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Humanitær fundraising i det 21. århundrede – tendenser og effekt? 
 

En kommunikativ analyse af danske humanitære NGOers brug af reklamefilm 
i deres fundraising 

 

Kapital 1: Indledning 
 

1.1 Introduktion til det danske NGO marked 
 

Markedet for Non-Governmental Organizations (NGOer) i Danmark er gennem de sidste 10 år blevet et 

hårdere og mere konkurrencepræget marked. Dette skyldes blandt andet, at markedet er vokset. 

Alene i Danmark findes der i dag over 162 indsamlingsorganisationer (ISOBROmedlemmer 2014), 

hvoraf 23 af disse arbejder inden for det humanitære område (EnBedreFremtid 2014). De mange 

NGOer kæmper om de samme penge, nemlig de penge som forbrugerne og virksomheder kan eller vil 

afse til velgørende formål. Konkurrencen er derfor blevet betydeligt skærpet for NGOerne. Det er nu 

mere end nogensinde før essentielt for NGOerne at tiltrække private donorer for at sikre deres 

fremtidige eksistensgrundlag. En konsekvens af dette er, at NGOerne er blevet nødsaget til at blive 

mere professionelle i deres fundraising, hvilket blandt andet kan ses i deres brug af medier. Her 

forsøger NGOerne at positionere sig gennem medier, der spænder fra de traditionelle massemedier, 

over face to face gadehvervning til de nye sociale medier. NGOerne oplever dog fortsat, at de har 

problemer med at tiltrække og fastholde de private donorer. En undersøgelse fra NGOernes 

brancheforening ISOBRO og forskere fra Copenhagen Business School viser i forhold til dette, at der i 

år 2013 kun var 10% af danskerne, der støttede fast (Jensen & Jakobsen 2013: 11). 

1.2 Problemfelt 
 

Et af de problemer NGOerne har oplevet, og som i høj grad stadig gør sig gældende, er finanskrisen og 

den efterfølgende recession. Efter denne indtrådte i 2008 har det været yderst vanskeligt for særligt 

de humanitære NGOerne at tiltrække donorer, der ønsker at give et fast månedligt bidrag (U-landsnyt 

2014). Dette er i høj grad et problem, idet det er disse faste donationer mange af NGOernes eksistens 

er betinget af (Bilag 4: 3). For NGOerne er det derimod lettere at få lavere engangsbeløb ud af folk i 
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forbindelse med f.eks. en akut nødhjælpskatastrofe (Bilag 4: 1). Problemet med dette er dog, at 

sådanne donationer skal gå til den bestemte katastrofe, og at NGOerne dermed mister muligheden for 

selv at kunne bedømme, hvor der er størst behov for pengene (Bilag 3: 2-3). Derudover er det også 

problematisk for NGOerne, at de ikke kan budgettere fremadrettet, da de ikke kan regne med, at de 

bliver støttet hver måned. NGOerne søger derfor målrettet at få de private forbrugere til at støtte med 

et fast månedligt bidrag. Denne støtte kommer på nuværende tidspunkt fortrinsvis fra NGOernes 

primære målgruppe, som er kvinder over 35 år. NGOerne ønsker dog også at få deres sekundære 

målgruppe, de yngre kvinder i alderen 20-35 år, ind i vanen med at støtte fast (Bilag 4: 3). Spørgsmålet 

er dog her, om NGOernes nuværende fundraising kommunikation formår at ramme begge disse 

målgrupper, så de får lyst til at støtte fast? 

1. 3 Motivation for afhandlingen 
 

På baggrund af ovenstående udvikling af det danske NGO marked, finder vi det interessant at 

undersøge, hvordan NGOerne skal udforme deres fundraising, for at den kan tiltrække flere donorer, 

der kan sikre NGOernes eksistensgrundlag. I denne forbindelse finder vi særligt det filmiske medie i 

form af reklamefilm interessant. Dette skyldes, at mediet giver NGOerne mulighed for at nå deres 

målgruppe på forskellige platforme både offline f.eks. via tv og online f.eks. via Youtube. Disse 

platforme giver samtidig NGOerne mulighed for at nå forskellige målgrupper, hvilket også er et ønske 

hos NGOerne. 

1.4 Problemformulering 
 

Med udgangspunkt i ovenstående vil denne kandidatafhandling undersøge problemfeltet ud fra 

følgende problemformulering: 

 

’Hvad  karakteriserer  humanitære  fundraising  reklamefilm  i  det  21.  århundrede,  og  hvilken effekt har 

denne  kommunikation  på  den  primære  og  sekundære  målgruppe?’ 

 

For at besvare ovenstående problemformulering vil denne afhandling tage afsæt i en semiotisk 

tegnanalyse af tre humanitære NGOers reklamefilm samt en kvalitativ empirisk 

fokusgruppeundersøgelse af forbrugernes opfattelse af denne type kommunikation. Vi vil dermed 

analysere, diskutere og vurdere både tendenserne og effekten af strategisk udvalgt humanitær 
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fundraising. De NGOer, vi har udvalgt som case eksempler er: SOS Børnebyerne, Læger uden grænser, 

og Børnefonden (herfra refereret til som SOS, MSF og BF). Afhandlingens overordnede struktur vil blive 

gjort rede for i en model efter afgrænsningen.  

1.5 Afgrænsning 
 

Denne afhandling vil tage afsæt i et kommunikationsteoretisk perspektiv samt trække på teori omkring 

forbrugeradfærd. Vi vil derfor ikke i større omfang komme ind på det samfundsmæssige perspektiv, 

som ellers også gør sig gældende i forhold til NGOer. I denne afhandling vil fokus desuden være på 

humanitære NGOers fundraising, og vi vil således ikke berøre kommunikation fra NGOer, der 

beskæftiger sig med andre områder end det humanitære. Analysens omfang er desuden begrænset til 

at indeholde eksempler på tre humanitære NGOers reklamefilm. Disse er strategisk udvalgt, idet vi 

mener, at de er repræsentative for den NGO kommunikation, der er at finde på det danske marked i 

dag.  Afslutningsvis har vi også begrænset os til at se på reklamer, der lægger op til fast donation frem 

for engangsdonationer i forbindelse med akut krisehjælp.  
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Kapitel 2: Metode 
 

I dette afsnit vil afhandlingens metodebrug blive redegjort for og diskuteret. Afsnittet vil blive indledt 

med vores videnskabsteoretiske afsæt, som er socialkonstruktivisme og hermeneutik, samt en 

forklaring på, hvilke implikationer dette har for afhandlingens forståelsesramme. 

2.1 Videnskabsteoretisk tilgang 
 

2.1.1 Socialkonstruktivisme 
 
Den socialkonstruktivistiske epistemologi tager udgangspunkt i, at viden er konstrueret socialt, og at 

mennesket ikke erfarer ting direkte, men derimod gennem de sociale sammenhænge vi indgår i, 

hvilket vi i denne afhandling tilslutter os (Esmark, Lausten & Andersen 2005: 16). Virkeligheden er 

således formet og fortolket af mennesket, hvilket vil sige, at den også er konstrueret (Holm 2011: 12).  

Socialkonstruktivisme er et opgør med de traditionelle opfattelser inden for det forrige århundredes 

naturvidenskabelige tænkning, også kaldet positivisme, som grundlæggende så videnskab ud fra et 

sandheds- og objektivitetsbaseret perspektiv. Hvor positivisterne leder efter sandheden om 

virkeligheden, mener konstruktivisterne således ikke, at en sådan sandhed findes, da virkeligheden er 

en konstruktion foretaget af mennesker. Virkeligheden findes således ikke, og det er derfor heller ikke 

muligt at afdække den endeligt. Derudover er virkeligheden en fortolkning, eller rettere sagt mange 

fortolkninger, da denne ikke fortolkes ens af alle. Forskeren kan dermed ikke undersøge noget uden at 

interagere med, påvirke og blive påvirket af det undersøgte. Information og data kan derfor ikke ses 

som værende en objektiv universel sandhed, men derimod noget, der skabes i samspillet mellem 

forskeren og det undersøgte (Nygaard 2005: 76). Derfor findes der ingen objektiv sandhed, kun et 

resultat, som er skabt mellem forskeren og det undersøgte (Wenneberg 2002: 5). 

2.1.1.1 Tilgangens konsekvenser for afhandlingen: 
 
Den videnskabsteoretiske tilgang i form af socialkonstruktivisme har konsekvenser for afhandlingen og 

de resultater, der fremkommer. Dette skyldes blandt andet, at den socialkonstruktivistiske tankegang 

afviser positivismens antagelse om, at der findes en kerne af sandhed, som vi frit kan afdække. Derfor 

vil vi i denne afhandling heller ikke prøve at afdække en endelig ophøjet sandhed.  

I forhold til at der er udvalgt et problemfelt og teorier inden for dette, er der således allerede udvalgt 

et udsnit af virkeligheden, som vil påvirke den viden, der skabes. Samtidig vil valget af reklamer og valg 
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af citater fra fokusgruppeinterviewene, som der fortolkes og analyseres ud fra, påvirke afhandlingens 

objektivitet, fordi det her udvælges hvilket fokus, der vil blive lagt på empirien. Dermed vil formålet for 

denne afhandling ikke være at finde et endegyldigt resultat, som kan bruges universelt i andre sociale 

kontekster, men derimod at bidrage til den sociale konstruktion ved at skabe en ny forståelsesramme 

for hvilke muligheder, der findes indenfor dette område. Med dette in mente er vi klar over, at samme 

undersøgelse og fremgangsmåde ville kunne føre til et anderledes resultat i en anden social kontekst. 

