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Executive Summary 

 

The purpose of this master’s thesis is to find out how the main players within the 

humanitarian sector, affect humanitarian aid and performance. In order to do this, the main 

actors communication have been analyzed to determine how “good aid” is differently 

defined. This is done from a sociological point of view. Furthermore, the sector’s 

performance has been analyzed, to find possible gaps and points of improvements. This is 

done from an economical point of view.  

The findings of this thesis includes, that the main actors practice “good aid” very differently 

in contrast to how they define “good aid”. The humanitarian organizations receive financial 

support from donors, but the aid is not without restrictions. The donors often require the 

organizations to make visible aid in a specific disaster area, in order to boost their CSR 

image. The donors prefer to support disasters strongly exposed in the media. This enhances 

the influence of the media as an actor. The donor’s and media’s increased power in the field 

dominates the humanitarian organizations who thereby compromise their own ideals of 

humanitarian aid, given as neutral and impartial aid. The organizations consequently have 

limited funds for other areas in need and to investments in the sector.  

The performance of the sector is affected by these restrictions. The lack of investments in 

the sector due to donor restrictions, have a negative effect on performance, since back-

room activities are not prioritized when it comes to funds. In addition to this, the 

organizations do not exploit the full potential of their strategic opportunities. This is 

visualized in the modified version of Chopra & Meindl’s model, where People are considered 

as a new value-adding driver to the sector. Furthermore, two strategies have been added to 

the supply chain structure, which is “local sourcing” and “standardization”. The new People 

drivers function is to visualize the need of collaboration throughout the sector, since people 

are a high valued asset to the humanitarian organizations.  

The thesis concludes, that there are several problematic issues in considering the 

humanitarian field and the aid given, ear marked donations and the lack of investments to 

improve performance being two of the most prominent.  
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1 Indledende afsnit 

1.1 Introduktion 

Den humanitære sektor har igennem de seneste år været en sektor i forandring. 

Teknologiske fremskridt og trends i tiden, præger i høj grad den måde, hvorpå nødhjælp i 

dag bliver distribueret. ”Giv en ged1”, var et godt eksempel på hvordan en trend blev skabt 

og hvordan nødhjælp kunne relanceres som en etisk gave. Det er blevet moderne at udvise 

overskud. I sammenhæng med dette, er donorerne ligeledes blevet mere kritiske overfor 

hvordan nødhjælpsorganisationerne anvender og administrerer deres penge. Der stilles 

således krav til informationen omkring nødhjælpens nytte og til hvem der får glæde af den.  

Disse informationskrav har imidlertid været svære at opfylde, idet der er en række forhold 

som er specielle ved den humanitære sektor. Katastrofer kan opstå ”over night”, hvor 

behovet for hjælp opstår med det samme. Ødelæggelser besværliggør nødhjælpsindsatsen, 

idet al infrastruktur er påvirket eller ude af funktion. Derudover sker der en hurtig ændring i 

behovet af nødhjælp, fra kritisk livsnødvendig nødhjælp til genopbyggende nødhjælp. Der er 

derfor mange forskellige variabler, som indledningsvis skal håndteres, førend en optimal 

nødhjælpsindsats kan påbegyndes. Dette er derfor et problemområde som kan undersøges, 

med henblik på at afdække hvordan nødhjælpsorganisationerne håndterer de mange 

variabler og skift i behovet, som gør sig gældende i en katastrofesituation. 

I den humanitære sektor findes der i dag flere forskellige aktører med vidt forskellige 

eksistensgrundlag. Det bliver stadig mere almindeligt for en virksomhed at støtte 

nødhjælpsorganisationer. Samtidig er der et øget fokus på hvorledes 

nødhjælpsorganisationerne bruger deres midler for eksempel til 

administrationsomkostninger, samt et stigende krav om synlighed fra donorerne. Det er 

derfor interessant at undersøge, om hvorvidt nødhjælpsorganisationerne i deres indbyrdes 

kamp om donorernes midler, ændrer deres nødhjælp, for at efterkomme donorernes krav. 

Med andre ord at undersøge magtstrukturerne på nødhjælpsfeltet, for derefter at se 

hvordan dette påvirker nødhjælpsorganisationernes performance, og den nødhjælp der i 

sidste ende når frem.  

                                                      
1 http://www.noedhjaelp.dk/giv_et_bidrag/giv_en_ged 
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Den humanitære sektor er derfor objekt for en række forhold, både fra donorer og naturens 

side, som gør sektoren speciel, unik og uforudsigelig. Foruden dette, har sektoren kun i et 

begrænset omfang, været genstand for akademiske analyse. Dette giver gode muligheder for 

en tværfaglig behandling af sektoren, set ud fra et sociologisk og erhvervsøkonomisk 

perspektiv. 

1.2 Problemformulering 

Med baggrund i de specielle forhold, som gør sig gældende i den humanitære sektor, vil 

afhandlingens hovedspørgsmål være følgende: 

Hvorledes udøves ”god nødhjælp” i en humanitarian supply chain, ud fra et dynamisk 

aktørperspektiv og performance? 

Til hjælp for besvarelsen af afhandlingens hovedspørgsmål, vil følgende underspørgsmål 

besvares: 

a) Hvordan definerer og praktiserer de vigtigste aktører i en humanitarian supply 

chain ”god nødhjælp”? 

b) Hvorledes har de vigtigste aktører indvirkning på en humanitarian supply chains 

performance?  

1.3 Afhandlingens design og struktur 

For at give et strukturelt overblik over processen, inddeles afhandlingen i syv kapitler. 

Kapitelinddelingen er præsenteret grafisk nedenfor.  

Afhandlingen benytter to sæt briller i behandlingen af hovedspørgsmålet. Afhandlingen 

starter således med at behandle og afdække den humanitære sektor, set ud fra et 

sociologisk perspektiv. Her analyseres sektorens aktører med henblik på at skabe viden til en 

diskussion af disse. Resultatet af analysen og diskussionen vil derefter indgå som 

baggrundsviden i den erhvervsøkonomiske analyse og diskussion således, at der bygges 

videre på de findings, som indledningsvis er fundet. I den erhvervsøkonomiske analyse og 

diskussion anvendes det andet sæt briller, så problemstillingen derved bliver belyst på to 

forskellige måder. Dette er en styrke, set i forhold til, at det ikke er en ensidig analyse, men 

derimod en mangfoldig tilgang til problemområdet. Den sociologiske og 
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erhvervsøkonomiske analyse og diskussion vil ende ud i en fællesdiskussion, hvor hele 

afhandlingens findings sammenholdes og besvares i henhold til problemformuleringen.  

1.3.1.1 Kapitel 1 – Indledende afsnit 

Dette kapitel udgør afhandlingens indledende del, hvor introduktion, problemformulering, 

teoretisk positionering og metodeafsnit findes. Her redegøres der for hvordan vores 

forskning anvendes i afhandlingen. Herefter præsenteres den humanitære sektor, for at give 

et grundlægende billede af hvilken sektor vi behandler i vores problemløsning.   

1.3.1.2 Kapitel 2 – Første analyse og diskussionsdel  

I dette kapitel undersøges det hvorledes de vigtigste aktører forstår ”god nødhjælp” set ud 

fra et sociologisk perspektiv. Ved hjælp af Bourdieus doxa teori, fremanalyseres 

magtstrukturerne på nødhjælpsfeltet. Herved bliver det muligt at bestemme hvilke aktører, 

der er de dominerende, samt hvilke konsekvenser det har. 

1.3.1.3 Kapitel 3 – Anden analyse og diskussionsdel  

Kapitlet bygger videre på de findings, som er blevet klarlagt i kapitel 2, hvorefter 

afhandlingens problemstilling nu behandles ud fra et erhvervsøkonomisk perspektiv. Her 

diskuteres performance på baggrund af sektorens aktører, med henblik på at problematisere 

og tilpasse det eksisterende begrebsapparat til sektoren.  

1.3.1.4 Kapitel 4 – Fællesdiskussion  

Fællesdiskussionen er et opsamlende kapitel, hvori der redegøres for de findings, som er 

fundet gennem hele afhandlingen. Her diskuteres tendenser som har vist sig som relevante 

for problemstillingen omkring ”god nødhjælp” og performance i den humanitære sektor. 

Dette kapitel har derudover til formål at skabe rød tråd og konsensus mellem de to 

analysedele.  

1.3.1.5 Kapitel 5 – Afrunding  

Afrundingen er et kort kapitel, hvori der redegøres for kritik af anvendt teori og empiri. 

Kapitlet vil være en refleksion over hvordan arbejdet med de valgte teorier har været, og 

hvilke svagheder som er blevet erkendt gennem afhandlingens forløb.  

1.3.1.6 Kapitel 6 – Konklusion  

I konklusionen vil afhandlingens hovedspørgsmål blive besvaret.  
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1.3.1.7 Kapitel 7 – Perspektivering  

I perspektiveringen vil afhandlingens konklusioner danne grundlag for et oplæg til, hvordan 

nogle af de erkendte problemområder indenfor den humanitære sektor kan løses. 

Perspektiveringen vil ligeledes adressere de strukturelle problemer, som er fundet indenfor 

den humanitære sektor.  

 

Figur 1: Afhandlingens design (egen tilvirkning) 

1.4 Afgrænsning 

I afgrænsningen gøres der rede for de væsentligste faktorer, som afhandlingen ikke 

behandler.  

Som udgangspunkt, afgrænses der for menneskeskabte katastrofer, for at gøre analysen 

enkel og uden politiske agendaer. Behandlingen af den humanitære sektor er derfor generel, 
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og belyser tendenser som er gældende for alle sektorens aktører. Der er i analysen kun taget 

udgangspunkt i danske aktører, således at analysen holdes på et nationalt niveau. 

Organisationer som arbejder med udviklingshjælp er med i analysen, men det er 

katastrofehjælp som er i fokus. Der findes mange nødhjælpsorganisationer i Danmark, 

hvorved det kun er de største og mest betydningsfulde, som er med i analysen. De 

resterende organisationer vurderes ikke at have en størrelse, som har indflydelse på 

analysens resultater.  

1.5 Metode 

I afhandlingens metodeafsnit, vil der redegøres for de metodiske valg, som afhandlingen 

anvender til løsning af problemformuleringens spørgsmål.  

1.5.1 Metodiske overvejelser 

De metodiske overvejelser er i denne opgave underlagt, at afhandlingen er et tværfagligt 

speciale mellem en sociologisk og erhvervsøkonomisk studieretning. Denne kombination 

giver mulighed for at belyse problemstillingen på en anderledes måde, end kun ved at 

behandle problemstillingen sociologisk eller erhvervsøkonomisk. Undersøgelsen af 

afhandlingens problemstilling er derfor objekt for to forskellige slags ”briller” at se 

problematikken på. Derfor er de metodiske overvejelser vigtige, for at sikre at afhandlingens 

problemstilling bliver behandlet så validt som mulig.  

Til dette formål, er det vigtigt at klarlægge om hvorvidt der anvendes kvalitative eller 

kvantitative data. De kvantitative data bygger på viden som kan måles, tælles eller på anden 

måde undersøges numerisk, hvor kvalitative data omhandler de særlige kvaliteter ved det 

studerede (Rienecker & Jørgensen, 2008). I afhandlingen vil forskellige aktørers meninger, 

holdninger, interaktion med videre bliver undersøgt, hvilket taler for en kvalitativ tilgang til 

undersøgelsen. Der vil ligeledes indgå kvantitativ data, til at støtte de observationer, 

iagttagelser og erkendelser, som de kvalitative undersøgelser frembringer. Der vil således 



Side 10 af 124 
 

både indgå kvalitative og kvantitative data, men med vægt på den kvalitative empiri. 

 

Figur 2: Dataindsamlingsmetode (egen tilvirkning) 

1.5.1.1 Iagtagelsespunkt 

Afhandlingen er holdt på en 2.ordensiagttagelse, idet den undersøger i et ude-fra-og-ind 

perspektiv. Det forsøges således så vidt muligt, at foretage en objektiv analyse, dog med det 

faktum i mente, at vi ved at konstruere analysegenstanden i form af nødhjælpsfeltet, derved 

også påvirker afhandlingens udfald. Derudover tages der højde for, at anvendelsen af 

infomediasøgninger som empiri for analysen ligeledes kan påvirke objektiviteten, idet 

afhandlingen på denne måde til en vis grad underlægger sig mediernes præmis.  

1.5.2 Videnskabsteori 

Som udgangspunkt for afhandlingens videnskabsteoretiske opbygning, bliver det 

konstruktivistiske paradigme anvendt.  

Konstruktivismen er en erkendelseslære, hvis udgangspunkt er, at mennesket ikke forstår, 

erkender og erfarer virkeligheden og omverdenen som den er ”i sig selv”. Der er adskillige 

filtre som gør, at virkeligheden iagttages på forskellige måder, alt efter hvilket sammenhæng 

og kontekst iagttagelsen udspringer fra (Leksikon.org, 2010). Disse filtre kan være kulturelle, 

sociale eller situationelle betonet, hvilket gør, at der ikke er to iagttagelser som er ens. Hvad 

der er virkeligt, sandt og rigtigt er således formet og fortolket af mennesker, på baggrund af 

deres deltagelse i sociale sammenhænge (Heldbjerg, 1997). Den virkelighedsopfattelse som 

er gældende, er derfor konstrueret. I den radikale fortolkning af konstruktivisme er både den 

fysiske og sociale verden konstrueret, hvor den moderate fortolkning kun mener, at det er 

den sociale verden. Dette leder hen til socialkonstruktivismen, som i de senere år er blevet 

udviklet. Socialkonstruktivismen understreger, at den sociale interaktion mellem mennesker 

er bærerne for, hvordan verdenen anskues og opfattes. Sprog tillægges derfor stor værdi, 
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idet sproget udgør en vigtig social proces. ”Samfundet” har ligeledes en fremtrædende rolle 

som en socialiserende faktor, idet samfundet er konstrueret af mennesket.  

Det konstruktivistiske perspektiv er i denne afhandling anlagt idet afhandlingen vil bygge på 

udtalelser og empiri fra aktører, virksomheder, personer, organisationer og eksperter. 

Afhandlingens problematikker vil derfor være genstand for de forskellige sociale 

konstruktioner, som hersker indenfor hver gruppe, og derigennem forskellige opfattelser af 

hvad der er virkeligt, sandt og rigtigt. Interaktionen mellem disse aktører antages derfor at 

have en påvirkning på ”god nødhjælp” og performance indenfor den humanitære sektor, 

hvilket taler for anvendelsen af det konstruktivistiske perspektiv.  

1.5.2.1 Ontologi 

På det ontologiske plan, beskæftiger konstruktivismen sig med hvordan mennesker har en 

forskellig opfattelse af et genstandsfelt, ud fra deres specifikke baggrund (Heldbjerg, 1997). I 

afhandlingen manifesterer dette sig ved, at der både anvendes en sociologisk og 

erhvervsøkonomisk analyse og behandling af problemfeltet. De konstruktivistiske tanker 

bliver således anvendt i praksis. Denne kombination er en styrke for analysen, idet 

problemfeltet bliver anskuet fra to vinkler, i stedet for én. Den ontologiske opfattelse af, 

hvad den humanitære sektor er, set ud fra et sociologisk perspektiv, bygger på et andet 

tankesæt, erfaring og baggrund end hos den erhvervsøkonomiske. Derved kommer der en 

større bredte i analysen. 

1.5.2.2 Epistemologi 

Epistemologien beskæftiger sig med hvorledes forskeren forholder sig til det fænomen, som 

udforskes (Heldbjerg, 1997). De forskningsresultater som fremkommer under analysen, er 

underlagt det faktum, at mennesker skaber forskellige resultater, også selvom deres 

ontologiske plan er ens. Der foreligger derfor en subjektivitet i forskningen, som gør, at 

forskeren og det udforskede genstandsfelt ”smelter sammen”. Forskningsresultaterne kan 

ses som et produkt af interaktionen mellem forskeren og det udforskede (Heldbjerg, 1997). 

Ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv, er det således de sociale processer, som 

resulterer i det forskningsresultat, som udforskes.  

I afhandlingen vil forskningen foregå gennem litteraturstudier, survey, samt en række andre 

kilder. Det bestræbes, at der hele tiden foreligger en så objektiv bearbejdning af 
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genstandsfeltet som muligt. Der er derfor tale om et ude-fra-og-ind perspektiv, hvor vi som 

forskere, står uden for genstandsfeltet. Der er dog elementer i forskningen, som kan 

indeholde subjektivitet, idet eksempelvis afhandlingens survey er udformet af os som 

forskere, samt søgningen i Infomedia. I disse undersøgelser fremkommer svarene på 

baggrund af spørgsmål og søgeord, som er udformet og bestemt på forhånd. Derfor styres 

svarene til en vis grad.  

1.5.2.3 Metodologi 

På det metodologiske plan foretages en kritisk vurdering og fortolkning af den forskning, 

som er fremkommet gennem afhandlingens to analysedele. Der indgås således en dialog i 

afhandlingens fællesdiskussion, for at afsløre forskelle og ligheder i forskningsresultaterne. 

For at kunne sammenligne resultaterne startes derfor en dialektisk proces, hvor 

kombinationen af sprog og logik anvendes til at lokalisere områder, hvor der er enighed og 

uenighed (Heldbjerg, 1997). Dette gøres i afhandlingens fællesdiskussion, med henblik på at 

opnå en syntese, således at afhandlingen sammenføjes til en helhed.  

1.5.2.4 Undersøgelsestilgang 

Den tilgang som afhandlingen har til problemfeltet, er blandt andet underkastet de data som 

anvendes. I afsnittet om de metodiske overvejelser blev det klarlagt, at afhandlingen 

primært vil benytte sig af kvalitative data. Den viden som bliver produceret, er således 

kontekstafhængigt og skal fortolkes.  

I afhandlingen vil den kvalitative empiri undersøges, for at forklare tendenser og findings ud 

fra et foruddefineret begrebsapparat. I afhandlingen vil der gennem arbejdsprocessen både 

indgå induktive og deduktive elementer, idet grænserne mellem undersøgelsestilgangene 

kan være uklare. Der vil primært anvendes en deduktiv tilgang til besvarelsen af 

afhandlingens hovedspørgsmål.  

1.5.2.5 Undersøgelsesdesign 

Undersøgelsesdesignet tegner et billede af, på hvilken måde afhandlingen udforsker det 

fænomen, som er genstand for undersøgelsen. Til denne undersøgelse kombineres mange 

variabler, for at give et så retvisende billede af problemfeltet som muligt. 

Undersøgelsesdesignet skal derfor sikre at den vidensproduktion, som er oparbejdet 

gennem afhandlingen, er så klar og præcis som mulig (Andersen, 2008). 
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1.5.2.5.1 Undersøgelsesenhed 

Antallet af undersøgelsesenheder bygger på en ekstensiv dataindsamling, hvor der er 

analyseret data fra flere kilder(Andersen, 2008). De to Infomediasøgninger udgør den største 

dataindsamling med henholdsvis 118 og 400 antal hits, som derefter er blevet analyseret og 

sorteret. Dette har været et omfattende arbejde, idet analyseenheden har været holdninger 

og udtalelser fra aktørerne som har skullet nærlæses. Derfor er alle hits blevet gennemlæst 

og analyseret, for at finde brugbar empiri. Derudover er alle organisationers websites blevet 

analyseret for at afdække deres eksterne kommunikation, med henblik på deres definition af 

”god nødhjælp”. De forskellige nødhjælpsorganisationer er endvidere blevet analyseret både 

praktisk og teoretisk gennem en survey, samt videnskabelige artikler. Afhandlingen 

indeholder således mange undersøgelsesenheder, som kommer fra flere kilder. Dette er 

med til at gøre afhandlingens findings så præcise så som muligt.  

 

Figur 3: Datagrundlag (egen tilvirkning) 

1.5.2.5.2 Tidsfaktor 

Afhandlingen anvender et statisk billede af undersøgelsen. Der er ikke tale om et forløb, men 

derimod et billede om hvordan nødhjælpsorganisationerne har ageret indenfor det sidste år. 

Tidsaspektet forholder sig derfor til en bestemt historisk periode, for at gøre afhandlingens 

undersøgelser så aktuelle som mulig.  
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1.5.2.5.3 Undersøgelsens kontrol 

Afhandlingen benytter kilder til at be- eller afkræfte findings, hvilket sker gennem 

systematisk kontrol. Afhandlingen indeholder både observerende undersøgelsesmetoder og 

aktive undersøgelsesmetoder, som eksempelvis afhandlingens survey. Her involveres vi som 

forskere og kontrollerer i en vis udstrækning forløbet, idet vi selv har udformet 

spørgsmålene (Andersen, 2008). De konklusioner som dannes på baggrund af dette, søges 

derefter at be- eller afkræftes i litteraturen, artikler, aviser, teori, bøger, eksperter med 

videre. Der foregår derfor hele tiden en afprøvning og kontrol af undersøgelsens findings.  

1.5.2.6 Dataindsamlingsmetode 

Afhandlingen har anvendt en række forskellige måder, at fremskaffe empiri på. 

Dataindsamlingen bygger på både primære og sekundære data, som i henhold til afsnittet 

om undersøgelsesdesignet, giver den fornødne dybde og forskellighed i kildematerialet. De 

primære data er information, som der er blevet produceret i forbindelse med denne 

afhandling. Dette er survey, årsrapport review og infomediasøgningerne. Herudover 

anvendes sekundære data, som er information fundet gennem andre kilder. Dette er 

artikler, websites, videnskabelige artikler, bøger med videre.  

1.5.2.6.1 Survey 

For at få en mere dybdegående forståelse af den humanitære sektor, er der foretaget en 

survey af fire nødhjælpsorganisationer. Formålet med undersøgelsen var, at få viden fra den 

humanitære sektors side, således at afhandlingen kunne arbejde med både ekstern og intern 

viden. På denne måde kommer alle informationskilder i spil, hvorpå informationerne belyses 

fra alle sider. Grunden til, at der kun er interviewet fire organisationer er, at de resterende 

organisationer ikke havde den efterspurgte profil for undersøgelsen. Organisationerne skulle 

som minimum have en indkøbs / logistikafdeling, som var baseret i Danmark, og skulle 

beskæftige sig med katastrofehjælp. De resterende organisationer havde ikke disse 

ressourcer, idet de enten koncentrerede sig om udviklingshjælp eller ikke havde en indkøbs / 

logistikafdeling i Danmark. Derfor er disse organisationer sorteret fra. De fire organisationer 

som deltog i interviewet var Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, UNICEF og 

Folkekirkens Nødhjælp.  
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Afhandlingens survey er foretaget som et delvis struktureret interview, hvor der er anvendt 

en interviewguide som grundlag for interviewet udførsel (Andersen, 2008). I det delvis 

strukturerede interview, er det forudsat, at der er en vis teoretisk og praktisk viden om 

sektoren. Interviewet skal således bidrage med nye vinkler eller findings, som ikke allerede 

er kendt. Hertil bruges interviewet til at bekræfte eller forkaste disse antagelser. Til hjælp for 

denne undersøgelse, er der uarbejdet en interviewguide (Bilag 1: Survey, 2010). Denne guide 

indeholder åbne spørgsmål, som er blevet diskuteret og analyseret gennem samtalen, som 

typisk har varet mellem 30 – 45 minutter. De svar, som er fremkommet gennem interviewet, 

er derefter noteret i interviewguiden som stikord og overordnet kvantificeret gennem 

nominel skalering. I nogle spørgsmål har der ikke været et entydigt svar, idet der har været 

uddybende forklaringer på området. De findings som er fremkommet på baggrund af 

interviewet, er derefter bliver analyseret og diskuteret i afhandlingens analysedel.  

Interviewguiden udgøres af 16 spørgsmål, hvori der er lagt op til at spørgsmålene uddybes 

gennem samtale. En del af spørgsmålene har en afklarende karakter, hvor bestemte forhold 

søges bekræftet eller forkastet. Den andel del af spørgsmålene har afsæt i teori, men på 

baggrund af, at det ikke kan forventes at de adspurgte personer har et dybt teoretisk 

kendskab, er spørgsmålene udformet således at de berører emnet, uden at bruge for 

teoretiske termer.  

De adspurgte personer i interviewene er alle ansatte i organisationernes indkøbs / 

logistikafdeling, idet spørgsmålene primært at omhandlet hvorledes organisationerne 

håndterer supply chain management. For at ”komme igennem” til de adspurgte personer, er 

interviewet blevet præsenteret som hjælp til et speciale fra CBS. Den humanitære sektor har 

kun i et begrænset omfang været objekt for specialer fra studerende, og ikke i samme grad 

som eksempelvis banker og store koncerner. På baggrund af dette, har der været relativ stor 

velvillighed til at hjælpe og deltage.  

1.6 Teoretisk positionering 

1.6.1 Pierre Bourdieus begrebsapparat 

I første del af analysen vil der blive gjort brug af dele af den franske sociolog Pierre 

Bourdieus begrebsapparat indenfor hans feltteori. Bourdieus teori har primært fokus på 

magt, som en effekt af sociale relationer.  Ved at benytte denne teori bliver det muligt, at 
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analysere en eventuel magtkamp indenfor nødhjælpsfeltet. For at anskueliggøre 

anvendelsen af Bourdieus begreber, vil disse blive forklaret i nedenstående afsnit. 

1.6.1.1 Felt 

Et felt skal først og fremmest ses som et redskab, som kan bruges til at analysere. Et felt er 

således en analysegenstand. Derved bliver det muligt at synliggøre de indbyrdes relationer 

mellem aktørerne på feltet. Derfor er der til denne analyse afgrænset et nødhjælpsfelt, for 

at undersøge hvorledes de forskellige aktører positionerer sig i forhold til hinanden, for 

derved at klarlægge hvilke aktører der er de dominerende på feltet (Bourdieu, 2000). 

 “A field is a field of forces and a field of struggles in which the stake is the 

power to transform the field of forces. In other words, within a field, there 

is competition for legitimate appropriation of what is at stake in the 

struggle in the field (Benson, Rodney & Neveu, Erik, 2005)” 

 
Bourdieu benytter ofte en spilmetafor, når han skal forklare sin feltteori. Der deltager 

forskellige spillere, som spiller på en bane, der er relativt begrænset. Banen hvor kampen 

bliver spillet udgør feltet. Det er relationerne mellem spillerne og deres indbyrdes kampe, 

som er vigtige.  

1.6.1.2 Doxa 

Reglerne i spillet er indforståede 

og det der kæmpes om er doxa. 

Der pågår således en konstant 

kamp om at påtvinge andre en 

definition af verden, som 

tilgodeser den enkelte aktørs egne 

interesser. Det vanskelige ved doxa 

er, at det er uudtalt. Det er feltets 

selvfølgeligheder, som udgør doxa, 

defineret af den eller de mest 

magtfulde aktører. Disse udøver 

symbolsk vold overfor de øvrige Figur 4: Bourdieus doxamodel (Bourdieu, 2000) 
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aktører, som dermed underlægger sig doxa uden at stille spørgsmål til det. Meget forenklet 

kan det formuleres sådan, at den mest magtfulde aktør, er den som bestemmer doxa, og 

som alle de andre retter ind efter, uden egentlig at være klar over dette (Bourdieu, 2000).  

”Doxa betegner den situation, hvor der er et perfekt match mellem de objektive og de 

mentale strukturer. Med andre ord når den fysiske og sociale verden emergerer som 

selvfølgelig, og som derfor reproduceres uden at der stilles spørgsmål hertil, fordi det 

vilkårlige fremstår som uvilkårligt, eller anderledes formuleret; når det historisk betingede 

fremstår ahistorisk (Mik-Meyer, Nanna & La Cour, Anders, 2008) 

I analysens første del vil det derfor blive undersøgt, hvordan aktørerne på feltet forstår ”god 

nødhjælp”, og således hvilken definition de forsøger at få til at være den dominerende på 

feltet. Doxa er dynamisk og bestemmes som sagt, af de dominerende spillere på feltet, og i 

og med at det antages, at der er nye dominerende aktører forventes det ligeledes, at der vil 

blive fremanalyseret et ændret doxa.  

Heterodoxy er når der bliver stillet et alternativ til doxa, kritikken som bringer det 

udiskuterede til diskussion og det som tvinger det implicitte til at blive eksplicit. Dermed 

mister doxa sin evne til at fungere som symbolsk vold, og et italesat doxa, som forsvares 

bliver således til orthodoxy jævnfør figur 4.  

Bourdieu forklarer heterodoxy og orthodoxy på følgende måde: 

”The critique which brings the undiscussed into discussion(heterodoxy), the unformulated 

into formulation, has as the condition of its possibility objective crisis, which, in breaking the 

immediate fit between the subjective structures and the objective structures, destroys self-

evidence practically. It is when the social world loses its character as a natural phenomenon 

that the question of the natural or conventional character of social facts can be raised.” 

(Bourdieu, 2000) 

“The dominated classes have an interest in pushing back the limits of doxa and exposing the 

arbitrariness of taken for granted; the dominant classes have an interest in defending the 

integrity of doxa or, short of this, of establishing in its place the necessarily imperfect 

substitute, Orthodoxy.” (Bourdieu, 2000) 
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Ved at analysere doxa blotlægges altså de magtstrukturer, som findes på feltet. Det er derfor 

interessant, at undersøge et felts doxa, men eftersom doxa er implicit, vil dette i denne 

afhandling blive analyseret ud fra den kommunikation, der udgår fra aktørerne. 

Doxaanalysen vil således føre til en klarlæggelse af hvorledes ”god nødhjælp” forstås på 

nødhjælpsfeltet, og hvilke aktører der har magt til at bestemme dette. 

