side af sagen. Men … men altså på den måde synes 
jeg, det er rigtig godt. Det synes jeg.  
 
Rie: Hvem er det der køber Hus Forbi og har et sponsorbarn hos BØRNEfonden?  
 
Jens: Jeg ved ikke om det skal i samme pulje? Fadderskaberne og Hus Forbi. Det ved jeg ikke … 
det ved jeg ikke. Men jeg tror … jeg ved det simpelthen ikke. Pyha det er svært. Det er meget svært. 
Altså fordi jeg er ikke sikker på, at man kan generalisere og sige at det er sådan nogen som mig, 
fordi hvad er jeg for en slags. Fordi det er ikke … det er sgu ikke mine kollegaer i Toldvæsenet i 
hvert fald. Ikke dem alle sammen. Det ville være naturligt at tage udgangspunkt i sine kollegaer, 
men det er klart, at der er nogen af kollegaerne der ville. Der er en af dem – Aksel – han kunne 
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måske godt finde på det. Det tror jeg sådan set godt han kunne. Det var måske lidt overraskende, 
sådan ville jeg umiddelbart tro. Jeg tror også, der er nogen der ville sige, at det var overraskende, at 
jeg gør det.  
 
Rie: Hvordan overraskende? 
 
Jens: Fordi jeg har sgu da ikke noget alkoholproblem [Jens siger sætningen ret hårdt, og jeg bliver 
en lille smule forskrækket, da han ellers hele tiden har været meget mild].  
 
Rie: Nå nej men … hvordan er det så overraskende, at Aksel køber Hus Forbi? 
 
Jens: Det ved jeg sørme heller ikke rigtig. Det er nok fordi, vi aldrig har tænkt på hinanden på den 
måde. Sådan … måske … altså … det har jeg ikke. Det er jo … til gengæld er der så nogen, som jeg 
næsten med sikkerhed vil sige – af mine kollegaer – som jeg vil sige at i hvert fald ikke køber Hus 
Forbi. Det er sådan, nu er du jo ikke kendt her i byen, så det ved du så ikke, men jeg vil sige, der er i 
hvert fald en masse Socialdemokrater, som vil købe det, og nu går der politik i den igen. Og der er 
en hel del af de … eller nogen af mine kollegaer, som jeg ved hvad der er politisk. Der er også et 
par stykker, som er Konservative – og har været i byrådet – og de vil ikke købe det. Det er jeg 
faktisk 100 % sikker på. 
 
Rie: Hvorfor ville de ikke købe Hus Forbi?  
 
Jens: Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det er åndssvagt ikke. Jeg stemmer heller ikke på dem vel. 
Det ville være naturligt, at stemme på sine kollegaer – jeg kan i øvrigt godt lide dem, det er ikke, 
fordi de er dårlige mennesker sådan set, men på en eller anden led er de, synes jeg. For jeg synes 
sgu ikke, de skal være Konservative vel? Men det er jo min opfattelse. Og der må man jo sige, okay 
jeg synes det er bedre, at de er Konservative, end de ingenting er. Det er klart. Men … men det er 
her jeg har … det vil sige, der kommer noget politik ind i det her. [Jens slår sin hånd ned i bordet 
for at understrege hvad han siger]. Jo det gør der. Det er også her – tror jeg – at vi skal adskille det 
der og det her. Knud Jensen som er min Konservative kollega, som jeg tænker på. Han kunne måske 
godt tænkes. Konen kunne måske godt få ham overtalt til et sponsorbarn [Jens peger på flyeren fra 
BØRNEfonden]. Måske. Jeg vil sige det sådan, Aksel kunne meget nemt overtales af sin kone. Det 
tror jeg bare ikke hans kone vil. Fordi jeg kender også hans kone. Jeg kender også Knuds kone. Og 
hun kunne godt ville det. Så det behøver ikke nødvendigvis være husstanden.  
 
Rie: Er det afgørende, at det er konen i husstanden, der vil støtte et sponsorbarn? 
 
Jens: Jeg tror … jeg tror i høj grad, at det er kvinder der kører på det her [Jens peger på flyeren fra 
BØRNEfonden]. Jeg tror det i høj grad er kvinder, for det har jeg så sagt før, det tror jeg i høj grad 
det er. Det tror jeg ikke nødvendigvis, det er med Hus Forbi. Der tror jeg nok, at det lige så meget er 
mænd.  
 
Rie: Hus Forbi er lige så meget mænd? 
 
Jens: Ja det tror jeg. Jeg tror faktisk … jeg tror måske endda, det er mere mænd. Men det er måske 
nok også i virkeligheden det eneste, hvor mænd er i flertal. For ellers er det kvinder. Og der tror jeg, 
at sponsoraterne i meget høj grad er kvinder.  
 