Vi er derudover også klar over, at det resultat, vi når frem til i afhandlingen, er et produkt af vores 

erkendelse og ikke sandheden, og dermed potentielt kunne have set anderledes ud, hvis den var 

udarbejdet af andre end os.  

 

2.1.2 Hermeneutik 
 

Hermeneutikkens ontologi er bygget på meningsskabelse, og at det er sociale aktører, deres situation 

og historie, som virkeligheden må forstås ud fra. Hermeneutikken opstod i 1500 tallet med det formål 

at opstille nogle metoderegler for teksttolkning. Dette blev gjort for at kunne finde sandhedsindholdet 

i en given tekst såvel som at finde et meningsfuldt budskab (Fuglsang & Olsen  2004: 311). 

Der findes mange former for hermeneutik. Et af de mest gennemgående træk ved alle hermeneutiske 

retninger er dog den hermeneutisk cirkel. Denne består af forholdet mellem del og helhed: 

betydningen af tekstens dele udgør den samlede betydning, og den samlede betydning eksisterer kun 

igennem delene (Fredslund 2005: 76).  Med  begrebet  ’tekst’  menes  der  det  objekt,  vores  forståelse er 

rettet imod – det værende tekst, tale, handlinger eller begivenheder (Fredslund 2005: 74). 

I denne afhandling vil der blive anvendt filosofisk hermeneutik. I det følgende vil der blive redegjort for 

den filosofiske hermeneutik og dennes epistimologi. 

 

2.1.2.1 Filosofisk hermeneutik – Gadamer og de tre hermeneutiske cirkler 
 

En af grundfadderne for filosofisk hermeneutik er Hans-George Gadamer, og netop hans 

hermeneutiske grundtanker vil blive brugt, da han tager højde for og inkluderer forskeren i den 

hermeneutiske cirkel (Fuglsang & Olsen  2004: 313). Gadamer har i  den filosofiske hermeneutik 

opstillet tre hermeneutiske cirkler: forholdet mellem tekstdel og teksthelhed, tekst og kontekst og 

forforståelse og forståelse. 
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1: Det er ikke muligt at analysere en tekst uden at afdække alle delene. Delene af teksten og delenes 

betydning ledes ligeledes af helheden. Som forsker bliver man ved med at undersøge og tolke en tekst, 

indtil man er nået frem til en modsigelsesfri og dækkende forståelse af teksten (Fuglsang & Olsen  

2004: 312). Det er her vigtigt, at forskeren lader sig føre af teksten (Gadamer 2004: 154). Det er 

derudover også vigtigt, at man som forsker ikke tror, at de formninger, man finder, er endelige, men at 

man derimod efterprøver disse med henblik på opståen og gyldighed (Gadamer 2004: 256). 

 

2: Gadamer mener, at det er yderst vigtigt, at man ser teksten i relation til konteksten, hvis man 

virkelig ønsker at forstå en tekst, ellers kan man ikke opnå en sand forståelse. 

 

3: Forforståelse eller fordomme er ikke en negativ ting, men derimod den forståelse (hvad vi tror og 

ved) vi har, før vi går til en tekst. Gadamer hverken ønsker eller mener, at det er muligt, at vi fralægger 

os denne fordom. Det er en betingelse for, at vi overhovedet kan forstå. Hvis vi intet ved, så ved vi 

heller ikke, hvilke spørgsmål vi skal stille. Forforståelsen og forståelsen betinger således gensidigt 

hinanden (Fredslund 2005: 72). Gadamer mener derfor, at det er vigtigt at fremhæve sin forforståelse, 

før man går til en tekst. Man skal være bevidst om sine fordomme, så teksten kan spille sin sandhed ud 

mod disse (Gadamer 2004: 257). 

2.1.2.2 Situation og horisont 
 

Forforståelsen opstår og bliver styret af vores situation. Situationen er det udgangspunkt vi har og  den 

kontekst, vi er en del af. Det er denne, der styrer vores mulighed for at forstå. Situationen kan også 

forstås som værende forståelsesståstedet, og det er fra denne, at vores horisont skabes. Gadamer 
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definerer horisonten som værende den vidde af udsyn, man har. Man kan have en snæver horisont, 

der gør, at man kun kan se det, der er lige foran, eller en bred horisont, der gør, at man kan se andet 

end det, der ligger lige foran. Man har muligheden for at udvide sin horisont, når man sætter sin 

forforståelse på prøve, og horisonten er derfor ikke en konstant størrelse (Fredslund 2005: 80). Hvis 

man skal opnå forståelse af en tekst, skal der opnås, hvad Gadamer kalder horisontsammensmeltning. 

En horisontsammensmeltning betyder ikke, at der er to horisonter, der skal smelte sammen, men det 

betyder, at der skal skabes plads og mulighed for forståelse af teksten (Fredslund 2005: 80).  

 

2.1.2.3 Tilgangens konsekvenser for afhandlingen 
 

I denne afhandling vil vi arbejde med Gadamers tre hermeneutiske cirkler på følgende måde: 

1: Igennem analysen af de tre reklamer vil de dele, der er med til at skabe tendenser, blive klarlagt. 

Disse tendenser er dele af den samlede helhed, som er de tre danske NGOers humanitære fundraising. 

Tendenserne kan dog ikke afsløres uden, at man kigger på alle delene (reklamerne). Vi vil i denne 

opgave bevæge os fra de enkelte dele for at se en samlet helhed, der kan give os viden om de enkelte 

dele. I og med at vi også ønsker at afdække effekten, vil citater fra fokusgrupperne også blive 

inddraget. Disse vil blive inddraget i dele, og i samspil med delene fra analysen af reklamerne vil de 

kunne danne et samlet billede af effekten af reklamerne.  

 

2: Denne opgave vil inkludere en klarlæggelse af vore egen forforståelse. Dette gøres med henblik på 

at afdække, hvordan denne kan have indflydelse på processen og resultatet af de gennemførte 

undersøgelser. Derudover vil det også være et forsøg på at stille vores egne horisonter i spil, så disse 

kan blive ændret og forhåbentligt udvidet i løbet af processen. Derfor vil der også løbende igennem 

afhandlingen blive samlet op på, hvordan de forskellige dele af opgaven ændrer vores horisont og 

forståelse. 

 

3: Det er vigtigt at forstå, hvilken situation og ståsted den anden taler ud fra, for at kunne forstå hvad 

vedkommende siger. Derfor har vi i denne afhandling bestræbt os på at forstå eksperternes situation 

såvel som fokusgruppernes. 
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I forhold til situationen og horisonten er vi gået til opgaven med et klart fokus: at lade teorien åbne 

vores horisont, så vi vil være i stand til at stille spørgsmål til empirien, og derved lade empirien komme 

til orde (Fredslund 2005: 70). Derfor gik vi til denne opgave med nogle åbne spørgsmål, som vi ønskede 

svar på i teorien, men vi forholdt os konstant åbne for ny information og nye dele, der ville ændre og 

fordre nye spørgsmål. Efter gennemgangen af teorien var vores horisont udvidet, og vi havde et nyt 

perspektiv, der tillod os at stille spørgsmål både til reklamerne og til fokusgrupperne. Vi har bevidst på 

intet tidspunkt arbejdet med hypoteser, da man derved starter med at begrænse sin egen horisont 

(Fredslund 2005: 70). 

Da det er muligt at sætte sin horisont på spil, når den møder andre horisonter, har vi netop opsøgt 

andres horisonter (Fredslund 2005: 84). Vi har gennemført tre ekspertinterview, der alle udvidede 

vores horisonter, og derudover gennemførte vi to fokusgruppeinterview med henblik på 

horisontsammensmeltning. 

2.1.2.4 Klarlæggelse af vores forforståelse 
 

Som påvist ovenfor, så er det vigtigt, at vi som forskere klarlægger vores forforståelse, før vi går til 

emnet. Dette gøres med henblik på at kunne stille de rigtige spørgsmål og sætte vores horisont i 

bevægelse samtidig med, at vi forholder os åbne og fortolkende.  

Før vi interviewede  de  tre  eksperter  fra  NGOerne  arbejdede  vi  ud  fra  spørgsmålet:  ‘Hvordan  får  NGOer  

folk  til  at  donere?’.  I  dette  meget  brede  spørgsmål  havde  vi  hverken  defineret  målgruppe,  medie,  

formål eller kommunikationsform, idet vi ønskede at lade os lede af den information, vi fik igennem 

interviewene.  

Da vi definerede ovenstående arbejdsspørgsmål var vores forforståelse: at forbrugeren i dagens 

Danmark ønsker at se positive resultater, da de er mættede af negative budskaber om ren elendighed. 

Derudover var vores forforståelse også, at selvom der findes meget NGO kommunikation, så var denne 

ikke strategisk sammensat, som den ofte er i den private sektor. Sidst men ikke mindst var vores 

forforståelse, at alle NGOer arbejder for at redde en del af verden, og at det er denne rolle, der fylder 

mest i deres arbejde.  

Som det kan ses, havde vi altså både en forforståelse vedrørende forbrugeren, NGO kommunikationen 

og NGOerne selv. Med denne forforståelse gik vi til opgaven. 
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2.2 Metodisk tilgang 
 

I det følgende vil der blive redegjort for metoden til produktion af empiri, som i denne afhandling 

består af tre kvalitative forskningsinterview og to fokusgruppeinterview. Vi er som forskere med til at 

påvirke undersøgelsernes resultater i samspil med informanterne, og derfor vælges betegnelsen at 

producere empiri frem for at indsamle empiri (Halkier 2008: 10). Derefter vil metodens validitet og 

reliabilitet blive afdækket, og afslutningsvis vil metodens begrænsninger blive diskuteret.  