Dette vil i afhandlingens anden analyse og diskussionsdel blive brugt som udgangspunkt for 

at undersøge, hvorledes dette har indflydelse på den nødhjælp, der bliver givet i praksis og 

ikke mindst performance.  

1.6.1.3 God Nødhjælp 

”God Nødhjælp” er et, til formålet konstrueret begreb, skabt ud fra den antagelse, at det er 

dét der er på spil i nødhjælpsfeltet. I første del af analysen vil det således blive undersøgt 

hvorledes nødhjælpsfeltets forskellige aktører definerer ”god nødhjælp”. Derved bliver det 

ved hjælp af Bourdieus begrebsapparat muligt, at blotlægge feltets magtstrukturer, og 

synliggøre hvilke aktører der udøver symbolsk vold overfor de andre og som dermed 

definerer doxa, altså den selvfølgelige uudtalte definition af hvad ”god nødhjælp” er, og 

hvordan den udøves.  

1.6.2 Supply Chain Design 

I denne afhandling, vil problematikken vedrørende design af humanitarian supply chain blive 

behandlet, med udgangspunkt i at afdække afvejningen mellem effektivitet og responsivitet. 

Supply chain design er en vigtig strategisk overvejelse for nødhjælpsorganisationerne, idet 

deres succes med at uddele nødhjælp afhænger af, hvor effektive de er til at respondere på 

en katastrofe. Forud for afvejningen i supply chain design, er det vigtigt at få klarlagt hvilken 

demand uncertainty, som er gældende. I katastrofesituationer er der med sikkerhed en høj 

demand uncertainty i startfasen. Over tid vil demand uncertainty imidlertid ændres, idet der 

kommer struktur på katastrofen. Dette vil naturligvis påvirke demand uncertainty og 

derigennem det supply chain design som er påkrævet (Chopra & Meindl, 2007). Der findes 

ingen ”one-size-fits-all” løsninger indenfor supply chain design, men derimod myriader af 

individuelle løsninger. Hvad der virker for én organisation, virker muligvis ikke for en anden. 

Når overvejelser omkring supply chain design og demand uncertainty er gjort, er produktet 

et bestemt trade-off mellem en effektiv/responsiv supply chain, med baggrund i den 
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gældende demand uncertainty (Chopra & Meindl, 2007). Dette er Strategic Fit, hvilket er 

illustreret bilag 4. (Bilag 4: Zone of strategic fit, 2010) 

Strategic Fit er en zone, hvori det optimale supply chain design hænger sammen med den 

gældende demand uncertainty. Høj usikkerhed ved efterspørgslen kræver en meget 

responsiv supply chain, hvorimod en stabil efterspørgsel muliggør en effektiv supply chain. 

Modellen giver et godt billede af, hvilket supply chain design der passer til en bestemt 

demand uncertainty. På denne måde får nødhjælpsorganisationerne et map over hvor de 

befinder sig i Zone of Strategic Fit (Chopra & Meindl, 2007).  

For at skabe sammenhæng mellem ovenstående teori og humanitarian supply chains, vil 

teorien omkring supply chain design finde anvendelse i en analyse og diskussion af den 

balance, som en humanitarian supply chain sondrer mellem i forhold til effektivitet og 

responsivitet. Det specielle ved humanitarian supply chains er, at der hurtigt sker en 

overgang fra en meget responsiv supply chain, til en effektiv supply chain. Dette er 

karakteristika, som ikke på samme måde findes andre steder, hvilket vil blive behandlet 

senere i afhandlingen.  

1.6.3 Supply Chain Decision-Making Framework 

I forlængelse af ovenstående teoriafsnit, anvendes teorien omkring supply chain design i 

Chopra & Meindl’s supply chain decision-making framework (Bilag 5 - Chopra & Meindl’s 

Supply Chain Decision-Making Framework, 2007).  

Denne model har til formål at visualisere de drivere, som bidrager til værdiskabelsen i en 

supply chain og øger performance. Modellen er top-down forstået på den måde, at de 

øverste niveauer, competitive strategy og supply chain strategy, er nødvendige parametre at 

have på plads, førend der kan laves succesfulde strategiske overvejelser i supply chain 

structure samt logistical og cross-functional driver. Såfremt der ikke er en klar competitive 

strategy, vil modellen ikke kunne benyttes effektivt til at ændre beslutningsparametrene og 

derigennem forbedre performance. Modellen skal derfor ses som et værktøj til at synliggøre 

de transaktioner, processer og ressourceallokeringer, som kan skabe en optimal 

kombination af værdiskabende drivere for den enkelte organisation (Chopra & Meindl, 

2007). I afhandlingen vil der være fokus på at afdække, hvilke drivere som er værdiskabende 

for nødhjælpsorganisationerne, og derigennem finde hvor performance kan forbedres.  
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Modellen består af de logistical drivere Facilities, Inventory og Transportation samt de cross-

functional drivere Information, Sourcing og Pricing. Disse drivere fungerer som parametre 

som kan ændres aktivt af organisationen, men som også kan være objekt for ændringer i 

markedet. Derfor er der en gensidig afhængighed imellem driverne, idet ændringer i én 

driver medfører et behov for ændringer i de andre drivere. Der foregår derfor en konstant 

tilpasning af modellen(Chopra & Meindl, 2007). 

De logistiske og cross-functionelle drivere vil i denne afhandling indgå som en del af 

diskussionen, men fokus vil være på supply chain design, med hensyn til effektivitet og 

responsivitet. Driverne vil analyseres om hvorvidt de er værdiskabende, i forhold til den 

humanitære sektor. Denne analyse vil har til formål at afdække, om der er behov for en 

tilpasning af driverne til sektorens behov.  

1.6.4 Marketingteori 

Der vil i afhandlingen blive anvendt teori fra marketingsteoriens 7 P’er, idet afhandlingen 

søger at problematisere Chopra & Meindl’s supply chain decision-making framework med 

henblik på at bidrage til modellen. Udgangspunktet i de 7 P’er vil primært fokusere på det 

femte P (People), som et teoretisk område, der muligvis kan indarbejdes i Chopra & Meindl’s 

model. Herudover vil Process og Physical Evidence kort behandles i afhandlingens 

analysedel. 

Grunden til, at der er taget udgangspunkt i Marketings 7 P’er er, at Marketing igennem 

årene har anerkendt det menneskelige aspekt (People) som et værdiskabende område. I de 

senere år er teoriområdet blevet udbygget med yderligere 2 P’er. Der er således sket en 

ændring fra det traditionelle marketingmixs fokus på pris og produkt, til det udvidede 

marketingmixs fokus på People, Process og Physical Evidence. Process relaterer sig til de 

bagvedliggende processer, som muliggør at en ordre kan effektueres og udmønte sig i form 

af service overfor kunden. Physical Evidence henledes til hvilken service, der forventes i det 

øjeblik hvor servicen leveres. Der er således tale om et service level agreement, som 

ligeledes kendes indenfor supply chain managementteorien. Både Process og Physical 

Evidence indeholder elementer som kan trække paralleller til supply chain management, idet 

supply chain management beskæftiger sig flows, service level agreement samt de 

bagvedliggende processer(Søndersted-Olsen, 2007).  
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For at skabe sammenhæng mellem ovenstående teori og humanitarian supply chains, vil 

teorien omkring de tre parametre People, Process og Physical Evidence, finde anvendelse i 

en diskussion omkring synligheden i de humanitære supply chains.  

1.7 Begrebsdefinitioner 

1.7.1 Humanitære organisationer 

De humanitære organisationer defineres i denne afhandling som organisationer, som har til 

opgave, at fremskaffe og formidle nødhjælp til nødstedte. Organisationerne udgøres af 

offentlige og private organisationer samt fonde, som yderligere kan deles op i religiøse, 

Dunantist og Wilsonians baserede organisationer. De religiøse organisationer kombinerer 

deres religiøse værdier med sociale mål, men påtvinger ikke nødvendigvis det religiøse 

budskab over de nødhjælpslidende. 

De trosbaserede organisationer har dog i stigende grad bevæget sig væk fra deres religiøse 

ophav, således tilslutter alle nødhjælpsorganisationer i første del af analysen, undtagen 

UNICEF, sig Røde Kors’s Code of Conduct. Code of Conduct er et sæt principper, der giver 

retningslinjer for, hvordan nødhjælpsorganisationer bør arbejde for at sikre, at de dækker 

behovet og samtidig med at de opretholder værdigheden hos de mennesker, 

organisationerne hjælper (Dansk Røde Kors, 2010a).  

De humanitære organisationer udgør derfor en bred og meget forskelligartet sektor. Alle 

organisationer søger dog at være så effektive som mulig, uden at det går ud over 

humanitarian space (Tomasini & 

Wassenhove, 2009).  

1.7.2 Humanitarian Space 

Humanitarian Space er de 

føromtalte grundprincipper, som 

er en forudsætning for at de 

humanitære organisationer kan 

løse deres opgave. Principperne 

består af Humanity, Neutrality & 

Impartiallity, som tilsammen 

Figur 5: Humanitarian Space (Tomasini & Wassenhove, 2009) 
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danner en trekant, hvori arealet af denne trekant danner Humanitarian Space. Udfordringen 

for organisationerne er, at opretholde Humanitarian Space jævnfør figur 5. Organisationerne 

er afhængige af mange eksterne interessenter, som ikke alle har interesse i deres 

tilstedeværelse. Dette vanskeliggør og ændrer konstant arbejdsvilkårene. Derudover kan det 

være svært at opfylde kravene om Humanity, Neutrality & Impartiallity fra organisationernes 

side, idet kravene overlapper hinanden og nødvendiggør prioriteringer(Tomasini & 

Wassenhove, 2009).  

I denne afhandling vi Humanitarian Space indgå som en bagvedliggende forudsætning for, at 

nødhjælpsorganisationerne kan løse deres opgave.  

1.7.3 Nødhjælpsmodtager 

Nødhjælpsmodtagere er dem, som er målet for den nødhjælpsindsats, som driver de 

humanitære organisationer. Det specielle ved nødhjælpsmodtagere i forhold til slutbrugere 

er, at nødhjælpsmodtagere ikke har magt over hvad der tilflyder af hjælp, vare, kapital og 

andre fornødenheder. Det er således de humanitære organisationer som driver den 

humanitære supply chain, og som iværksætter og starter forsyningskæden. 

Nødhjælpsmodtagerne er derfor objekt for en ”supply driven” supply chain (McKechnie, 

2003). Ligheden mellem nødhjælpsmodtagere og kommercielle slutbrugere er, at de begge 

har et behov som ønskes opfyldt. Forskellen er dog, at de kommercielle slutbrugere har 

forhandlingsmagt til at ændre hvad der efterspørges. Det har nødhjælpsmodtagere ikke, 

selvom de har et akut behov.  

Disse forskelle er vigtige at have for øje, når den humanitære sektor behandles, idet det 

teoretiske framework skal tilpasses denne sektor.  

1.7.4 People 

People er et begreb, som er fundet på baggrund af findings i afhandlingens analyse. People 

betegner de mennesker, ildsjæle, medarbejdere med videre, som udgør de humanitære 

organisationer. Der er således tale om en ressource som er essentiel for den humanitære 

sektor. People vil derfor finde anvendelse som begreb og strategisk variabel, som ikke 

tidligere er anvendt i det teoretiske begrebsapparat for den humanitære sektor.  
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1.8 Præsentation af den humanitære sektor 

I denne del præsenteres den humanitære sektor, med henblik på at skitsere de specielle 

faktorer, som gør sig gældende her. Præsentationen skal bidrage med en grundlæggende 

forståelse af sektoren, samt give en ramme til afhandlingens videre løsning.  

1.8.1 Hvad er den humanitære sektor? 

Den humanitære sektor er kendetegnet ved en række forhold, som er anderledes i forhold til 

andre sektorer. Sektoren består af mange forskellige aktører, som udgøres af 

nødhjælpsorganisationer, virksomheder, fonde, militær, nationalstater med videre. Det er 

forskelligt i hvilken grad aktørerne er repræsenteret, idet de forskellige typer af katastrofer 

påkræver og nødvendiggører nogle bestemte aktører. Eksempelvis vil der være en stor 

repræsentation af militær, ved en væbnet konflikt. Der er derfor ingen katastrofe som er 

ens. Fælles er dog, at der altid følger menneskelig lidelse i kølvandet på katastrofer. Derfor 

er nødhjælpsorganisationerne som hovedregel altid repræsenteret.  

Som tidligere nævnt, finder der forskellige typer af katastrofer. Disse kan være naturlige eller 

menneskeskabte katastrofer. Naturkatastrofer kan være hungersnød, jordskælv, 

vulkanudbrud, tsunami, oversvømmelse, tørke, orkaner, tornado, brande med videre. De 

menneskeskabte katastrofer kan være krig, forurening, politiske konflikter, ulykker, terror, 

med mere (Van 

Wassenhove, May 2006). 

Disse katastrofer kan 

yderligere opdele i sudden-

onset og slow-onset 

katastrofer, hvilket er 

illustreret i figur 6. Som 

modellen påpeger, er der et 

højt element af usikkerhed 

omkring hvornår, hvordan og hvor omfattende en katastrofe er. Det kan derfor være svært 

at forberede katastrofer, som ikke sker cyklisk i tid, ligesom orkaner og tornadoer(Tomasini 

& Wassenhove, 2009). Katastrofer kan således ske meget pludseligt med en voldsom kraft, 

hvilket gør det svært at forberede. Der findes derfor mange forskellige katastrofescenarier, 

Figur 6: Typer af katastrofer (Van Wassenhove, 2006) 
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som aldrig er ens. Derved skiller den humanitære sektor sig ud, idet der er høj usikkerhed 

omkring den næste katastrofe.  

 

I Danmark havde den humanitære sektor i 2009, en indtægt på omkring 2,8 milliarder 

kroner, hvilket er illustreret i figur 7. Disse midler stammer fra private donorer, EU 

bevillinger, DANIDA støtte, fonde, indsamlinger med mere. Med hensyn til DANIDA, så er 

størrelsen af deres midler omkring 15 milliarder kr. DANIDA er den danske stats organ for 

humanitær hjælp, og deres midler går blandt andet til de organisationer som er nævnt i 

modellen. Derudover støtter 

DANIDA en række bilaterale og 

multilaterale projekter gennem 

egne kanaler. Derfor fremgår 

DANIDA ikke i oversigten, idet 

midlerne ellers ville tælles med 

to gange. De midler som er vist i 

modellen er organisationernes 

bruttoindtægt. Herefter 

fratækkes administrationsbidrag 

og udgifter, hvor udgifterne er 

prisen på det hjælpearbejde som 

udføres.  

 

Desværre er humanitære katastrofer et område i vækst. Det forventes, at både 

menneskeskabte og naturlige katastrofer vil stige med en faktor fem over de næste 50 år 

(Thomas, Anisya S. and Kopczak, Laura Rock, 2005). Derudover bliver der født flere og flere 

mennesker på jorden, hvorved sandsynligheden for en katastrofe bliver større. Ifølge FN 

sulter en milliard mennesker allerede i dag og befolkningstallet i år 2050 forventes at være 

9,1 milliarder mennesker. Derfor mener kritikere, at befolkningsvæksten i verden er et større 

problem end klimaforandringerne, idet befolkningsvæksten vil berøre flere. Behovet for rent 

drikkevand og fødevarer vil vokse år for år, hvilket gør det svært at opfylde selv de mest 

Figur 7: Oversigt over organisationernes indtægter i 2009 på baggrund af 

årsrapporter (egen tilvirkning) 
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basale behov (Jyllandsposten, 18-10-2009). Kombinationen af en høj befolkningstilvækst og 

global opvarmning er en dårlig kombination, idet der vil være øget risiko for 

oversvømmelser, tørke, hungersnød, nedgang i dyrkningspotentialet, svigtende 

vandforsyning med videre. Især fordi at fattige og udsatte samfund oftest ligger i høj-risiko 

områder for klimaforandringer (Energistyrelsen, 2010).  

1.8.2 Definition af Humanitarian Supply Chain 

Den humanitære sektor er en kompleks og forskelligartet sektor, som kan være svær at 

præcisere med få ord. Sektoren er præget af store udsving i forhold til planlægning af 

aktiviteter, idet katastrofer sker akut og nødhjælp er påkrævet med det samme. Denne 

usikkerhed stiller krav til sektorens håndtering af logistik, idet logistikfunktionen er midlet 

der får nødhjælpen frem. Den humanitære sektor har tidligere været kritiseret for, at være 

bagud i forhold til den private sektor med hensyn til logistik og supply chain management. 

Dette er dog et område, som er under forbedring (Tomasini & Wassenhove, 2009). 

På baggrund af ovenstående, er det vigtigt, at den humanitære sektor har en klar forståelse 

for hvad logistik og supply chain management er, samt hvilke arbejdsområder som er vigtige 

for dem. Derfor er det vigtigt at have en klar definition af humanitarian supply chain, således 

at der er fokus på de områder, som er kritiske for den humanitære sektor. 

For at finde en definition af humanitarian supply chain, vil humanitarian logistics og supply 

chain management behandles, med henblik på at frembringe en endelig definition. Der 

findes ikke i litteraturen en definition, som på tilfredsstillende vis, dækker over humanitarian 

supply chain. Derfor vil denne opgave vil give sit bud på en dækkende definition.  

Humanitarian logistics defineres i afhandlingen på følgende made: 

“Humanitarian Logistics is defined as the process of planning, implementing and controlling 

the efficient, cost-effective flow and storage of goods and materials, as well as related 

information, from the point of origin to the point of consumption for the purpose of 

alleviating the suffering of vulnerable people”(Thomas, Anisya S. and Kopczak, Laura Rock, 

2005). 
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Denne definition giver et godt billede af hvilke kriterier logistikfunktionen skal opfylde.  Dog 

er der to væsentlige elementer, som ikke bliver behandlet. Tid og upstream 

informationsflow. Tid er en vigtig faktor i forbindelse med akutte nødhjælpssituationer. Den 

vigtigste tidshorisont i en akut opstået nødhjælpssituation er de første 72 timer. Indenfor 

denne tidsgrænse, vurderes flest menneskeliv at kunne redes, såfremt kritisk nødhjælp når 

frem (Tomasini & Wassenhove, 2009). Tiden kan på denne måde sidestilles med, at 

forsyningskæden skal være responsiv i forhold til at kunne levere nødhjælp hurtigt i den 

første fase af nødhjælpsarbejdet. I senere faser, vil der være behov for en mere effektiv 

forsyningskæde, hvilket vil blive diskuteret senere i afhandlingen.  

Informationsflow upstream i forsyningskæden og feedback mekanismer, fremgår ikke af den 

ovenstående definition. Vidensdeling er et basalt udgangspunkt for forsyningskædens 

aktører, for at kunne opnå et effektivt flow af varer og information. I nødhjælpssituationer er 

det vigtigt, at informationer omkring varens beskaffenhed og mængde kommer frem til 

indkøbere og procurement folk, for at de kan sende de rette forsyninger.  

Disse to elementer, tid og informationsflow upstream, er væsentlige i forhold til 

diskussionen mellem logistik og supply chain management. Ovenstående definition bærer 

præg af 1980’erne tanker om, at logistik var en supportaktivitet, som havde til opgave at 

sende gods fra punkt A til punkt B. I dag er logistikfunktionen i den humanitære sektor et 

strategisk anlæggende på højeste ledelsesniveau, under begrebet supply chain management 

(A. S. Thomas, 2003). Denne observation anskueliggøres i forbindelse med afhandlingens 

definition af supply chain management:  

"Supply Chain Management encompasses the planning and management of all activities 

involved in sourcing and procurement, conversion, and all logistics management activities. 

Importantly, it also includes coordination and collaboration with channel partners, which can 

be suppliers, intermediaries, third-party service providers, and customers”(Skjøtt-Larsen, 

Schary, Mikkola, & Kotzab, 2007). 

  

I ovenstående definition er der lagt vægt på, at logistikfunktionen er en kernekompetence 

indenfor supply chain management. Endvidere fremgår det tydeligt, at der er fokus på det 

holistiske perspektiv, samt at koordination og samarbejde up- og downstream i 
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forsyningskæden. Ved at sammenholde de to præsenterede definitioner, anskueliggøres den 

udvikling som logistikfunktionen har gennemgået til supply chain management. Dette er en 

udvikling, som den humanitære sektor ligeledes har gennemgået. Der er kommet fokus på 

hvilke drivere, som bidrager til værdiskabelsen herunder logistik.  

De to præsenterede definitioner har bidraget med elementer, som er væsentlige for den 

humanitære sektor. Endvidere er der et område, som ikke prioriteres så tydeligt i 

definitionerne, men som er kritik for den humantære sektor. Dette element er tid. Som 

tidligere nævnt, er de første 72 timer kritiske i en akut opstået nødhjælpssituation. Derfor er 

det nødvendigt, at tid er et fokusområde i en definition af humanitarian supply chain. De to 

præsenterede definitioner har således nogle mangler i forhold til, hvad der er vigtigt for den 

humanitære sektor. Derfor vil der på baggrund af de to definitioner, blive præsenteret en 

definition for humanitarian supply chain: 

”Humanitarian Supply Chain er aktiviteter som indbefatter varetagelsen af planlægning, 

koordination og implementering af nødvendige varer og informationsflow gennem 

samarbejde på tværs af forsyningskæden til nødhjælpsmodtagere i rette tid. (egen definition) 

 

Denne definition er et produkt af de to tidligere præsenterede definitioner, hvorved der 

også indgår elementer fra begge definitioner. Der er endvidere indarbejdet tilføjelser som 

har været manglende, hvilket primært ses i den sidste del af definitionen. Nødvendige varer 

og informationsflow hentyder til, at det kun er de efterspurgte forsyninger som ankommer 

til nødhjælpssituationer. Der findes eksempler på, at donorer sender ubrugelig nødhjælp, 

som skaber flaskehalse for den efterspurgte nødhjælp (Associated Press, 2/11-2005). 

Samarbejde på tværs af forsyningskæden er vigtig i forbindelse med, at der bliver 

kommunikeret up- og downstream mellem forsyningskædens aktører. På denne måde kan 

eksempler som ovenstående undgås. Nødhjælpsmodtagere i rette tid hentyder til, at 

nødhjælpen skal have de nødlidende som fokus, samt at nødhjælpen skal gives i rette tid, 

eksempelvis indenfor 72 timer i den første fase af nødhjælpsarbejdet.  
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2 Første analysedel 

 

I denne første del af analysen, vil det blive klarlagt, hvorledes aktørerne på nødhjælpsfeltet 

definerer ”god nødhjælp”. Ved at benytte Pierre Bourdieus begrebsapparat vil det være 

muligt at blotlægge magtstrukturerne på feltet. Hermed synliggøres eventuelle magtkampe 

om hvilke aktører der formår at få ”deres” definition af ”god nødhjælp” igennem som den 

dominerende, og dermed afgørende for hvad der bliver anset for legitim nødhjælp, og igen 

hvordan nødhjælp bliver praktiseret. Analysen vil ligeledes skabe klarhed om hvorvidt, der er 

sket et skift i hvem der er de dominerende aktører, og i så fald hvilke konsekvenser det har 

for nødhjælpen. Som tidligere nævnt har der i den seneste tid i medierne, været et øget 

fokus på administrationsomkostninger og synlighed hos nødhjælpsorganisationerne. Det 

bliver stadig mere almindeligt at virksomheder donerer til katastrofer, og dette kunne tyde 

på at der nye aktører på feltet. Samtidig har organisationen Læger Uden Grænser gjort 

opmærksom på vigtigheden af donationer, der fra donorernes side ikke er øremærket et 

bestemt formål.  

Det antages derfor, at der er nye selvfølgeligheder på nødhjælpsfeltet angående krav til 

administrationsomkostninger, samt øremærkede midler, som i sidste ende måske har ført til 

en ændring i doxa. Doxa er, som tidligere nævnt, implicit. Det er derfor nødvendigt at 

analysere aktørernes ageren i forhold til donationer, for donorernes vedkommende, samt 

for nødhjælpsorganisationernes vedkommende, deres eksterne kommunikation. Som 

udgangspunkt forventes det at samtlige nødhjælpsorganisationer vil definere ”god 

nødhjælp” som neutral og upartisk jævnfør principperne i Humanitarian Space, samt det 

faktum at samtlige organisationer, på nær UNICEF som hører under FN, tilslutter sig ”Code of 

Conduct”, som er et sæt retningslinjer for nødhjælpsorganisationer udarbejdet af 

International Røde Kors. Der vil derfor blive set på hvorledes nødhjælpsorganisationerne 

knytter an til kommunikationen vedrørende nødhjælp. For donorernes vedkommende vil det 

blive undersøgt, hvad der lægger til grund for deres indtræden på nødhjælpsfeltet for 

eksempel antages det, at en virksomhed i sin grundlæggende logik er til for at 

profitmaksimere. Således vil eventuelle forskellige mål synliggøres for dermed at forklare 

eventuelle konflikter, som vil komme til udtryk i form af heterodoksi og ortodoksi, og 
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dermed om hvorvidt doxa udfordres og hvilken konsekvenser det eventuelt har for 

udøvelsen af nødhjælp. Dette vil blive behandlet i analysens anden del. 

2.1 Aktørafgrænsning og definition  

Aktørerne i denne analyse er valgt ud fra hvem der antages, at være de vigtigste aktører på 

feltet. Sagt på en anden måde, hvem der antages, at have indflydelse nok på feltet til kunne 

påvirke, hvad der opfattes som ”god nødhjælp”, altså til at definere doxa. Som tidligere 

nævnt er tesen, at der er kommet nye aktører til, som måske kan påvirke opfattelsen af ”god 

nødhjælp”. Således vil der, udover nødhjælpsorganisationer, blive fokuseret på private 

virksomheder. Derudover er medierne taget med som aktør, idet det antages at mediernes i 

dag spiller en betydelig rolle, når det kommer hvordan private donorer donerer til nødhjælp. 

En anden aktør er ”offentligheden”. Denne aktør omfatter alle privatpersoner, som er udsat 

for medierne. Det antages i denne opgave at medierne i dag er en så integreret og 

allestedsnærværende del af vores dagligdag, at der stort set ikke bor mennesker i Danmark, 

som er fuldstændig afskåret fra medierne. Afgrænsningen af denne aktør kan diskuteres, 

men er taget med for at påvise mediernes indflydelse på borgernes bidrag til nødhjælp. Den 

danske stat udgør ligeledes en aktør, da det er den største enkeltstående donor af nødhjælp 

i Danmark.  

Afgrænsningen af nødhjælpsorganisationer er sket ud fra en liste over de 12 største 

nødhjælpsorganisationer i Danmark, hvorfra der så er medtaget de 

nødhjælpsorganisationer, som arbejder med akut nødhjælp, når katastrofen 

rammer(Danmarks Indsamling, 2010). Derudover er der medtaget nødhjælpsorganisationer, 

som markerer sig i debatten om nødhjælp. 

2.2 Analyse af nødhjælpsorganisationer 

Nødhjælpsorganisationerne er dem som udfører nødhjælpen i praksis. De forskellige 

organisationer modtager donationer, som de bruger til at udføre nødhjælp. De varetager alle 

opgaver angående nødhjælp lige fra procurement til implementering. De udgør således en 

afgørende faktor inden for emnet nødhjælp, og må siges at være eksperter på feltet. De har, 

selv sagt, meget stærke holdninger om hvad nødhjælp er, og er, i kraft af deres viden og 

virke, særdeles dominerende på feltet, set som en samlet aktør. Men samtidig med, at de 

dominerer feltet, og tilsyneladende også er dem, som opstiller feltets selvfølgeligheder og 
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dermed definerer doxa, indgår de også i et komplekst afhængighedsforhold til deres 

donorer. For at udføre deres arbejde, er de afhængige af at modtage donationer. Det er 

dette forhold, som vil blive analyseret i afhandlingens første del. Det vil blive undersøgt om 

nødhjælpsorganisationerne frit kan benytte de modtagne donationer til at udføre, hvad de 

anser for at være ”god nødhjælp”, eller om forholdet til deres donorer er ved at udvikle sig 

til en magtkamp, en kamp om at definere hvad ”god nødhjælp” er.  

Ved at fokusere på de udvalgte nødhjælpsorganisationer en efter en, vil det ligeledes blive 

undersøgt, hvordan de hver især positionerer sig i forhold til doxa.   

2.2.1.1 Dansk Røde Kors 

Dansk Røde Kors er en del af den internationale Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevægelse, 

der i øvrigt er to navne for den samme organisation. Røde Kors er verdens største 

humanitære bevægelse. Den findes i 181 lande og har 200 millioner medlemmer. Røde Kors 

har tre gange vundet Nobels fredspris. I Danmark startede organisationen som ”Foreningen 

af syge og såredes pleje under krigsforhold”, og blev oprettet den 26. april 1876. De første år 

koncentrerede foreningen sig om at uddanne sygeplejersker og tilbyde førstehjælp til 

politifolk, skovarbejdere og andre med et særligt farligt job. Siden skiftede foreningen navn 

til Dansk Røde Kors, og i 1917 blev grunden lagt til de første lokale afdelinger. I 2007 havde 

Dansk Røde Kors omkring 78.000 medlemmer og 250 afdelinger over hele landet (Dansk 

Røde Kors). Desuden har Røde Kors, som den eneste humanitære organisation, mandat til at 

arbejde frit under væbnede konflikter.  

2.2.1.1.1 Definition af nødhjælp  

Røde Kors lægger syv principper til grund for deres arbejde. De syv principper tager 

udgangspunkt i Geneve Konventionen, som blev vedtaget på initiativ fra Røde Kors i 1864. 