Rie: Hvordan kan det være at sponsoraterne tiltaler kvinder mere? 
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Jens: Kvinder har jo vel … kan man ikke sige per definition, jo for det er det jo. Det er dem, der 
føder børn. Det er dem der har … der er nogen, der taler om det her - hvad er det det hedder - 
omsorgsgen. Altså det er sådan et udtryk for, at man sådan … at man passer børn. Det er jo kvinder, 
der passer børn. Altså det er jo mest kvinder, der passer børn. Det er jo mest kvinder, der går i 
børnehaven og henter børnene og afleverer dem, vil jeg da mene. Altså det … jeg ved godt, at det 
har ændret sig en del, og at man tager nogle drøftelser, om det nu ikke også snart er mandens tur. 
Altså men det bliver da efter drøftelser ikke. Det er ikke noget, der nødvendigvis er selvfølgeligt. 
Men det er selvfølgeligt, at det er vor mor, der gør det. Og det tror jeg sådan set meget langt hen af 
vejen stadigvæk, at det er. Også i de unge familier, men der er det så gudskelov, at de unge kvinder 
kan slå i bordet og sige ’nu skal du …’ det mener jeg helt klart. Men jeg mener … og jeg er nemlig 
ikke sikker på … jeg er ikke sikker på, at det sådan på den måde er noget, der hænger ved. Det er 
noget som mændene gør, jeg vil næsten sige, nødtvunget. I hver enkelt situation.  
 
Rie: Nødtvunget? 
 
Jens: Ja. Det siger konen sgu, at det skal du sgu. Og det er også rimeligt. Det kan manden godt 
indse, at det er det. Det er da også Marias skyld, at vi havde vores donorbarn nede i Gambia. Maria 
har også sine egne penge ikke. Jeg ved da godt, hvad der skete, hvis jeg sagde nej. Så gjorde Maria 
det da bare selv. Så derfor [Jens griner pludseligt] kan man sige [Jens har svært ved, at holde op 
med at grine] det synes jeg også er i orden ikke. For hun har lov til, at bruge sine egne penge. Hun 
tjente også selv penge. Men hvad nu hvis, hun ikke selv tjente penge? Hvad nu hvis hun kunne – ud 
af husholdningspengene som vi var blevet enige om – kunne spare sammen til et sponsorbarn. Hvad 
havde jeg så syntes?  
 
Rie: Ja, hvad havde du syntes? 
 
Jens: Jeg er ikke sikker på, at alle mænd havde syntes, at det var i orden. Om jeg havde det 
[halvlang tænkepause], det ved jeg ikke. Jeg er påvirket af min kone ikke. Men det må jeg nok 
nødvendigvis sige, at det havde jeg nok ikke syntes, hvis det havde været sådan, at jeg var i den 
situation. Nej det tror jeg ikke jeg havde. Nej det tror jeg ikke. Fordi … fordi man påvirkes af den 
måde, som man lever ikke. Vi er påvirket af … jeg er påvirket af, at min kone har været 
udearbejdende stort set hele den tid, vi har levet sammen ikke. Altså det bliver man. Så skal man 
selvfølgelig finde ud af, at få det til at fungere. Og hvis man er et anstændigt menneske – og det tror 
jeg selv at jeg er – og det tror jeg de fleste er altså. Og derfor tror jeg også, at man ændrer sig. Men 
man slæber stadigvæk rundt på … og mændene … og nu er det da gudskelov ikke sådan at … at her 
i landet at kvinderne ligesom skal i Gambia … øhh og det går jo helt ned til børnene, det kan man jo 
se, når man kommer ud i familierne. Så springer pigerne op, selv om de kun er 5-6 år, hvis der 
kommer en eller anden lille lort til en storebror og skal lige til at have noget … et glas vand. Ud og 
hente vandet, ind igen ikke. Sådan er det jo ikke her. Og gudskelov. Det synes jeg jo nok. Men 
sådan har det måske været. Så der er da sket en udvikling. Var det for langt omkring? 
 
Rie: Nej det er helt fint. Vi bevæger os som sagt derhen, hvor du tager mig.  
 
Jens: Nå jeg tror i høj grad, at det er kvinder. Og jeg vil stadigvæk sige, at jeg har også lidt knyttet 
mig i forhold til det. Jeg tror godt, Maria har vidst det. Vi har aldrig snakket om det. Maria har 
aldrig spurgt, om vi ikke skulle have et sponsorbarn mere. Hmm … men så til gengæld har vi mere 
eller mindre stiltiende … er det blevet SOS-Børnebyerne, som vi støtter. Det har jeg såmænd ikke 
spekuleret … det har jeg måske spekuleret på, men fået sådan en - tiden er gået og sådan ikke. Ja så 
tror jeg, at vi skal sige, at det er uddebatteret.  
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[Jeg sidder med en fornemmelse af at der er noget som Jens tænker på, men som han ikke har lyst 
til at fortælle mig. Jeg har dog ingen anelse om hvad det er, så jeg ved ikke hvordan jeg skal forsøge 
at lede efter det. Senere i samtalen kommer der dog en historie frem som jeg er sikker på er den 
Jens sidder og tænker på lige nu]. 
 