2.2.1 Primær empiri 
 

I denne afhandling er empirien produceret gennem tre forskningsinterviews med henholdsvis 

Fundraising Manager hos SOS Børnebyerne, Michael Gerner Nørgaard, Marketing Manager hos Læger 

uden grænser, Marianne Christoffersen, og Marketing Manager hos Børnefonden, Lena Geert-

Jørgensen. Derudover er der også blevet produceret empiri gennem to fokusgruppeinterview, idet vi 

mener, at modtagerne af NGOernes kommunikation er essentielle at have med i forhold til forståelsen 

af, om og hvordan kommunikationen virker. 

I de følgende afsnit redegøres der for, hvordan produktionen af den primære empiri er grebet an. 

2.2.1.1 Kvalitative forskningsinterview 
 

Da afhandlingens videnskabsteoretiske afsæt er hermeneutik og socialkonstruktivisme, finder vi det 

passende, at vi som led i vores forskning, benytter os af det kvalitative interview. Den kvalitative 

metode er nemlig kendetegnet ved, at den ikke er numerisk. Hermed menes der, at metoden 

fokuserer på at forstå emnet og ikke på at måle på det (Rasmussen, Østergaard & Beckmann 2006: 93). 

Styrken ved det kvalitative interview er dermed, at man kan gå i dybden med et specifikt emne, hvilket 

giver en stor helhedsforståelse af specifikke områder, men ikke en bred forståelse af alle områder. I 

denne afhandling benyttes dette  aspekt  til  at  opnå  et  indgående  kendskab  til  emnet  ’humanitær  

fundraising’  gennem  den  ekspertviden som informanterne er i besiddelse af. Formålet med de 

kvalitative interviews i forhold til denne afhandling er dermed at få en forståelse for, hvordan 

NGOerne selv opfatter deres fundraising, samt hvilke udfordringer de har i forhold til at få de private 

forbrugere til at donere. Ifølge Steinar Kvale betragtes det professionelle forskningsinterview som en 

samtaleteknik, hvori der konstrueres viden gennem interaktion mellem informanten og intervieweren 

med det formål at forstå temaer i den daglige livsverden ud fra informantens eget perspektiv (Kvale 

1994: 47). Dog er informanten som person mindre interessant end dennes kapacitet i form af at være 
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ekspert på et specifikt område (Flick 2006: 165). Dette ligger i forlængelse af vores hermeneutiske og 

socialkonstruktivistiske tilgang, idet vi igennem interviewet som empirisk metode danner ny viden, 

som så kan danne grundlag for den senere analyse. Alle tre interview havde en varighed på omkring 

45-60 minutter, hvilket indikerer, at vi har at gøre med et dybdegående kvalitativt interview 

(Rasmussen et al. 2006: 99). 

2.2.1.1.1 Strukturen af de kvalitative forskningsinterview 
 
Ifølge Kvale nærmer forskningsinterviewets struktur sig en hverdagssamtale, men som professionelt 

interview forudsætter det en særlig tilgang og spørgeteknik (Kvale 1994: 38). Forskningsinterviewet er 

således karakteriseret ved en metodologisk bevidsthed om spørgsmålsformer, fokus på 

interaktionsdynamikken mellem interviewer og informanten, og kritisk opmærksomhed over for, hvad 

der siges (Kvale 1994: 31-32). Den tilgang og spørgeteknik, som vi har valgt, er den semistrukturerede. 

Åbenheden og dynamikken i de semistrukturerede interview opretholdes ved, at man i langt højere 

grad end i de traditionelle strukturerede interview tillader forskellige grader af åbne spørgsmål, som, 

afhængig af svaret, kan generere nye spørgsmål (Helles og Køppe 2003: 291). Ifølge Helles og Køppe er 

det dog en illusion at tro, at de semistrukturerede interview kan foregå ved, at man vælger et løst 

formuleret emne, og så lader processen klare præciseringen og kategoriseringen som en slags 

selvstrukturerende proces (Helles & Køppe 2003: 291). For at undgå denne illusion har vi derfor valgt 

at benytte os af en interviewguide til brug ved vores dybdegående forskningsinterview. Ifølge 

Rasmussen  et  al.  er  interviewguiden:  ”…  the core of the in-depth interview. This is what is used to 

manage the interview and it determines what data the interviewer ends up collecting (Rasmussen et al. 

2006: 100). Vores interviewguide er således delt op i temaer, der er produceret ud fra vores 

ovenstående forforståelse af emnet. Denne dækker en forståelse af, hvilke udfordringer de danske 

NGOer står over for i forhold til de private donorer; hvordan de selv ser på og forstår deres branding 

og marketingsinitiativer og afslutningsvis en forståelse af, på hvilken baggrund NGOerne udformer 

deres reklamefilm (Bilag 1).  

2.2.1.2 Fokusgruppeinterview 
 

Fokusgruppeinterviewet er ligesom det kvalitative forskningsinterview også en kvalitativ metode, som 

fokuserer på at gå i dybden med et emne frem for i bredden. Formålet med fokusgruppeinterviewet i 

forhold til denne afhandling er således at opnå indsigt i de private forbrugeres holdninger og meninger 

omkring NGOerne fundraising kommunikation. Fokusgruppeformen betyder, at data bliver produceret 
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gennem social interaktion, hvor deltagerne kan spørge ind til hinandens udtalelser, og formen adskiller 

sig således fra gruppeinterviewet ved både at fokusere på det sagte, og på interaktionen mellem 

respondenterne (Halkier 2008: 9-10). Brugen af fokusgruppeinterview ligger i forlængelse af vores 

hermeneutiske og socialkonstruktivistiske tilgang, idet vi igennem fokusgruppeinterviewet som 

empirisk metode danner ny viden, som kan danne grundlag for den senere analyse. 

2.2.1.2.1 Strukturen af fokusgruppeinterviewet 
 
Ligesom med de kvalitative forskningsinterview producerede vi i vores fokusgruppeinterview også 

empiri ud fra et bestemt emne og en forudbestemt interviewguide. Forskellen ligger dog i, at vi i 

forskningsinterviewet kunne nå rundt om flere temaer, hvilket ikke er muligt i fokusgruppen på grund 

af det større antal personer, der er medvirkende (Rasmussen et al. 2006: 106). I vores 

fokusgruppeinterview var dette antal 6 personer pr. interview. Interviewguiden vil derfor være mindre 

omfattende, end den var til forskningsinterviewene (Bilag 5). 

I enhver fokusgruppe skal der være en person, som styrer fokusgruppen. Vedkommende refereres her 

til  som  ’moderatoren’  (Rasmussen  et  al.  2006:  105).   Moderatorens rolle er at styre fokusgruppens 

forløb og samtidig undgå at tilkendegive egne holdninger til det deltagerne siger – hverken mundtligt 

eller via kropsproget (Rasmussen et al. 2006: 107-108). 

Vi valgte at dele vores fokusgruppeinterview op i tre faser, som blev styret af moderatoren 

(Rasmussen et al. 2006: 106). I den første fase var det moderatorens job, at få gruppedynamikken til at 

fungere. Dette er vigtigt, fordi det ofte er tilfældet, at isen skal brydes, før folk får lyst til at åbne op og 

dele deres meninger (Rasmussen et al. 2006: 106). Den midterste fase af fokusgruppeinterviewet var 

der, hvor resultaterne, som skal bruges til analysen, kom frem. Det er her vigtigt, at alle i gruppen fik 

ca. lige meget taletid, da det er meningen, at alle meninger og holdninger skal på bordet under 

interviewet (Rasmussen et al. 2006: 106). Dette blev f.eks. gjort ved, at moderatoren benyttede sig af 

’probing’,  som  går  ud  på  at  tage et af deltagernes svar og fortsætte med at udspørge en anden 

deltager  direkte:  ”Hvad  er  din  oplevelse  af  det?”  eller  :”Har  du  en  kommentar  til  det?”  (Rasmussen  et 

al. 2006: 107). 

I den afsluttende fase var det moderatorens rolle at opsummere på diskussionen, hvilket indebar, at 

folk fik mulighed for at komme med de afsluttende kommentarer, som de måske havde brændt inde 

med tidligere i interviewet (Rasmussen et al. 2006: 106). 
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Vi valgte at filme vores fokusgrupper for på den måde bedst muligt at være i stand til at identificere, 

hvem der sagde hvad. På den måde sikrede vi desuden, at vi ved senere transskribering kunne benytte 

den producerede empiri i analysen. 

2.2.1.2.2 Udvælgelsen af deltagerne 
 
Udvælgelsen af deltagerne til fokusgrupperne har været analytisk selektiv (Halkier 2008: 27). Ud fra 

forskningsinterviewene med de tre NGOer har vi fundet frem til, hvem de hver især ser som deres 

primære målgruppe – kvinder, der er over 35 år, har mellem til højt uddannelsesniveau og bor i 

Københavnsområdet eller de større universitetsbyer. Vi har ud fra denne viden sammensat vores 

første fokusgruppe. Den anden fokusgruppe blev sammensat ud fra de tre NGOers ønske om at ramme 

en yngre målgruppe (jf. s. 3), hvorfor vi har udvalgt kvinder i aldersgruppen 20-35 år fra 

hovedstadsområdet. 