Principperne er illustreret i figur 8.  
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På Røde Kors’ internationale hjemmeside beskriver de organisationens mission således: 

 

Figur 9: Røde Kors' mission (ICRC.org, 2010) 

I deres mission understreger Røde Kors, at de er en uafhængig organisation, der hjælper 

dem, som har brug for det. Ved at se på deres mission og principper kan det konkluderes, at 

Røde Kors definerer ”god nødhjælp”, som dét at hjælpe dem der har brug for det. 

2.2.1.1.2 Ekstern kommunikation i forhold til nødhjælp 

Røde Kors ytrer sig ofte om Nødhjælp. I medierne oftest repræsenteret af deres 

generalsekretær Anders Ladekarl.   

I forbindelse med jordskælvet på Haiti tog Ladekarl selv til katastrofeområdet. Her 

besigtigede han katastrofen og skulle tage stilling til hvorledes nødhjælpsarbejdet skulle 

iværksættes. Her fortalte han, at dem som havde mest brug for det skulle have hjælp; 

Figur 8: Røde Kors' syv principper (Røde Kors, 2010) 
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”Det bliver rigtig slemt de næste dage, hvor vi skal prioritere, hvem der skal have hjælp. Der 

er tre millioner mennesker i Haiti, som er påvirket af jordskælvet. Det er utænkeligt, at vi kan 

hjælpe dem alle, så vi er nødt til at prioritere benhårdt, så de syge og sårede, der har mest 

brug for hjælp, får det.” (Zahle, 2010) 

Efter turen til Haiti gav han et interview til Politiken, og var på den måde med til at skabe 

opmærksomhed på katastrofens omfang, og behovet for nødhjælp. I artiklen sammenligner 

han blandt andet katastrofen med Berlin efter 2. Verdenskrig (Wind-Friis, 2010c). I samme 

artikel opponerer han mod den kritik af nødhjælpsindsatsen, som har været bragt i 

medierne. Blandt andet en artikel med overskriften ’Nødhjælpsarbejdere går i vejen for 

hinanden’. Hertil siger han: 

”Var der noget, der ikke skete i Port-au-Prince, så var det, at vi gik i vejen for hinanden. 

Problemet var jo, at vi ikke var nok til, at vi kunne gå i vejen for hinanden. Nogle gange bliver 

man træt af, at der sidder nogen bag et skrivebord og udtaler sig skråsikkert om situationen, 

men som ikke ved noget om virkeligheden.” (Wind-Friis, 2010c) 

I stedet for at knytte an til kritikken af koordineringen, vælger Ladekarl altså at kommunikere 

på mængden af nødhjælpsarbejdere. Intervieweren påpeger: 

”Det er vel mere en kritik af mangel på koordinering end af, at der er for mange 

nødhjælpsarbejdere?” 

Hvorefter Ladekarl svarer: 

”FN og de otte største nødhjælpsorganisationer har fordelt arbejdet imellem sig. De ved, 

hvem der er ansvarlig for hvad. Røde Kors’ fokus er at få tag over hovedet, eller have et telt 

eller noget midlertidigt læ. Det er vores hovedansvarsområde sammen med lægehjælp.” 

”Vi har for længst lært af Banda Aceh, hvor helt absurd mange gav sig ud for at være 

hjælpeorganisationer. Siden da er der udviklet et ret godt koordineringssystem, og selv om 

det ser kaotisk ud, så fungerer det.” 

Hermed forsvarer Ladekarl nødhjælpsarbejdet, men hentyder samtidig, at det kan være 

svært at se for en udenforstående. 
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Kommunikationen fra Røde Kors i forbindelse med jordskælvet på Haiti viser, at deres 

ytringer stemmer overens med deres principper om deres nødhjælpsarbejde.  

2.2.1.1.3 Feltets selvfølgeligheder 

På trods af deres principper har Røde Kors af og til svært ved at leve op til dem. Det kom 

blandt andet til udtryk i forbindelse med oversvømmelsen i Pakistan i artiklen ”De glemte 

katastrofer”. Her erkender Ladekarl at der også findes andre katastrofer i verden blandt 

andet i Niger og Somalia, men forsvarer sig med at;  

”vi ved, at vi ikke kan holde opmærksomheden på mere end én katastrofe ad gangen. Derfor 

fokuserer vi nu 100 pct. på Pakistan.” (From, 2010) 

Ladekarl siger at både Niger og Somalia har desperat brug for hjælp, men at folk gerne vil 

sætte navn og ansigt på de penge de giver, og at han håber på flere donationer, som ikke er 

øremærkede.  

Til de katastrofer, hvor det er svært at skaffe donationer, har Røde Kors oprettet en 

katastrofefond. Faktisk måtte denne fond tages i brug til Pakistan, da det i starten var svært 

at rejse kapital. Det fortæller Fundraisingchef for Røde Kors Kenneth Ørhberg i en artikel i 

Information, hvor Røde Kors gav udtryk for at det var svært at skaffe donationer til 

katastrofen i Pakistan (Grace Gaardmand, 2010).  

Pengene kommer fra den årlige indsamling af penge, som ikke er øremærkede og ifølge 

Kenneth Ørhberg er det nødvendigt med den slags indsamlinger til situationer, hvor lysten i 

befolkningen til at støtte en bestemt sag halter;  

”Det er rigtig vigtigt at have nogle penge, som man bare kan bruge, når lokummet brænder 

et eller andet sted, og man ikke kan skaffe penge på anden vis. For eksempel hvis det handler 

om et land, som folk ikke kender noget til. Eller hvis det er et land, der har et dårligt image i 

befolkningen - hvilket helt klart er tilfældet i Pakistan.”  

I afhandlingens survey bliver nødhjælpsorganisationerne netop spurgt om hvorvidt de føler, 

at der er forventninger om hvordan deres donationer bliver brugt. Hertil svarer Røde Kors at 

deres donationer er øremærkede, og uddyber at det især er fra Danida, hvor det sker i form 
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af varebevillinger. Hertil siger Røde Kors at de kunne give bedre nødhjælp, hvis de havde 

frihed til at foretage de investeringer de anså for de rigtige (Bilag 1: Survey, 2010).  

I februar 2010 bringer Information en artikel om hvad der lægger til grund eller til hinder for, 

når danskerne donerer penge til nødhjælp. Artiklen bygger på en kvalitativ undersøgelse 

foretaget af Gad's Research & Reflexions A/S. Undersøgelsen viser at; 

”danskerne forholder sig skeptisk til de store nødhjælpsorganisationers 

bureaukratiske systemer.”(Gads Research & Reflexions, 2010; Tholl, 2010) 

Samtidig rejses der en kritik af gennemsigtigheden hos de store organisationer. Artiklen 

konkluderer på baggrund af undersøgelsen samt ekspertudtalelser, at organisationerne skal 

tilpasse sig forbrugerne. Herefter kommenterer Fundraisingchef Kenneth Øhrberg: 

”De store etablerede organisationer lider under, at de har svært ved at være så direkte, som 

man kan være med projekter som Hus Forbi - når du giver mig 20 kroner til Haiti, så ved du, 

at det går direkte. Men om det går til køb af presenninger eller til et vandingsanlæg, det kan 

vi ikke præcisere på samme måde.” (Tholl, 2010) 

Hermed italesætter Kenneth Øhrberg selv den manglende gennemsigtighed som et problem, 

og underlægger sig dermed feltets selvfølgelighed. 

2.2.1.1.4 Røde Kors` positionering på nødhjælpsfeltet   

Infomediasøgningen har vist at Røde Kors deltager aktivt i medierne. Ud af de 46 artikler, 

hvor organisationen optrådte, var Røde Kors medvirkende i de 15, hvoraf de 7 var aktivt 

medvirkende, og i de 8 blev omtalt.  

Ovenstående analyse viser desuden, at Røde Kors er bevidst om at brande sig, som legitim 

og upartisk nødhjælpsorganisation. Men samtidig med at Røde Kors er aktiv i medierne med 

at ytre sig om nødhjælp, er de også meget bevidste om deres afhængighed af donorerne, 

samt det problematiske i at modtage øremærkede donationer. Men tingene hænger 

sammen; folk vil vide hvad pengene går til, og så bliver donationerne øremærkede. Samtidig 

med at Røde Kors erkender at øremærkede donationer er et problem siger de, at Røde Kors 

skal være bedre til at formidle hvad pengene går til. Dermed knytter Røde Kors an til 
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kommunikationen angående administrationsomkostninger, og underlægger sig feltets 

selvfølgeligheder. Røde Kors ytrer sig altså om upartisk nødhjælp, men er selv blandt andet 

bundet af øremærkede midler. 

Figuren viser at Røde Kors er aktiv i medierne, samt at de italesætter øremærkede 

donationer som problematisk, hvor de ikke forholder sig negative til kravene om 

administrationsomkostninger. 

 

2.2.1.2 Folkekirkens Nødhjælp 

Folkekirkens Nødhjælp beskriver deres formål; ”at hjælpe verdens fattigste til et værdigt 

liv”(Folkekirkens Nødhjælp, 2010a). Organisationen startede 

oprindeligt som en del af den danske folkekirke i 1922 i en 

sammenslutning af europæiske evangeliske kirker, der ville 

hjælpe det ødelagte Europa efter 1. Verdenskrig, og var kun 

ment som midlertidig. Men efter 2. Verdenskrig havde Europa 

igen brug for hjælp. Denne gang begyndte organisationen 

også at arbejde med flygtningehjælp, hvilket siden bredte 

sig ud over Europas grænser. I 1960’erne begyndte Folkekirkens Nødhjælp at omfatte 

nødhjælpsarbejde, og siden kom flere og flere arbejdsområder til(Folkekirkens Nødhjælp, 

2010a).  

2.2.1.2.1 Definition af nødhjælp 

Organisationen fornægter på ingen måde sit kristne ophav, hvilket også ses på deres slogan; 

”Vi tror på et liv før døden”, samt deres logo; 

Figur 10: Oversigt over aktivitet på feltet, Røde Kors (egen tilvirkning) 

Figur 11: Folkekirkens Nødhjælp 

logo (noedhjaelp.dk, 2010) 
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I logoet indgår fisken som er et kristent symbol for Jesus. Fisken er placeret på en jordklode 

eller tallerken, og symboliserer ”Mad til verden”(Folkekirkens Nødhjælp, 2010a). Dermed 

tydeliggøres en af Folkekirkens Nødhjælps kernesager; at bekæmpe sult i verden. Selvom 

organisationen er en trosbaseret nødhjælpsorganisation og det kristne islæt er tydeligt, 

understreger Folkekirkens Nødhjælp, at deres hjælp gives uden hensyn til tro, race eller 

politisk overbevisning, og organisationen tilslutter sig ligeledes Code of Conduct 

(Folkekirkens Nødhjælp, 2010a).    

2.2.1.2.2 Ekstern kommunikation i forhold til nødhjælp 

I 2006 lancerede Folkekirkens Nødhjælp kampagnen ”Giv en ged”. I stedet for at købe en 

julegave til sine nære, kunne man købe en ged til en fattig i Afrika. Det var en ny måde, at få 

folk til at donere til nødhjælp på, og kampagnen indbragte Folkekirkens Nødhjælp næsten 10 

millioner kroner (Ritzau, 2007).  Siden er mange andre nødhjælpsorganisationer fulgt efter 

med lignende koncepter, og giv-en–ged konceptet er blevet en gren indenfor 

fundraising(Poulsen, 2008). Udover at være indbringende fundraising, var kampagnen også 

effektiv branding, og med til at bringe Folkekirkens Nødhjælp top-of-mind. Men selvom 

kampagnen rejste meget kapital bandt det samtidig donationerne til de beskrevne formål, 

således at det ikke var op til organisationen selv, at disponere over midlerne til geder eller 

anden form for nødhjælp.   

Folkekirkens Nødhjælp har stadig et stærkt brand indenfor nødhjælp, og er ofte i medierne. 

Ud af infomediasøgningens 46 artikler, var organisationen nævnt i de 18, hvoraf de var aktivt 

medvirkende i de ni og omtalt i de resterende ni artikler. Men samtidig med at Folkekirkens 

Nødhjælp er aktiv i medierne, er organisationen også meget bevidste om mediernes magt 

med hensyn til donationer. I forbindelse med jordskælvet på Haiti udtalte 

kommunikationschef Mads Klæstrup Kristensen at donationerne afhang af to ting;   

"Pressens bevågenhed og initiativer i form af indsamlingsarrangementer, shows m.v."  

Og 

"Flere og flere medier sender journalister og fotografer afsted. Det vil nok kunne holde 

dampen oppe et godt stykke tid endnu,(Skytte Nielsen, 2010)" 
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Folkekirkens Nødhjælp erkender altså at de er afhængige af medierne med hensyn til 

nødhjælpsdonationer. Dette kommunikerer de tydeligt i nedenstående citater af 

katastrofekoordinator Erik Johnson fra artiklen ”De glemte katastrofer” fra Jyllandsposten; 

”Det gik meget langsomt med at få gang i hjælpen til Pakistan, men da først de 

internationale og siden også de danske medier fik øjnene op, begyndte det at gå meget 

bedre.” 

”Vi er meget afhængige af at få mediedækning af katastrofer,” forklarer Erik Johnson.  

I samme artikel fortæller Erik Johnson, at donationerne i høj grad også afhænger af de 

politiske aktører, og knytter samtidig an til kommunikationen angående bundne midler; 

”Vores donorer er også meget afhængige af, hvad de politiske aktører siger og gør. Så snart 

de politiske aktører gør noget, sker der noget. Jeg kan godt se, at det er et problem, men alle 

løsninger er politiske, og det er der ikke noget at gøre ved.« »Der er ikke nok fokus på 

fattiges behov og på uretfærdighed, fordi man prioriterer andre ting. Vi har ikke flyttet midler 

fra f. eks. Niger til Pakistan, men det er der donorer, der har.” (From, 2010) 

Ifølge Erik Johnson skelner Folkekirkens Nødhjælp altså ikke mellem katastrofer på grund af 

mediedækningen, men det gør nogle af deres donorer, således at det bliver svært for 

organisationen at yde nødhjælp de steder, hvor de vurderer der er mest brug for det. 

2.2.1.2.3 Feltets selvfølgeligheder 

Adspurgt om hvorvidt, at der er forventninger til hvordan de modtagne donationer bliver 

brugt, svarer Folkekirkens Nødhjælp, at deres donationer er øremærkede, og at det udgør et 

problem i ca. 50 procent af tilfældene. Dette svar stemmer overens med organisationens 

øvrige kommunikation angående øremærkede midler, og det er således tydeligt at det er et 

problem for organisationen(Bilag 1: Survey, 2010). 

2.2.1.2.4 Act 

I forbindelse med jordskælvet på Haiti blev det tydeligt for Folkekirkens Nødhjælp, hvor 

vigtigt det er at koordinere den internationale nødhjælp. Som en konsekvens af dette 

besluttede organisationen efterfølgende at blive en del at den internationale organisation 
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ACT- Alliance (Action by Churches Together), som består af mere end 100 kirkelige 

nødhjælpsorganisationer(Hoffmann-Hansen, 2010). Folkekirkens Nødhjælp mener samtidig, 

at samarbejdet kan være med til at mindske administrationsomkostningerne for 

organisationen, netop noget som nødhjælpsorganisationerne har været udskældt for 

(Berlingske Tidende, 2010; Thorø Liebregt, 2009).  

2.2.1.2.4.1 Folkekirkens Nødhjælps positionering på nødhjælpsfeltet 

Folkekirkens Nødhjælp erkender mediernes magt. De er afhængige af at medierne omtaler 

katastrofer, for at modtage donationer. Organisationen italesætter også den politiske magt, 

der har fået nogle af deres donorer til at øremærke deres midler til andre formål end 

oprindelig tiltænkt. Netop øremærkede donationer ser Folkekirkens Nødhjælp, som et 

problem, og derfor er det paradoksalt at organisationen har re-brandet sig via en kampagne, 

som bygger på at skaffe meget specifikt øremærkede midler, idet man jo betaler for en ged.  

Kampagnen har imidlertid vist sig at være særdeles indbringende for organisationen, og har 

ydermere givet organisationen øget mediebevågenhed, noget som nødhjælpsorganisationer 

ifølge organisationen selv er afhængige at få donationer til katastrofer. Med indmeldelsen i 

ACT i mødekommer Folkekirkens Nødhjælp den kritik, der har været angående 

nødhjælpsorganisationernes administrationsomkostninger.  

Figuren viser at Folkekirkens Nødhjælp er aktiv i medierne, samt at de italesætter 

øremærkede donationer som problematisk, mens dette ikke er tilfælde vedrørende 

administrationsomkostninger. 

Figur 12: Oversigt over aktivitet på feltet, Folkekirkens Nødhjælp (egen tilvirkning) 
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2.2.1.3 UNICEF 

 UNICEF i Danmark er en af de 36 nationale komitéer i UNICEF. Derudover ligger UNICEFs 

verdenslager i Københavns Frihavn. UNICEF blev oprindeligt stiftet af FN til at hjælpe syge og 

sultende børn efter 2. Verdenskrig. I dag er det den største humanitære børneorganisation i 

verden. Selvom organisationen hører under FN får UNICEF ingen økonomisk støtte derfra, 

men er afhængig af frivillige bidrag (UNICEF Danmark, 2010). UNICEFs fokus er børns tarv, 

hvilket også kan læses af deres mission statement på deres internationale hjemmeside: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3.1 Ekstern kommunikation  

UNICEF er ikke så aktive i medierne, men i og med at de er en af de største 

nødhjælpsorganisationer i Danmark, bliver de taget med når medierne foretager 

rundringninger. UNICEFs verdenslager bliver også brugt af medier til at fortælle om 

nødhjælpsarbejde i forskellige situationer (Fuglsang Midtgaard, 2010).   

Den 19. februar 2010 bringer Politiken en artikel, der omhandler en lækket intern mail fra 

FNs ledelse (Wind-Friis, 2010b). I mailen kritiserer ledelsen FNs indsats på Haiti, deriblandt 

UNICEFs. Mailen er et eksempel på den kommunikation UNICEF bliver en del af, fordi 

organisationen hører ind under FN. Dette adskiller UNICEF fra de andre 

nødhjælpsorganisationer, i og med at dårlig omtale af FN vil smitte af på UNICEF, også 

selvom at UNICEF er økonomisk uafhængig af FN. 

Figur 13: UNICEF's mission statement (unicef.org, 2010) 
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2.2.1.3.2 Feltets selvfølgeligheder 

UNICEF svarer, at deres donationer er øremærkede, men at det som regel ikke udgør et 

problem bortset fra enkelte situationer (Bilag 1: Survey, 2010).  

2.2.1.3.3 UNICEFs positionering på nødhjælpsfeltet 

UNICEF har børnene i fokus i deres arbejde, også når det kommer til nødhjælp, og 

hjemmesiden bærer tydeligt præg af dette. På trods af at UNICEF er en af de største 

nødhjælpsorganisationer, samt har baggrund i FN, udnytter de ikke denne legitimitet til at 

ytre sig i medierne, hvilket nedenstående figur illustrerer. Organisationen medgiver at de 

modtagne donationer er øremærkede, men ikke at dette er et problem, bortset fra enkelte 

situationer. Dermed underkaster de sig begge selvfølgeligheder.  

 

2.2.1.4 Dansk Flygtningehjælp 

Dansk Flygtningehjælp blev grundlagt i 1956, og organisationens nødhjælpsarbejde er rettet 

mod flygtninge. 

2.2.1.4.1 Definition af nødhjælp 

 På deres hjemmeside skriver Dansk Flygtningehjælp følgende om organisationens arbejde: 

”Vi arbejder på baggrund af humanitære principper og menneskerettigheder med alle 

aspekter af flygtningesagen, med det overordnede mål, at hjælpe med at skabe varige 

løsninger for flygtninge og internt fordrevne”(Dansk Flygtningehjælp, 2010). 

Figur 14: Oversigt over aktivitet på feltet, UNICEF (egen tilvirkning) 



Side 41 af 124 
 

På hjemmesiden finder man ligeledes organisationens vision. Denne står også i folderen 

”Vision, værdier og normer” fra 2009 jævnfør figur 15. Der findes endvidere et 

værdikompas, som Dansk Flygtningehjælp arbejder ud fra: 

2.2.1.4.2 Ekstern kommunikation i forhold til nødhjælp 

På trods af at organisationen lægger stor vægt på at definere deres værdier og præmisserne 

for deres arbejde, gav infomediasøgningen ingen resultater på Dansk Flygtningehjælp. Det 

antages således, at organisationen ikke ytrer sig ofte i medierne. Derudover er der foretaget 

en søgning i Politikens database, hvori FN i artiklen ”Våbenhandlere nyder godt af dansk 

nødhjælp”(Politiken, 2010b), kritiserer en af Dansk Flygtningehjælps samarbejdspartnere, 

hjælpeorganisationen SAACID. Organisationen beskyldes for at være involveret i 

våbenhandel. Dansk Flygtningehjælps generaldirektør, Andreas Kamm, fortæller at 

organisationen sørger for at nødhjælpen når frem til de rette, samt at: 

”Det er klart, hvis vi har en helt uvederhæftig samarbejdspartner, så vil naturligvis ikke 

fortsætte samarbejdet” siger Andreas Kamm 

Figur 15: Dansk Flygtningehjælps' vision og værdikompas (flygtning.dk, 2010) 
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Andreas Kamm forsvarer således at Dansk Flygtningehjælps nødhjælp er legitim, samt at de 

vil stoppe et samarbejde, hvor det viser sig at deres samarbejdspartnere har handlet 

illegitimt.   

2.2.1.4.3 Feltets selvfølgeligheder 

Dansk flygtningehjælp fortæller at de modtagne donationer er øremærkede. Ydermere 

bliver der stillet krav til organisationen om at fremvise dokumenterbare resultater indenfor 

den pågældende aftale(Bilag 1: Survey, 2010).  

2.2.1.4.4 Dansk flygtningehjælps positionering på nødhjælpsfeltet 

Dansk Flygtningehjælp gør en del ud af at definere deres værdier og normer i deres arbejde 

som nødhjælpsorganisation. Dermed viser de, at det er vigtigt for dem at fremstå legitime i 

forhold til nødhjælpsarbejdet, og dermed leve op til deres egne præmisser om at hjælpe 

dem der har brug for det. Samtidig fortæller Dansk Flygtningehjælp, at de skal dokumentere 

effekten af de modtagne donationer overfor deres donorer, men ikke at dette udgør et 

problem. Organisationen er heller ikke aktiv i medierne. Dansk Flygtningehjælp underlægger 

sig altså donorernes krav for øremærkede midler uden at opponere mod dette eller 

italesætte dette som værende et problem, hvilket nedenstående figur viser. 

 

2.2.1.5 ADRA Danmark 

ADRA Danmark er en international nødhjælps- og udviklingsorganisation, og blev oprindeligt 

stiftet af adventistkirken, som startede sit hjælpearbejde i 1918 efter 1. Verdenskrig, hvor 

den havde sit virke i de ødelagte dele af Europa. Efter 2. Verdenskrig udvidede 

Adventistkirken sit arbejde, og I 1956 stiftede man SAWS (Seventh Day Adventist World 

Service), hvor man også begyndte, at adskille hjælpearbejdet fra det kirkelige aspekt. I 1984 

Figur 16: Oversigt over aktivitet på feltet, Dansk Flygtningehjælp (egen tilvirkning) 
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kom organisationen til at hedde ADRA (Adventist Development and Relief Agency). Selvom 

det kirkelige stadig er at finde i navnet, er ADRA i dag adskilt fra Adventistkirken (ADRA 

Danmark, 2010).  

2.2.1.5.1 Definition af nødhjælp 

ADRA Danmark beskriver sig selv som en  

”uafhængig organisation, der støtter mennesker i nød uanset race, køn, politisk eller religiøs 

overbevisning”(ADRA Danmark, 2010). 

 

Figur 17: ADRA' vision og mission (adra.dk, 2010) 

2.2.1.5.2 Ekstern kommunikation i forhold til nødhjælp 

ADRA Danmark er ikke en aktiv spiller i medierne. I empirisøgningen var organisationen kun 

at finde en enkelt gang i forbindelse med en rundringning angående indsamlede midler til 

Haiti (Wind-Friis, 2010a). 

2.2.1.5.3 Feltets selvfølgeligheder 

Adspurgt i afhandlingens survey har organisationen dog en klar holdning til øremærkede 

donationer. ADRA Danmark fortæller, at de donerede midler er øremærkede og at dette 

udgør et problem. De beskriver det som en løbende udfordring, og som at balancere på en 
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knivsæg, at få de øremærkede donationer til at hænge sammen med den nødhjælp de 

ønsker at give. ADRA Danmark mener, at organisationen ville være i stand til at yde bedre 

nødhjælp, såfremt man frit kunne disponere over de donerede midler(Bilag 1: Survey, 2010).   

2.2.1.5.4 ADRAs positionering på nødhjælpsfeltet 

ADRA Danmark definerer sig selv som en organisation, som arbejder for social 

uretfærdighed, og hjælper den svage, samt at de hjælper uanset race, køn, politisk eller 

religiøs overbevisning. Ligeledes skriver ADRA Danmark på deres hjemmeside, at de har som 

mål at være en velkendt organisation, der taler den undertryktes sag. Samtidig giver de i 

afhandlingens survey udtryk for, at de har svært ved at opfylde deres egne krav på grund af 

øremærkede donationer. Alligevel er de ikke at finde i medierne. Analysen viser at ADRA 

Danmark har underlagt sig donorernes præmisser for nødhjælp, og dermed ligger under for 

feltets selvfølgeligheder, hvilket også ses af nedenstående figur.  

 

2.2.1.6 Red Barnet 

Red Barnet blev stiftet efter 2. Verdenskrig i 1945 med det formål at redde Europas 

krigsramte børn fra sult og sygdomme. I dag er Red Barnet en del af den internationale 

børneorganisation Save The Children, som består af et netværk af 29 

medlemsorganisationer, som arbejder i mere end 120 lande. Save The Children er verdens 

største uafhængige børnerettighedsorganisation, og har uddannelse og beskyttelse som 

kernen i deres arbejde(Red Barnet, 2010). 

2.2.1.6.1 Definition af nødhjælp 

Red Barnets vision og mission, samt værdigrundlag ses i figur 19. 

Figur 18: Oversigt over aktivitet på feltet, ADRA (egen tilvirkning) 
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Figur 19: Red Barnets vision, mission og værdigrundlag (redbarnet.dk, 2010) 

2.2.1.6.2 Ekstern kommunikation i forhold til nødhjælp 

Organisationen er ikke så aktiv i medierne, men i og med at deres kommunikationschef 

Mogens Damgaard også er talsmand for Danmarks Indsamling bliver han citeret i medierne. 

Denne kommunikation kan dog ikke tilskrives Red Barnet alene, men det antages at 

organisationen også står indenfor disse ytringer.  

Således var det Mogens Damgaard, der i forbindelse med Danmarks Indsamling 2010 

forsvarede, at 21 millioner kroner ud af de 130 millioner ikke gik til nødhjælp, men til 
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betaling af indsamlingsshowet på Danmarks Radio, samt diverse 

administrationsomkostninger: 

”Det koster penge at lave sådan et kæmpe show. Vi lever jo i markedssamfund, hvor vi skal 

betale for alle de ydelser, vi får. Det vil sige reklamer på togstationer, selve showet og en hel 

masse andre omkostninger, der løber på, når man laver så stor en begivenhed” (Berlingske 

Tidende, 2010) 

”Modpolen til, at man ingen administrationsomkostninger har, er, at man putter en masse 

penge ind i et Hercules og smider dem ud over Haiti.” (Berlingske Tidende, 2010) 

Red Barnet er også blevet kritiseret for administrationsomkostningerne i forbindelse med 

salget af deres julekort. Det skete blandt andet i en artikel fra Politiken den 1. januar 2010 

(Politiken, 2010a). 

Her fortælles det, at ud af en pose med julekort, som sælges for 25 kroner, går kun de 2,83 

kroner til nødhjælp. Mogens Damgaard forsvarer det med at en del også går til 

mindrebemidlede børn i Danmark via klassekassen, og siger endvidere at en sukker- 

saltholdig vandopløsning, der kan redde et barn med diarre, koster under en krone, og 

slutter: 

”Der skal altså ikke sælges mange kort for at redde et barn” (Politiken, 2010a) 

De høje administrationsomkostninger skyldes blandt andet, at Red Barnet har hyret en privat 

fundraisingvirksomhed til at stå for julekortene.  

2.2.1.6.3 Red Barnets positionering på nødhjælpsfeltet 

Med sagen om julekortene er Red Barnet blevet centrum i en debat, hvor der bliver sat 

spørgsmålstegn ved organisationens legitimitet. Selv om at der i Red Barnets værdigrundlag 

står at: 

 ”Vi stræber efter at leve op til høje etiske standarder. Vi sætter aldrig vores omdømme på 

spil, og vi arbejder altid ud fra barnets bedste.” 
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Vælger Red Barnet altså alligevel at holde fast i dette arrangement på trods af den negative 

omtale. Nedenstående figur illustrer at organisationen ikke italesætter kravet om 

administrationsomkostninger som problematisk på trods af, at de har kostet dem en del 

negativ omtale i medierne, og dermed risikoen for tab af legitimitet. 

 

2.2.1.7 Læger Uden Grænser 

Læger Uden Grænser blev grundlagt i Danmark i 1993, som en del af Médecins Sans 

Frontières en privat international humanitær organisation. Médecins Sans Frontières blev 

dannet af journalister og læger, som havde arbejdet for Røde Kors under borgerkrigen i 

Biafra, Nigeria. Under Røde Kors måtte de ikke fortælle om de massakrer de havde oplevet 

under borgerkrigen, og som reaktion på dette dannede de i 1971 deres egen organisation.  