Rie: Okay, vi har lige snakket om de mindre synlige velgørende produkter, men der er også nogen, 
som er mere synlige, såsom aids-sløjfen, hjertepin, hjertearmbånd eller brystkræft armbånd. 
Hvordan vil du karakterisere den typiske forbruger af disse mere synlige produkter? [Lægger de 
danske og amerikanske brystkræftarmbånd foran Jens]. 
 
Jens: Ja dem her [Jens tager fat i de danske brystkræftarmbånd] ved jeg jo noget om, hvem er - rent 
faktisk. 
 
Rie: Fortæl mig om det. 
 
Jens: For det er kvinder. Ja jeg har kun hørt kvinder købe dem. Så må man sige, det er vel egentlig 
også … det er mest dem, som jeg har oplevet sammen med Maria, som sælger dem. Men vi er da 
trods alt i Sankt Georg Gilderne, hvor der er nogle mænd. Jeg har aldrig hørt om en mand, der har 
købt sådan et Støt Brysterne armbånd. Og det tror jeg heller ikke der er. Det tror jeg ikke. Det tror 
jeg ikke. Ikke fordi jeg ikke tror der er mænd. Altså jo … jeg mener faktisk, at jeg har set en mand 
der har brugt sådan en engang. Og det er en som har … tror jeg nok det er rigtigt … nu kommer vi 
frem til det her, han vil sende en besked om ’det her har noget med Kræftens Bekæmpelse at gøre, 
det har noget med Støt Brysterne – sådan noget skulle du også tage og købe.’ Eller ’det skulle du 
også tage og støtte.’ Og det tror jeg det er. Og den måde kunne jeg også godt … nej … jeg kan godt 
forstå det. Nej jeg … jeg kan ikke overvinde mig til at bruge det. Det har jeg ligesom fortalt før. Det 
tror jeg ikke på, at jeg kan. Heller ikke selv om jeg mere har fået øjnene op for det signal, det sender 
ud og ’det skulle du tage og bruge.’ Nej det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Og det gælder 
naturligvis også de andre. Som disse her er meget neutrale [Jens har taget fat i det amerikanske 
brystkræftarmbånd]. Sådan en kan en mand sagtens bruge. Selv om den er lyserød er det jo ikke 
værre end … det er meget diskret.  
 
Rie: Men du sagde, at var kvinder der brugte denne type produkter, hvilken type kvinder er det så? 
 
Jens: Jeg tror, det er … jeg tror vel egentlig … jeg tror, i hvert fald for disse hers vedkommende 
[Jens har taget fat i de danske brystkræftarmbånd] disse her ved jeg så ikke helt så meget om [Jens 
peger på billedkortet med hjertearmbåndet fra Hjerteforeningen], men det må vel strengt taget være 
det samme. 
 
Rie: Lad os antage det. 
 
Jens: Strengt taget det samme som det der. Den der kommer ind på [Jens tager igen fat i det 
amerikanske brystkræftarmbånd] … den kommer på en eller anden måde ind på noget andet … det 
er noget andet, at have det her tror jeg nok [Jens tager sig rundt om håndleddet]. For jeg har svært 
ved at sige det. Altså fordi jeg bruger det ligesom ikke, fordi det er ligesom – bom – det er jo ikke 
mig. Men disse her [Jens holder det amerikanske brystkræftarmbånd frem igen] kunne jeg godt 
forestille mig var nemmere at bruge. Sådan en er det jo næsten – sådan en her [Jens holder fast i det 
amerikanske brystkræftarmbånd] ville jeg lettere kunne bruge end de her [Jens holder det danske 
brystkræftarmbånd frem]. Det kan jeg ikke forklare dig hvorfor. Men … og derfor tror jeg … jeg 
tror sådan en som denne her [Jens tager fat i det amerikanske brystkræftarmbånd] er vel nok med … 
mere for yngre mennesker. 
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Rie: Det amerikanske brystkræftarmbånd, der er lavet af plastik, er mere til yngre mennesker? 
 
Jens: Midaldrende. Formegentlig ikke gamle. Det tror jeg altså ikke på. Jeg tror sådan set, det bliver 
brugt af … hvis man tager dem sådan over en bred kam. De her er nok formegentlig lidt ældre 
kvinder.  
 
Rie: Hjertepinen er for ældre kvinder? 
 
Jens: Og de her er måske også nok lidt … hvis ældre kvinder bruger nogle af disse produkter, så er 
det disse her [Jens tager igen fat i de danske brystkræftarmbånd]. 
 
Rie: Så er det de danske brystkræftarmbånd fra Støt Brysterne og ikke de amerikanske 
plastikarmbånd?  
 