Vi har i forhold til begge fokusgrupper desuden sørget for, at de forskellige deltagere ikke kendte 

hinanden eller moderatoren i forvejen. Ifølge Halkier er det ved markedsanalyser nemlig ofte at 

foretrække, at man bruger grupper af mennesker, der ikke kender hinanden. Dette skyldes blandt 

andet, at mennesker, der ikke kender hinanden, ikke udspiller en masse eksisterende sociale 

relationer, som kan ødelægge de indholdsmæssige mønstre i deltagernes udtalelser (Halkier 2008: 29). 

Derudover, er mennesker, der ikke kender hinanden, nødt til at spørge ind til hinandens udtalelser 

meget eksplicit, fordi de ikke kan tage noget for givet ved hinandens forståelser, og derved får man 

flere forskellige perspektiver frem (Halkier 2008: 29). En sidste ting, der også gør det attraktivt at 

arbejde med folk, der ikke kender hinanden, er at graden af social kontrol er mindre blandt 

mennesker, der ikke kender hinanden i forvejen. De skal derfor ikke stå til ansvar for deres udtalelser 

efter fokusgruppeinterviewet, hvilket forhåbentlig kan betyde en større frihed til at udtale sig for nogle 

af deltagerne (Halkier 2008: 29-30). 

2.2.2 Sekundær empiri 
 

Ud over de gennemgående metoder til produktion af empiri, er der i afhandlingen også inddraget 

materiale fra Læger uden grænser, SOS Børnebyerne og Børnefonden i form af tre reklamefilm, som er 

analyseret ved hjælp af semiotikken. Dette har vi valgt, fordi vi igennem analysen har mulighed for at 

udvide vores horisont og få en forståelse af, hvad der kendetegner humanitære fundraising 

reklamefilm i det 21. århundrede. Derudover kan det give os en forforståelse, der gør, at vi kan stille 

relevante spørgsmål til deltagerne i fokusgruppen. 
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2.2.3 Metodens validitet og reliabilitet 
 

Begreberne validitet og reliabilitet dækker over metodens relevans for afhandlingen som helhed 

(validitet) og troværdigheden i forbindelse med resultaterne fundet ved hjælp af metoden (reliabilitet) 

(Rasmussen et al. 2006: 133). Disse to begreber vil blive diskuteret i forbindelse med både den 

primære og den sekundære empiri i nedenstående afsnit. 

2.2.3.1 Validitet og reliabilitet i den primære empiri 
 
Validiteten i den kvalitative metode vurderes ud fra, hvordan forholdet mellem afhandlingen som 

helhed og metoden er (Rasmussen et al. 2006: 133). Man bør derfor altid stille sig selv spørgsmålet: 

Undersøger vi virkelig det, som vi tror, vi undersøger? (Rasmussen et al. 2006: 134). I denne afhandling 

er formålet, som tidligere nævnt, at opnå en dybere forståelse for, hvad der karakteriserer 

humanitære fundraising reklamefilm i det 21. århundrede, samt hvilken effekt denne kommunikation 

har på forskellige målgrupper. Dermed mener vi, at det er rimeligt at antage, at de gennemførte 

kvalitative forsknings- og fokusgruppeinterview er valide i forhold til metodens formål og 

afhandlingens problemformulering. 

På baggrund af afhandlingens videnskabsteoretiske tilgang kan det argumenteres, at det ikke er muligt 

at arbejde med reliabilitet i forbindelse med resultaterne fundet ved hjælp af metoden, da det ikke er 

muligt at opnå en endelig sandhed. Derudover er vi som forskere en del af processen, og vi vil derfor 

altid påvirke resultatet. Med henvisning til vores socialkonstruktivistiske tilgang vil vores spørgsmål og 

måden, hvorpå de fremstilles, også være stillet ud fra vores virkelighed. Svarene på spørgsmålene vil 

blive givet ud fra informanternes konstruerede virkelighed, og disse ville selvsagt være anderledes, 

hvis andre informanter var brugt. Det kan derfor argumenteres, at hvis lignende undersøgelse var 

gennemført af andre fortolkere eller med andre informanter, ville resultaterne kunne se anderledes 

ud. Som det kan ses ovenfor, har vi alligevel taget så mange metodiske forholdsregler, som det i 

sagens natur var muligt, for netop at påvirke situationen og informanter så lidt som muligt.  

2.2.3.2 Validitet og reliabilitet i den sekundære empiri 
 
Formålet med den semiotiske analyse af reklamefilmene er at afdække hvilke tendenser, der afspejles i 

NGOernes reklamefilm. Dette er relevant i forhold til afhandlingens problemformulering, og vi mener 

derfor, at metoden er valid i forhold til formålet. 
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I forhold til den sekundære empiri er det igen ikke muligt at arbejde med reliabilitet med henvisning til 

den videnskabsteoretiske tilgang og ovenstående. 

 

2.2.4 Metodens begrænsning 
 

På baggrund af afhandlingens videnskabsteoretiske tilgange og metoden, der ligger i forlængelse 

heraf, ligger der en tydelig begrænsning i, at vi ikke kan sige noget generelt om verden ved hjælp af 

resultaterne. Vi kan dog stadig klarlægge tendenser i det udsnit af virkeligheden, vi analyserer. 

I forhold til fokusgruppeinterviewene ligger der derudover en begrænsning i, at deltagerne ser 

reklamefilmene lige efter hinanden, hvilket medfører, at grupperne sammenligner de tre film 

undervejs i interviewet, og dermed ikke forholder sig til dem separat. Dette bevirker også, at 

deltagerne er mere opmærksomme på de faktorer, de er blevet spurgt om ved første reklame, når de 

ser de to efterfølgende. Generelt er deltagerne også mere opmærksomme på reklamerne, end de 

sandsynligvis ville have været, hvis de havde set dem derhjemme, fordi de er klar over, at de deltager i 

en social konstrueret situation med fokus på disse reklamer.  

I det følgende vil der være en redegørelse for analysestrategien, afhandlingens teoretiske tilgang samt 

afhandlingens afgrænsning, som vil lede op til afhandlingens teoriafsnit. 

2.2.5 Afhandlingens analytiske tilgang  
 

Afhandlingens analytiske tilgang er semiotik. Semiotikken er læren om tegn, og om hvordan man ved 

hjælp af tegn kan skabe både betydning og værdi (Pickton & Broderick 2001: 37). Et tegn kan være 

mange ting, og næsten alle teoretikere har deres egen definition af, hvad et tegn er. Men 

grundlæggende vil de fleste teoretikere kunne tilslutte sig Peirces definition af tegnet nemlig; at et 

tegn er noget, der står for noget andet (Peirce 1994: 17). 

Der er to såkaldte grundfædre inden for semiotikken: den schweisiske sprogforsker Ferdinand de 

Saussure (1857-1913) og den amerikanske filosof Charles Sanders Peirce (1839-1914) (Brandt 1994: 7). 

Selvom de arbejdede næsten samtidig, så arbejdede de fuldstændig uafhængigt af hinanden, og deres 

arbejde med især inddeling af tegn differentierer sig fra hinanden (Gustafsson 2009: 128). Saussure var 

lingvist, og han arbejde hovedsageligt med sproget og sprogregler, herunder tegn og tegnsystemer. I 
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sin teori deler Saussure tegn i to: signifiant, som er tegnets udtryk og signifié, der er tegnets indhold 

(Gustafsson 2009: 132). 

Her adskiller Peirce sig betydeligt. Peirce deler et tegn op i tre grene: tegnet/repræsentamen, 

interpretanten og objektet.  

 

 

 

 

Tegnet/repræsentamen er selve tegnet, man ser; interpretanten er det, ens tanker bliver ledt hen på, 

når man ser tegnet, og objektet er det, som tegnet står for (Peirce 1994: 17).  

I og med at Peirce inkluderer en interpretant i sin tredeling af tegnet, så inkluderer han fortolkeren og 

fortolkerens virkelighed, og denne er dermed med til at styre betydningen af et givent tegn. Peirce 

mener ikke, at man kan se på tegn isoleret. Han mener derimod, at tegn skal ses i forbindelse og i 

sammenhæng med andre tegn, og at det netop er her, at et tegn får sin betydning (Peirce 1994:19). 

Peirce mener ydermere, at tegn er arbitrære, hvilket vil sige, at det ikke nødvendigvis altid refererer til 

samme objekt. Interpretanten af et tegn vil derfor ofte blive ledt af det, som Peirce kalder for 

’grunden’  (Peirce  1994:  17).  Grunden  skal  ses  som  værende  en  form for baggrund hvorigennem, vi 

afkoder et tegn, og tegnet får sin mening. 

I og med Peirce inkluderer fortolkeren og fortolkerens virkelighed i sin analytiske tilgang til et tegn, 

ligger han i forlængelse med opgavens videnskabsteoretiske tilgang, der netop også giver plads til 

fortolkerens forforståelse og virkelighedskonstruktion.  

Det skal her nævnes, at der i analysedelen kun vil blive lagt vægt på udtryk og indhold (tegn og 

interpretanten). Vi har valgt dette, fordi analysen ellers vil blive for langtrukken for læseren. 
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Derudover er det i sammenspillet mellem netop udtryk og indhold, at der skabes den egentlige 

tegnfunktion (Herslund og Jensen 2006: 87). Vi vil i analysen ydermere fokusere på de tegn, der er 

betydningsskabende og mest gennemgående i reklamefilmene.  