Læger Uden Grænser driver ikke projekter i Danmark, og er derfor tilknyttet en belgisk 

afdeling af organisationen.  Læger Uden Grænser yder primært medicinsk nødhjælp, men 

adskiller sig også markant fra de andre nødhjælpsorganisationer ved at inkludere 

”vidnesbyrd” i deres arbejde. Vidnesbyrd går ud på, at Læger Uden Grænser har forpligtiget 

sig til at fortælle omverdenen om den nød og elendighed de møder rundt om i verden via 

deres arbejde. Organisationen har desuden modtaget Nobels Fredspris i 1999 for sit arbejde 

(Læger Uden Grænser, 2010).  

2.2.1.7.1 Definition af nødhjælp 

Læger Uden Grænser definerer deres mission og vision således:  

Figur 20: Oversigt over aktivitet på feltet, Red Barnet (egen tilvirkning) 
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Figur 21: Læger Uden Grænser' mission og vision (msf.dk, 2010) 

Udover mission og vision har Læger Uden Grænser også et charter, som blev vedtaget ved 

grundlæggelsen i 1971. I dette har organisationen formuleret kernen i deres arbejde: 

Figur 22: Læger Uden Grænser' Charter (msf.dk, 2010) 



Side 49 af 124 
 

Ydermere har Læger Uden Grænser uddybet deres værdier i Chantilly-erklæringen fra 1995 

og senest, som en tilføjelse La Mancha aftalen fra 2006. Erklæringen er opdelt i punktform, 

som derefter bliver uddybet enkeltvis. Punkterne i Chantilly-erklæringen er som følger: 

Erklæringen uddyber at Læger Uden Grænser ikke kun knytter an til de humanitære 

grundprincipper indenfor nødhjælp, men også forpligter sig etisk i henhold til lægeløftet. 

Derudover uddybes det under punkt fem om uafhængighed, at organisationen har vedtaget 

et princip om, at minimum 50 procent af de indsamlede midler skal komme fra private 

bidragsydere. Dette er med til at sikre organisationens uafhængighed af stater og 

regeringer(Læger Uden Grænser, 2010). Under punkt seks om upartiskhed står der 

endvidere at Læger Uden Grænser:  

”afstemmer indsatsen i forhold til i nødens omfang: De mennesker, der er i størst og mest 

akut nød, bliver prioriteret.” (Læger Uden Grænser, 2010) 

2.2.1.7.2 Ekstern kommunikation i forhold til nødhjælp 

Ovenstående viser, at Læger Uden Grænser lægger stor vægt på den upartiske nødhjælp. 

Organisationens ytringer og publikationer gengiver dette. Således skriver speciallæge og 

daværende formand for Læger uden Grænser i Danmark, Søren Brix Christensen en artikel i 

Figur 23: Læger Uden Grænser' Chantilly-erklæring (msf.dk, 2010) 
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Inspiration som reaktion bog udgivelsen af en ny bog, der beskylder 

nødhjælpsorganisationerne på at tjene penge på deres indsats (Brix Christensen, 2009). 

Under overskriften ”Grove og grundløse beskyldninger mod nødhjælpsarbejde”, forsvarer 

Christensen Læger Uden Grænser som en neutral og uafhængig nødhjælpsorganisation, og 

tilbageviser kategorisk de påstande, som forfatteren, den hollandske journalist, Linda 

Polman kommer med i bogen De Crisi Karavaan (Krisekaravanen). Her gør Christensen 

opmærksom på organisationens princip om fordelingen af private og statslige midler. 

”Hos Læger uden Grænser har vi - netop for at sikre vores neutralitet og uafhængighed af 

politiske agendaer - et princip om, at hovedparten af vores økonomi skal komme fra private 

donorer og netop ikke regeringer” (Brix Christensen, 2009).  

I en anden artikel ligeledes fra Information argumenterer Læger Uden Grænser endnu 

engang for vigtigheden af den upartiske nødhjælp. For at sikre dette har organisationen 

blandt andet valgt ikke at modtage donationer fra lande, som er tilstede militært for 

eksempel i Afghanistan.  

”Kommunikationen handler primært om at overbevise alle om, at vi ikke repræsenterer 

særlige stater eller politiske dagsordner”. Jesper H. L. Jørgensen, formand for Læger Uden 

Grænser i Danmark (Von Sperling, 2010) 

Som tidligere nævnt lægger Læger Uden Grænser vægt på den neutrale nødhjælp, altså at 

nødhjælp bliver givet til dem som har mest brug for det. Dette kommer blandt andet til 

udtryk ved, at organisationen hvert år udsender en liste over de ti mest oversete kriser i 

verden. Listen skal blandt andet vise medierne, hvor der er behov for den 

mediebevågenhed, som kan være afgørende for om en krise modtager hjælp eller ej (U-

landsnyt, 2010).  

2.2.1.7.3 Læger Uden Grænsers positionering på nødhjælpsfeltet 

Læger Uden Grænser er strategiske i deres kommunikation og knytter fortrinsvis an til 

kommunikation vedrørende upartiskhed og neutralitet blandt andet mediebevågenhed som 

betingelse for hjælp, samt øremærkede midler. Organisationen skiller sig ud allerede ved 

dens grundlæggelse, nemlig en utilfredshed med vilkårene hos Røde Kors. Som reaktion er 

det derfor naturligt, at Læger Uden Grænser har ”vidnesbyrd” som en del af deres 
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værdigrundlag. Organisationen er klart den aktør, der skarpest italesætter idealerne for 

nødhjælp, og problemerne med at efterleve dem. Dette sker blandt andet ved at stille krav 

om at modtage ikke-øremærkede donationer, samt deres princip om fordelingen af private- 

og statslige donationer. Det er risikabelt for en nødhjælpsorganisation, at stille krav til 

donationer i og med at de risikerer at donationerne udebliver. Læger Uden Grænser 

fastholder dermed, at det er dem der har mest brug for det, der skal have hjælp. Figuren 

viser at organisationen er aktiv i medierne, hvor de italesætter det problematiske i 

øremærkede donationer. Men selv om Læger Uden Grænser er skarpe i deres 

kommunikation, gælder dette ikke debatten angående administrationsomkostninger. 

 

2.2.2 Nødhjælpsorganisationerne og doxa 

Ud fra kommunikationen på deres hjemmesider er de forskellige nødhjælpsorganisationer 

samlet set enige om, at yde upartisk og neutral nødhjælp, selvom de hver især har deres 

kerneområder for eksempel børn. Alle organisationerne undtagen UNICEF, tilslutter sig 

desuden Code of Conduct. Røde Kors har, som tidligere nævnt, uafhængighed, som et af 

deres principper. Her står der at: 

”Ingen kan tvinge os til eller forhindre os i at hjælpe, der hvor vi mener, der er brug for det” 

(Dansk Røde Kors, 2010a).  

Her understreger de, at de yder nødhjælp til dem, som de mener, har brug for det, upåvirket 

af andre.  

Men selv om der som udgangspunkt kunne forventes en ensrettet nødhjælp, der lever op til 

nødhjælpsorganisationernes egne og Code of Conducts principper, viser kommunikationen i 

Figur 24: Oversigt over aktivitet på feltet, Læger Uden Grænser (egen tilvirkning) 
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medierne, samt besvarelsen af afhandlingens survey imidlertid, at organisationerne i høj 

grad underlægger sig feltets selvfølgeligheder, og at det dermed ikke er dem selv som 

definerer doxa. Hvor man måske kunne antage, at det var nødhjælpsorganisationerne der 

definerede doxa, og dermed hvad der bliver anset for værende ”god nødhjælp”, giver 

analysen et andet billede. Her bliver det tydeligt, at organisationerne i høj grad er afhængige 

af øremærkede donationer. Flere italesætter dette som værende et problem. 

Nødhjælpsorganisationerne giver også udtryk for, at det i høj grad er medierne, som ved at 

give en katastrofe mediebevågenhed, har magt til at tiltrække eller afskrække donorer alt 

efter omtalen. Endvidere har organisationerne fokus på deres administrationsomkostninger, 

og flere har fastsat en maksimal procentdel af deres midler, som må gå til administration. 

Organisationerne er ligeledes opmærksomme på, at der er synlighed i forbindelse med deres 

nødhjælp. Det skal være tydeligt, hvad pengene bliver brugt til. Her er Folkekirkens 

Nødhjælps kampagne Giv-en-Ged et godt et eksempel på ”synlig” nødhjælp, hvor man som 

donor kan se nøjagtigt hvad midlerne bliver brugt til. Samtidig italesætter Folkekirkens 

Nødhjælp i afhandlingens survey øremærkede midler som et problem. Dette paradoks er 

gennemgående for analysen. Principperne om upartisk og neutral nødhjælp er 

organisationerne enige om, men gentagne gange støder man på udsagn, som indikerer at 

det forholder sig anderledes, og at det i høj grad er donorerne, som bestemmer hvem der får 

hjælp. Folkekirkens Nødhjælp ser det desuden som et politisk problem i og med at andre 

nogle donorer retter deres donationer efter hvordan de politiske aktører agerer, og at der 

dermed ikke er nok fokus på fattiges behov og uretfærdighed. En af de 

nødhjælpsorganisationer som markerer sig tydeligt angående neutral og upartisk nødhjælp 

er Læger Uden Grænser. Her er der også sammenhæng mellem principper og handling, i og 

med at organisationen har et princip om kun at modtage en hvis andel af deres donationer 

som øremærkede. 

I en sammenligning af hvem, der har været mest synlige og andelen af tildelte midler, viser 

det sig, at der for det meste er en sammenhæng. Nedenstående figur illustrerer fordelingen 

af nødhjælpsorganisationernes samlede indtægter: 
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Figur 25: Oversigt over organisationernes indtægter i 2009 på baggrund af årsrapporter (egen tilvirkning) 

Heraf ses det, at Røde Kors og Folkekirkens Nødhjælp er de suverænt største med 

henholdsvis 29 og 18 procent. De er samtidig de to organisationer som har været mest 

synlige i medierne. Hos Læger Uden Grænser er dette ikke tilfældet. Organisationen har kun 

4 procent af indtægterne, men er som sagt synlige, og ikke mindst skarpe i deres 

kommunikation. En undersøgelse foretaget af Kforum med udgangspunkt i infomedia viser 

at, der hos Læger Uden Grænser skete en forøgelse af medieomtale fra 2000 til 2008 med 94 

procent (KForum, 2009). Ifølge kommunikationschef hos Læger Uden Grænser Maria Dohn 

skyldes den øgede omtale blandt andet strategisk kommunikation og en vellykket takling af 

medierne. Organisationens synlighed i medierne er altså ikke nogen tilfældighed, men 

derimod et resultat af et målrettet stykke arbejde.   
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Analysen har indtil nu udelukkende behandlet nødhjælpsorganisationernes synlighed ud fra 

medierne. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at visse organisationer har ført 

reklamekampagner, hvilket også bevirker en større synlighed, som igen kan resultere i 

donationer. Ved udarbejdelsen af nedenstående figur er der udelukkende taget højde for tv 

reklamer. 

 

Figuren viser hvilke hjælpeorganisationer, der indenfor afhandlingens tidsafgrænsning, har 

ført reklamekampagner i tv, samt hvor mange procent af hjælpeorganisationerne disse 

samlet set udgør. Figuren er baseret på de 12 største hjælpeorganisationer i Danmark, og 

skelner således ikke mellem hvilke organisationer der arbejder med nødhjælp, og hvilke som 

ikke gør. Reklamer er således en metode, hvorpå organisationerne kan købe sig til 

opmærksomhed i håb om at tiltrække donationer. Samtidig finansieres reklamerne af 

midler, som kunne være brugt til andre formål. Udgifterne forbundet med tv reklamer skal 

således kompenseres ved en øget tilgang af donationer.  

Nedenstående figur er en sammensætning af de afsluttende figurer fra de enkelte 

aktørafsnit. Sammenlignet tydeliggøres, som ovenfor pointeret, at det hovedsageligt er tre 

af nødhjælpsorganisationerne som kommunikerer i medierne, samt at det er de samme tre 

plus ADRA, der italesætter øremærkede donationer som problematiske. Derimod er der 

ingen af de analyserede nødhjælpsorganisationer, som finder kravene til 

Figur 26: Organisationernes anvendelse af TV-reklamer i 2009-10 (egen tilvirkning) 
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administrationsomkostninger problematiske. Analysen viser dermed, at samtlige 

nødhjælpsaktører underlægger sig denne selvfølgelighed.  

 

2.3 Analyse af virksomheder som donorer 

I dette afsnit vil der blive fokuseret på virksomhedernes rolle på nødhjælpsfeltet. 

Virksomhederne vil blive analyseret som samlet aktør, idet det antages at det er den 

samlede påvirkning fra virksomheder der kan have indflydelse på feltet. Samtidig er 

virksomhederne en kompleks gruppe med store forskelligheder, der vil således blive set på 

generelle tendenser, med det forbehold at nogle virksomheder ikke hører ind under disse.  

Virksomhederne er som aktør grundlæggende forskellig fra nødhjælpsorganisationerne, idet 

en virksomheds logik går ud på at profitmaksimere. Hvor nødhjælpsorganisationernes 

eksistensgrundlag netop er at hjælpe, og de derfor er veldefinerede omkring hvad de anser 

for den rette måde at yde hjælp på, er virksomhedernes indtræden på nødhjælpsfeltet ikke 

selvfølgelig i samme grad, og det kan derfor være vanskeligt, at finde en klar definition af 

hvad denne aktør forstår ved god nødhjælp. For at analysere dette, tages der derfor 

udgangspunkt i en af analysens tidligere findings. Det er således tidligere i analysen blevet 

klarlagt, at nødhjælpsorganisationerne ofte modtager øremærkede donationer, samt at 

dette udgør et problem.  

Der findes flere forskellige måder for virksomheder, at øremærke deres donationer på. I 

analysen af nødhjælpsorganisationerne kom det frem, at midlerne ofte er bundet til en 

bestemt katastrofe, der får stor mediebevågenhed. Virksomheder kan også vælge at 

øremærkemidler ved at stille krav til hvor mange procent, der må blive brugt til 

Figur 27: Oversigt over organisationernes aktivitet på feltet (egen tilvirkning) 
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administrationsomkostninger, og endeligt kan de vælge at gøre begge dele. En virksomhed 

kan altså donere et beløb til en nødhjælpsorganisation til en bestemt katastrofe med krav 

om et minimumsbeløb til direkte nødhjælp (Thomas, Anisya S. and Kopczak, Laura Rock, 

2005).  

2.3.1.1 Virksomheder på nødhjælpsfeltet 

I de seneste år er der sket en markant stigning i virksomhedernes donationer til 

nødhjælpsorganisationer. Således viser en undersøgelse fra Red Barnet og Dansk Røde Kors, 

at nødhjælpsdonationer fra danske virksomheder til nødhjælpsorganisationer, er steget fra 

10 millioner kroner i 2003 til 16 millioner kroner i 2006(Johnsen, 2007). Altså en stigning på 

62 procent, og ifølge Røde kors er tendensen stadig stigende(Gunge Hansen, 2010). Det var 

især med tsunamien i 2004, at virksomhederne for alvor kom ind på nødhjælpsfeltet, og 

begyndte at donere anseelige beløb til enkelte katastrofer. Ved Danmarks Indsamling 2010 

til fordel for Afrikas kvinder samt jordskælvet på Haiti, donerede et rekordstort antal 

virksomheder. Således valgte over 1283 danske virksomheder at donere mere end 10.000 

kroner hver især til indsamlingen, som er grænsen for at få sit navn vist på skærmen, nogle 

100.000, og enkelte virksomheder donerede over én million kroner. Den samlede donation 

fra det danske erhvervsliv beløb sig til mere end 30 millioner kroner, og var den hidtil største 

donationen fra erhvervslivet (Poul Pedersen, 2010).  Senest blev den stigende indflydelse på 

feltet tydelig ved oversvømmelserne i Pakistan i år, 2010. Hvor andre donorer i starten var 

tilbageholdene med nødhjælpen til det katastroferamte land, så man ikke denne tøven hos 

virksomhederne (Gunge Hansen, 2010), der tværtimod var blandt de allerførste til at donere 

til katastrofen.  

Det er ikke alene donationernes størrelse, som har ændret sig, men også måden der bliver 

doneret på. Ved jordskælvet på Haiti var det ifølge fundraisingchef for Røde Kors Kenneth 

Ørhberg første gang i forbindelse med en katastrofe, at virksomhederne selv meldte sig på 

banen (Zigler, 2010). Således kontaktede Grundfos og Mærsk Røde Kors angående 

oprettelsen af en fælles indsamlingsplatform, hvilket resulterede i 

www.egenindsamling.drk.dk. Her er det muligt, at starte sin egen indsamling via en digital 

indsamlingsbøsse (Dansk Røde Kors, 2010b), som bliver sendt rundt i virksomheden via mail 

og intranet. Virksomhederne har således taget en mere aktiv rolle end tidligere. 
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2.3.1.2 Social ansvarlighed 

Årsagen til virksomhedernes stigende interesse for nødhjælp leder fokus hen på social 

ansvarlighed - Corporate Social Responsibility (CSR), idet flere nødhjælpsorganisationer giver 

udtryk for, at årsagen til den øgede interesse skyldes, at virksomhederne har fundet ud af 

hvorledes en aktiv indsats på nødhjælpsområdet kan være lukrativ for dem selv i form af CSR 

(Johnsen, 2007; Poul Pedersen, 2010): 

”Vi oplever en stærkt stigende interesse fra dansk erhvervslivs side, og der er stor opbakning 

til synlige enkelt-sager. Virksomhederne har nemlig fundet ud af, at det at støtte en god sag 

er stærkt motiverende for medarbejderne og samtidig kan de også bruge det til at 

markedsføre sig selv.” Fundraisingchef hos Red Barnet Ellen Smidt-Nielsen 

 

At virksomheder arbejder med CSR er i sig selv ikke noget nyt, og CSR er efterhånden anset 

som et etableret strategisk ledelsesværktøj, selvom det har været og stadig er et 

omdiskuteret emne. Hvor man tidligere diskuterede om hvorvidt CSR havde sin 

berettigelse(Friedman, 1962), går diskussionen i dag nærmere på hvordan CSR skal udøves. 

Ifølge Lektor Jette Steen Knudsen med speciale i CSR er der to former får CSR: den 

filantropiske – og den strategiske CSR. Hvor den strategiske CSR går ud på at sørge for at 

virksomheden agerer etisk korrekt, for eksempel ved at sørge for at deres 

underleverandører ikke benytter børnearbejde. 

Den filantropiske CSR er den velgørende form for CSR, hvor en virksomhed typisk donerer til 

velgørenhed, som denne afhandling beskæftiger sig med. Selve termen filantropi er en 

sammensætning af det græske fil- og anthropos, og betyder menneskekærlighed eller en 

mere nutidig oversættelse: velgørenhed. Den filantropiske CSR er så at sige den traditionelle 

form for CSR, idet at der, især i USA, har været en lang tradition for at virksomheder på den 

ene eller anden måde giver til velgørende formål. Med CSR er denne velgørenhed blevet sat i 

system, og har i de sidste ca. 10 år haft og har stadig en betydelig fremgang i Danmark, som 

Danmarks Indsamling 2010 er et eksempel på. Ifølge lektor Ph.D Anne Ellerup Nielsen, der 

forsker i virksomheders sociale engagement på Center for Virksomhedskommunikation på 

Århus Handelshøjskole, skyldes denne fremgang et øget fokus på virksomhedernes 

ansvarlighed, og flere virksomheder ser det at donere til nødhjælp som en måde, at udføre 
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denne ansvarlighed på (Poul Pedersen, 2010). På denne måde dæmmer de op for de ydre 

pres, om at agere ansvarligt. For virksomhederne handler det i høj grad om at bevare deres 

legitimitet. I den seneste tid har der været flere eksempler på virksomheder, der af 

omverdenen er blevet stemplet som uansvarlige blandt andre Nike, Ikea, og Cheminova, der 

i 2006 blev udsat for kraftig kritik vedrørende deres produktion i Indien (Ostrynski, 2007a). Et 

tab af legitimitet vil ofte føre til et tab i omsætningen hos en virksomhed. Ved at benytte sig 

af filantropisk CSR, kan en virksomhed præventivt arbejde med at øge sin legitimitet. Dertil 

kommer at donationer til velgørenhed er en forholdsvis nem måde for virksomheder at 

udøve CSR på (Poul Pedersen, 2010).  

Endnu en grund til stigningen i nødhjælpsdonationer fra virksomheder kan findes i at 

virksomhederne har opdaget nye muligheder indenfor CSR. Ifølge lektor Anne Ellerup 

Nielsen kan virksomhederne brande sig som værende socialt ansvarlige overfor kommende 

medarbejdere: 

 ”En vigtig målgruppe for virksomhedens CSR-politik er de kommende medarbejdere. Det er 

blevet et rekrutteringsredskab. Man signalerer, at man er en ordentlig virksomhed. 

Værdierne i virksomheden bliver en måde at tiltrække medarbejdere på. Der er en stor del af 

erhvervslederne, som i dag identificerer CSR med interne planer for medarbejderne.” 

(Ostrynski, 2007b) 

På denne måde er CSR gået fra at være en ekstern faktor til også at indebære en intern 

funktion, idet at CSR nu ikke længere kun handler om at imødekomme udefra kommende 

krav, men også kan ses som et strategisk redskab i kampen om at tiltrække de dygtigste 

medarbejdere, for ifølge lektor ved Center for Corporate Social Responsability på 

Copenhagen Business School, Esben Rahbek Pedersen, findes der nemlig en gruppe, som kan 

være svære at rekruttere med andre midler: 

”Det er en måde til internt i virksomheden at få medarbejderne med på en agenda om, at 

man tager et socialt ansvar på sig. Det kan man også bruge eksternt. Det er påvist, at 

virksomheder med en stærk social profil scorer højere som foretrukne arbejdspladser end 

dem uden. Der findes en lille skare af virksomheder, der kæmper om de samme 20 procent af 

en årgang, og når alle kan tilbyde en god lønpakke og gode arbejdsforhold, kan det være ting 
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som dette, der får en superdygtig kandidat til at vælge det ene sted frem for det andet.” 

(Gunge Hansen, 2010) 

Med den nye anvendelsesmulighed indenfor CSR er der opstået et behov fra 

virksomhedernes side for at være aktive i deres CSR arbejde. Dette er også gældende 

indenfor den filantropiske CSR, hvor den teknologiske udvikling har skabt nye muligheder, 

hvilket www.egenindsamling.drk.dk er et eksempel på (Zigler, 2010). Dette giver samtidig 

medarbejderne en mulighed selv at deltage via den digitale indsamlingsbøsse. 

2.3.1.3 Stigende globalisering som baggrund for nødhjælp 

Endnu en årsag, som lægger til grund for virksomhedernes øgede donationer til nødhjælp, 

kan findes i den stigende globalisering. Store internationale virksomheder med filialer flere 

steder i verden, samt danske virksomheder, der har outsourcet deres produktion, har 

medført at flere virksomheder kan relatere sig til de store naturkatastrofer der har været. 

Chef for corporate communication hos Danske Røde Kors, Jesper Malm fortæller at de især 

oplever en øget interesse for selv at samle ind hos de store virksomheder, som har kolleger i 

andre lande, og at denne tendens giver mærkbart forhøjede donationer (Gunge Hansen, 

2010). Dette var ligeledes tilfældet ved oversvømmelsen i Pakistan, hvor virksomheder som 

tidligere nævnt netop var hurtige til at donere nødhjælp. En af disse virksomheder var 

Siemens, der i forvejen arbejder med strategisk CSR i Pakistan, hvor de har kontorer. Det var 

derfor en naturlig forlængelse af dette at samle penge ind til nødhjælp.  

2.3.1.4 Donationerne følger medieeksponeringen 

Et fælles træk for den filantropiske CSR er, at virksomhederne foretrækker at give 

donationer til enkeltstående katastrofer der har stor eksponering i medierne. Dette giver de 

bedste vilkår for at profilere sig (Gunge Hansen, 2010), og dermed er det også lettere for 

virksomhederne at sikre deres legitimitet.  Samtidig giver det virksomhederne en mulighed 

for at styre deres donationer, så de ved hvad deres penge er gået til. Som tidligere nævnt 

slog denne tendens for alvor igennem ved Tsunamien i 2004, hvor det for alvor blev klart for 

virksomhederne, hvilket potentiale de højt eksponerede enkeltsager havde. Endnu eksempel 

er Danmarks Indsamling 2010, der som tidligere nævnt fik et rekordstort antal donationer 

fra erhvervslivet. Indsamlingen skulle oprindeligt være gået til Afrikas kvinder, men på grund 

af jordskælvet i Haiti blev det besluttet at dele imellem Haiti og Afrikas kvinder. Resultatet 
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blev 130 millioner kroner, hvilket var 50 millioner kroner mere end indsamlingen 2009, hvor 

man støttede Afrikas fattige familier.  Til sammenligning var der fra 2008, hvor der blev 

samlet ind til bekæmpelsen af børnedødelighed, til 2009 en stigning på ca. 15 millioner 

kroner(Danmarks Indsamling, 2010).  

2.3.1.5 Krav til administrationsomkostninger 

Som det kom frem i afsnittet om nødhjælpsorganisationer stiller de private donorer ofte 

krav til hvor stor en del af deres donationer, der må gå til administrationsomkostninger. 

For at donationerne skal have den rette CSR effekt, er det vigtigt for virksomhederne, at 

disse går til legitim nødhjælp, altså en nødhjælp som omverdenen anerkender. For selv om 

nødhjælpsdonationer er en forholdsvis nem måde at udøve CSR på, er det stadig forbundet 

med en vis risiko fra virksomhedernes side at støtte nødhjælpsorganisationer. Ligesom 

gevinsten er et stærkere brand, som værende en social ansvarlig virksomhed både internt og 

eksternt, kan en sådan støtte også have den modsatte effekt. En nødhjælpsorganisation som 

får dårlig omtale i medierne, kan have konsekvenser for virksomheder som donorer i form af 

tab af legitimitet (Aagaard, 2010). Således har historier i medierne om 

nødhjælpsorganisationer, der sjusker og bruger store beløb på papirarbejde været med til at 

sætte administrationsomkostninger på dagsordenen. Virksomhederne har derfor, for at 

undgå den negative medieomtale, skærpet kravene overfor nødhjælpsorganisationerne for 

dermed at forsøge at styre den nødhjælp, der bliver givet (Thomas, Anisya S. and Kopczak, 

Laura Rock, 2005).  

2.3.1.6 Afslutning 

Ovenstående afsnit har klarlagt hvad der kan betegnes som virksomhedernes definition af 

”god nødhjælp”, samt baggrunden for virksomhedernes øgede indflydelse som aktør på 

nødhjælpsfeltet. Det er således ikke virksomhederne der som sådan har ændret logik, men 

derimod har de opdaget at nødhjælpsdonationer i sidste ende kan have en positiv effekt på 

bundlinjen. CSR har vist sig at have en positiv effekt både eksternt såvel som internt, idet det 

kan bruges til at i mødekomme krav fra forbrugere og investorer om social ansvarlighed, 

ligesom det kan bruges som rekrutteringsredskab. 

Ligeledes har det vist sig at de øremærkede donationer hænger sammen med 

virksomhedernes mål for deres indtræden på nødhjælpsfeltet, idet disse giver den bedste 
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CSR i form af den mest effektive eksponering i medierne. Virksomhedernes mål med deres 

indtræden på nødhjælpsfeltet, er altså at opnå den bedst mulige CSR, og god nødhjælp må 

således betegnes som den nødhjælp der er god CSR, og i sidste ende den mest 

profitmaksimerende. 

 Den ønskede medieeksponering af nødhjælp kan imidlertid også give bagslag for 

virksomhederne. For eksempel hvis det viser sig at nødhjælpsorganisationerne ikke har styr 

på deres arbejde, både i form af administration og i marken. Sådanne sager kan, som 

tidligere nævnt føre til tab af legitimitet, og det er derfor vigtigt for virksomheden, at kunne 

stå inde for nødhjælpen, hvilket har ført til kravene om at en procentdel af donationerne må 

bruges på administrationsomkostninger, samt et skærpet krav om synlig nødhjælp. Dette har 

ført til øget konkurrence blandt nødhjælpsorganisationerne, i og med at virksomhederne 

donerer til de organisationer der performer bedst. Dette konkluderer en rapport fra Fritz 

Institute i USA(Thomas, Anisya S. and Kopczak, Laura Rock, 2005). Rapporten kommer 

ligeledes frem til, at konkurrencen mellem nødhjælpsorganisationerne i sidste ende har en 

negativ effekt i form af en mindre effektiv nødhjælpsindsats. Således ligger der altså et 

paradoks i at virksomhederne via deres krav faktisk i sidste ende forringer den nødhjælp, 

som de donerer til.  Dette emne vil blive yderligere behandlet i næste del af analysen.  