Jens: Nej det tror jeg ikke på. Øhh … og så ser man måske en enkelt mand bruge disse her [Jens 
holder hånden med de amerikanske brystkræftarmbånd frem]. Jeg kan ikke forestille mig, at man 
ser en mand bruge dem her [Jens peger på billedkortet med hjertepinen fra Hjerteforeningen]. Nej 
det er ligesom det … det kan jeg næsten ikke forestille mig. Det er hjertet, og så er det fordi, det 
skal sættes på tøjet. Ja altså det er ligesom … det er ligesom noget … det er måske fordi, jeg er ikke 
noget, der er ligesom … jeg synes slet ikke, jeg kan holde ud at have noget siddende på tøjet. Ikke 
engang sådan et klistermærke. Og det … og det tror jeg ikke er … det tror jeg ikke er … altså … 
sådan tror jeg, at der er mange mænd, der har det. Det tror jeg, for man får det jo, når man går på 
kursus. Og der har jeg lagt mærke til, at der er mange mænd, der kommer til at glemme at flytte 
dem, når de får en ny skjorte på næste dag ikke. ’Åhh det har jeg glemt,’ og det tror jeg ikke på. Det 
er fordi … det er med vilje, de har glemt det.  
 
Rie: Hvad er grunden til, at man glemmer det med vilje? 
 
Jens: Det ved jeg ikke. Men jeg kan ikke … jeg kan ikke … jeg kan ikke forklare dig det. Der er 
ikke nogen logisk forklaring på det. 
 
Rie: Der behøver som sagt ikke være nogen logisk forklaring på det. Men det er ubehageligt eller? 
 
Jens: Nej for man mærker det ikke. For det gør man jo ikke, fordi der sidder sådan en dims her og 
fortæller, hvad navn man hedder, og hvad det er sådan, at man repræsenterer. Nej men jeg ved det 
ikke. Det kan jeg ikke forklare. Det kan jeg ikke svare dig på. Det ved jeg ikke. Nej.  
 
Rie: Hvad er forskellen på de meget synlige produkter, som vi lige har snakket om, og de mindre 
synlige produkter, som vi snakkede om før? 
 
Jens: Ja du har jo fortalt forskellen. De synlige og de knap så synlige.  
 
Rie: Er det den eneste forskel? 
 
Jens: Naaj det her er sygdomsbekæmpende [Jens lægger sin ene hånd på brystkræftarmbåndene] og 
det her er skal vi sige menneskelige [Jens lægger sin anden hånd flyeren fra BØRNEfonden og Hus 
Forbi]. Og de er menneskelige fordi … altså det er … er børn, som trænger til en uddannelse og et 
anstændigt liv eller et mere omstændigt liv. Og det her er, lad os kalde dem alkoholikere for nu at 
sætte en etikette på. For det er det jo ikke nødvendigvis kun. Men det er Kofoeds Skole  folk, og det 
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er nogen … nogen stakkels børn i u- lande. Og det er noget andet end sygdom. Det her er sygdom 
[Jens klapper med sin hånd på brystkræftarmbåndene], og her er det … det er noget som … det har 
jeg … det ved vi ikke om det har noget – jeg tror, at der er folk som gerne vil støtte 
sygdomsforebyggende institutioner. Altså velgørende formål som har med sygdom at gøre. 
Hvorimod at det her [Jens klapper med sin anden hånd på flyeren fra BØRNEfonden og udgaven af 
Hus Forbi], det synes de nok ikke lige er sagen. Og der er formegentlig andre, som har det omvendt. 
Og hvem er hvem. Det ved jeg ikke. 
 
Rie: Der er ikke noget der er typisk for folk der gerne vil støtte sygdomsbekæmpelse. 
 