2.2.6 Afhandlingens teoretiske tilgang    

                      
Denne afhandlings teoretiske redegørelse bliver udført med henblik på at udvide vores horisont, så vi i 

det følgende har mulighed for at stille kvalificerede og relevante spørgsmål til den empiri, vi 

producerer. Teoriafsnittet vil således starte med en gennemgang af teori, der omhandler den kontekst, 

som NGOerne skal forholde sig til i forhold til deres fundraising kommunikation. Dette er ifølge 

Gadamer vigtig at undersøge for at forstå, hvad informanterne siger og mener, og hvorfor de siger 

dette (jf. s. 9). Her vil der således blive redegjort for kommunikationsteori, NGO teori, fundraisingteori 

og forbrugerteori.  

På baggrund af denne gennemgang af konteksten vil afhandlingens teoriafsnit fortsætte med en 

gennemgang af den NGO orienterede markedskommunikationsteori. Denne del af teoriafsnittet vil 

således indeholde forskning omkring, hvordan NGOer skal brande deres organisation i deres 

fundraising kommunikation, hvilke filmiske virkemidler NGOerne skal bruge til at få deres budskab 

igennem, samt hvordan de kan forsøge at lede modtagerens beslutningsproces i forhold til at donere. 

På baggrund af dette vil der blive sammensat en model for, hvordan NGOerne, ifølge den nuværende 

forskning på området, skal kommunikere for at rekruttere nye faste donorer. Denne model vil vi 

efterfølgende teste på de tre NGOers reklamefilm i afhandlingens analyseafsnit.  
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Kapitel 3: Teoriafsnit 
 

Gadamer foreskriver som sagt, at for at kunne forstå en tekst så skal man belyse konteksten. I det 

følgende vil der derfor være fokus på den kommunikative og samfundsmæssige kontekst, som de 

humanitære NGOer er en del af, da dette kan give os en bedre forståelse af NGOerne og deres 

kommunikationsmuligheder og -udfordringer. Desuden kan dette også give en bedre forståelse af 

fokusgruppernes svar.  

3.1 Kommunikationsteori 
 

I forhold til den kommunikative kontekst, som NGOerne befinder sig i, har denne løbende ændret sig. 

Hvordan NGOerne skulle kommunikere for år tilbage, er dermed ikke den samme måde, som de skal 

kommunikere i dag. Dette skyldes til dels et paradigmeskifte, der har ændret især modtagerens rolle i 

markedskommunikation. I det følgende afsnit vil selve begrebet kommunikation blive defineret, såvel 

som hvad kommunikation er i dag. Dette er inkluderet, da udviklingen af markedskommunikation 

skaber både muligheder og begrænsninger for NGOernes fundraising kommunikation.  

3.1.1 Hvad er kommunikation? 
 

Der findes ingen enkle definitioner på, hvad begrebet kommunikation er, da det kan anskues fra 

forskellige synsvinkler og perspektiver (Helder og Helder 2009: 551). Der kan dog argumenteres for, at 

den overvejende del af den kommunikation, der foregår i samfundet, involverer sprog og tegn, og kan 

defineres som det, at flere personer deler tanker med hinanden ved hjælp af sprog (Togeby 2009: 

147). Formålet med at kommunikere kan desuden ses som dét at skabe en fælles forståelse. For at 

man kan tale om vellykket kommunikation, må de kommunikerende parter altså have en fælles 

forestilling om virkeligheden, og denne fælles forestilling skabes i sproget og formidles gennem 

kommunikationen (Helder og Helder 2009: 551-552).  Netop  ’det  fælles’  er  dog  en  udfordring  i  

forbindelse med vores konstruktion eller erkendelse og fortolkning af virkeligheden. For i en vis 

udstrækning vil vores oplevelser altid være individuelt konstrueret, hvilket kan vanskeliggøre det, der 

netop er essensen i kommunikationsbegrebet, nemlig fællesskabstanken. Der vil dog altid være en vis 

fællesmængde af erfaringer og viden i enhver form for kommunikation. For hvis dette ikke er tilfældet, 

er der ikke tale om kommunikation, men blot en udveksling af tegn (Helder og Helder 2009: 563). 
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Kommunikation er desuden afhængig af sin kontekst, da det ikke er muligt at kommunikere uden om 

situationen (Helder 2009: 60). Derudover indeholder konteksten både forståelse og handling, og 

betydningen af konteksten må derfor ikke være for ugennemsigtig, da dette kan resultere i usikkerhed 

over for, hvad der egentlig foregår, samt hvordan vi skal agere i en situation. Dette gør sig f.eks. 

gældende i forhold til genre. Hvis vi ikke ud fra vores generelle genreviden kan placere en tekst i en 

bestemt tekstkategori, kan det være vanskeligt at fortolke den og vide, hvordan man skal agere 

(Helder og Helder 2009: 566).  

Begrebet kommunikation har dog ikke altid været beskrevet i forhold til ovenstående. Dette skyldes et 

paradigmeskifte inden for måden, vi forstår kommunikationsprocessen. Dette paradigmeskifte vil vi se 

nærmere på i det følgende afsnit.  

 

3.1.2 Et paradigmeskifte i markedskommunikation 
 
Traditionelt set har kommunikation været betragtet i et lineært, procesorienteret perspektiv med 

fokus på afsenderen og med modtageren som den passive part, der gennem kommunikationen 

skal/kan påvirkes til at handle på en måde som intenderet af afsenderen (Helder 2009: 60). Dette 

perspektiv ses f.eks. i kommunikationsteoretikerne Shannon og Weavers kommunikationsmodel fra 

slutningen  af  1940’erne: 

Denne model viser, hvordan kommunikationsprocessen i det såkaldte transmissionsparadigme har 

fungeret, og modellens overvejende pointe er, at der i transmissionsparadigmet er tale om lineær 

kommunikation fra A til B, hvor B både kan være en enkeltperson eller en masse (Helder 2009: 70). 
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3.1.3 Markedskommunikation i det 21. århundrede 
 

I dag ser tingene dog meget anderledes ud, idet der er sket et paradigmeskifte i forhold til 

modtagerens rolle i markedskommunikation. Modtageren ses nu ikke længere som den passive part, 

som afsender frit kan pådutte sit budskab (Helder 2009: 61). Markedskommunikationen er nu i langt 

højere grad defineret på modtagerens præmisser, og det gælder altså i høj grad for afsender om at 

vide, hvad der påvirker modtagerens beslutningsproces. Hvordan NGOerne kan forsøge at lede 

forbrugerens beslutningsproces, vil vi vende tilbage til senere i teoriafsnittet.  

Dette paradigmeskifte har således betydet, at der er sket et skifte i magtbalancen mellem afsender og 

modtager. Dette skifte medfører, at NGOens dialog med kunderne i dag rækker langt ud over de 

reklamer, forbrugerne får ind af døren, ser i TV eller får stukket i hånden ved metrostationen. Det 

faktum indebærer et utal af muligheder og udfordringer, da forbrugeren nu har magten til at 

kommunikere på lige vilkår med afsenderen. Man kan dermed sige, at modtageren i stigende omfang 

medproducerer betydningen i kommunikationen, og er med til at sætte den kommunikative dagsorden 

ved udvælgelsen og fortolkningen af budskaber (Helder 2009: 61).  

 

3.2 NGO teori 
 

I det følgende vil der være en definition af NGOer, deres rolle i samfundet, professionaliseringen af 

NGOer og kritikken heraf. Dette er inkluderet med henblik på at udvide vores horisont i forhold til den 

kontekst de tre NGO eksperter taler ud fra, samt give os en forståelse af fokusgruppernes 

konstruerede virkelighed i forhold til NGOer. Dette vil kunne forbedre vores mulighed for 

horisontsammensmeltning.  

3.2.1 Hvad er en NGO? 
 

Siden 2. verdenskrig er antallet af NGOer vokset drastisk (Lewis og Kanji 2009: 1). Selve  termen  ’NGO’  

blev for første gang brugt i 1949 af FN. Der er dog mange betegnelser for disse ikke-statslige 

organisationer,  så  som;  ’frivillige  organisationer’,  ’ikke-profitskabende organisationer’,  ’sociale  

bevægelser’,  ’græsrodsorganisationer’  med flere (Fernando og Heston 1997: 10). I denne afhandling vil 

betegnelsen  ’NGO’  dog  blive  benyttet.  Vi  beskæftiger  os  derudover  i  denne  afhandling  udelukkende  

med humanitære NGOer, som kan betegnes som organisationer, der har særligt stort fokus på 
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velgørende serviceaktiviteter, der er til gavn for andre – særligt fattige mennesker i udviklingslandene 

(Yaziji & Doh 2010: 5-6).  

NGOer hører hverken til den offentlige eller den private sektor, og det kan siges, at de tilhører en hel 

tredje sektor, nemlig borgernes eller den civile sektor (Brinkerhoff et al 2007: 53). Lovmæssigt er 

NGOer frivillige organisationer med specielle privilegier eller restriktioner. Disse privilegier er f.eks. 

særlige skattelettelser. En lovmæssig restriktion er til gengæld, at de ikke må skabe nogen stor profit 

for private personer (Beer, Bartly & Roberts 2012: 1). 