2.4 Analyse af staten som donor 

I dette afsnit vil der blive fokuseret på den danske stats rolle med hensyn til den nødhjælp 

der gives fra Danmark. Det er Danida (Danish International Development Assistance) 

(Udenrigsministeriet, 2010), som er en del af udenrigsministeriet, der varetager den 

humanitære bistand. Den nødhjælp, som bliver omhandlet i denne afhandling, går under 

betegnelsen katastrofehjælp eller katastrofebevillingen, som underpunkt til humanitær 

bistand på statsbudgettet, og gives til uforudsete katastrofer, som indtræffer i løbet af året 

(Bilateral og multilateral bistand varetages fortrinsvis af de danske repræsentationer i de 

pågældende lande). Danida yder primært katastrofehjælp via nødhjælpsorganisationer. I 

2008 var katastrofebevillingen på 327,2 millioner kr., som i alt blev fordelt på 13 

nødhjælpsorganisationer (Udenrigsministeriet, 2010). Disse bevillinger er altså øremærkede 

donationer organisationerne modtager til helt specifikke indtrufne katastrofer. 
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Det kunne være interessant at undersøge på hvilket grundlag staten yder sine donationer og 

hvordan nødhjælpsorganisationerne udvælges, men opgavens primære fokus er at 

undersøge de private doneres indflydelse på nødhjælpsorganisationerne.     

Det kan dog antages, at det er vigtigt for den danske stat at yde ”god nødhjælp”, altså at 

staten bestræber sig på at give nødhjælp, som anses for at være legitim i Danmark og 

hermed underlægger sig doxa. Dog skal der tages det forbehold, at stater kan være politiske 

i deres i deres nødhjælp (Tomasini & Wassenhove, 2009).  Dette kan blandt andet give sig 

udtryk i, at politikkerne har tendens til at hjælpe ved de katastrofer hvor staten har politiske 

interesser, samt ved katastrofer, som har den største mediebevågenhed. Derved fremstår de 

legitime i vælgernes øjne. Den danske stat har af og til netop modtaget kritik, for ikke at give 

den rette upartiske nødhjælp. Således kritiserede Socialistisk Folkeparti (SF) i 2007 

regeringen for ikke at give tilstrækkelig katastrofehjælp til Afrika (Jensen, 2007). Kritikken gik 

på at regeringen kun donerede 5,5 millioner til oversvømmelser i Afrika, hvor en million 

mennesker var ramt: 

 ”De 5,5 millioner kroner er utrolig lidt i forhold til en katastrofe, der er den voldsomste i 

Afrika i tre årtier. Det passer overhovedet ikke med, at regeringen proklamerer, at Afrika har 

hovedprioritet”, Steen Gade (Jensen, 2007) 

Til sammenligning donerede regeringen 181 millioner kr. til Tsunamikatastrofen i 2004 alene 

til nødhjælp (U-landsnyt, 2005). Samlet set er den danske stats bidrag til 

nødhjælpsorganisationerne faldet markant gennem de seneste 10 år. Dette er sket gennem 

en nedsættelse af den procentvise del af BNP, som udgør den samlede udviklingsstøtte, 

samt at denne støtte har skullet dække flere opgaver (Mellemfolkeligt Samvirke, 2010; 

Udenrigsministeriet, 2010). Selvom den danske stats bidrag til nødhjælp altså er faldet, 

udgør staten stadig en betydelig rolle på nødhjælpsfeltet.  

2.4.1.1 ECHO 

Foruden den direkte katastrofehjælp, bidrager Danmark også med nødhjælp via EU. Her 

bliver denne opgave varetaget af DG ECHO (The Humanitarian Aid department of the 

European Commission). ECHO giver nødhjælp via deres samarbejdspartnere, som blandt 

andet består af FN, Røde Kors, og en række andre internationale organisationer og 

nødhjælpsorganisationer (Europa.eu, 2010). Disse partnere har indgået en 
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partnerskabsrammekontrakt med kommissionen, for at opnå samarbejde med ECHO.  På 

ECHOs hjemmeside kan man læse at de er meget opmærksomme på hvordan midlerne 

bliver brugt: 

“The Commission recognizes that it is responsible for administering significant amounts of 

taxpayers' money. It is also fully aware of the expectations and scrutiny of Member States, 

Parliament and Court of Auditors. It constantly seeks to improve financial discipline and 

management. The Commission has a duty to check the cost-effectiveness of projects, and has 

a policy of zero tolerance for corrupt activities. ECHO regularly carries out audits and 

financial controls at the headquarters of humanitarian organizations and in the field.” 

(European Commission, 2010) 

Således udtrykker ECHO ansvarlighed overfor deres “donorer” og kommunikerer, at det er 

vigtigt for dem, at leve op til de krav og normer der måtte være med hensyn til at yde “god 

nødhjælp”, altså underkaster de sig feltets selvfølgeligheder. Ydermere står der, at de 

kontrollerer de organisationer, som udfører nødhjælpen, og på denne måde ”viderefører” 

de doxa via den hjælp der bliver givet. 

2.5  Analyse af mediernes indflydelse på nødhjælpsfeltet 

I tidligere afsnit i analysen er det blevet klart, at medierne spiller en afgørende rolle på 

nødhjælpsfeltet. Gentagne gange har andre aktører refereret til medierne som en afgørende 

faktor, enten for at modtage donationer eller for at give dem. Således italesætter 

nødhjælpsorganisationerne denne magt ved at fortælle, at de er afhængige af mediernes 

eksponering af katastrofer for at få donationer. Ligeledes er det kommet frem, at 

virksomhedernes donationer følger eksponerede enkeltsager, for på at opnå den bedste CSR 

effekt. Mediernes rolle på nødhjælpsfeltet er i dag så afgørende, at dem der har mest brug 

for hjælp ikke nødvendigvis er dem, der får mest hjælp idet det er de katastrofer der udgør 

de bedste historier medierne vælger at bringe. I visse tilfælde sker der flere katastrofer på 

samme tid, og også her er det bliver der sorteret fra mediernes side. Konsekvensen er at der 

sker katastrofer, der stort set ikke bliver eksponeret, og hvor de nødlidende ikke får den 

hjælp de har brug for(Tomasini & Wassenhove, 2009). Medierne sorterer altså, og udvælger 

nøje hvilke historier der bringes, men endnu en afgørende faktor for medierne, er ved hvilke 

katastrofer, der er et kamera tilstede. Danmark er med andre ord blevet ramt af den 
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såkaldte CNN effekt2 (KForum, 2002). Billeder er i høj grad med til at skabe gode historier.  

målet er, at vælge de historier, som i sidste ende formår at maksimere antallet af seere, 

læssere og lyttere. Medierne har altså som sådan ingen interesse i nødhjælp, og hvad ”god 

nødhjælp” måtte være, andet en den gode historie. 

2.6 Analyse af ”offentligheden” som donor 

I den seneste tid er der sket en stigning i private donationer til nødhjælp. I dette afsnit vil det 

blive forsøgt at redegøre for hvorledes danskerne som privatpersoner forholder sig til 

nødhjælp, og hvad der bliver anset for at være legitimt og ikke mindst illegitimt. Det er som 

tidligere nævnt en utrolig kompleks aktør, og der vil derfor kun være tale om generelle 

tendenser, som repræsenterer majoriteten af danskerne. Alligevel er det en relevant aktør 

for analysen, i om med at privatpersoners donationer udgør en betydelig del af 

nødhjælpsorganisationernes samlede indkomst.  

I foregående afsnit blev der redegjort for mediernes definition af ”god nødhjælp”, og 

mediernes indflydelse gør sig i høj grad ligeledes gældende for hvilken nødhjælp danskerne 

anser for værende legitim. Det er især artiklerne om angående administrationsomkostninger 

der præger læserbrevene i debatten, som sammen med en kvalitativ undersøgelse (Tholl, 

2010), tegner et billede af danskerne helst vil donere penge til de nødhjælpsdonationer som 

har de laveste administrationsomkostninger, idet man ligestiller antal kroner der går direkte 

til de katastroferamte områder med den bedste nødhjælp.  Samtidig er der stor mistillid 

forbundet med administrationsgebyrer, som i visse tilfælde afholder nogen fra at donere. 

Flere deler i øvrigt det synspunkt at det er statens opgave at yde katastrofe hjælp. I 

sammenhæng med administrationsomkostninger bliver der efterlyst større synlighed i 

nødhjælpsorganisationerne, således at det bliver muligt at se hvordan de enkelte donationer 

bliver brugt.  Til trods for denne skepsis viser en undersøgelse en fremgang i private 

donationer. Faktisk er beløbet for donationer til velgørenhed i 2010 rekordstort (Tholl, 

2010). Det er især ved katastrofer med stor medieeksponering, og ved store indsamlinger for 

eksempel Danmarks Indsamling, at organisationerne oplever de store beløb. På baggrund af 

rekorden har Gad’s Research & Reflexions foretaget en forskergruppeundersøgelse for at 

                                                      
2 I forbindelse med CNN effekten er det dog vigtigt at pointere, at denne opgave udelukkende beskæftiger sig 
med naturkatastrofer. Der tages således ikke højde for andre politiske eller militære faktorer, som kan spille ind 
på mediernes dækning 



Side 65 af 124 
 

klarlægge hvad det er, der får folk til at donere til velgørenhed. Undersøgelsen viser, at det i 

høj grad handler om at have en god mavefornemmelse, når danskerne donerer. Desuden 

mener Heidi Boye, forbrugeradfærdsforsker fra Copenhagen Business School, at det i 

stigende gad er blevet nødvendigt for nødhjælpsorganisationerne, at brande sig for at 

modtage donationer: 

”Hvis man ser på, hvem der fik flest penge til landsindsamlingen for tre uger siden, så er det 

de organisationer, der formår at brande sig på en god måde og henvender sig til 

forbrugeren.” (Tholl, 2010) 

Ovenstående viser at selvom beløbene fra privat personer stiger, stilles der stigende krav til 

lave administrationsomkostninger, samt at det er synligt nøjagtigt hvad pengene går det. 

Dette er meningsgivende set i lyset af at en undersøgelse viser, at danskerne fortrinsvis 

donerer for at få det godt med sig selv. Derfor doneres der også hovedsageligt til 

enkeltstående katastrofer. 
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3 Første diskussionsdel 

 

I diskussionsdelen vil konsekvenser af de forskellige aktørers indflydelse på nødhjælpsfeltet 

blive diskuteret.  

Gennem analysen er det blevet klarlagt, at ingen af nødhjælpsorganisationerne italesætter 

kravet om minimering af administrationsomkostninger som problematisk, mens en del 

kommunikerer øremærkede donationer som værende problematiske. Alligevel 

tilrettelægger organisationerne, på nær Læger Uden Grænser, deres arbejde efter at 

donorer foretrækker denne donationsform. Det er tydeligt at der er nye kræfter på spil, og 

virksomhederne synes at være en tiltagende dominerende faktor på feltet. I og med at 

staten er blevet mindre dominerende på feltet, er nødhjælpsorganisationerne i højere grad 

blevet afhængige af virksomheder og andre private donorer. Det har således vist sig, at 

virksomhederne sammen med de private donorer har fået magt til at opstille nye 

selvfølgeligheder på feltet og dermed ændre doxa ved at udøve symbolsk vold overfor 

nødhjælpsorganisationerne.  

Flere af nødhjælpsorganisationerne italesætter godt nok øremærkede donationer som 

problematiske, men det får ikke nogen konsekvenser for deres arbejde eller deres branding, 

tværtimod. Giv-en-ged kampagnen er et klart et eksempel på hvorledes 

nødhjælpsorganisationerne er begyndt at tilrettelægge deres nødhjælp efter det nye doxa 

ved selv at reproducere feltets selvfølgeligheder. Den eneste organisation der stiller krav om 

ikke øremærkede donationer, og som insisterer på at det er den eneste måde hvorpå de kan 

leve op til deres egen definition om upartisk og neutral nødhjælp, er Læger Uden Grænser, 

selvom samtlige nødhjælpsorganisationer stort set har det samme kodeks for ”god 

nødhjælp”. Men selvom organisationen på denne måde altså forsøger at rejse et heterodoxy 

har dette ikke rigtig nogen effekt på feltet, og selv ikke Læger Uden Grænser italesætter 

kravet om minimering af administrationsomkostninger som problematisk. Der kan 

argumenteres for, at nødhjælpsorganisationerne stiller et heterodoxy i og med at de 

italesætter doxa ved at problematisere øremærkede donationer, men idet, at analysen viser 

at nødhjælpsorganisationerne selv reproducerer doxa, udfordres feltets doxa ikke for alvor. 

De nye spilleregler har konsekvenser på den nødhjælp, som udføres i praksis, for eksempel 
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bliver det stadig vanskeligere at rejse penge til de katastrofer, som ikke modtager 

øremærkede donationer, og derved får nødhjælpsorganisationerne svært ved at leve op til 

deres egne krav om at yde nødhjælp til dem som har allermest brug for den. Ligeledes har 

organisationerne svært ved at foretage investeringer, der ellers vil kunne gavne deres 

nødhjælpsarbejde, mens de samtidig skal bruge midler på at højne synligheden, så 

donorerne kan se nøjagtig hvor deres donationer går hen. Konsekvenserne af disse krav, 

samt donorernes indstilling, analyseres i analysens anden del. 

3.1.1 Mediernes magt 

Endnu en aktør som har vist sig at være særdeles magtfuld er medierne. Analysen har påvist, 

at donorerne i afgørende grad vælger at donere til de enkelte katastrofer, som bliver 

eksponeret i medierne, samt at donationernes størrelse hænger sammen med graden af 

eksponering. Medierne har altså en større rolle en først antaget, i og med at det har vist sig 

at ”offentlighedens” donationer og holdninger direkte afspejler debatten i medierne. 

Sammen med virksomhedernes brug af nødhjælpsdonationer som CSR, giver det i sidste 

ende medierne magt til at fratage nødhjælpsorganisationerne legitimitet. Dette vil være 

katastrofalt for organisationerne i og med at deres eksistensberettigelse består i at deres 

donorer anser dem for troværdige, og dermed donere penge til dem.  

3.1.2 CSR som nødhjælp 

Selvom nødhjælpsorganisationerne stadig modtager store summer fra Danida, er 

spørgsmålet om virksomhedernes CSR sammen offentlighedens holdning til 

nødhjælpsdonationer med tiden, vil kunne ændre begrebet nødhjælp, således at der om 

endnu 10 år udelukkende bliver doneret til de katastrofer som bliver eksponerede. Så galt 

går det næppe, men rapporter advarer allerede nu om konsekvenserne ved den måde at 

donere til nødhjælp på. Således peger Fritz Institute på vigtigheden af ikke øremærkede 

donationer til prepareness (Thomas, Anisya S. and Kopczak, Laura Rock, 2005). Altså at 

nødhjælpsorganisationerne dermed får flere midler til forberedende arbejde inden en 

katastrofe rammer, hvilket i sidste ende kunne forbedre nødhjælpsindsatsen. Men selv om 

det i stigende grad er donorerne, der dominerer feltet, er det i sidste ende 

nødhjælpsorganisationernes eget ansvar at leve op til deres egne definitioner om at 

nødhjælp skal være upartisk og neutral nødhjælp. For hvis ikke nødhjælpsorganisationerne 

italesætter feltets selvfølgeligheder som problematiske, opstiller nogle retningslinjer og 
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således frembringer et heterodoksi, vil feltets doxa gradvist udhule organisationernes 

værdigrundlag.  

 

3.1.3 Overgang 

Ovenstående analyse har klarlagt hvorledes de forskellige aktører på nødhjælpsfeltet 

definerer ”god nødhjælp”. Det er ligeledes kommet frem at der er bevægelse på feltet. 

Nedenstående figur 28 er en modificeret udgave af Bourdieus doxamodel, som blev 

introduceret i det indledende kapitel. I denne udgave er analysens aktører blevet indsat, og 

markeret med rød eller grøn alt efter om analysen har vist at aktørens dominans er stigende 

eller faldende. Figuren indikerer således hvilke aktører, der udøver symbolsk vold, og 

dermed dikterer doxa. Konsekvenserne af denne finding vil være udgangspunktet i analysens 

anden del. Her vil det blive undersøgt hvilken betydning de private donorers samt mediernes 

stigende indflydelse på feltet har for udøvelsen af nødhjælp i praksis.  

 

Figur 28: Revideret doxamodel på baggrund af Bourdieu, 2000 (egen tilvirkning) 
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4 Anden analysedel 

4.1 Analyse af årsrapporter 

For at kunne diskutere et optimalt trade-off mellem effektivitet og responsivitet i en 

humanitarian supply chain, er det vigtigt at dokumentere hvorvidt de humanitære 

organisationer er bevidste i deres valg af strategi. I dette afsnit vil de humanitære 

organisationer analyseres empirisk, for at afdække hvor deres prioriterer ligger i forhold til 

Chopra & Meindl’s Supply Chain Decision-Making Framework.  

 

Den humanitære sektor har tidligere været udskældt for, at være for ugennemsigtig og for 

uklar om hvem der modtager hjælp, hvor mange administrationsomkostninger der er, samt 

hvordan penge fordeles i eksempelvis korrupte lande (Tomasini & Wassenhove, 2009). 

Derfor er det interessant at belyse om hvorvidt, den humanitære sektor synliggør deres 

strategiske valg for interessanterne samt hvilke prioritet de forskellige strategiske områder 

har. 

I analysen er der taget udgangspunkt i de største danske nødhjælpsorganisaitoner. Analysen 

er baseret på organisationernes årsrapporter, som benyttes til at skitsere de prioriteringer, 

nødhjælpsorganisaitonerne kommunikerer ud til deres interessanter. Årsrapporter alene er 

ikke nok til at give et retvisende billede af, hvordan nødhjælporganisationerne prioriterer 

forskellige strategiske variabler. Derfor vil der senere i afhandlingen suppleres med en 

survey, hvori enkelte organisationer analyseres mere dybdegående. Analysen af 

årsrapporterne vil dog give et billede af, hvilke strategiske områder som er vigtige for 

nødhjælpsorganisationernes i deres arbejde, samt give et overblik over hvor stor 

gennemsigtigheden er i den humanitære sektor.  

 

Den humanitære sektor har haft et stigende behov for gennemsigtighed, til at styrke deres 

legitimitet i deres nødhjælpsarbejde, hvilket kom frem i første analysedel. Dette krav er 

kommet fra forbrugerne, efter sager om korruption i modtagerlandene, samt høje 

administrationsomkostninger hos nødhjælpsorganisationerne. Derfor er årsrapporterne en 

nyttig kilde, til at afdække om hvorvidt den humanitære sektor søger at være mere 
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gennemsigtig (Information, 2010). Nedenstående model består af de logistiske og cross-

funktionelle drivere fra supply chain decision-making framework. Driverne skal forstås 

sådan, at de benyttes til at dokumentere hvilke områder, som nødhjælpsorganisationerne 

har fokus på og som er vigtigst for dem. Figur 29 findings er et resultat af en analyse af de 

førnævnte årsrapporter (ADRA, Dansk Røde Kors, SOS Børnebyerne, Folkekirkens Nødhjælp, 

UNICEF Danmark, Børnefonden, CARE Danmark, Læger uden grænser, Dansk 

Flygtningehjælp, Red Barnet, Mellemfolkeligt Samvirke, IBIS, 2010).  

 

Figur 29: Analyse af organisationernes årsrapporter (egen tilvirkning) 

Det ses tydeligt, at alle organisationer giver information omkring deres aktiviteter og 

resultater. Der er en stærk kultur igennem sektoren for at kunne redegøre for de 

humanitære mål, som organisationerne på forhånd har opstillet. Eksempelvis ved at oplyse 

om hvor mange der har modtaget nødhjælp i et bestemt område, eller hvor mange 

vaccinationer der er givet. Informationen har til formål at fastholde bidragsyderne og 

forsikre dem om, at deres støtte er ”pengene værd”. På denne måde legitimerer 

organisationerne deres arbejde. Dette forstærkes ved, at mange bidragsydere indgår i 

årsrapporternes historier omkring nødhjælp. Herudover er de største bidragsydere skrevet 

med navns nævelse i årsrapporterne (ADRA, Dansk Røde Kors, SOS Børnebyerne, 

Folkekirkens Nødhjælp, UNICEF Danmark, Børnefonden, CARE Danmark, Læger uden 

grænser, Dansk Flygtningehjælp, Red Barnet, Mellemfolkeligt Samvirke, IBIS, 2010).  

Sourcing er i denne analyse tilpasset således, at det skal sidestilles med funding. Den 

humanitære sektor sourcer både kapital og varer, men det finansielle aspekt er i 

årsrapporterne den vigtigste. Sourcing er en stor del af de humanitære organistioners 
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forarbejde, før og under katastrofer. Aftaler omkring vareleverancer, som sikrer en vis 

mængde varer i en akut opstået nødhjælpssituation og rejsning af kapital, er vigtige 

elementer her (Tomasini & Wassenhove, 2009). Dette anskueliggøres dog ikke i 

årsrapporterne. Der fremgår kun størrelsen på de midler, som er tilgået organisationerne, 

hvilket primært er penge. Der benyttes mange ressourcer på story telling og kreditering af 

forskellige virksomheder, fonde og privatpersoner, men ikke om de bagvedlæggende 

processer.  

Sourcing er i de humanitære supply chains et vigtigt strategisk område, idet mange 

humanitære supply chains er ”supply-driven” i stedet for ”demand-driven”, som det kendes 

fra den kommercielle sektor (McKechnie, 2003). Disse supply chains kan kun operere 

såfremt der tilgår midler i form af varer eller kapital. Supply siden er den stærke del af 

kæden, hvorimod nødhjælpsmodtagerne er den svage. Derfor er der også tidligere i 

historien set eksempler på, hvordan nødhjælp er blevet presset igennem forsyningskæden, 

selvom det ikke har været nødvendigt. Der har været et stort ønske om at hjælpe, men der 

har ikke været et behov for den pågældende vare (McKechnie, 2003). Sourcing er derfor et 

vigtigt strategisk område for nødhjælpsorganisationerne, idet sourcing er grundlaget for at 

kunne operere som nødhjælpsorganisation. Såfremt der ikke tilgår midler, kan de 

humanitære organisationer ikke igangsætte de processer, som er nødvendige i en 

humanitær supply chain.  

 

De fire drivere, Pricing, Facilities, Inventory og Transportation, nævnes stort set ikke i 

årsrapporterne. Kun én organisation nævner disse drivere kort. Fælles for disse drivere er, at 

de alle er back-room aktiviter, hvorimod Information er front-office og Sourcing/funding er 

grundlaget for eksistensberettigelsen som nødhjælpsorganisation. Som tidligere nævnt, har 

de humanitære supply chains førhen været lidt bagud i forhold til de kommercielle supply 

chains. Dette skyldes blandt andet, at der ikke har været fokus på udvikling og investering i 

back-room aktiviteter (Tomasini & Wassenhove, 2009). Transport og logistikfunktionen er, 

som tidligere nævnt, yderst vigtig for nødhjælpsorganisationerne. Derfor kan det forekomme 

besynderligt, at sådan et strategisk område undlades i årsrapporterne. Herudover 

forekommer der ikke noget information i årsrapporterne vedrørende effektivitet eller 
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responsivitet i nødhjælpsarbejdet. Dette område kan relateres til transport driveren, som 

ligeledes ikke er prioriteret i informationsdelingen.  

 

People / Partnerships er et område som ikke indgår i Chopra & Meindl’s Supply Chain 

Decision-Making Framework. Under analysen af årsrapporterne viste der sig en tendens til, 

at nødhjælpsorganisationerne fremhævede deres medarbejdere, hvori de fortalte om deres 

indsats og oplevelser i forbindelse med deres job som nødhjælpsarbejder. Herudover blev 

partnervirksomheder ligeledes fremhævet på baggrund af deres indsats og bidrag til 

organisationens nødhjælpsarbejde. Eksempelvis fremhæves DSB i CAREs årsrapport i 

forbindelse med deres donation af mangrovetræer til Vietnam3. Denne tendens viste sig 

gældende for alle nødhjælpsorganisationers årsrapporter. Medarbejderne og partnere kan 

derfor tilskrives at have en bærende rolle for nødhjælpsorganisationerne, idet der benyttes 

mange ressourcer på dem i årsrapporterne. Derfor er People / Partnerships inddraget i 

analysen som et fokusområde for nødhjælpsorganisationerne, hvilket stemmer godt overens 

med den uniqeness, som medarbejdere tilfører organisationen jævnfør 

markedsføringsteorien.  

 

Som tidligere nævnt, er humanitære supply chains primært ”supply driven”, hvilket 

indebærer, at forsyningskæderne er drevet af nødhjælpsorganisationerne, herunder 

medarbejdere og partnere. Derfor er People / Partnerships vigtigt for de humanitære supply 

chains idet de, sammen med Sourcing og Information, er blandt de strategiske parametre, 

som er værdiskabende for nødhjælpsorganisationerne. Værdiskabelsen skal forstås således, 

at det er den umiddelbare værdi for de interessenter som er mål for den kommunikation, 

som finder sted i årsrapporterne. Dette illustreres i figur 30, hvor de tre mest prioriteret og 

synlige strategiske områder for nødhjælpsorganisationerne er markeret med ovale cirkler. 

Disse cirkler er ikke gensidig afhængige, men hænger sammen således at People / 

Partnerships genererer nødhjælpsarbejde i felten. Deres oplevelser og resultater 

kommunikeres ud til nødhjælpsorganisations interessenter via årsrapporterne. Denne 

information benyttes som bevis på organisationens arbejde, hvorefter der rejses kapital og 

                                                      
3 Jævnfør CAREs årsrapport 2009 
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varer på baggrund af dette. Kapitalen og varerne sendes ud til katastrofeområderne, hvor 

medarbejdere og partnere igen vil udøve nødhjælp, hvorefter cyklussen starter forfra.  

 

Figur 30: Fordelingen mellem front-office og back-room aktiviteter (egen tilvirkning) 

I midten af modellen ses de fire back-room aktiviteter Transport, Inventory, Pricing og 

Facilities. Disse strategiske områder er ikke i fokus for nødhjælpsorganisationerne men er, 

som tidligere beskrevet, nødvendige for løsningen af organisationernes opgaver. For at 

skabe relation til marketingteoriens begrebsapparat, kan de fire ovenstående drivere 

henledes til Process. Der er ikke fokus på de bagvedliggende processer i den humanitære 

supply chain, hvilket er en medvirkende årsag til, at der ikke er fuldstændig synlighed 

igennem forsyningskæden. Derimod er der et stærkt fokus på Physical Evidence, idet 

nødhjælpsorganisationerne ønsker at kommunikere deres resultater ud til omverdenen. Dels 

for at styrke deres legitimitet, men og så for at skabe mediebevågenhed omkring deres sag, 

så funding kan rejses (Tomasini & Wassenhove, 2009).  

4.1.1 Delkonklusion 

I afsnittet er nødhjælpsorganisationernes årsrapporter blevet analyseret, med henblik på at 

afdække hvilke strategiske områder, som er værdiskabende for nødhjælpsorganisationerne.  
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Det er blevet påvist, at der er en række back-room aktiviteter som ikke anses for 

værdiskabende for organisationerne og dermed udgør et performance gap. Front-office 

aktiviteterne Information og Sourcing, er derimod de mest synlige og prioriteret strategiske 

områder. Gennem analysen har der vist sig en tendens til, at People / Partnerships ligeledes 

er et vigtigt område for nødhjælpsorganisationerne. Den markante forskel på hvilke områder 

som er synlige gør, at der forelægger tegn på en sektor, som ikke udnytter deres strategiske 

muligheder optimalt og derigennem hæmmer performance. Disse findings danner derfor 

grundlag for en diskussion og problematisering af hvordan den humanitære sektors aktører 

udøver ”god nødhjælp” og derigennem kan forbedre deres performance.  

4.2 Analyse af Survey 

Der er i afhandlingen foretaget en survey af de humanitære organisationer, med henblik på 

at afdække og undersøge de tendenser, som er konstateret i analysen af årsrapporter. 

Undersøgelsen tager udgangspunkt i telefoninterview, for at få den nødvendige dybde i 

besvarelserne. Undersøgelsen har søgt at afdække hvorledes de humanitære organisationer 

forholder sig til supply chain management, medarbejdere og drivere fra Chopra & Meindl’s 

Supply Chain Decision-Making Framework. Analysens findings, vil sammen med den tidligere 

analyse, danne grundlag for en diskussion og behandling af afhandlingens hovedspørgsmål.  

I analysen er ni danske nødhjælpsorganisationer blevet adspurgt. Grunden til, at dette tal er 

mindre end i foregående analyse er, at visse organisationer ikke primært har katastrofehjælp 

som fokusområde. Disse organisationer er derfor sorteret fra, jævnfør afhandlingens 

indledende afsnit, for at opnå den ønskede profil. Ud af de adspurgte organisationer, har fire 

organisationer haft de fornødne kompetencer for analysens spørgsmål. I de resterende 

organisationer, har den danske gren af organisationen ikke haft eksempelvis en logistik og 

indkøbsafdeling. Dette er varetaget af den internationale del af organisationen (Bilag 1: 

Survey, 2010). Derfor er disse organisationer ikke med i analysen.  

 

I analysen er de humanitære organisationer blevet adspurgt om hvorvidt de anvender supply 

chain management aktivt i deres arbejde. Alle organisationer anvender SCM aktivt, hvoraf 

Dansk Røde Kors er underlagt indkøbs og sourcingskrav fra den internationale 

hovedorganisation IFRC - International Federation of Red cross and red Crescent. Alle 



Side 75 af 124 
 

organisationer har medarbejdere som er uddannet indenfor supply chain management eller 

logistik, men der er ligeledes en del af personalet som har opnået deres kompetencer 

igennem erfaringer. Det har tidligere været normen indenfor den humanitære sektor, at 

have uuddannede medarbejdere til at varetage eksempelvis logistik og indkøb (Tomasini & 

Wassenhove, 2009). I dag har de største organisationer ansat kompetent personale, men der 

er stadig en del af medarbejderne, som udelukkende fungerer på basis af erfaring og 

”learning-by-doing”. Dette kan til dels tilskrives, at det er svært at skaffe kvalificeret 

personale til nødhjælpsorganisationerne på baggrund af, at nødhjælpsorganisationerne ikke 

har så konkurrencedygtige ansættelsesvilkår som det private erhvervsliv.  