Jens: Nej det er oplagt, at jeg med min politiske overbevisning mener, at de burde være fuldstændig 
overflødige med velgørende institutioner i form af sygdomsbekæmpende. Altså Kræftens 
Bekæmpelse og Hjerteforeningen og så videre. Men nu ved jeg godt, at i praksis - et er teori og 
noget andet er praksis. Og fordi … fordi … fordi at det er folk, som virkelig brænder og så … og 
det er også nødvendigt. Og det kan man så sige, at det er fordi samfundet ikke gør, hvad det bør 
gøre. Og det mener jeg sådan set helt klart. Og når det så er sagt, så må man sige, så er det 
selvfølgelig i orden, så derfor støtter jeg dem. Det samme kan man sige herovre [Jens klapper med 
hånden på udgaven af Hus Forbi og flyeren af BØRNEfonden]. I hvert fald et stykke af vejen. Den 
her med Hus Forbi, det er trods alt et eller andet initiativ for folk, når samfundet ikke har været i 
stand til at hjælpe. Og det er nogen som på en eller anden måde er kommet i … har fundet ud af, at 
nu skal de nok se at finde ud af at gøre noget. Der står måske nok en institution bag, men det er 
alligevel et personligt engagement i det her. Det er sponsorbarnet selvfølgelig ikke, fordi det ligger 
på en tredje ting. Men der kan man sige, at de stakkels børn kan ikke gøre noget selv. Og der er det 
fordi, at der kan samfundet - jeg havde nær sagt - det fungerer slet ikke. Og derfor er det en oplagt 
ting, at man bør hjælpe, det man synes. Altså det er jo … det synes jeg er helt klart. Og der skal 
selvfølgelig organisationer ind, for at få et fornuftigt hold på tingene. Vores var et personligt 
forhold. Det var en … øhh jeg vil sige det sådan … jamen nej det bør jeg nok ikke fortælle for det 
… det er … han øhh … Maria skulle finde ham. Hun skulle finde et sponsorbarn. Og Maria var jo 
dernede på en spejderlejr … på en påskelejr og hjælpe de gambianske spejdere med at lave en 
påskelejr. Og det var der så en hel del spejderledere her fra vores afdeling. Og vo res yngste søn var 
med – det er ikke ham, der døde af kræft – men de var dernede og det var en udmærket tur. Det var 
en fantastisk tur. Jeg var ikke med, for jeg er som sagt ikke spejder, og så synes jeg heller ikke 
sådan, at jeg skulle være i den forbindelse. Der siger Maria, at hun gerne vil et sponsorbarn, som er 
barn af en enlig mor. Og det var så en af de - kan vi sige - af de sådan – bom – så ja sådan … altså 
han var også i Sankt Georgs Gilderne og sådan et eller andet. Han havde været skoleinspektør for 
øvrigt, han har gået på Oxford tror jeg nok, og han talte fantastisk godt engelsk. Øhh og så var vi 
nede og besøge dem og drengen der. Og drengen han var vel mere eller mindre sådan … naaj han 
var da meget … det var da udmærket. Det var ikke hans skyld, at det ophørte, må jeg hellere skynde 
mig at sige. Så skulle vi jo se familien. Vi skulle jo hilse på den unge mand. Og nu er det jo at den 
her Sambo, som han hed, den her meget meget sympatiske mand. Her er det, at jeg må skynde mig 
at sige, at når jeg nu siger det, det som jeg siger, så er det ikke tilfældigt. Svindlere er nogen af de 
mest sympatiske mennesker. Ellers kan man ikke svindle. Man kan ikke snyde folk, hvis man er et 
dumt svin. Og jeg vil ikke sige, at han svindlede, for selvfølgelig har han [sponsorbarnet] fået 
penge. Jeg vil gerne skynde mig at sige at moren, hun havde et erhverv, som betegnes som verdens 
ældste. Nu er det ikke, fordi jeg er meget sådan ekspert vel, men der er altså nogen ting som … som 
kan sådan set kan sige … altså selv for mig var det fuldstændig klart at … det gør ikke noget at hun 
er prostitueret. Fordi det … jeg skal ikke dømme folk, og det er ikke min sag. Jeg vil bare sige, at 
jeg ved, at han [Sambo] har fået tjenesteydelser. Ikke også? Og så bliver jeg sur. Hvad er det der gør 
at jeg bliver sur? Det ved jeg ikke rigtigt. Jo det skal han fandeme ikke gøre vel? Det er ikke fordi, 
det er for mine penge. Mine penge, du kan godt høre det ikke. Fordi det er jo ikke det. Jeg mener 
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ikke, at det er det det drejer sig om. Men det … han skal fandeme. Her stoler vi på sådan en mand 
[Jens hamrer hånden ned i bordet mens han siger det for at understrege sin mening]. Det er i orden 
med barnet. Det er det. Man han skal sgu ikke udnytte, for det er sgu … for så er det ligesom, så må 
jeg sgu sige, at så cutter jeg og siger ’så finder vi nogle andre.’ Og det er på en eller anden måde 
synd for drengen og moren ikke? Så jeg bliver faktisk sur på Sambo. Han var jo ikke svindler på 
den måde. Altså sådan juridisk betragtet. Var han?  
 
[Lang pause hvor jeg ikke aner om jeg skal svare eller ej, da jeg ikke har lyst til at svare, men godt 
kan se at Jens forventer det. Derfor svarer jeg til sidst]. 
 
Rie: Det skal jeg ikke afgøre. 
 
Jens: Nej det skal jeg heller ikke [Jens reagerer kraftigt på mit vage svar og stemningen skifter 
meget drastisk]. Nå det var ikke meningen jeg skulle fortælle den historie. Nu ved du hvorfor vi 
ikke har et sponsorbarn mere. I hvert fald sådan for mit vedkommende.  
 
Rie: Okay vi skal snakke om noget helt andet. Jeg har taget nogle andre kort med, hvor der ikke er 
billeder på, men hvor der kun er tekst, der beskriver 3 forskellige personer. Og du skal starte med at 
læse teksten igennem på de 3 kort [lægger de 3 kort med beskrivelserne af Lasse, Ida og Julie foran 
Jens]. 
 
Jens: Ja. 
 
[Jens læser de 3 kort igennem]. 
 
Jens: Ja det er klart, at man får spørgsmålet ’Julie, Ida eller Lasse?’ men hvad vil du spørge om?  
 