Da NGOer både kan være officielle og uofficielle, kan det være svært at sige, hvor mange NGOer, der 

er i verden. Nogle estimater viser, at hvis man tager både de formelle og de uformelle NGOer med, så 

er tallet på verdensplan oppe imod 1 million NGOer. Hvis man derimod ser på tallet for, hvor mange 

NGOer, der modtager international støtte, er dette tal tættere på 200.000. I 2007 gav FN på 

verdensplan støtte til 35.000 stores organiserede NGOer (Lewis og Kanji 2009:2). I Danmark støtter 

staten også en række NGOer økonomisk. Der er dog også en del NGOer, der vælger statsstøtten fra for 

at kunne agere uafhængigt af statens krav. Mange af NGOerne har dog lidt under en stødt faldende 

offentlig støtte, og står samtidig over for et stigende krav om kontrol og effektivitet i deres 

præstationer, hvis støtten skal opnås. For at veje op for den faldende offentlige støtte er mange 

NGOer derfor afhængige af donationer fra private forbrugere og virksomheder (Csaba 2005: 132).  

3.2.2 Den tredje sektor 
 

I takt med at antallet af NGOer er vokset, har disse også fået mere indflydelse, og det er således 

lykkedes dem at vinde indpas i både de sociale, økonomiske og politiske arenaer over hele verden 

(Fernando og Heston 1997: 8). Selvom NGOerne bliver betegnet som værende den tredje sektor, så 

arbejder de nu i højere grad sammen med både staten og den kommercielle sektor netop for at 

bibeholde og udøve denne indflydelse (Fernando og Heston 1997: 11). Her mener nogle endda, at 

NGOerne ikke bare arbejder sammen med staten, men at de rent faktisk overtager der, hvor staten 

ikke gør sit arbejde godt nok (Brinkerhoff et al 2007: 53). Det kan dermed argumenteres, at NGOernes 

udvikling er et tegn på og et bevis for, at der er ved at ske et skift fra den traditionelle tanke om, at 

social udvikling kun er statens eller det private markeds ansvar til nu også at være civilsamfundets 

ansvar (Fernando og Heston 1997: 8).  

Der kan dog være stor forskel på, hvilket niveau NGOerne arbejder på, og derfor også stor forskel på, 

hvor meget indflydelse de har, og hvilken rolle de udfører (Beer, Bartley & Roberts 2012: 1). Nogle 

NGOer arbejder på det lokale niveau, hvorimod andre arbejder regionalt, nationalt eller transnationalt.  
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3.2.3 NGOernes rolle i samfundet 
 

NGOer er oftest kendt for at være hjælpeorganisationer med det formål at formindske den 

menneskelige smerte og sikre udviklingen af fattige lande (Fernando og Heston 1997: 194). Men 

NGOerne kan have mange forskellige roller, og der kan være stor forskel på, hvad de laver i praksis. I 

litteraturen omkring NGOer ses denne forskel også. Beer, Bartley og Roberts (2012) mener, at NGOer 

ofte udfører varianter af fire aktiviteter: advocacy (fortalerarbejde), service, regulering og diskussion. 

Som fortalere er NGOernes opgave at få offentlighedens opmærksomhed tiltrukket til en særlig 

problemstilling. De påtager sig dermed ansvaret for at tale på andres vegne for at skabe en forbedring 

for de folk eller det problem, de har gjort sig til fortalere for. Her er en af kerneaktiviteterne netop at 

drage opmærksomhed til særlige sociale problematikker og lægge pres på stater og internationale 

organisationer (Beer, Bartly & Roberts 2012: 2). Dette gør de ofte ved at sammenkoble lokale 

problemstillinger til det globale publikum. Derudover kan NGOer bruge deres rolle som regulatorer på 

to  måder:  de  kan  rådgive  staten  eller  private  virksomheder,  eller  de  kan  ’name  and  shame’  og  på  den  

måde agere vagthund over for de to andre sektorer.  

Eikenberry og Kluver (2004) tilslutter sig de førnævnte teoretikeres syn på NGOer som fortalere og 

serviceudbydere  og  tilføjer  derudover  rollerne:  ’value  guardian’  (værdivogter)  og  ’building  social  

capital’  (opbygger  af  social  kapital),  som  begge  handler  om  at  styrke  civilsamfundet  (Eikenberry & 

Kluver 2004: 133).  

3.2.4 En professionalisering af NGO sektoren 
 

Markedet for NGOer er som sagt i dag yderst konkurrencepræget. Denne udvikling på markedet har 

fået NGOer til at ty til anderledes metoder end hidtil for at øge deres indkomst. En stor del af disse har 

af denne årsag været nødsaget til at foretage en professionalisering af deres arbejde med inspiration 

fra den kommercielle sektors markedsredskaber,  eller  hvad  Salamon  (1997)  kalder  ”the marketization 

of the non-profit sector”  (Eikenberry & Kluver 2004: 132). Dette kommer blandt andet til udtryk i 

NGOernes fundraisingaktiviteter, hvor ord som ’branding’, ’målgrupper’ og ’ROI’  ikke længere er 

fremmed. Både forskere og praktikere kritiserer denne professionalisering af NGO sektoren, hvilket vil 

blive uddybet nedenfor. På trods af denne kritik er den mest udbredte holdning inden for NGO 

sektoren dog fortsat, at fokus på fundraising er nødvendigt, hvis man som NGO ønsker at tiltrække sig 

den opmærksomhed og økonomiske støtte fra forbrugerne, som kræves for at kunne gøre en forskel i 

verden (Csaba 2005: 132).  
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3.2.5 Kritik af NGO sektorens professionalisering 
 

I takt med at NGOer har fået mere indflydelse, og er blevet mere professionelle i deres arbejde, er de 

også kommet mere i det offentlige søgelys. Det at være i offentlighedens søgelys gør, at NGOerne er 

underlagt mediernes og den offentlige kontrol, som stiller høje krav til NGOernes evne til at 

retfærdiggøre deres eksistensberettigelse og indfri deres løfter (Csaba 2005: 133). De seneste år har 

dog vist eksempler på sager med korrupte NGOer, der har begået svindel. Disse sager har gjort, at der 

for nogle forbrugere er opstået tvivl om NGOernes arbejde, og denne tvivl og mistillid har ramt hele 

NGO sektoren (Andreasen et al. 2005: 52). Det kan derfor argumenteres, at NGOerne i deres 

kommunikation skal have fokus på at opbygge tillid.  

NGOerne bliver også kritiseret for, at deres aktiviteter er for uforudsigelige, ugennemtænkte og nogle 

gange direkte farlige. Et ofte stillet spørgsmål fra offentligheden er derfor: hvor effektive er NGOerne 

egentlig inden for deres felt? (Fernando og Heston 1997: 9). For at imødekomme dette kan der 

argumenteres for, at NGOerne i deres kommunikation bør have fokus på at vise resultaterne af deres 

arbejde.  

Sidst men ikke mindst kritiseres NGOerne for deres brug af den kommercielle sektors 

markedsredskaber. Der stilles her f.eks. spørgsmålstegn ved, om de teknikker, der bliver brugt i forhold 

til at skabe profit hos de kommercielle virksomheder, også kan bruges hos ikke-profit skabende 

organisationer. I forhold til dette sættes der f.eks. spørgsmålstegn ved, om markedsføringen er 

omkostningerne værd i forhold til, at man, når man bruger penge på markedsføring, fjerner nogle af de 

midler, som ellers ville gå direkte til de nødlidende. Dette risikerer således at underminerer 

integriteten af NGOens mission (Laidler-Kylander et al. 2007: 263). Der eksisterer derfor en hårfin 

grænse for, hvor meget NGOer kan tillade sig at bruge på administration og glitrende 

fundraisingmateriale, før de risikerer at blive anklaget for at forsøge at eksistere på trods af, snarere 

end på grund af deres mission (Griffiths 2005: 122). På baggrund af dette kan det argumenteres, at 

NGOerne skal have fokus på at vise forbrugerne, hvad deres støtte går til i forhold til at hjælpe de 

nødlidende.  

Overordnet set forudser Eikenberry og Kluver (2004), at den professionalisering, der har fundet sted i 

NGO sektoren, måske vil være gavnlig for NGOerne på kort sigt i forhold til deres overlevelse.  De 

forudser dog samtidig, at den vil være skadelig for demokratiet og medborgerskabet på grund af dens 

indflydelse på NGOernes evne til at udvikle og vedligeholde et stærkt civilsamfund (Eikenberry og 

Kluver 2004: 132). Dette skyldes blandt andet, at hvis NGOerne skal bruge mange ressourcer på at 
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være konkurrencedygtige og tiltrække nye donorer for at sikre deres egen overlevelse, så vil de have 

færre ressourcer at kunne bruge på deres andre roller som f.eks. fortalere eller opbyggere af den 

sociale kapital (Eikenberry & Kluver 2004: 137). Dette er dog et generelt samfundsproblem, som vi ikke 

mener, NGOerne kan forebygge ved hjælp af deres kommunikation til donorerne. Denne 

problemstilling vil dermed ikke blive uddybet nærmere i denne afhandling. 

 

3.3 Fundraising teori 
 

3.3.1 Hvad er NGO fundraising? 
 

NGOernes fundraising går overordnet set ud på at skaffe penge til NGOernes arbejde. Fundraising af 

penge  kan  både  ske  hos  private  virksomheder  eller  private  forbrugere.  Indtil  start  1980’erne  var  

fundraising hovedsageligt fokuseret på transaktionen af penge mellem en doner og NGOen, hvor hver 

kampagne havde til formål at tiltrække det højst mulige antal individuelle donationer, hvorefter man 

startede  forfra  ved  næste  kampagne  (Sargeant  &  Jay  2004:  41).  Fra  1980’erne  begyndte  man  dog  at  

fokusere på relationen til den enkelte donor, og på at få denne til at donere flere gange – det vil sige 

fastholdelse frem for engangsdonationer (Sargeant & Jay 2004: 42). Det viser sig dog stadig, at det er 

lettere for NGOerne at få engangsdonationer frem for at få faste månedlige bidrag (jf. s. 3).  