Nødhjælpsorganisationerne er underlagt krav fra offentligheden samt deres donorer om, at 

anvende deres midler på så meget nødhjælp som muligt. Dette gør, at der ikke kan anvendes 

uendelige midler på eksempelvis løn og personalegoder. Der opstår derfor en ond cirkel, 

hvor der er behov for kvalificeret personale, men at der ikke må anvendes midler på at skabe 

konkurrencedygtige ansættelsesvilkår, efteruddannelse, kursus med videre. Dette er et 

problemområde, eftersom analysen af årsrapporterne påpegede, at medarbejderne var et 

vigtigt aktiv for organisationerne. Nødhjælpsorganisationerne oplever ikke en stor 

udskiftning af personale, dels på grund af ovenstående, men også fordi at de medarbejdere 

som arbejder i organisationerne er meget engageret i deres arbejde. Det vurderes, at 

medarbejderne tillægger andre parametre værdi frem for løn og personalegoder, herunder 

det humanitære aspekt. Det oplyses dog, at der er en højere udskiftning af medarbejdere i 

felten end på de nationale kontorer (Bilag 1: Survey, 2010).  

Som nævnt tidligere i afhandlingen, gør offentlighedens krav om gennemsigtighed og lave 

administrationsomkostninger, at nødhjælpsorganisationerne føler, at der er en vis 

forventning til, hvordan de bruger deres donationer. I mange tilfælde er midlerne 

øremærkede til bestemte formål og har klare restriktioner i forhold til hvad de må benyttes 

til. Stort set alle de adspurgte organisationer mener, at forvaltningen af donationer er et 

problem, som forhindrer en optimal ressourceallokering og anvendelse af midler. UNICEF 

opfatter dog ikke de øremærkede midler som problematiske (Bilag 1: Survey, 2010). 

Nødhjælpsorganisationerne kunne blive bedre til at løse deres opgave, såfremt der var 

større frihed til at bestemme over midlerne, herunder at anvende disse til investeringer og 

bedre ansættelsesvilkår.  
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Med hensyn til investeringer, har alle organisationer kun delvist foretaget investeringer 

indenfor IT, hvoraf kun Dansk Røde Kors har et system som kan kommunikere med det 

internationale netværk. Alle organisationer ville gerne anvende flere midler til at optimere 

deres IT-systemer, men føler sig presset til kun at anvende et absolut minimum (Bilag 1: 

Survey, 2010; Information, 2010). Den humanitære sektor har ikke i samme grad anvendt 

teknologiske løsninger og IT-systemer, som de kommercielle virksomheder. Denne forskel 

har til dels baggrund i, at den humanitære sektor ikke får lov til at investere i IT, samt at 

sektoren er underlagt en række vilkår, som også gør det svær at anvende teknologiske 

platforme. I felten, kan strømforsyningen være meget ustabil med daglige perioder uden 

strøm. Telefonforbindelser og internet er ligeledes ustabile eller utilgængelige, med mindre 

at satellitopkoblinger bruges. Dette er dog meget dyrt og er derfor ikke en løsning, som 

anvendes i længden (Tomasini & Wassenhove, 2009).  

4.2.1 Findings I forhold til Chopra & Meindl’s Supply Chain Decision-Making 

Framework 

I analysen er organisationerne blevet spurgt til en række områder, som relateres til Chopra & 

Meindl’s Supply Chain Decision-Making Framework. Disse spørgsmål skal være med til at 

afdække, hvordan de humanitære organisationer anvender de forskellige strategiske drivere 

i deres beslutningsproces. Tidligere i analysen, er organisationernes årsrapporter blevet 

gennemgået hvori Information, Sourcing/Funding og People/Partnerships blev fremhævet 

som de vigtigste parametre. I afhandlingens survey er der blevet spurgt til alle de logistiske 

og cross-functionelle drivere i frameworket, for at finde ligheder eller forskelle med den 

tidligere analyse af årsrapporterne.  

Alle de adspurgte organisationer får en eller anden form for information eller feedback fra 

deres respektive missionsområder. Informationen finder vej til Danmark gennem forskellige 

kanaler, herunder direkte kontakt med medarbejdere, skriftlige rapporter, 

partnerorganisationer, samt kontakt med den lokale underafdeling af 

nødhjælpsorganisationen. Informationen anvendes til forespørgsel og rekvirering af 

nødhjælp, løbende updates samt status- og resultatrapporter. Fælles for organisationerne 

er, at informationen kommer til Danmark og indgår i den markedsføring som 

organisationerne benytter til at rejse funding (Bilag 1: Survey, 2010).  
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Håndteringen af Inventory og derigennem usikkerhed i efterspørgslen, er meget forskellig på 

tværs af organisationerne. Dansk Røde Kors og UNICEF har både gode forhåndsaftaler på 

levering af nødhjælp, samt store safety stocks. Dansk Flygtningehjælp benytter kun gode 

forhåndsaftaler med leverandører, mens Folkekirkens Nødhjælp hverken benytter 

forhåndsaftaler eller store safety stocks. Folkekirkens Nødhjælp vil gerne i fremtiden have 

gode forhåndsaftaler. De store forskelle imellem organisationerne skyldes til dels, at 

nødhjælpsorganisationerne har forskellige størrelser og derigennem er på forskellige 

udviklingsniveauer. Derudover har organisationerne forskellige prioriteringer, politikker og 

agendaer, som påvirker deres beslutninger. På baggrund af ovenstående, er der ikke en 

konsistent håndtering af Inventory på tværs af de adspurgte organisationer (Bilag 1: Survey, 

2010).  

Prisaftaler, som omhandler gode priser på nødhjælp, har tre ud af de fire organisationer 

indgået på forhånd. Dansk Røde Kors og UNICEF har begge forhandlet en Pricing strategi, 

hvor Dansk Røde Kors har deres prisaftaler igennem den internationale hovedorganisation 

IFRC. Dansk Flygtningehjælp benytter kun i nogen grad prisaftaler, hvor Folkekirkens 

Nødhjælp ikke bruger prisaftaler, men derimod en indkøbsmanual (Bilag 1: Survey, 2010). 

Indkøbsmanualen er til for at forhindre favorisering og nepotisme ved indkøb (Folkekirkens 

Nødhjælp, 2010b). På trods af de mange varer som sources, har Pricing strategier ikke en 

bærende rolle for organisationernes indkøb. De forskellige katastrofesituationer, gør at der 

bliver stillet forskellige krav til kvalitet, farver, størrelser med mere, hvilket resulterer i, at 

der konstant skiftes leverandør. Det er hovedsagelig indenfor basisvarer, at der er aftalt pris 

og levering på forhånd.  

Anvendelsen af Facilities er i større grad ens for de fire organisationer. Alle benytter sig af 

lokale lagerfaciliteter, mens Dansk Røde Kors og UNICEF også benytter store internationale 

fælleslagre. Eksempelvis har UNICEF fjernlagre i Dubai, Panama og Shanghai mens Røde Kors 

har fjernlagre i Dubai, Panama og Kuala Lumpur (IFRC, 2009; UNICEF, 2010). De to 

sidstnævnte organisationer er begge en del af et stort internationalt netværk af mindre 

nationale afdelinger. Derfor kan UNICEF og Dansk Røde Kors trække på ressourcer, som ikke 

er tilgængelige for Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Flygtningehjælp, eftersom disse to 

organisationer kun har udgangspunkt i Danmark (Bilag 1: Survey, 2010).  
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Indenfor Transportation, anvender alle organisationer den billigste transportform. 

Derudover anvender tre ud af fire organisationer også hurtige transportformer, men dette er 

situationsafhængigt. Som tidligere nævnt i afhandlingen, er de første 72 timer de mest 

kritiske, når en katastrofe opstår. I den periode anvendes primært den hurtige, men også 

dyre transportform. Når den kritiske nødhjælp er kommet frem, og der er blevet etableret 

en form for struktur i katastrofeområdet, ændres transportformen til den billigste. Denne 

hurtige overgangssituation er særegen for den humanitære sektor, hvilket vil blive diskuteret 

mere dybdegående senere i afhandlingen.  

Indkøb og Sourcing foretages af alle organisationer lokalt. Derudover sourcer Dansk Røde 

Kors og UNICEF også internationalt, idet de får tildelt midler fra det internationale netværk, 

som de indgår i. Grunden til, at alle organisationer sourcer lokalt er, at den lokale økonomi 

styrkes ved at købe lokalt. Der opstår således en dobbelt effekt, idet både nødhjælp og 

penge kommer ind i det katastroferamte land eller region.  

4.2.2 Sektorens håndtering af Supply Chain Design 

Som tidligere nævnt, er det hurtige skift mellem en responsiv og effektiv supply chain i 

katastrofeområdet, en interessant problematik. Derfor er dette område blevet analyseret, 

for at afdække hvorledes organisationerne håndterer dette skift.   

4.2.2.1 Dansk Røde Kors:  

Dansk Røde Kors håndterer primært skiftet fra en responsiv til en effektiv supply chain 

gennem standardisering. IFRC har standardiseret en række processer og opgaver således, at 

medarbejdere fra hele verden kan varetage samme opgaver, idet systemerne er ens. Dette 

gør, at såfremt Dansk Røde Kors anmoder om mere personale til katastrofeområdet, er 

medarbejderressourcerne ikke afhængige af de nationale ressourcer. Der er derved en 

større fleksibilitet på medarbejderområdet. Foruden dette, sender Dansk Røde Kors 

logistikspecialister til katastrofeområdet som det første, for at de kan assistere de 

humanitære specialister i at forme en appel. Appellen indeholder en forespørgsel på kritisk 

nødhjælp, samt et forecast for behovet for den umiddelbare nære fremtid. I den første 

kritiske tid, er behovet primært mad, vand, medicin, telte med videre, hvorefter skoleudstyr, 

legetøj, værktøj med mere kan sendes. Disse nødhjælpsartikler ankommer til et lokalt lager, 

som er styret af Dansk Røde Korses medarbejdere. Lageret begynder relativt hurtigt at 
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ansætte lokalt arbejdskraft, for at opbygge ressourcer og viden til at videreføre lageret. Den 

primære strategi for det hurtige skift i efterspørgslen, håndteres gennem standardisering af 

processer (Bilag 1: Survey, 2010).  

4.2.2.2 Folkekirkens Nødhjælp 

Folkekirkens Nødhjælp er en mindre organisation end Dansk Røde Kors. Som tidligere 

nævnt, har Folkekirkens Nødhjælp ikke internationale ressourcer til hjælp i 

katastrofeområdet. Derfor har Folkekirkens Nødhjælp fokuseret på, at alle processer skal 

foregå lokalt. Når nødhjælpsarbejdet går i gang i katastrofeområdet, foregår alle indkøb 

lokalt til et lokalt lager med lokale medarbejdere. I modsætning til Dansk Røde Kors og 

UNICEF charter Folkekirkens Nødhjælp ikke store fly eller skibe med fuld last. På denne måde 

opnår Folkekirkens Nødhjælp fleksibilitet i forbindelse med omstillingsperioden, i kraft af, at 

alt sources lokalt. Som tidligere nævnt i analysens første del, har Folkekirkens Nødhjælp 

indgået samarbejde i ACT- Alliance (Action by Churches Together). Dette samarbejde 

vurderes med tiden at kunne standardisere tilgangen til den internationale nødhjælp. Den 

primære strategi for det hurtige skift i efterspørgslen, håndteres på nuværende tidspunkt 

gennem lokal sourcing.  

4.2.2.3 UNICEF 

UNICEF anvender en lignende tilgang som Dansk Røde Kors. Organisationen benytter de 

store internationale lagre, hvor et fly eller skip charters og fyldes, som en indgangsvinkel til 

et katastrofeområde. Derefter opbygges lokale ressourcer og viden indenfor lagerstyring og 

indkøb. Der foregår kommunikation med UNICEF i Danmark og den lokale regering med 

hensyn til forecast og optimering af vareflowet. Specialister indenfor logistik/supply chain og 

humanitære specialister sendes ligeledes hurtigt af sted fra Danmark, for at udarbejde en 

appel. Disse specialister bistår med at opbygge lokal viden og kapacitet til at vedligeholde og 

effektivisere nødhjælpsarbejdet. Den primære strategi for det hurtige skift i efterspørgslen, 

håndteres gennem standardisering.  

4.2.2.4 Dansk Flygtninge Hjælp 

Dansk Flygtninge Hjælp benytter sig af planlægning samt tilføjelse af ekstra ressourcer i 

omstillingsprocessen i form af medarbejdere. Heraf menes, at der tilgår specialister til at 

bistå de tilstedeværende nødhjælpsarbejdere med at opbygge ressourcer og kapacitet til at 
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håndtere en mere effektiv supply chain. Ressourcetilstrømmen består således primært af 

know-how. Som ved Folkekirkens Nødhjælp, sources varer og medarbejdere lokalt. Den 

primære strategi for det hurtige skift i efterspørgslen, håndteres gennem lokal sourcing 

(Bilag 1: Survey, 2010). 

Nedenstående figur 31 viser organisationernes tilgang til supply chain design, som en 

opsummering på afsnittets findings.  

 

4.2.3 Delkonklusion 

Igennem afhandlingens survey er det blevet undersøgt, hvorledes de danske 

nødhjælpsorganisationer håndterer og prioriterer forskellige beslutningsparametre. Det kan  

konkluderes, at der er stor forskel på hvordan de enkelte nødhjælpsorganisationer løser 

opgaven med hensyn til medarbejdere, ressourcer, strategier, politikker, restriktioner med 

mere. Der er således ikke tale om en sektor, som har frie hænder til at løse deres opgave på 

bedste vis, men derimod en sektor, som er underlagt krav og restriktioner fra en række 

eksterne interessenter. Eksempelvis er medarbejdere i højsædet for alle organisationer, men 

restriktioner udefra gør, at der ikke kan anvendes tilstrækkelige midler til at fastholde og 

tiltrække kvalificeret medarbejdere. Organisationerne har derfor svært ved at tiltrække 

kvalificeret medarbejdere, hvilket medfører en ond cirkel og negativ effekt på performance, 

når nødhjælpsorganisationerne er så afhængige af deres medarbejdere.  

I forbindelse med Chopra & Meindl’s Supply Chain Decision-Making Framework, er der flere 

findings som er interessante. Sektoren har en meget forskelligartet tilgang til opgavestyring 

og til hvordan de anvender supply chain management i netop deres arbejde. Der hersker 

Figur 31: Organisationernes supply chain design strategi (egen tilvirkning) 
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således ikke en ”best practice”, som ses i de kommercielle supply chains. Derimod løses 

problemer i supply chain design gennem de to strategier lokal sourcing og standardisering. I 

forhold til årsrapport analysen, er der igen et stærk fokus på medarbejdere, mens back-

office driverne stadig spiller en mindre rolle. Det kan derfor konkluderes, at sektoren på 

baggrund af dem selv samt eksterne aktører, ikke er effektive nok i deres arbejde med 

supply chain management. Der er en udpræget mening i sektoren om, at organisationerne 

har en professionel tilgang til supply chain management. Dette stemmer dog ikke overens 

med det faktum, at stort set alle back-room aktiviteter har en underprioriteret rolle i 

organisationernes strategiske beslutningsproces. Dette vurderes, at have en negativ effekt 

på sektorens performance. Samtidig giver denne finding mulighed for at tilpasse Chopra & 

Meindl’s model, således at den bedre tilpasses de vilkår, som er gældende for den 

humanitære sektor. Dette vil diskuteres senere i afhandlingen.  

4.3 Analyse af videnskabelige artikler 

I dette afsnit vil de empiriske findings søges underbygget og dokumenteret, med 

udgangspunkt i videnskabelige artikler. Afsnittet har til formål at identificere teoretiske 

tendenser i den humanitære sektor, som kan bidrage til at forbedre performance, i samspil 

med de findings som er blevet gjort i de to foregående analysedele.  

4.3.1 Kommerciel versus humanitær supply chain 

Beamon har i sin artikel foretaget en analyse af forskellene mellem de kommercielle og 

humanitære supply chians (Beamon, 2004). Artiklen påpeger en række områder, hvori der er 

forskelle på de to nævnte supply chains indenfor: Demand Pattern, Lead Time, Distribution 

Network Configuration, Inventory Control, Information System, Strategic Goals, Performance 

Measurement 

System samt What 

is ”Demand”? 

Artiklens findings er 

skitseret i bilag 2. 

(Bilag 2: 

Kommerciel versus 

humanitær supply chain, 2004).  

Figur 32: Ressourcebehovet i en katastrofesituation (Beamon, 2004) 
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Demand Pattern i de kommercielle supply chains er ofte kendetegnet ved en relativ stabil og 

forudsigelig efterspørgsel. Efterspørgslen kommer som regel fra kendte aktører, kendte 

steder og i forudbestilte mængder. Efterspørgslen i de humanitære supply chains er 

anderledes bygget op, hvilket illustreres i figur 32. Her ses det, at der fra start til slut i en 

humanitær katastrofe, er store forskelle i ressourcebehovet. Herudover opstår 

efterspørgslen pludseligt i tid, fra ukendte lokationer, i ukendte mængder og art, samt 

baseret på estimater. De grundlægende præmisser for at effektuere en humanitær supply 

chain er derfor meget anderledes end i de kommercielle supply chains (Bilag 2: Kommerciel 

versus humanitær supply chain, 2004).  

Lead Time er i de kommercielle supply chains bestemt af hastigheden på material flow 

nedad forsyningskæden, hvor blandt andet forecast kan anvendes til at optimere lead time. 

Denne viden findes ikke for de humanitære supply chains, hvor det akutte aspekt i en 

katastrofe gør, at der ingen tid er mellem en katastrofe opstår til nødhjælp er påkrævet. Der 

foreligger således ikke noget forvarsel (Beamon, 2004).  

Dette hænger sammen med Distribution Network Configuration. De humanitære 

organisationer har ikke et komplet netværk at trække på, eftersom at de ikke ved hvor den 

næste katastrofe opstår. De kommercielle supply chains har derimod et veldefineret og 

afprøvet netværk. De netværksrelationer som anvendes af den humanitære sektor er kun 

aktive i kort tid, idet katastrofernes geografiske adspredelse gør, at leverandørudskiftningen 

er høj. Når aktørerne i forsyningskæden derfor er en ukendt faktor, vil dette naturligvis 

påvirke lead time, eftersom at nye relationer skal bygges op hver gang (Bilag 2: Kommerciel 

versus humanitær supply chain, 2004).  

Inventory Control er et produkt af de ukendte faktorer i lead time og demand pattern. Det er 

svært for de humanitære organisationer at have en effektiv inventory control, når der i 

nødhjælpssituationen hersker en kaospræget virkelighed. I de kommercielle supply chains, 

er inventory control et velafprøvet middel til at bestemme safety stock på varer med mere.  

Information System er i den humanitære sektor ofte unøjagtige og ufuldstændige. 

Information tilstrømmer først organisationerne efter katastrofen er indtruffet og efter at et 

assessment team er ankommet til katastrofeområdet. Dette gør informationskanalerne 

svage og objekter for fejl. Dette problem ses stort set ikke i de kommercielle supply chains, 
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idet informationsdeling sker på avancerede it-platforme, som deler viden i real-time (Bilag 2: 

Kommerciel versus humanitær supply chain, 2004).  

Strategic Goals er et af de områder, hvori der er en reel forskel mellem de humanitære og 

kommercielle supply chains, uden at det er et spørgsmål omkring ressourceallokering. I de 

kommercielle supply chains, er det overordnede strategiske mål ofte, at producere bedre 

kvalitet produkter til en lavere pris, øge profitten samt have en høj kundetilfredshed. I de 

humanitære supply chains, er det overordnede strategiske mål, at minimere tab af liv og 

menneskelig lidelse. Dette afspejles ligeledes i afhandlingens definition af humanitarian 

supply chain. 

Performance Measurement System er et begreb, som ved at komme til den humanitære 

sektor. Det primære fokus er at måle tid og evne til at responderer på en katastrofe. I de 

kommercielle supply chains er fokus ofte på at bruge performance measurement til at 

maksimere profit og minimere omkostningerne, igennem overvågning af ressourceforbruget 

(Bilag 2: Kommerciel versus humanitær supply chain, 2004).  

What is ”demand”? Er dét, som bliver efterspurgt i supply chain. De kommercielle supply 

chains efterspørger produkter, hvor de humanitære supply chains efterspørger supplies og 

People. Supplies/nødhjælp giver god mening i en nødhjælpssituation, og kan til dels anskues 

som produkter ligesom i de kommercielle supply chains. Men People er et element, som er 

unikt for de humanitære supply chains at efterspørge. Dette element er ligeledes blevet 

konstateret ved den empiriske analyse, som tillagde People og Partnerships stor betydning 

for løsningen af humanitære opgaver, samt i markedsføringsteorien.  

Beamon oplister i sin artikel en række områder, som påpeger forskellene mellem de 

kommercielle og humanitære supply chains (Beamon, 2004). Der er mange områder og 

elementer som kan benyttes i begge typer af supply chains, men forskellene gør også, at der 

er behov for en tilpasning af det eksisterende begrebsapparat, for at kunne anvende 

begrebsapparatet. Denne problematik vil afhandlingen belyse ved blandt andet at 

indarbejde People i Chopra & Meindl’s Supply Chain Decision-Making Framework.  
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4.3.2 Kerneproblemer indenfor humanitarian logistics 

Hvor Beamon beskæftiger sig med at skitsere forskellene mellem de humanitære og 

kommercielle supply chains, søger Thomas, Kopczak & Rock at definere de grundlæggende 

problemer, som de humanitære organisationer har inden for logistik og supply chain. 

Artiklen fremkommer med fem væsentlige områder, som er objekt for forbedring indenfor 

den humanitære sektor (Thomas, Anisya S. and Kopczak, Laura Rock, 2005).  

4.3.2.1 Manglende tilkendegivelse af vigtigheden af logistik 

Modsat afhandlingens survey, argumenteres der i artiklen for, at de humanitære 

organisationer ikke har anerkendt vigtigheden af logistik i deres arbejde. Logistik og supply 

chain er ikke prioriteret højt nok, på baggrund af, at donorerne dikterer hvad pengene skal 

gå til, samt at nødhjælpsorganisationerne ikke medbringer logistik og supply chain 

medarbejdere i beslutningsprocessen (Thomas, Anisya S. and Kopczak, Laura Rock, 2005) 

Donorernes diktering af hvordan pengene bruges gør, at der ikke bliver allokeret midler til 

back-room aktiviteter og investeringer, som kan forbedre responstiden på en katastrofe. 

Fokusset er på kortsigtet og synlig nødhjælp, og ikke langsigtede løsninger. Dette problem er 

ligeledes blevet konstateret i den empiriske analyse. Derudover medbringer de humanitære 

organisationer ikke logistik og supply chain medarbejdere i de assessment teams, som er de 

første som ankommer til et katastrofeområde. I denne fase af katastrofen, kan mange 

senere problemer imødekommes, såfremt kompetente logistikere kan påvirke 

beslutningsprocessen fra et tidligt stadie (Thomas, Anisya S. and Kopczak, Laura Rock, 2005). 

Netop den manglende tilkendegivelse af vigtigheden af logistik og supply chain gør, at de 

indledende beslutninger ikke er optimale for nødhjælpsoperationens videre forløb. Derfor er 

der behov for en specifik model til beslutningsprocessen, som er tilpasset den humanitære 

sektors behov.  

4.3.2.2 Manglende professionelle medarbejdere 

Medarbejderne i de humanitære organisationer er ofte kendetegnet ved, at have en fælles 

værdi for at hjælpe andre mennesker i nød. Selvom denne passion er et vigtigt element for 

de humanitære organisationer, er der ikke på samme måde konsistens i uddannelse og 

træning af medarbejdere. De medarbejdere der beskæftiger sig med logistik og supply chain, 

har ikke nødvendigvis de rette kompetencer, for at opnå en effektiv styring af den 
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humanitære supply chain. En stor del af disse medarbejdere har således opnået deres 

kompetencer på baggrund af ”learning by doing” i felten gennem en lang årrække, men har 

ikke en dissideret logistisk uddannelse bag sig (Thomas, Anisya S. and Kopczak, Laura Rock, 

2005). Denne problematik er ligeledes blevet konstateret i den empiriske analyse.  

Et problemområde indenfor netop uddannelse og træning af medarbejdere er, at der er 

dårlige muligheder for professionel opkvalificering. I en undersøgelse af de humanitære 

organisationer foretaget i artiklen, har 92 medarbejdere svaret på spørgsmål vedrørende 

uddannelse og træning. Over 90 % af medarbejderne indikerede, at træning ville have 

direkte positiv påvirkning på deres performance i deres arbejde, samt at standardisering af 

træning ville være brugbart i felten (Thomas, Anisya S. and Kopczak, Laura Rock, 2005). 73 % 

havde adgang til logistik træning mens 27 % ikke havde adgang til nogen form for træning. 

De medarbejdere som havde adgang til træning, blev ofte undervist af andre kollegaer. 

Foruden dette, indikerede medarbejderne at uddannelse og træning var underprioriteret fra 

de humanitære organisationers side.  

4.3.2.3 Manglende brug af teknologi 

I samme undersøgelse, blev medarbejderne spurgt om hvorvidt de havde adgang til track & 

trace software i katastrofeområderne. Kun 26 % havde denne adgang, hvilket indikerer, at 

brugen af teknologiske løsninger i felten er mangelfulde. De resterende 74 % anvendte Excel 

regneark eller manuelle processer til at indsamle og opdaterer viden om nødhjælp i 

pipelinen. På trods af denne lavpraktiske måde at styre en supply chain på, sagde 58 % at de 

modtog præcise data om hvad der var i pipelinen (Thomas, Anisya S. and Kopczak, Laura 

Rock, 2005).  

Men 58 % vished om, hvad der befinder sig i en pipeline er ikke nok. Dette hænger sammen 

med, at den humanitære supply chain ikke på sammen måde anvender data om leverandør 

performance, leveringstider, lager, lead time med videre, som kommercielle supply chains. 

Historiske og real-time data er således ikke tilgængelige. Denne problematik bunder i, at de 

IT ansvarlige indenfor nødhjælpsorganisationerne ikke kender til de udfordringer og behov, 

som gør sig gældende i felten. IT systemerne har ikke været udviklet til at dække disse 

behov. Herudover har investering i effektivt software indenfor organisationen været 

underprioriteret. Dette har medført en langsom udvikling af IT systemer og teknologi 
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indenfor de humanitære supply chains (Thomas, Anisya S. and Kopczak, Laura Rock, 2005). 

Dette problemområde er ligeledes erkendt i den empiriske analyse.  

4.3.2.4 Manglende ”Institutional Learning” 

Som tidligere beskrevet, er den humanitære sektor præget af dårlig opsamling af viden. 

Dette har baggrund i flere faktorer, som også er særegen for sektoren. De medarbejdere 

som deltager i en nødhjælpssituation, bliver ofte flyttet til andre katastrofer, førend at deres 

erfaringer og viden kan blive opsamlet og analyseret. Derudover har sektoren en høj 

udskiftning af medarbejdere, på op mod 80 % årligt. Dette gør, at det kun er et fåtal af 

logistikere, som har erfaring og viden om hvordan en humanitær supply chain effektueres 

(Thomas, Anisya S. and Kopczak, Laura Rock, 2005). I den empiriske analyse angives det, at 

der en lav afgang af medarbejdere. Dette hænger sandsynligvis sammen med, at de danske 

organisationer er mindre end de internationale og har færre fastansatte nødhjælpsarbejdere 

i felten.  

Den dårlige opsamling af viden hænger også sammen med de kontrolsystemer, som er 

gældende for sektoren. I kraft af, at sektorens medarbejdere har en høj grad af 

”commitment” i deres arbejde, er kontrollen af det udførte arbejde mangelfuld. Der er en 

overvejende del af selvkontrol, hvor erfaringer ikke bliver samlet op og rettet til næste gang, 

som det ses i den kommercielle sektor. Der sker således en masse dobbeltarbejde og tabt 

viden i forbindelse med de manglende kontrolsystemer. Denne situation forværres af, at de 

humanitære organisationer har en meget spredt organisation, hvor medarbejderne er fysisk 

langt fra hinanden. Der er således brug for faste kontrolmekanismer, som derigennem også 

kan gøre arbejdet målbart. Eksempelvis gennem faste statusrapporter, nøgletal for 

nødhjælpsindsats og koordineringsmøder. Den kontrol og opsamling af viden besværliggøres 

endvidere af, at kommunikationsmidler som SMS, internet og telefon er ustabile i 

katastrofeområderne.  

4.3.2.5 Manglende samarbejde 

I konkurrencen om donorernes midler, finder mange nødhjælpsorganisationer dem selv i en 

kamp om synlighed. Dette gør, at der opstår en skarp rivalisering imellem 

nødhjælpsorganisationerne for at gøre dem til donorernes foretrukne valg. Der drages 

således ikke fordel af de fællesmængder, som mange nødhjælpsorganisationer deler. 
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Herunder fælles anvendelse af lagerfaciliter, fleet management, træning og uddannelse af 

medarbejdere med videre. I artiklens undersøgelse fremgår det, at tre 

nødhjælpsorganisationer havde etableret lagerfaciliteter i samme by, mens to af dem havde 

iværksat dyre fleet management analyser. Derudover havde de alle tre planer om hver deres 

uddannelsesforløb for deres medarbejdere i felten. I dette tilfælde var der mange områder, 

som med fordel kunne samordnes, men som ikke skete (Thomas, Anisya S. and Kopczak, 

Laura Rock, 2005). På baggrund af den skarpe konkurrence, er incitamentet til at arbejde 

sammen meget lavt. Dette gør, at den overordnede performance for supply chain ikke vil 

være optimal. Der tænkes ikke holistisk og i synergieffekter ved samarbejde, hvilket med 

stor sandsynlighed kunne øge performance for alle organisationer. 