Rie: Jeg vil bare gerne have dig til at overveje, hvordan du ser dig selv i forhold til disse 3 
personer? 
 
Jens: Det behøver du jo ikke spørge om. 
 
Rie: Hvis du nu alligevel skulle overveje det? 
 
Jens: Det er jo klart. [Jens slår sin ene finger hårdt ned på kortet med Lasse]. 
 
Rie: Lasse? 
 
Jens: Det er da klart. 
 
Rie: Hvordan er det klart? 
 
Jens: Det har jeg jo siddet og sagt hele tiden.  
 
Rie: Hvis du nu alligevel skulle uddybe det for mig? 
 
Jens: Det kan jeg jo ikke! Jeg har jo sagt til dig så tit, at jeg ikke kan forklare det [Jens lyder tydeligt 
irriteret. Han gider ikke trampe rundt i emnet mere]. Og det kan jeg ikke. Altså det som jeg går ind 
og vurderer på, det er ligesom så mange andre, er om jeg virkelig tror på … altså jeg accepterer, at 
der skal være et fornuftigt administrationsbidrag, fordi … for at sikre også, at det skal gå fornuftigt 
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til dernede. Og Folkekirkens Nødhjælp bliver også snydt dernede i Afrika, og hvor det ellers måtte 
være. Af andre organisationer, simpelthen fordi der var nogen som snød … eller det er det vi har 
hørt om. Men det får mig ikke til at skrotte Folkekirkens Nødhjælp, men altså det er min - det er det 
jeg vurderer på og så er det jo ellers. Jo men jeg kan godt forstå det her, og jeg kan også godt forstå 
alle de hersens mange ting, og de kan synes, at nu skal vi virkelig støtte, fordi der er nogen, der har 
gjort noget for at skaffe nogle penge, og så støtter vi det. Og det er også fint nok. Men det er det. 
Men du får mig ikke til at sige, at jeg ikke synes, at det er nok. Fordi det er ikke det. Jeg har sagt, at 
jeg vil ikke begynde - og jeg kunne til nøds finde på at bruge sådan et [Jens har igen taget fat i det 
amerikanske brystkræftarmbånd], men jeg tror ikke den er rar at gå med. Øhh og jeg kan ikke sådan 
eller sige … eller nej. 
 
Rie: Hvis du skulle vurdere de 3 personer sådan ud fra det indtryk du får af dem, hvad ville du så 
sige om dem? 
 
Jens: [lang tænkepause] Naaj jamen altså det er fordomme, som jeg også lider af, som langt de 
fleste andre. Sådan en lidt … øhh måske lidt overfladiske hende Julie. Ja og måske er Ida det knap 
så meget, fordi hun har trods alt kun 2, og det er jo noget vrøvl ikke. For altså jeg ved ikke, men 
Lasse han er helt oplagt ikke. Han støtter, ikke fordi han ønsker at blive synlig på nogen måde. 
Altså han gør det, fordi han virkelig mener, at der er et behov. Og det er oplagt, at han har råd til 
det. Ellers gjorde han det ikke. Øhh også er det jo godt nok. Altså og det kan man så sige om Ida og 
Julie, det kan da være, at de også gerne ville, men ikke har råd. Men det her har de råd til. Det kan 
man godt forestille sig. Sådan i hvert fald teoretisk. Men for mig bliver det i hvert fald kun teori. Jeg 
tror ikke på det i praksis.  
 
Rie: Du tror ikke på det i praksis? 
 
Jens: Nej det er ikke, fordi de ikke har råd til det andet. Det tror jeg ikke. 
 
Rie: Hvad er det så der gør det? 
 
Jens: Jamen det er fordi Ida godt kan lide at … jamen hun synes måske også godt, at de er pæne, 
men hun kan også godt lide at vise det. Det er altså sådan noget med ’se hvor god jeg er.’ 
 
Rie: Er det også gældende for Julie, at det er ’se hvor god jeg er’? 
 
Jens: Nej for hun kan ikke gå med alt det tingeltangel vel? 
 
Rie: Nej? 
 
Jens: Derfor er det, at jeg kommer lidt til kort. Det kan jeg godt se, og det er helt i orden Rie, at du 
sidder og smiler. 
 
Rie: Nej det var ikke sådan. Du må ikke lægge for meget i mine ansigtsudtryk [Jeg er ret overrasket 
over Jens’ reaktion, da jeg mente, jeg benyttede mig af et overrasket ansigtsudtryk, da jeg havde 
forventet, han ville svare ja til mit spørgsmål]. 
 
Jens: [smågriner lidt] Nej og jeg kan godt se, at det nogen gange kan blive lidt problemfyldt, men 
man behøver jo ikke have det alt sammen på på en gang vel? Man kan jo skifte med det fra dag til 
dag. Og så kan det godt være ’ihh nu har Julie noget andet på i dag, hvad er nu det for noget? Hanne 
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hvad er det Julie har på? Hvad var det, hun havde på i går? Nå – bom bom.’ Jeg ved det jo ikke. Det 
er jo min opfattelse af disse ting.  
 