3.3.2 Forskelle i donationer  
 

Donorerne har forskellige muligheder for at støtte en NGO. Overordnet set kan disse muligheder deles 

i to grupper – henholdsvis øremærkede og ikke-øremærkede donationer. Disse kan desuden deles op i 

engangsdonationer og faste månedlige bidrag. Måden, hvorpå de private forbrugere vælger at støtte 

en NGO, har konsekvenser for NGOens strategiske og økonomiske handlemuligheder. Det har desuden 

konsekvenser for, hvor meget information donoren ønsker eller har behov for. Donorens subjektive 

informationsbehov er vigtigt for fortsat opmærksomhed (Sepstrup 2007: 148). Forskellige personer 

kan opleve samme viden forskelligt og have forskellig opfattelse af, hvad de gerne vil vide. Afsenderen 

kan have en anden opfattelse af målgruppens viden end personerne selv, men det er modtagerens 

subjektive opfattelse, der er relevant for forløbet af kommunikationsprocessen (Sepstrup 2007: 148).  
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Det følgende afsnit vil kort redegøre for de forskellige former for donationsmuligheder, samt hvad 

disse har af konsekvenser for NGOen selv samt donoren – fordi dette i sidste ende kan have en 

indflydelse på udformningen af NGO kommunikationen.  

3.3.2.1 Øremærkede donationer 
 
Øremærkede donationer er donationer, som er møntet på en speciel sag, katastrofe eller person. 

NGOer fundraiser efter øremærkede donationer, når der f.eks. opstår en humanitær krise på baggrund 

af en naturkatastrofe. Ved denne form for donation kan det argumenteres, at donoren ikke har behov 

for så meget information fra NGOen omkring, hvad vedkommendes penge går til, da der er tale en 

engangsdonation, og fordi donoren allerede ved, hvor pengene bliver brugt. Ein-Gar og Levontin 

beskriver  konsekvensen  for  NGOerne  i  forhold  til  øremærkede  penge  således:  ”If the Red Cross for 

example, receives a donation targeting a group  of  victims  (e.g.,  victims  of  Japan’s  Earthquake  and  

Pacific Tsunami) it must use the donation for those victims”  (Ein-Gar & Levontin 2012: 208). Hvis det 

viser sig, at de øremærkede donationer, som er samlet ind, alligevel ikke kan benyttes til den 

specifikke katastrofe, hvis der f.eks. er samlet for mange penge ind, er det således ikke muligt for 

NGOen at bruge donorernes penge til andre formål, uden at spørge donoren om tilladelse først. Dette 

kræver meget administrativt arbejde, og det er derfor omkostningsfuldt for NGOerne. 

En anden form øremærkede donationer er børnesponsorater eller fadderskaber, som flere 

humanitære NGOer arbejder med. Fadderskaber er den største voksende non-emergency aktivitet for 

NGOer, og markedet vokser, da det er et rigtig godt fundraisingredskab for NGOerne. Dette skyldes 

især det personlige ansvar, der ligger i at tage et fadderskab, hvorigennem folk føler, at de gør en 

forskel for et andet menneske i verden (Tanguy 2003: 229). I forhold til denne form for donationer, kan 

det argumenteres, at der kan være et stort ønske om information hos donoren, da denne ønsker at 

vide, hvordan pengene rent faktisk hjælper et bestemt barn.  

3.3.2.2 Ikke-øremærkede donationer 
 
Alternativet til at øremærke sin donation er at donere penge til det generelle nødhjælps- eller 

udviklingsarbejde, hvor NGOen selv får lov til at bestemme, hvad pengene skal bruges til. Ikke-

øremærkede donationer gør det lettere for NGOen at planlægge og budgettere, og organisationen vil 

alt andet lige spare penge på fundraising ved at modtage denne form for donationer. Ein-Gar og 

Levontin beskriver de ikke-øremærkede  donationer  således:  ”  (…)  if the Red Cross receives a donations 

to  ”The  Red  Cross”  in  general,  it  can  use  the  funds  for  its  many  activities  and  to  serve different 
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populations in need (…)”  (Ein-Gar & Levontin 2012: 208). Hvis pengene derimod er øremærkede, så 

skal de som sagt ifølge et lovkrav gives til dét specifikke formål. I forhold til denne type donationer, der 

er faste og langsigtede, kan det argumenteres, at donoren ligesom ved fadderskabsdonationer har et 

behov for øget information fra NGOen omkring, hvad dennes penge bliver brugt til, da det ikke er 

selvskrevet som ved en bestemt katastrofe. 

3.3.3 Kommunikationskanaler ved humanitær fundraising 
 

En af de faktorer, der både giver muligheder og begrænsninger i forhold til udformningen af 

humanitær fundraising, er selve kommunikationskanalen. Der er i denne forbindelse mange kanaler, 

der kan nævnes, idet der både kan gøres brug af online og offline kanaler. I det følgende afsnit vil der 

udelukkende være fokus på de kanaler, som denne afhandlings udvalgte reklamefilm bliver 

transmitteret igennem dvs. tv og online. Derudover vil det blive belyst, hvilke fordele og ulemper de 

enkelte kanaler kan have.  

3.3.3.1 Offline fundraising 
 
NGOernes offline fundraising foregår oftest som reklamer på TV, reklamer i aviser/trykte medier, 

gadehvervning og via telemarketing. Offline fundraising er den traditionelle form for fundraising. 

TV mediet er et massemedie, hvilket vil sige, at der er tale om én-til-mange kommunikation, og at der 

gennem denne kommunikationsform er mulighed for at ramme en bred befolkningsgruppe. Mediets 

mulighed for lyd, billede og bevægelse giver NGOer gode muligheder for at kommunikere til folks 

følelser og påvirke dem emotionelt (Small & Verrochi 2009: 778). Nogle af de ulemper ved tv mediet, 

der kan påpeges i forhold til fundraising er, at tv giver dårlige muligheder for, at modtageren selv kan 

opsøge mere information uden helt at skifte medie, eller for at man kan se reklamen igen, hvis man 

ønsker det (Andersen og Torp 2004: 104). Fra at man har set reklamen på tv, skal man derudover også 

over på et andet medie for rent faktisk at føre donationen ud i livet. Dette kræver en aktiv handling fra 

forbrugerens side, som hurtigt kan blive glemt i hverdagens travlhed. Det er desuden også let at slukke 

for  tv’et  eller  skifte  kanal,  hvis  man  ikke  ønsker  at  blive  påvirket  af  NGOernes  budskaber.  

3.3.3.2 Online fundraising 
 
Et af de områder inden for NGO fundraising, der de seneste år er braget frem er online fundraising. 

Nogle forskere mener, at online fundraising er den mest effektive form for fundraising for NGOer. Det 

er der ifølge Madianou (2012) flere årsager til. En af grundene er, at NGOerne har mulighed for at 
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komme hurtigt i kontakt med et meget stort publikum. Der er ikke så mange forhindringer, og det er 

en let måde at skabe kontakt på (Madianou 2012: 257). En anden årsag er, at NGOerne har mulighed 

for at fremhæve og sætte fokus på forskellige sager, der måske ellers aldrig var kommet frem i dagens 

lys. Sidst men ikke mindst argumenterer Madianou for, at når forbrugeren sidder online, og bliver 

udsat for NGOernes budskab, så er de kun ét klik fra at kunne donere med deres dankort, og derved 

bliver donation online gjort let tilgængelig (Madianou 2012: 250). Men når NGOerne bruger online 

medier til fundraising, er det bestemt ikke lige meget, hvilke kanaler, de bruger, eller hvordan det 

bliver gjort. NGOernes online fundraising foregår dels på NGOens egen hjemmeside, på andres 

hjemmesider i form af bannere og på de sociale medier. Waters, Burnett, Lamm og Lucas (2009) 

fremhæver særligt brugen af Facebook som værende en rigtig god måde at skabe et forhold til 

forbrugerne og andre interessenter, da det her er muligt at føre en dialog med disse (Waters et al. 

2009: 102). I forhold til NGOerne brug af Facebook er det af afgørende betydning, at NGOerne 

fremstår som værende helt og aldeles gennemsigtige, så de viser, at de ikke har noget at skjule 

(Waters et al. 2009: 103). Ulempen ved brugen af f.eks. Facebook er dog, at folk skal forstå, at det ikke 

er nok at ’like’  en  NGOs  side,  men  at  de rent faktisk skal støtte NGOen økonomisk. For at afhjælpe 

dette, har Facebook for nylig lanceret en støtteknap, der fører brugerne direkte til NGOens 

hjemmeside, hvor det er muligt at indtaste sit bidrag (Strandman-Møller 2014). 

 

3.4 Forbrugerteori 
 

Professionaliseringen af NGO sektoren har også afstedkommet et større fokus på målgrupper og 

segmentering. Med NGOernes relativt begrænsede midler til brug på fundraising taget i betragtning, er 

det for disse særligt vigtigt at kende deres modtagere for at kunne målrette kommunikationens 

budskaber og foretage det korrekte medievalg (Schultz Jørgensen 2008: 87). 