 

4.3.3 Optimering af preparedness 

I henhold til ovenstående fem kritikpunkter, fremkommer Jahre & Height med en kritik på 

opbygningen af humanitære supply chains (Jahre & Heigh, 2008). Kritikken hviler primært 

på, hvordan økonomiske midler ikke bliver allokeret til forberedelsesfasen af humanitære 

supply chains.  

Ifølge Jahre & Height er de ressourcer som forberedelsesfasen kræver, et underprioriteret 

område indenfor de humanitære supply chains. Dette problem hænger, som tidligere nævnt, 

sammen med det fokus på kortsigtede og synlige nødhjælpsoperationer, som donorerne i 

højere grad prioriterer (Jahre & Heigh, 2008). Der bliver således ikke tilført penge til at styrke 

forberedelsen af katastrofer, før de sker. Jahre & Height benytter tre forskellige typer af 

supply chains, for at illustrere hvordan funding påvirker supply chain performance. Såfremt 

midler skal kunne anvendes optimalt, kan en supply chain ikke anses for én enhed. Derfor 

benytter Jahre & Height de tre typer af supply chains, idet hver supply chain type har en 

bestemt funktion og vilkår.  

4.3.3.1 The permanent supply chain 

The permanent supply chain har til formål at være funktionel og operativ før en katastrofe 

indtræffer. Denne type af supply chain placeres i områder tæt på, hvor katastrofer forventes 

at indtræffe, for at imødekomme det akutte behov hurtigst muligt. Dette gøres, ved at 

standardisere så mange processer som muligt på forhånd, hvilket vil nedbringe 
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responstiden. De elementer, som skal være operationelle er blandt andet kontorer, 

lagerfaciliteter, rammeaftaler på nødhjælp og logistik med videre. Disse forberedelser koster 

penge, men vil nedbringe responstiden og minimere set-up omkostningerne på etableringen 

af en humanitære supply chain. Derfor er der økonomiske fordele i at etablere denne type af 

supply chain på forhånd. Dog vil denne supply chain ikke være så synlig, hvilket er et 

problem for donorerne. Deres midler skal være så synlige som muligt, hvilket ikke stemmer 

overens med den langsigtede funding, som kræves her (Bilag 3: Ideal funding model(s), 

2008). Dette hænger godt sammen med de manglende investeringer i back-office aktiviteter, 

som er blevet påpeget tidligere i analysen.  

4.3.3.2 The emergency supply chain 

The emergency supply chains aktiveres på få dage, i forbindelse med en katastrofe opstår. 

Specialteams er som regel de første som ankommer, for at forberede opstarten af den 

supply chain, som skal bidrage med den kritiske nødhjælp. De opgaver som løses her, er 

blandt andet mobilisering af ressourcer, lagerfaciliteter, transport, rekruttering af 

medarbejdere og papirarbejde i forbindelse med told. Denne type af supply chain er, som 

tidligere nævnt, meget ustabil og uforudsigelig med hensyn til efterspørgsel. Dette gør, at 

der ikke er overblik over efterspørgslen, hvorved vareflowet ikke direkte kan planlægges. De 

fundingmetoder som bliver anvendt i akutte supply chains, er generelt mere synlige og 

attraktive for donorer. En høj medieeksponering sikrer funding, hvilket eksempelvis var 

tilfældet ved Tsunamien i Thailand, hvor store mængder kapital tilfaldt landet. Men 

mediernes profilering af humanitære katastrofer gør også, at de nødhjælpsorganisationer 

som deltager i katastrofen, mister incitament til at samarbejde grundet den øgede 

konkurrence om donationer og dermed falder den samlede performance (Jahre & Heigh, 

2008).  

4.3.3.3 The project supply chain 

Modsat the emergency supply chain, er project supply chain kendetegnet ved mere stabile 

forhold med hensyn til efterspørgsel. Denne type af supply chain oprettes i slutfasen af en 

humanitær operation, med henblik på at overdrage nødhjælpsarbejdet til de lokale 

myndigheder. I takt med, at the emergency supply chain overgår til den projekt orienterede, 

forsvinder medieinteressen og donormidlerne. Dette er et problem set ud fra et langsigtet 

genopretningsperspektiv (Jahre & Heigh, 2008).  
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De tre typer af supply chains har forskellige vilkår, i deres løsning af humanitære 

operationer. Fælles for dem er, at funding både giver dem mulighed for at løse deres 

opgave, men samtidig holder dem tilbage i og med, at konkurrencen om donationer 

hæmmer incitamentet for samarbejde. Artiklen argumenter for, at en stabil permanent 

supply chain vil øge performance og responstid, samtidig med, at set-up omkostningerne for 

en emergency supply chain vil falde. The permanent supply chain opererer med de 

bagvedliggende processer forud for en humanitær katastrofe. Derfor er det vigtigt, at de 

donationer som tilfalder nødhjælpsorganisationerne er så frie og uforpligtende som muligt, 

for at organisationerne kan have råderet over hvad pengene går til, herunder investeringer i 

responstid.  

4.3.4 Delkonklusion 

I analysen af de videnskabelige artikler, er en række problemområder blevet præsenteret, 

som vurderes at påvirke performance i sektoren. Som tidligere beskrevet, er der her flere 

ligheder med de empiriske findings.  

De videnskabelige artikler påpeger vigtigheden af, at der bliver investeret i sektoren, både 

hvad angår uddannelse og træning af medarbejdere, men også i back-office aktiviteter samt 

forberedelse af katastrofer. De humanitære organisationer er bagud på en række områder i 

forhold til de kommercielle supply chains, hvilket er et produkt af dårlige investeringer og 

særlige vilkår for sektoren. Der er ikke tradition for kontrol og opsamling af viden i sektoren, 

for at blive bedre til nødhjælp fra gang til gang. Dette område besværliggøres endvidere af, 

at mange medarbejdere befinder sig fysisk langt fra hinanden. Derfor er der en række 

organisatoriske forhold, som er objekt for forbedring i sektoren.  

De humanitære organisationer kæmper herudover om at tiltrække donationer for at kunne 

give ”god nødhjælp”, men dette hæmmer incitamentet for samarbejde. Der er mange 

fællesmængder som med fordel kunne samordnes og standardiseres, som eksempelvis 

uddannelse, men dette sker ikke. Der er derfor nogle positive synergieffekter, som ikke 

kommer i spil og derigennem forbedrer performance. Fundingmetoderne har derfor en 

negativ effekt på nødhjælpsindsatsen, idet donorernes krav om lave 

administrationsomkostninger forhindrer investeringer i back-office aktiviteter.  
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5 Anden diskussionsdel 

I diskussionsafsnittet vil de empiriske og teoretiske findings behandles, med udgangspunkt i 

en problematisering af Chopra & Meindl’s Supply Chain Decision-Making Framework, samt 

performance. Diskussionen vil søge at synliggøre de problemområder, som har vist sig som 

presserende for den humanitære sektor.  

5.1 Supply Chain Design 

Supply Chain Design, som Chopra & Meindl kalder Supply Chain Structure i deres framework, 

er et af de særegne områder indenfor den humanitære sektor, hvilket tidligere er blevet 

beskrevet. Grunden til, at netop supply chain design er anderledes indenfor denne sektor er, 

at der sker et hurtigt skift fra en responsiv supply chain til en effektiv supply chain. Den 

humanitære supply chain skifter således karakter indenfor ganske få dage eller uger, hvilket 

ikke i samme grad ses i andre sektorer.  

 

Figur 33: Organisationernes supply chain design på baggrund af Chopra & Meindl (egen tilvirkning) 

En supply chains performance afhænger blandt andet af, om afvejningen mellem 

responsivitet og effektivitet er optimalt, i forhold til den competitive strategi som er lagt for 

organisationen. I analysen blevet det påvist, at der er to fremtrædende strategier i 
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forbindelse med, hvordan ændringer i supply chain design håndteres. Dette er 

standardisering eller lokal sourcing, hvilket er illustreret i ovenstående figur 33. Den 

standardiserede metode er primært anvendt af organisationerne Dansk Røde Kors og 

UNICEF, som begge er en del af et stort internationalt netværk. Deres organisatoriske 

størrelse gør, at en lang række processer kan standardiseres for at opnå den fleksibilitet, 

som er påkrævet for, at imødekomme ændringer i forbindelse med skift i supply chain 

design. Den primære strategi er derfor at udnytte den store internationale kapacitet i form 

af fjernlagre, internationale medarbejdere og kapital i startfasen af en katastrofe, hvorefter 

der gradvist suppleres med opbygning og sourcing af lokale medarbejdere og 

nødhjælpsartikler. Brugen af de internationale kapaciteter giver en god platform for en 

responsiv supply chain, idet varer direkte kan sendes med fly uden at skulle indkøbes først. 

Samtidig med denne proces, kan mere effektive transportformer såsom skib og lastbil 

chartres med henblik på at sende store mængder af nødhjælp. 

Overgangen fra responsiv til effektiv supply chain er allerede med i overvejelserne hos 

nødhjælpsorganisationerne, når en katastrofe indtræffer. De hurtige, men dyre 

transportformer benyttes i startfasen til kritisk nødhjælp, mens der samtidig bliver afsendt 

nødhjælp via skib. Den billigere transport vil derefter overtage rollen som den primære 

transportform. Denne overgangsstrategi antages at påvirke organisationernes performance 

positivt, idet der sker en tilpasset behovsdækning i løbet af katastrofens første kritiske fase. 

Dansk Røde Kors og UNICEF løser således behovet for en responsiv supply chain ved hurtige 

leveringer af kritisk nødhjælp fra deres fjernlagre. Den effektive supply chain udgøres af 

langsommere men mere omkostningseffektive transportformer, som samtidig suppleres 

med opbygning af lokale ressourcer.  

Den standardiserede strategi har sin styrke i, at dekoblingspunktet mellem push og pull er 

længere downstream end ved lokal sourcing, idet de store fjernlagre vedligeholder et safety 

stock før en katastrofe indtræffer. Dette medfører, at nødhjælp kan sendes relativt hurtigt 

på ordre. Denne strategi hænger sammen med Jahre & Height permanent supply chain, 

hvori der argumenteres for investeringer i forberedelsesfasen (Jahre & Heigh, 2008). Dette 

er dog et område med plads til forbedring, idet analysen påpegede, at der ikke bliver 

investeret nok midler i at forbedre back-room aktiviteter. Såfremt donorernes midler ikke 
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var øremærkede, ville det, ifølge nødhjælpsorganisationerne selv, medføre en øget 

effektivitet og performance. Der ville således skabes mere value-for-money.  

Netop de manglende investeringer gør, at nødhjælpsorganisationerne aldrig vil kunne opnå 

en optimal ressourceallokering i deres supply chain. I analysen blev det påpeget, at 

konkurrencen for donormidler mindskede incitamentet for samarbejde, og derigennem 

positive synergieffekter, performanceoptimering og bedre udnyttelse af faciliteter og kapital 

mellem nødhjælpsorganisationerne. Gennem et øget samarbejde kan det antages, at 

responsiviteten i den humanitære supply chain kunne forbedres, idet en øget 

standardisering ville frigøre kapital til eksempelvis back-room investeringer.  

 

Nødhjælpsorganisationerne Dansk Flygtningehjælp og Folkekirkens Nødhjælp benytter lokal 

sourcing som den primære strategi for deres responsivitet. Modsat de to førnævnte 

organisationer, de kun det nationale netværk som baggrund for deres aktiviteter, hvilket 

ikke muliggør en standardiseret tilgang til nødhjælp.  

Dansk Flygtningehjælp og Folkekirkens Nødhjælp opnår deres responsivitet og effektivitet i 

den humanitære supply chain ved, at have alle deres aktiviteter lokalt. På baggrund af deres 

organisatoriske størrelse, har de ikke bundet kapital i eksempelvis faste lagerfaciliteter, 

hvilket giver dem fleksibilitet. Varer, medarbejdere, køretøjer, udstyr med videre købes 

lokalt i det nødstedte land eller i den omgivende region. Overgangen til en effektiv supply 

chain sker på baggrund af få kapitalbindinger, samt tilførsel af specialister som bistår de 

tilstedeværende nødhjælpsarbejdere med at source effektivt. For disse to organisationer, vil 

dekoblingspunktet mellem push og pull være længere upstream, i forhold til Dansk Røde 

Kors og UNICEF. Nødhjælpen er lokal og ikke lagerført langt fra katastrofeområdet, hvilket 

gør, at en højere andel af nødhjælpen bliver pulled og indkøbt direkte til de lokale forhold. 

Der ankommer således kun brugbar nødhjælp.  

 

Det kan diskuteres om hvorvidt det er godt eller dårligt, at Dansk Flygtningehjælp og 

Folkekirkens Nødhjælp har et dekoblingspunkt, som er længere upstream end hos Dansk 

Røde Kors og UNICEF. Men denne diskussion er kontekstafhængig, idet forskellige parametre 
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som størrelse, kapital, strategi, organisatoriske ressourcer med videre, bestemmer hvordan 

det pågældende supply chain design ser ud. Som beskrevet tidligere i afhandlingen, er der 

ingen ”one-size-fit-all” løsning som er den dominerende i den humanitære sektor. Hvad der 

virker for én organisation virker måske ikke for en anden. De nationalbaserede 

organisationer har et dekoblingspunkt som er upstream, idet de ikke har ressourcer til at 

have faste lagerfaciliteter som de internationalbaserede organisationer har jævnfør figur 34. 

 

Figur 34: Model over dekoblingspunkt på baggrund af Thomas, Anisya, 2003 (egen tilvirkning) 

Derfor kan de ikke opbygge en fast lagerbeholdning af nødhjælpsartikler, som kan sendes på 

ordre. Derfor giver det mening, at der er en højere grad af pull i deres supply chain design, 

idet deres nødhjælp sources lokalt. Nødhjælpen er således kontekstafhængig og købes 

direkte til en bestemt katastrofe. De internationalt baserede organisationer har derimod 

ressourcer til de store fjernlagre, som fast vedligeholder en beholdning af forskellige 

nødhjælpsartikler. Disse varer kan sendes på ordre, idet der altid er en vis beholdning på 

lager. Her giver det ligeledes mening, at de store organisationers supply chain design er 

bygget op om et dekoblingspunkt, som er downstream med en højere andel af 

postponement jævnfør figur 35.  
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Figur 35: Model over dekoblingspunkt på baggrund af Thomas, Anisya, 2003 (egen tilvirkning) 

Det kan diskuteres, om de manglende investeringer i fast lagerkapacitet giver en dårligere 

responstid for de nationalt baserede organisationer. Men en sådan binding af ressourcer 

ville være forholdsvis meget for de nationalt baserede organisationer, hvilket antages at ville 

påvirke deres performance negativt. Derfor vurderes det, at der ikke er en ”one-size-fit-all” 

løsning i den humanitære sektor, men derimod de to modeller standardisering og lokal 

sourcing, som passer til hver deres type og størrelse af nødhjælpsorganisation. Valget af det 

rigtige supply chain design og competitive strategi vurderes derfor for værende essentielt, i 

forhold til nødhjælpsorganisationernes performance.  

Selvom der ikke findes en ”one-size-fit-all” løsning, er nødhjælpsorganisationer stadig 

underlagt de demand-forhold, som gør sig gældende i en nødhjælpssituation. Zone of 

Strategic Fit viser, hvilket supply chain design som passer til en given demand. Modellen 

viser i sammenhæng med ovenstående diskussion, at organisationernes håndtering af supply 

chain design passer godt overens med den usikkerhed i demand, som findes i den første del 

af en katastrofe. Her er der behov for en responsiv supply chain. Herefter vil der gradvist ske 

en øget etablering af nødhjælpsorganisationernes indsats i katastrofeområdet, hvori der 

sker en øget viden om katastrofen og demand jævnfør bilag 4. (Bilag 4: Zone of strategic fit, 

2010). Dette vil medføre en vandring mod venstre i modellen til en mere effektiv supply 

chain. Der er således ikke tale om et pludseligt skift, hvor organisationernes supply chain 

design ændres fra den ene dag til den anden, men en gradvis og situationstilpasset ændring. 

Denne gradvise tilpasning er med til at holde organisationernes performance oppe, idet de 

konstant er nødsaget til at tage stilling til deres supply chain design og afvejning mellem at 

være responsiv eller effektiv. Det er dog uvist hvor hurtigt denne overgang sker, idet hver 
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katastrofe er forskellig. I katastrofer hvor der er omfattende ødelæggelse og hvor al 

infrastruktur er ude af drift, antages perioden med en responsiv supply chain at være 

længere. Dette vil sige, at der er en længere overgangsperiode, eftersom at infrastruktur skal 

genetableres for at kunne håndtere eksempelvis mere effektive transportformer såsom skib. 

I katastrofer, som eksempelvis kun er regionalt baserede indenfor et land, vil der hurtigere 

kunne anvendes effektive transportformer, idet havne og lufthavne andre steder i landet 

muligvis ikke er berørte. Overgangsperioden mellem den responsive og effektive supply 

chain vil derfor altid være underlagt en høj grad af usikkerhed, idet katastrofens omfang og 

karakter er uvist.  

 

5.2 Supply Chain Decision-Making Framework 

Hvor foregående afsnit har beskæftiget sig med supply chain design, vil dette afsnit 

problematisere Chopra & Meindl’s Supply Chain Decision-Making Framework overfor den 

humanitære sektor, med henblik på at bidrage og tilpasse frameworket til sektoren.  

 

Igennem analysen er det flere gange blevet konstateret, at People har en fremtrædende 

rolle indenfor den humanitære sektor. Dette dokumenteres gennem årsrapport review, 

survey, samt de videnskabelige artikler. Den teoretiske baggrund udspringer blandt andet fra 

Marketingteorien, hvor People er et element i de 7 P’er. Her anses People for et 

værdiskabende element, som bibringer organisationen med uniqeness, idet People faktoren 

ikke kan kopieres på tværs af virksomheder.  

Chopra og Meindls framework er udviklet og tilpasset de kommercielle supply chains, men 

de bagvedliggende tanker kan godt bruges i den humanitære sektor. Derfor er en tilpasning 

af frameworket nødvendig, for at modellen kan anvendes til at ændre de værdiskabende 

beslutningsparametre og drivere, som er aktuelle for den humanitære sektor. Heri indgår 

People, som netop er konstateret som værende en vigtig værdiskabende ressource for 

nødhjælpsorganisationerne. People faktoren vil derfor indarbejdes og tilpasses i Chopra og 

Meindls framework, som en strategisk driver.  
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Gennem analysen blev det konstateret, at visse drivere var mere synlige og fremtrædende 

end andre. Dette er et problemområde for sektorens performance, idet der ikke udnyttes 

det latente potentiale, som de knap så synlige drivere kan bidrage med. Formålet ved 

afhandlingens behandling af Chopra og Meindls framework er, at bidrage og synliggøre en 

brugbar model for den humanitære sektor, i henhold til at forbedre deres samlede 

performance. Herunder at problematisere, at kun visse drivere bliver anvendt af de 

humanitære organisationer.  

 

Som det ses i Chopra og Meindls framework bilag 5  er alle driverne gensidige afhængige, 

hvilket giver en dynamisk model, som konstant ændres og tilpasses den gældende situation 

(Bilag 5 - Chopra & Meindl’s Supply Chain Decision-Making Framework, 2007). I analysen 

fremgik det, at de cross-funktionelle drivere Information og Sourcing blev fremhævet af alle 

nødhjælpsorganisationer, hvor samtlige logistical drivere Facilities, Inventory og 

Transportation, samt Pricing, kun blev sparsomt behandlet. Dette vil sige, at 

nødhjælpsorganisationerne ikke udnytter det fulde potentiale af deres strategiske 

muligheder. Dette vurderes at være et problemområde, som har en negativ indvirkning på 

organisationernes performance. 

Ud af de fire underprioriterede drivere, er de logistiske drivere et område, som ikke kan 

undlades i de strategiske overvejelser. Der er altid et minimumbehov for Transportation, 

Inventory og Facilities. Derimod er Pricing et område, som med fordel kan sammenlægges 

med en anden driver. Nødhjælpsorganisationerne benytter sig af prisaftaler, men det 

vurderes ikke at være på et niveau, som retfærdiggører Pricing som en selvstændig driver. 

Som tidligere nævnt, modtager organisationerne fysiske nødhjælpsartikler eller penge, som 

ofte er øremærkede. Derudover bevirker den geografiske spredning på katastrofer, at der 

anvendes forskelle leverandører fra katastrofe til katastrofe. På denne måde mindskes 

behovet for at indgå prisaftaler på et regulært niveau. Der er tidligere i afhandlingen 

argumenteret for, at Sourcing kan sidestilles med Funding. Prisaftaler vurderes derfor som et 

område, der kan behandles sideløbende med Sourcing/Funding. Derfor underlægges Pricing i 

Sourcing driveren.  
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People var dog et område, som blev fremhævet af alle organisationer, idet People er den 

strategiske ressource, som skaber værdi og flow for nødhjælpsorganisationerne. På 

baggrund af de mange forskelligartede opgaver som People varetager, vurderes People som 

at være en cross-funktionel driver. Der bliver således tilføjet en ekstra driver til frameworket, 

eftersom der har manglet en parameter som kan anvendes, når organisationerne tilpasser 

deres strategi, supply chain design og drivere til en bestemt nødhjælpssituation.  

5.3 People som en strategisk driver 

Gennem afhandlingens analyse og diskussion af humanitære supply chains, er der blevet 

konstateret et behov for en sektorspecifik driver. Chopra og Meindls framework tilpasses 

således med denne driver, for at den humanitære sektor får synliggjort en vigtigt strategisk 

beslutningsparameter. På denne måde indgår People i frameworket, som en cross-funktionel 

driver i stedet for Pricing. Herudover er de to supply chain design strategier lokal sourcing og 

standardisering ligeledes implementeret, hvilket er illustreret i figur 36. 

For at understrege relevansen og aktualiteten af People som en strategisk driver, 

sammenholdes People med afhandlingens definition af humanitarian supply chain: 

”Humanitarian Supply Chain er aktiviteter som indbefatter varetagelsen af planlægning, 

koordination og implementering af nødvendige varer og informationsflow gennem 

samarbejde på tværs af forsyningskæden til nødhjælpsmodtagere i rette tid. (egen definition) 
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Figur 36: Revideret udgave af Chopra & Meindl' framework (egen tilvirkning) 

I definitionen fremgår det tydeligt, at der er mange elementer som afhandlingen har 

konstateret som arbejdsområder for People. Planlægning af nødhjælp sker eksempelvis 

gennem de assessment teams, som er blandt de første som ankommer til en katastrofe. 

Disse teams er med til at forme hvordan den kommende nødhjælp planlægges, koordineres 

og implementeres, hvilket har en betydning for performance i den humanitære supply chain. 

Det er således medarbejderne i felten som indledningsvis dikterer, hvordan 

nødhjælpssituationen udvikler sig, og hvor effektivt nødhjælpen håndteres.  

Informationsflow og samarbejde på tværs af forsyningskæden, er et område hvor netop 

People varetager opgaven, men hvor der er plads til forbedring. Det er i afhandlingen blevet 

konstateret, at der ikke er optimale feed-back mekanismer fra felten. Der er heller intet 
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samarbejde og udnyttelse af de fællesmængder, som alle nødhjælpsorganisationer deler, 

eksempelvis uddannelse og træning, fleet management, lagerfaciliteter, fælles 

indkøbsaftaler med videre. Der fremkommer således nogle problematikker i henhold til 

People, som bliver synliggjort og som kan ændres. Derfor er People en vigtig strategisk 

driver, idet People som et værdiskabende aktiv for nødhjælpsorganisationerne, er en 

parameter som imødekommer netop disse problematikker.  

 

I nedenstående figur 37, er Peoples vigtigste arbejdsområder og potentiale skitseret. 

Modellen viser hvilke områder People som en strategisk driver indeholder, og som kan være 

objekt for optimering af organisationernes performance. De opgaver som medarbejderne i 

nødhjælpsorganisationerne løser i dag, har primært en praktisk karakter. De er ”ildsjæle” 

 

Figur 37: Arbejdsområder og potentiale for People (egen tilvirkning) 

som får tingene til at ske, og som tidligere nævnt, er bærende for at drive en organisation, 

som har menneskelig lidelse som arbejdsopgave. Uden ”ildsjæle” og engagerede 

medarbejdere, ville driften af nødhjælpsorganisationer være svær. Derfor bidrager 

medarbejderne til organisationerne med en vis uniqueness, hvilket er beskrevet tidligere i 

afhandlingen. Arbejde og personlig overbevisning glider ofte sammen i denne sektor, hvilket 

medfører en sektor hvor hver enkel organisation er unik, ud fra det nødhjælpsfokus som er 

lagt, og derigennem de medarbejdere, som netop har valgt denne organisation. Det 

personlige engagement hænger også sammen med, at der er en vilje til at deltage i 

feltarbejde i katastroferamte områder. Uden dette, ville organisationernes opgaver ikke 

kunne løses. Medarbejderne udgør derfor en meget praktisk rolle, i 
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nødhjælpsorganisationerne og sikre derved driften af nødhjælpsarbejdet, hvilket tidligere er 

blevet påpeget.  

 

Det potentiale, som People kan bidrage med, er derimod et område, hvori der kan opnås 

synergieffekter og performanceforbedringer. Dette er strategiske områder, som vil bringe 

beslutningsprocessen op på et højere niveau, og sikre et bedre ressourceudnyttelse for alle 

parter. Et øget samarbejde og koordinering mellem organisationer vil sandsynligvis frigøre 

kapital til back-room investeringer, forbedre responstid og give et større impact hos de 

nødlidende. Derfor er der et stort uudnyttet potentiale i, at People fra forskellige 

organisationer, øger deres samarbejde. Opsamling af viden er ligeledes et centralt punkt, 

som ikke er prioriteret på nuværende tidspunkt. Ved at opsamle viden fra tidligere 

katastrofer, kan nødhjælpsprocessen forbedres fra gang til gang. Der er ikke strukturerede 

og faste initiativer til at drage fordel af den viden, som er opnået hos medarbejderne i dag. 

Ved at gøre dette, vil mange praktiske erfaringer kunne videreføres, i stedet for at opfinde 

”den dybe tallerken” hver gang. Opsamling af viden hænger sammen med behovet for 

standardiserede uddannelse. Der er ikke nogen formel uddannelse eller træning som 

nødhjælpsarbejder, og kun dele af medarbejderstyrken har en relevant faglig baggrund. 

Eksempelvis har ikke alle som arbejder med logistik, en logistisk uddannelse. Dette er et 

problem, idet kvaliteten af det udførte arbejde vurderes at blive påvirket negativt. Brugen af 

teknologi, som en styrkelse af feltarbejdet, er et område, som kan optimeres. Det er tidligere 

blevet påpeget, at erfaringer fra den kommercielle sektor kan inddrages, således at der 

bliver en mere professionel tilgang til IT-systemer, teknologiske hjælpemidler i felten med 

videre.  

 

I kraft af at People synliggøres som en værdiskabende driver, er der ligeledes nogle 

udfordringer, som organisationerne skal forholde sig til. Én af de største udfordringer er 

øremærkning af kapital. For at imødekomme ovennævnte potentialer for People, skal der 

investeres. Såfremt der ikke prioriteres midler til vidensopsamling, bedre IT-systemer, 

uddannelse med mere, vil det latente potentiale ikke kunne udnyttes. Dette er tidligere 

blevet nævnt i analysen. En anden udfordring er rivalisering mellem organisationerne. 
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Kampen om donormidler kan forhindre udnyttelsen af synergieffekter ved samarbejde. 

Derfor skal den øverste ledelse i organisationerne indgå i dialog, for at eksempelvis, at 

oprette standardiserede uddannelser, videnscentre og gensidig udnyttelse af netværk. 

Gennem disse parametre, vil sektoren kunne professionaliseres yderligere og derigennem 

forbedre performance.  

 

Den selvstændige behandling af People vurderes at styrke den strategiske beslutningsproces 

for nødhjælpsorganisationerne, samt at forbedre performance for sektorens aktører. 

Tilpasningen af Chopra & Meindl’s Supply Chain Decision-Making Framework er baseret ud 

fra en problematisering af sektorens håndtering af beslutningsparametre. Fokus er således 

flyttet over på, hvor værdiskabelsen ligger for den humanitære sektor, samt hvad der ikke 

skaber værdi. Der er stadig en række drivere, som ikke har det fokus, som er nødvendigt for 

en optimal fordeling af ressourcer. Disse drivere er blevet problematiseret og synliggjort 

gennem afhandlingens analyse og diskussion. Tilpasningen af Chopra & Meindl’s framework 

er derfor ikke en løsning på den humanitære sektors problematik, men skal ses som et 

værktøj til at forbedre performance gennem styrkelsen af beslutningsprocessen.  

5.3.1 Performance Measurement 

I forbindelse med ovenstående diskussion omkring, at der i den humanitære sektor findes et 

potentiale for performanceforbedringer, er det nærliggende at diskutere og inddrage 

performance measurement.  