Rie: Og det er den jeg vil høre om. 
 
Jens: Og så synes jeg også, at det er … jeg har ikke … jeg klandrer ikke Kræftens Bekæmpelse, 
Hjerteforeningen eller de andre. Tværtimod. Jeg synes det er fint, at de udnytter folks, skal vi kalde 
det svaghed. 
 
Rie: Svaghed?  
 
Jens: Ja det er det vel på en eller anden måde, når man absolut skal vise, hvor god man er ikke? Er 
det ikke? 
 
Rie: Det skal jeg ikke afgøre. 
 
Jens: Nej nej det skal jeg heller ikke.  
 
[Der er stilhed i noget tid indtil jeg indser, at Jens nok ikke har tænkt sig at sige mere]. 
 
Rie: Okay, men jeg har ikke rigtig mere. Men er der noget, du har lyst til at tilføje? 
 
Jens: Næh jeg har jo udbredt mig temmelig meget synes jeg.  
 
Rie: Ja vi har været rundt om mange spændende emner.  
 
[Jens griner lidt overbærende, som om han ikke rigtig tror på mig]. 
 
Rie: Jo jeg har skam fået mange gode ting af vide her. Så har jeg bare sådan nogle små nemme 
spørgsmål her til sidst. Jeg skal blandt andet spørge om din alder? 
 
Jens: Om et kvartal er jeg 70. Jeg er 69 og fylder den 2. marts. Så kan du selv prøve at regne ud. 
 
Rie: Jeg går ud fra, at du er gift med Maria? 
 
Jens: Ja hun er min ægteviede hustru [Jens griner, og jeg kan ikke lade være med at grine lidt med, 
nu hvor vi næsten er færdige]. 
 
Rie: Har I børn?  
 
Jens: Vi har 3. Vi har Lasse, den ældste søn og det er ham der er død af kræft. Så har vi Therese, og 
så har vi Peter.  
 
Rie: Hvilken type bolig er det i har her? 
 
Jens: Det er et en-familie-hus eller et parcelhus, og jeg mener at et parcelhus opfattes normalt som 
et et-plans-hus uden kælder. Tror jeg nok. Det var et begreb, der kom frem i 60’erne, da man 
byggede som … og det blev så til disse her typehuse. Det er et Esbjerg typehus. 
 
Rie: Så fik jeg indtrykket af, at du har arbejdet som tolder? 
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Jens: Jeg har været ansat i det Danske Toldvæsen, og det var i mindre omfang at stå og rodde i folks 
kufferter. Jeg arbejdede mere på skibene. Det vil ikke sige den direkte kontakt med skibene, men 
mere papirarbejdet. Og så var det fortoldning. Og senere blev det jo afgifter og moms. Og det er jo 
det som har været hovedformålet. Mit arbejdsområde har været moms og punktafgifter. Og så til 
sidst skat.  
 
Rie: Okay. Jamen det var alt hvad jeg havde. 
 
Jens: Ja det er vigtig så du er klar over at det er en mandsperson du interviewer. Interviewer du også 
kvinder? 
 
Rie: Ja det gør jeg også.  
 
Jens: Ja jeg tænkte på et tidspunkt over, om du ikke også skulle snakke med Maria. For Marias og 
mine holdninger er jo meget langt hen af vejen sammenfaldende.  
 
Rie: Ja så ville jeg jo ikke få så meget forskellighed måske.  
 
Jens: Nej det er rigtigt. 
 
Rie: Ja men så tror jeg ikke jeg har mere. Så jeg siger mange tak, fordi du ville bruge din tid på at 
deltage i dette interview.  
 
Jens: Jeg håber du kan få noget ud af det. Jeg håber du kan få lavet en eller anden opgave ud af det.  
 
Rie: Det tror jeg ikke bliver noget problem. Og som tak har jeg lavet en lille pakke med 
morgenmadsprodukter, som er Max Havelaar mærket, fordi jeg synes det var lidt i interviewets ånd. 
Så den håber jeg du kan hygge dig med sammen med din kone.  
 
Jens: Mange tak. 
 
Rie: Det er mig der takker.   
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Bilag 22: Figur fra interview med Jens 
 

 
 

 

Alle billedkort blev brugt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midterpunktet 

3. bunke  
Armbånd Støt Brysterne 
Hjertearmbånd Hjerteforeningen 
Pilgrim nøglering Læger Uden Grænser 
Pandora sølvchram Kræftens Bekæmpelse 
Hjertering Hjerteforeningen 
Pilgrim halskæde Læger Uden Grænser 
Aids-sløjfe manchetknapper AIDS-Fondet 
Hjertepin Hjerteforeningen 
Aids-sløjfe AIDS-Fondet 
Café Zusammen Ungdommens Røde Kors 
RoseLiv Velgørenhedskoncert Scleroseforeningen 
Product Red Armarni parfume aids i Afrika 
Øreringe Scleroseforeningen 
Nøglesnor Unicef 
Fair trade t-shirt Mellemfolkeligt Samvirke 
InWear lingerisæt Støt Brysterne 
Skagen ur AIDS-Fondet 

2. bunke 
Engangstatovering AIDS-Fondet 
Gummistøvler Støt Brysterne 
Selv en Dråbe Ofrene i Kosovo 
Taske Støt Brysterne 
Sengetøj Støt Brysterne 
Paraply Unicef 
Kunstkalender AIDS-Fondet 
Alpakasjal Unicef 

1. bunke 
Max Havelaar fødevarer, 
Hjemløseavisen Hus Forbi 
Kort Unicef 
Velgørenhedsfrimærker 
Product Red iPod aids i Afrika 
Product Red Motorola mobil aids i Afrika 
Pilgrim solbriller Læger Uden Grænser 
Vandløbet Røde Kors 
Lambi toiletpapir Støt Brysterne 
Mobilabonnement We mobile 
Herkules rugbrød Støt Brysterne 
 
Giv en Ged, Folkekirkens Nødhjælp 
Sikker Fødsel Maternity Worldwide  
 
Fadderskab af Sponsorbarn 
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Bilag 23: Observationer under interview med Jens  
Jens er en meget behagelig mand der er enormt nem at interviewe, da han snakker meget af sig selv. 

Jens reflekterer meget over tingene og kommer med flere aspekter af det altruistiske forbrug. Jens er 

meget gribende, når han snakker, fordi han både er hjertelig og humoristisk, hvilket gør at jeg 

indimellem bliver så opslugt af hans ord at jeg ikke får stillet de uddybende spørgsmål som 

muligvis kunne have afklaret visse tvivlsspørgsmål, der er opstået under analysen. Dette skyldes 

muligvis også at Jens på ingen måde opfordrer mig til at deltage i samtalen, sådan som flere af de 

andre interviewpersoner har gjort. Han virker meget bevidst om, at det er ham der skal fortælle om 

sit forbrug og sine meninger. Dette ses idet han flere gange stiller uddybende spørgsmål til emnet 

som han efterfølgende selv svarer på. Jens er derved i stand til at se forbruget af altruistiske 

produkter fra flere sider hvilket ikke gør hans meninger til forbruget lige så markante som andre af 

interviewpersonerne. Jens virker alligevel meget sikker på rollen som altruistisk forbruger.  

 

Jens er gift med Maria, og hun er en stor og afgørende faktor på Jens’ forbrug af altruistiske 

produkter. Han snakker enormt meget om hende under interviewet og flere af historierne om det 

altruistiske forbrug handler om hende. Det er derfor også ret logisk, at det i høj grad er Maria, der er 

årsagen til, at Jens udfører frivilligt arbejde for Det Danske Spejderkorps, Dansk Flygtningehjælp 

og Kræftens Bekæmpelse. Maria er lokalformand for Kræftens Bekæmpelse i det område hvor de 

bor, og dette engagement er ikke blevet mindre for hverken Maria eller Jens, efter deres ældste søn 

døde af kræft.  

 

Jens er en høj og meget rank mand. Hans hår er kortklippet og sidder lidt tilfældigt. Han har en 

neutral og pæn tøjstil med ternet skjorte og lærredsbukser. Derudover er Jens blind på det ene øje, 

hvilket man dog ikke lægger mærke til, med mindre man ved det. Jens bor i et parcelhuskvarter i en 

større dansk købstad. Huset er et stort og almindeligt etplanshus fra 1960érne. Stuen er en stor lys 

vinkelstue, der blandt andet indeholder en sofagruppe med hvide sofaer og et neutralt sofabord. 

Hele den ene side af stuen består af panoramavinduer og gulvet er belagt med væg-til-væg tæppe. 

Interviewet foregår ved spisebordet, der også er lyst og neutralt og hvor der hører en lang bænk der 

er fastgjort på væggen og to nyere køkkenstole til. Spisebordet befinder sig i den ene ende af 

vinkelstuen lige ud for døren til køkkenet. Da Jens placerer mig med ryggen til resten af stuen får 

jeg ikke observeret denne særlig grundigt. Da interviewet slutter, kan jeg mærke på Jens, at han er 

træt efter vores 3 timer lange samtale. Så i stedet for at blive hængene og småsnakke – sådan som 

jeg har gjort med de andre interviewpersoner – pakker jeg forholdsvis hurtigt sammen og får derved 

ikke observeret lige så meget som hos de andre interviewpersoner.  
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Bilag 24: Figur med Jens’ selv’er 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Farvekoder  
Ideelt selv   
Faktisk selv   
Muligt selv  
Ikke-Muligt selv   
Frygtet selv   

 

Figuren indeholder alle de selv’er som 
optræder i det samlede analyseafsnit skønt 
afsnittene om identitetspotentiale og mulige 
identiteter ikke er brugt til at vise Jens’ 
selv’er.  
 