Den humanitære sektor vurderes, at kunne forbedre deres performance. Som tidligere 

nævnt, er feedback mekanismerne fra felten mangelfulde og ustruktureret. Information om 

hvad der er i pipelinen, hvad behovet er, samt hvilket impact nødhjælpen havde, er 

besværliggjort af mange forskellige variabler. Disse er eksempelvis dårlige IT-systemer, som 

ikke kan spore nødhjælpen i real-time, dårlige infrastruktur i felten, manglende brug af 

teknologi, manglende uddannelse af medarbejdere med videre. Det er tidligere blevet 

påpeget, at der ikke forekommer opsamling af viden efter en mission er afsluttet. Derfor er 

det svært at finde ud af hvilken effekt nødhjælpsarbejdet havde, og derigennem forbedre 

det til næste gang. Som situationen er nu, findes der kun i et begrænset omfang målbar data 

fra felten, som kan danne baggrund for performance measurement. I henhold til 
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afhandlingens survey, svarer alle adspurgte organisationer at de aktivt anvender SCM, samt 

at deres medarbejdere har relevante logistiske uddannelser (Bilag 1: Survey, 2010). Dette 

stemmer ikke overens med de andre findings, som er blevet konstateret igennem analysen. 

Det kan derfor godt virke som om, at den humanitære sektor har et urigtigt billede af deres 

egen performance. Det er tidligere blevet nævnt, at den humanitære sektor var bagud i 

forhold til den kommercielle sektor med hensyn til anvendelsen af den nyeste viden om 

virksomhedsdrift. Denne antagelse viser sig stadig gældende.  

For at den humanitære sektor kan begynde at lære af deres erfaringer, skal sektoren 

erkende, at der er et behov for at identificere problemer indenfor performance. Først 

herefter kan processen med at identificere, integrerer, lede efter løsninger og implementere 

dem, ske (Mausolff, 2004). Det vurderes, at anvendelsen af performance measurement vil 

være en katalysator for performance forbedringer, idet man går fra en passiv til en aktiv 

rolle. I sammenspil med den reviderede Chopra & Meindl model, foreligger der derfor nogle 

gode idéer og værktøjer til, hvordan sektoren kan arbejde med at forbedre deres 

performance.  

5.3.2 Delkonklusion 

Diskussionsafsnittet behandler supply chain design, med henblik på at diskutere hvorvidt 

den humanitære sektor håndterer skiftet fra en responsiv til effektiv supply chain. Som 

tidligere nævnt i afhandlingen, finder der ingen ”one-size-fits-all” løsning til, hvordan 

organisationerne håndterer dette skift, men de to fremherskende strategier, lokal sourcing 

og standardisering, giver to forskellige setups til hvordan dette skift imødekommes. Ved 

lokal sourcing er dekoblingspunktet, mellem push og pull, upstream idet alle ressourcer skal 

sources til den pågældende katastrofe. Dette setup passer bedst på Dansk Flygtningehjælp 

og Folkekirkens Nødhjælp, som ikke er den del af et stort internationalt netværk. Den 

standardiserede løsning passer derimod på UNICEF og Dansk Røde Kors, som begge er en del 

af et stort internationalt samarbejde, hvilket gør det muligt at have et dekoblingspunkt som 

er længere downstream. Overgangen fra en responsiv til en effektiv humanitarian supply 

chain, sker således ved en gradvist gennem de to fremherskende strategier.  

Chopra og Meindl’s framework er blevet udbygget med People som en strategisk driver. 

Frameworket er blevet tilpasset, idet visse drivere ikke vurderes som værdiskabende. Derfor 
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er Pricing lagt sammen med Sourcing. People bidrager således frameworket med en 

strategisk variabel, som den humanitære sektor har manglet. People er flere gange blevet 

fremhævet som en vigtig ressource for sektoren, hvorved den nu er blevet synliggjort i den 

beslutningsproces, som ligger til grund for hvordan organisationerne håndterer 

humanitarian supply chain. Der er således blevet præsenteret, kritiseret og tilpasset et 

strategisk framework til den humanitære sektor. Dette vurderes, at have en positiv 

indvirkning på performance i sektoren, idet afdækningen af værdiskabelsen er blevet 

synliggjort og tilpasses.  

Derudover er performance measurement kort blevet diskuteret, i og med, at den 

humanitære sektor vurderes at have et urigtigt billede af deres egen præstation. Feedback 

mekanismerne er dårlige, hvilket skal ses i samspil med de manglende investeringer i 

infrastruktur. Det vurderes, at erkendelsen af at der er et problem, vil være en katalysator 

for performance forbedringer i sammenspil med den reviderede Chopra & Meindl model. 
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6 Fællesdiskussion 

I fællesdiskussionen vil de findings, som afhandlingens to foregående analysedele har 

afdækket, blive behandlet med henblik på at dokumentere ligheder herimellem. 

Fællesdiskussionen vil belyse de tendenser og findings, som har vist sig som fællesmængder 

igennem afhandlingen, og som er interessante i forhold til problemformuleringen.  

Gennem afhandlingens analyser kan det konstateres, at medarbejdere i stigende grad anses 

for et værdiskabende element for både nødhjælpsorganisationer og virksomheder. For 

nødhjælpsorganisationerne er der kommet fokus på den værditilførsel som medarbejderne 

tilfører, gennem den strategiske variabel People, som er blevet tilføjet i Chopra & Meindls 

model. Derudover er der et stort potentiale for at udnytte medarbejderressourcerne bedre, 

og derigennem forbedre performance. Dette har virksomhederne ligeledes indset. For dem 

er CSR blevet et middel til at tiltrække den bedst kvalificerede arbejdskraft, idet løn og 

ansættelsesvilkår er ens i resten af sektoren for denne gruppe. På denne måde bliver 

konkurrencen om medarbejderne rykket fra ”hårde” værdier som løn og arbejdstid, til 

”bløde” værdier som social ansvarlighed. Anvendelsen af CSR er således et middel til at opnå 

andre mål end ”kun” at være en social ansvarlig virksomhed. Virksomhederne har 

profitmaksimering og performance som grundlæggende præmis, og det kan diskuteres, om 

hvorvidt virksomhederne ville donerer nødhjælp, hvis ikke der var en økonomisk fordel ved 

det. Donationer giver virksomhederne legitimitet, idet de kan brande sig som en god 

arbejdsplads. Samtidig, giver disse donationer en høj synlighed og reklame. Der er derfor en 

god grund til, at virksomhedsdonationerne er steget voldsomt over de seneste par år.  

Nødhjælpsorganisationerne har i forbindelse med denne tendens, modtaget flere 

donationer end tidligere. Dog kommer disse donationer ofte med et krav om hvor de 

anvendes, eller varebevillinger, hvor nødhjælpen skal købes hos samme virksomhed som 

donerer pengene. Dette er øremærkede donationer og udgør en stigende andel af den 

nødhjælp, som doneres af virksomhederne, samt øvrige private donorer. Problemet med de 

øremærkede midler er, at bestemte katastrofer bliver favoriseret og dermed får majoriteten 

af midlerne. Denne tendens er gennemgående for private donationer generelt, idet 

privatpersoner ligeledes foretrækker at se hvad deres penge går til. I kraft af at stærkt 

eksponerede katastrofer tiltrækker donationer fra virksomheder, som ønsker at brande sig, 
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samt øvrige private donationer, findes der mange glemte katastrofer, som ikke modtager 

midler. Dette pointeres blandt andre af Læger Uden Grænser, der som den eneste 

nødhjælpsorganisation insisterer på, at modtage ikke øremærkede midler. Foruden dette, 

bevirker de øremærkede midler, at der ikke kan investeres i back-room aktiviteter, som kan 

være med til at forbedre nødhjælpsorganisationernes performance. Kravet om lave 

administrationsomkostninger og synlighed gør, at nødhjælpsorganisationerne ikke kan 

prioritere midler til investeringer. Derfor ville det være interessant at undersøge, hvor meget 

mere effektive nødhjælpsorganisationerne ville være, hvis de frit kunne disponere over de 

økonomiske midler. Mindre profilleret katastrofer, som oftest ligger i Afrika, mister 

donationer når en katastrofe som Tsunamien i Thailand eller jordskælvet på Haiti indtræffer. 

Medieinteressen kan kun holde fokus på én katastrofe ad gangen, hvilket får donorerne til at 

skifte over til hvor brandingværdien er størst. På denne måde er det ikke 

nødhjælpsorganisationerne som flytter penge, men derimod donorerne. Analysen har påvist, 

at det er donorernes definition, som er den gældende på feltet, og som en konsekvens heraf, 

gør den store andel af øremærkede donationer, at nødhjælpsorganisationerne i en vis 

udstrækning, må gå på kompromis med den upartiske nødhjælp. Organisationerne kan ikke 

frit prioritere hvortil pengene skal gå, hvilket gør, at organisationerne bliver forhindret i at 

prioritere midler til dem i størst nød. Med andre ord, er der ikke nødvendigvis sammenhæng 

mellem hvor behovet er størst og hvor støttemidlerne strømmer hen.  

Medierne bærer en betydelig rolle i forbindelse med hvilke katastrofer, som får fokus og 

derigennem bliver attraktiv for virksomhederne at støtte. Det kan diskuteres om hvorvidt 

medierne er dem, som definerer doxa og derigennem er den toneangivende magtfaktor i 

feltet. Dette skal forstås således, at medierne har en betydelig magt til at påvirke hvilken 

katastrofe som modtager nødhjælp i og med at, mediernes eksponering tiltrækker støtte. 

Netop håndtering af medierne er derfor et vigtigt arbejdsområde for 

nødhjælpsorganisationernes medarbejdere, idet det oftest er nødhjælpsarbejdere i 

katastrofeområder, som bliver interviewet om katastrofens omfang. Dette fænomen kendes 

under betegnelsen CNN effekten. På baggrund af dette, foregår der derfor en kamp om 

medieeksponering blandt nødhjælpsorganisationerne, for at brande sig selv og derigennem 

tiltrække donationer. Denne kamp har imidlertid nogle uheldige bivirkninger på sektoren, 

idet kampen hæmmer incitamentet for samarbejdet på tværs af den humanitære sektor. Det 
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er tidligere blevet påpeget, at den humanitære sektor med fordel kunne øge samarbejdet 

indenfor en række områder som uddannelse, faciliteter, bedre koordinering med videre. På 

denne måde kunne positive synergieffekter gennem samarbejde opstå, og være med til at 

forbedre den samlede performance i sektoren.  

For at synliggøre de beslutningsmæssige processer, og derigennem forbedre performance, 

er Chopra & Meindls model blevet anvendt. Modellen har i afhandlingen været objekt for en 

problematisering og tilpasning, således at den kan anvendes af den humanitære sektor. Som 

tidligere nævnt, er People blevet fremhævet som en vigtigt værdiskabende driver for 

sektoren, hvorfor denne driver er blevet indarbejdet i modellen. Foruden dette, er der også 

blevet påpeget en række drivere som ikke i samme grad, er værdiskabende. Disse drivere 

viser tydeligt, at den humanitære sektor ikke lægger vægt på det pragmatiske spørgsmål i 

løsningen af deres opgave. Derfor hersker der et performance gap der, som tidligere nævnt, 

giver anledning til en optimering af sektorens håndtering af beslutningsprocesser. Derfor 

skal Chopra & Meindls model ses som et værktøj til sektoren, frem for et løsningsforslag. 

Ved at forbedre processerne kan det antages, at nødhjælpsorganisationerne vil blive bedre 

til at give ”god nødhjælp”. Dette vil sige, at organisationerne vil blive mere effektive i deres 

arbejde og derigennem kan frigøre ressourcer, som ellers ville være bundet i ikke-

værdiskabende processer. På denne måde ville de humanitære grundprincipper i højere grad 

kunne overholdes, således at upartisk nødhjælp kunne distribueres. På den anden side kan 

det diskuteres, om hvorvidt virksomhederne gennem deres ”god nødhjælp” imidlertid er 

med til at forringe nødhjælpsindsatsen, idet konkurrencen om midler antages at have en 

negativ effekt på organisationernes performance.  

Organisationerne bruger mange penge på reklamekampagner, tv-shows, radiospots med 

videre for at tiltrække donationer jævnfør figur 26. Disse penge kunne i stedet have været 

brugt på nødhjælp, hvilket organisationerne også har været udskældt for. Det kan derfor 

diskuteres, om hvorvidt der er et netto tab eller gevinst ved reklameindsatsen. Men for 

mange organisationer handler reklameindsatsen ligeledes om at gøre omverdenen 

opmærksom på deres sag. Organisationerne har et latent behov for at tiltrække donationer, 

for at overleve som organisation. Uden penge kan organisationerne ikke operere. Der er 

således flere aspekter vedrørende reklameindsats og, som tidligere nævnt, 

administrationsomkostninger end blot at bruge penge på andre ting end nødhjælp.  
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7 Afrunding 

Som en afrunding på afhandlingen, vil følgende afsnit fremstille nogle kritikpunkter til 

afhandlingens empiri og teori.  

7.1 Kritik af anvendt empiri 

Der er anvendt en lang række forskellige kilder, til udarbejdelsen af den empiri, som 

afhandlingen bygger på. Kilderne strækker sig fra interviews med personer, til forskning fra 

etablerede institutioner. Der er således stor forskel på, hvor kilderne kommer fra og hvilken 

baggrund de har for deres udsagn. Derfor er der lagt en kritisk linje og vurdering overfor alle 

kilder, med henblik på at have så høj en validitet og reliabilitet som muligt (Andersen, 2008).  

Telefoninterview med nødhjælpsorganisationerne kan være objekt for en række forhold, 

idet organisationerne kan have interesse i at ”pynte” på interviewet. Afhandlingen har haft 

en kritisk tilgang til organisationernes håndtering af humanitarian supply chain, hvorved det 

kan antages, at organisationerne vil gøre dem selv bedre end de er. Der er i afhandlingen 

anvendt årsrapporter fra nødhjælpsorganisationerne, hvilket er kilder som har en subjektiv 

vinkel. Dette er der taget forbehold for, hvorved det vurderes, at interviewene og 

årsrapporterne har en tilfredsstillende validitet og reliabilitet.  

Infomedias database er en kilde, som indeholder artikler fra de store danske bladhuse. Disse 

kilder bygger blandt andet på udtalelser fra ansatte i nødhjælpsorganisationer samt 

journalister, som kan have valgt en bestemt linje for artiklens indhold. Derudover er 

informationssøgningerne resultater objekt for hvilket søgeord, der er brugt i søgningen. 

Indledningsvis blev der anvendt ”nødhjælp”, men dette søgeord gav alene over 15.000 hits, 

hvilket var for omfattende en søgning. Søgningen blev afgrænset til ét år, med brug af 

søgeordet ”nødhjælpsorganisation” hvilket gav cirka 400 hits. Denne søgning kunne bedre 

behandles, men der er taget forhold for, at der kan være information, som ikke indgår i den 

tilpassede søgning. Derfor blev der foretaget en søgning i Politikens database, med 

søgeordet ”nødhjælp”. Endvidere blev der foretaget endnu en infomediasøgning på 

søgeordet ”virksomhed” og ”nødhjælp”, hvilket gav ca. 118 hits. Det vurderes, at Infomedia 

har en høj validitet og reliabilitet, idet søgningens resultater kommer fra saglige kilder.  
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De videnskabelige artikler er udarbejdet af anerkendte forskere og institutter fra hele 

verden. Disse artikler er præsenteret i videnskabelige publikationer, som har høje krav til 

hvad der publiceres. Derfor er disse kilder allerede verificeret som valide og pålidelige.  

7.2 Kritik af anvendt teori 

Pierre Bourdieus doxa begreb, som bliver benyttet i afhandlingens første analysedel, er 

oprindeligt en del af Bourdieus feltteori. Teorien er oprindelig udviklet med henblik på at 

klarlægge de sociale strukturer mellem individer og samfund. I afhandlingen benyttes denne 

teori blandt andet til at analysere organisationer og virksomheder. Der kan derfor 

argumenteres for, at det ville have været mere nærliggende, at anvende en teori, som var 

udviklet til dette formål. Alligevel har valget af denne teori sin berettigelse. Det særlige ved 

Bourdieus doxabegreb er jo netop, at man ved hjælp af dette kan fremanalysere det 

uudtalte, og den ikke synlige dominans på feltet. Som tidligere nævnt udgør doxa en del af 

Bourdieus feltteori.  Doxa er en videreudvikling, og kom således først til senere. Den 

oprindelige feltanalyse har tre hovedbegreber; Felt, kapital og habitus. Som beskrevet i 

teoriafsnittet beskæftiger denne afhandling sig med feltet, der er afgrænsningen af 

analysegenstanden. Derimod benytter afhandlingen ikke de to resterende begreber habitus 

og kapital. Habitus begrebet omhandler individernes historik, som bevæggrund for deres 

ageren på feltet. Det være sig for eksempel erfaringer fra barndommen, social baggrund, 

sprogbrug med mere. Det er derfor blevet vurderet, at det ikke var hensigtsmæssigt at 

medtage denne del af Bourdieus begrebsapparat. Kapital er den værdi aktørerne tilfører 

feltet materiel såvel som immateriel. Donorerne tilfører for eksempel økonomiske kapital til 

feltet i form af donationer. Nødhjælpsorganisationerne besidder derimod en stor viden om 

nødhjælp, som vil kunne betegnes som kulturel kapital. I en eventuel videreudvikling af 

analysen kunne det således undersøges, hvilken kapitalform der er den dominerende på 

feltet. Denne kalder Bourdieu for symbolsk kapital. Dette har imidlertid ikke været fokus for 

denne afhandling 

 

Chopra & Meindl’s supply chain decision-making framework udgør hovedteorien indenfor 

behandlingen af performance hos nødhjælpsorganisationerne. Frameworket udspringer fra 

den kommercielle sektor, hvor frameworket er gearet til et konkurrencepræget miljø. Derfor 
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skal anvendelsen af frameworket tilpasses de forhold og forskelle, som er mellem den 

humanitære og kommercielle sektor. Dette sker ved en problematisering og tilpasning, på 

baggrund af analysens findings. Frameworket er et relativt snævert teoretisk område, i 

forhold til at det anvendes som hovedteori i en afhandling. Der kunne inddrages mere 

praktiske teorier som har fokus på hvordan nødhjælpsorganisationernes løser et specifikt 

problem, men afhandlingens fokus ligger på det strategiske plan, hvor netop Chopra & 

Meindl’s framework har sin styrke. Modellen lægger op til en sondring mellem responsivitet 

og effektivitet i forsyningskæden, samt en tilpasning af modellen til sektoren, hvilket er det 

fokus, som er anlagt for analysen. Der er således lagt vægt på det strategiske, frem for det 

praktiske plan. Netop modellens mangeartede muligheder gør, at det ikke er muligt at lave 

en tilbundsgående analyse af Strategy, Structure, Logistical & Cross-functional drivere. 

Derfor er tilgangen til modellen af en mere overordnet karakter, som ikke skal bidrage med 

endelige løsninger, men mere som et værktøj.  

 

Marketingsteorien er anvendt som et supplerende teoriområde, i henhold til ovenstående 

model. I teorien lægges vægt på de fællesmængder, som markedsføring har med supply 

chain. Teorien er en videreudvikling af det etablerede parametermixs 4 P’er, hvor fokusset er 

på de sidste 3 P’er People, Process og Physical Evidence. Det traditionelle parametermix 

behandles derfor ikke i afhandlingen, idet disse paramtere ikke er relevante for 

afhandlingens løsning. Teoriområdet fungerer som et supplement til hovedteorien Chopra & 

Meindl’s supply chain decision-making framework, hvor vægten er på People. Dette kan godt 

give en snæver anvendelse til teorien, men dette skal ses som et supplement og vil derfor 

ikke behandles yderligere.   
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8 Konklusion 

 

I første del af analysen er der blevet redegjort for hvorledes de vigtigste aktører på 

nødhjælpsfeltet definerer ”god nødhjælp”, samt hvilke konsekvenser det har for den 

nødhjælp der bliver udøvet. Det er blevet klarlagt at nødhjælpsorganisationerne står for den 

neutrale og upartiske hjælp til dem, som har det største behov. Men samtidig viser analysen, 

at disse aktører i høj grad domineres at de private donorer, som har en stadig stigende rolle 

på feltet. Som en konsekvens, er den nødhjælp nødhjælpsorganisationerne udøver i praksis 

ikke altid i overensstemmelse med deres idealer, idet de underlægger sig feltets 

selvfølgeligheder. Samtidig med at statens rolle er blevet mindre, i kraft af nedskæringer, er 

de private donorers rolle blevet stadigt større. Virksomhederne har opdaget flere fordele 

ved CSR, som er deres bevæggrund for indtræden på feltet. De øvrige private donorer stiller 

ligeledes krav til nødhjælpsorganisationerne. Resultatet er at nødhjælpsdonationerne i høj 

grad er øremærkede og kommer med et krav om synlighed og minimering af 

administrationsomkostninger, hvilket i sidste ende har konsekvens for den endelige 

nødhjælp. Ligeledes er det blevet klart, at medierne har en stadig større indflydelse på feltet, 

idet donationerne ofte afhænger af mediernes eksponering. Denne aktør har ikke som sådan 

nogen egentlig definition af ”god nødhjælp”, foruden af deres bevæggrund er den gode 

historie. Samtidig er mediernes behandling af debatten om administrationsomkostninger 

med til at farve ”offentlighedens” mening, og derigennem de donationer denne aktør 

foretager. De findings der blev gjort i første analysedel, danner således udgangspunkt for 

analysens anden del, hvor det undersøges hvorledes nødhjælpsfeltets doxa påvirker den 

humanitære supply chain. Herved påvises det, at de øremærkede donationer i sidste ende 

forringer nødhjælpsorganisationernes performance og hermed influerer på hvorledes ”god 

nødhjælp” udøves.  

For at besvare afhandlingens andet underspørgsmål, er der foretaget en analyse af 

nødhjælpsorganisationernes årsrapporter, foretaget en survey, samt analyseret 

videnskabelige artikler. Det kan konkluderes, at den humanitære sektor, i henhold til Chopra 

& Meindls model, tillægger People/Partnerships, Sourcing og Information størst værdi, mens 

de resterende drivere ikke har tilsvarende fokus. Der foreligger derfor et performance gap, 
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hvor der ikke er fokus på at udnytte alle ressourcer/drivere på bedste vis. Derfor er modellen 

blevet tilpasset således, at People indgår som en strategisk driver. Derigennem synliggøres 

People som en beslutningsparameter, hvilket er vurderet som en værdiskabende ressource 

for organisationerne. Problematiseringen og tilpasningen af modellen har derfor haft til 

formål at synliggøre dette performance gap og bidrage med et værktøj til at imødekomme 

dette.  

Supply chain design er blevet analyseret, for at afdække hvorledes organisationerne 

håndterer skiftet fra en responsiv til en effektiv supply chain, og derigennem sikrer 

performance. Det kan konkluderes, at der findes to herskende strategier, som er 

standardisering og lokal sourcing. Standardisering udøves af Dansk Røde Kors og UNICEF, 

som begge har andel i store internationale netværk. Dette betyder, at deres dekoblingspunkt 

er downstream, idet nødhjælp kan sendes direkte på ordre fra et internationalt fjernlager. 

Lokal sourcing udøves af Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Flygtningehjælp, som kun 

opererer fra Danmark. Her er dekoblingspunktet mere upstream, idet al nødhjælp købes 

lokalt. Det konkluderes, at der ikke findes en ”one-size-fits-all” løsning, men derimod de to 

nævnte strategier, som passer til de to forskellige organisationstyper. Det vurderes, at 

organisationerne løser skiftet fra en responsiv til effektiv supply chain på bedste vis, gennem 

disse to strategier, som sikrer en gradvis overgang. 

Derudover kan det konkluderes, at sektoren har en række problemområder som hæmmer 

en optimal udnyttelse af ressourcer og derigennem performance. Dette er manglende 

investeringer i back-room aktiviteter, manglende samarbejde på tværs af sektoren, 

uddannelse, opsamling af viden og øremærkede midler. Disse områder konkluderes at have 

en negativ indvirkning på sektorens performance. Krav fra donorerne om anvendes af midler 

og mediernes magt gør, at sektoren ikke selv kan bestemme hvordan midlerne allokeres 

bedst. Derfor konkluderes det, at der foreligger et stort potentiale for 

performanceforbedringer i disse problemområder, men at dette kræver en ændring af 

donorernes indstilling, men også nødhjælpsorganisationernes håndtering af donorer såvel 

som medierne.  

Fællesdiskussionen er en kulmination af de findings som er blevet gjort igennem 

afhandlingen. Der er påvist flere gennemgående problematikker, som er blevet belyst med 
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henholdsvis den sociologiske aktør- samt den erhvervsøkonomiske performance tilgang. De 

områder som er mest udtalt er øremærkede donationer, og som en konsekvens heraf 

manglende investeringer, nødhjælpsorganisationernes afhængighed af medierne, samt 

medarbejderproblematikken. Disse områder har en negativ indvirkning på en humanitarian 

supply chains performance, og dermed den måde hvorpå aktørerne udøver ”god nødhjælp”. 
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9 Perspektivering 

 

Afhandlingen har klarlagt en række tendenser på nødhjælpsfeltet, samt redegjort for de 

konsekvenser disse har på nødhjælpen i praksis. Fortsætter denne udvikling, hvor 

nødhjælpsorganisationerne i stigende grad bliver stadig mere afhængige af donationer 

øremærkede til specifikke katastrofer, kan det blive vanskeligt for organisationerne forsat at 

hjælpe de steder, som ikke nyder godt af mediernes eksponering. Dermed vil deres 

principper om at yde upartisk og neutral nødhjælp vil komme til at klinge mere og mere hult. 

Men nødhjælpsorganisationerne har også selv et ansvar. De er forpligtiget til at leve op til 

deres principper, og når der kommer nye spillere på feltet, som ændrer doxa, er det op til 

nødhjælpsorganisationerne at italesætte et heterodoxy. I denne afhandling kommer 

nødhjælpsorganisationerne i høj grad til at fremstå som ofre for udviklingen. Der kan dog 

argumenteres for at dette snarere er et tegn på ansvarsfraskrivelse. Hvis 

nødhjælpsorganisationerne kunne abstrahere fra deres indbyrdes konkurrence, og følge 

Læger Uden Grænsers eksempel om at stille krav om ikke øremærkede donationer, og i det 

hele taget italesætte det nuværende doxa som problematisk, ville de måske være i stand til 

at leve op til deres egne definitioner af ”god nødhjælp”. Problematikken bærer samtidig 

præg af nødhjælpsorganisationernes manglende evne til at håndtere medierne. Som det ser 

ud nu, er det medierne, der dikterer hvilke katastrofer der eksponeres, og 

nødhjælpsorganisationerne som følger trop. I afhandlingen gøres der opmærksom på de 

konsekvenser det har, at nødhjælpsorganisationernes medarbejdere savner uddannelse 

indenfor logistik og supply chain. Ligeledes ville det være fordelagtigt at have medarbejdere, 

der var uddannet i strategisk kommunikation og medie håndtering. Ovenstående manglende 

kompetencer hos medarbejderne rejser to problematikker. Som det allerede nævnes i 

afhandlingen, mangler nødhjælpsorganisationerne erkendelse af vigtigheden af logistik og 

supply chain, samt investering deri. Dette virker ligeledes til at være tilfældet angående 

medierne. Organisationerne er i høj grad klar over mediernes magt, men ikke over hvordan 

de bliver i stand til at kontrollere mediernes eksponering. Derudover vil 

nødhjælpsorganisationerne støde ind i problemer angående donorernes krav til 

administrationsomkostninger. Investeringer i de to ovennævnte emner vil kræve at 

organisationerne i en periode vil benytte en højere procentdel af de modtagne donationer til 
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interne forbedringer i stedet for at maksimere beløbet til direkte nødhjælp. Dette vil 

ligeledes kræve en holdningsændring hos donorerne. I det hele taget har afhandlingen 

påvist, at den måde der bliver doneret til nødhjælp på er problematisk. I stedet for at donere 

til specifikke katastrofer, vil det kunne føre til en bedre nødhjælp i sidste ende, hvis de 

samme beløb blev doneret uden at være øremærkede på nogen måde. Dette ville i højere 

grad gøre det muligt for nødhjælpsorganisationerne at arbejde med preparedness, hvilket i 

sidste ende ville optimere deres performance samlet set. For de samme penge ville 

donorerne altså kunne få det tilsvarende, og endda bedre udbytte, blot midlerne blev givet 

tidligere og uden specifikke krav. En sådan holdningsændring vil imidlertid støde på visse 

vanskeligheder. Virksomhedernes donationer hænger sammen med CSR, og det vil være en 

udfordring at skabe samme brandingværdi omkring øremærkede donationer. Ligeledes skal 

de øvrige private donorer gøre op med kravene om, at kunne se hvad pengene går til. Der 

skal skabes en forståelse for, at man ved øremærkede donationer ikke nødvendigvis hjælper 

dem, som har det største behov. Samtidig skal begrænsningerne ved kravene til 

administrationsomkostninger synliggøres.   
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11 Bilag 

11.1 Bilag 1 – Survey (egen tilvirkning) 
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11.2 Bilag 2 – Kommerciel versus humanitær supply chain 

 

Kilde: (Beamon, 2004)  
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11.3 Bilag 3 – Ideal funding model(s) 

 

Kilde: (Jahre & Heigh, 2008) 

 

11.4 Bilag 4 – Zone of strategic fit 

 

 

 

Kilde: (Chopra & Meindl, 2007)  
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11.5 Bilag 5 – Chopra & Meindl’s Supply Chain Decision-Making Framework 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: (Chopra & Meindl, 2007) 

 