De fleste forskere tilslutter sig, at NGOer først og fremmest må kende deres målgruppe for at kunne 

lave  effektiv  fundraising  kommunikation:  ”Just  like  a  firm  cannot  ”sell  soap”  without  understanding  

how and why people buy soap, the marketers  of  altruistic  causes  cannot  ”sell  brotherhood”  without  

understanding what needs people satisfy by engaging in brotherhood or how people decide to become 

brothers”  (Guy  &  Patton  1989:  28).  Dette understreger dermed vigtigheden for NGOer i at fokusere på 

deres nuværende og potentielle målgrupper.  

For NGOer handler det for det første om, at kende målgruppens karakteristika og vaner, så de har 

mulighed for at målrette deres reklamer, og bruge de medier målgruppen gør brug af. Derudover 
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handler det for NGOerne også om at forstå de mentale beslutningsprocesser, da NGOerne ikke sælger 

et produkt, men snarere en service, som relaterer sig til folks følelser. Det er således vigtigt for 

NGOerne at have viden om, hvad der kan tricke disse beslutningsprocesser, da de derved kan tage 

højde for dette i deres fundraisingmateriale. I det følgende vil der være en kort gennemgang af, hvad 

der kan betegnes som den primære målgruppe for humanitære NGOer. Denne vil blive fulgt af en 

gennemgang af teorien omkring forbrugernes grundlæggende bevæggrunde for at donorer, samt et 

indblik i nyere forskning omkring en ny form for forbruger med nye ønsker og behov, som NGOerne 

skal forholde sig til. 

3.4.1 Den primære målgruppe for humanitære NGOer i Danmark 
 

En persons bevæggrunde for at donere er ofte kulturelt bestemt (Wang & Graddy 2008: 39). Følgende 

afsnit omkring hvem, der oftest donerer til NGOer, vil derfor tage udgangspunkt i en dansk 

undersøgelse lavet på Copenhagen Business School for ISOBRO, indsamlingsorganisationernes 

brancheforening, der undersøgte danskernes forhold til velgørenhed anno 2013. Denne undersøgelse 

finder blandt andet, at der er lidt flere danske kvinder, der donerer til velgørende organisationer end 

mænd (Jensen & Jakobsen 2013: 5). Andre undersøgelser peger her på, at kønnet enten ikke gør en 

forskel eller tilslutter sig den danske undersøgelse i forhold til, at kvinder er mere tilbøjelige til at 

donere end mænd (Wang & Graddy 2008: 31). 

Den danske undersøgelse finder også, at kvinder med høj indkomst og høje uddannelser giver mest, 

mens ufaglærte kvinder og faglærte mænd siger oftest nej til at donere (Jensen og Jakobsen 2013: 5). 

Dette stemmer overens med tidligere undersøgelser, som konsekvent har påpeget, at uddannelse har 

en positiv effekt på at støtte velgørenhed (Wang & Graddy 2008: 31). Dette kan skyldes, at uddannelse 

flytter folk opad i en social hierarki, udvider en persons informationskilder, fremme en persons 

samfundsindsigt samt empati for dem, der har brug for hjælp, og gør folk mere villige til at gøre noget 

for samfundets velværd (Wang & Graddy 2008: 30). 

Geografisk set finder den danske undersøgelse frem til, at det oftest er folk fra Nordjylland og mænd i 

Hovedstaden, der takker nej til at donere, mens det aldersmæssigt er de 35 til 55 årige, der forudser, 

at de fremadrettet vil give mindst (Jensen og Jakobsen 2013: 5). Andre undersøgelser peger her på, at 

alder gør en forskel både på lysten og evnen til at donere, og at ældre mennesker donorer mest, fordi 

de oftest har flest penge at give af (Wang & Graddy 2008: 31). Anden forskning peger desuden på, at 

folk, der i forvejen laver frivilligt arbejde, er mere villige til at give penge til NGOer (Wang & Graddy 

2008: 27-28). Dette skyldes ifølge disse forskere, at folk, der arbejder frivilligt, ofte har sociale 
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karaktertræk, og at det at arbejde frivilligt giver folk en øget eksponering over for og interaktion med 

velgørende organisationer (Wang & Graddy 2008: 30). 

Selvom disse tal og undersøgelser giver en indikation af, hvem i Danmark, der er mest tilbøjelige til at 

donere, findes der ikke en markant og signifikant profil på disse personer. Dette stiller krav til viden og 

indsigt,  om  de  støtter  man  har.  Har  organisationen  en  klar  ”DNA-profil”  på  de  personer,  der  allerede 

donorer til dem, kan det nemlig hjælpe, når der skal hverves nye støtter (Jensen og Jakobsen 2013: 5). 

3.4.2 Medmenneskelige eller selviske grunde til at donere 
 

Folk kan have mange forskellige bevæggrunde for at støtte NGOers arbejde. Guy og Patton peger f.eks. 

på, at mens meget af den menneskelig adfærd kan forklares med økonomisk egeninteresse, synes der 

at ligge et helt separat, dybtliggende sæt af uselviske motiver hos de fleste mennesker, som gør, at det 

enkelte individ føler en indre belønning ved at hjælpe andre uden at få noget igen udover glæden ved 

at hjælpe andre (Guy & Patton 1989: 21). Denne glæde ved at hjælpe andre mennesker er altså den 

største motivationsfaktor hos mange mennesker i forhold til at støtte NGOers arbejde. NGOer bør 

derfor appellere til folks medmenneskelighed, og de bør desuden passe på med at fokusere på 

skattefordele, social accept, og andre eksterne belønninger, da disse faktisk kan hæmme giverlysten 

hos de personer, der er mest motiveret til at hjælpe NGOerne (Guy & Patton 1989: 21). Flere forskere 

peger dog i forhold til dette på, at selvom folk gerne vil hjælpe andre, så er deres intentioner for at 

hjælpe ofte egoistiske eller til gavn for én selv (White & Peloza 2009: 109). Holmes, Miller og Lerner 

(2002) udbygger dette, idet de påpeger, at selvom folk ønsker at hjælpe andre ved at støtte 

velgørende formål, så er de ofte tilbageholdende med at gøre det, medmindre de kan retfærdiggøre 

over for sig selv og andre, at deres adfærd tjener deres egne interesser (White & Peloza 2009: 111). 

NGOer kan i forhold til denne viden om, hvorvidt folk støtter NGOer af medmenneskelige eller selviske 

grunde, overveje hvilke appeller de bruger i deres fundraisingmateriale. Her kan de enten appellere til 

folks selviske grunde til at donere ved at fremhæve fordelene for forbrugeren selv, eller appellere til 

folks medmenneskelighed ved at fremhæve fordelene for andre ved, at forbrugeren donerer (White & 

Peloza 2009: 109). Tidligere forskning omkring velgørenhed, har i forhold til dette påvist, at den 

samfundsmæssige norm er, at en person bør give til NGO af uselviske grunde snarere end på grund af 

egoistiske grunde (White & Peloza 2009: 111). 
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3.4.3 Den nye forbruger 
 
Lawson og Ruderham (2009) mener, at der er mange forbrugere, der før i tiden har valgt at give penge 

til NGOer på grund af følelser af skyld eller pligt, og dermed har set det som en form for aflad. De 

mener dog, at den nye generation af forbrugere i højere grad vil involveres og engageres af NGOerne 

(Lawson & Ruderham 2009: 379). Det kan derfor argumenteres, at de organisationer, der bare tilbyder 

transaktionsbaseret ’please  støt  os  nu’  fundraising  kommunikation,  vil  blive  ladt  i  stikken,  da  

forbrugeren vil føle sig utilfredsstillet (Lawson & Ruderham 2009: 385). For at kunne engagere og 

involvere forbrugeren er det ifølge Lawson og Ruderham vigtigt, at NGOerne indgår i dialog med 

forbrugerene (Lawson og Ruderham 2009: 379). I denne kommunikation med forbrugeren, og i 

NGOernes kommunikation generelt, anbefales det, at NGOerne til at bruge et helt nyt sprog. I dette 

sprog  skal  de  fokusere  på  ord  og  fraser  så  som  ’at  tage  del  af’,  ’være  en  del  af’  og  ikke  bare  ’give’  

(Lawson & Ruderham 2009: 381).  

3.5 Udformningen af NGOernes fundraising kommunikation 
 

På baggrund af ovenstående gennemgang af konteksten vil afhandlingens teoriafsnit fortsætte med en 

gennemgang af teorien inden for NGO orienteret markedskommunikation, og hvordan denne påvirker 

udformningen af NGOernes reklamefilm. Denne del af teoriafsnittet vil således indeholde tidligere 

forskning omkring, hvordan NGOer skal bruge branding i deres fundraising aktiviteter, hvilke filmiske 

virkemidler NGOerne skal bruge, samt hvordan de kan forsøge at lede modtagerens beslutningsproces 

for at få denne til at donere. På baggrund af den nuværende forskning på området, vil der blive 

sammensat en model for hvilke faktorer, der er essentielle for NGOerne at fokusere på, når de skal 

udforme deres reklamefilm, hvis de ønsker at rekruttere nye donorer.  

3.5.1 Udformning med henblik på differentiering og at skabe tillid til afsender 
 
I forhold til den nævnte professionalisering NGOerne har været igennem, betegner NGOerne nu dem 

selv som brands. Et brand kan defineres  som:  ”a name, term, sign, symbol or design, or a combination 

of these, intended to identify the goods or services of one seller or group of sellers, and to differentiate 

them from those of a competitor”  (Pelsmacker,  Geuens  &  Van  de  Bergh 2001: 51). Branding kan altså 

hos NGOerne blandt andet benyttes til at synliggøre, hvad der differentierer dem fra de andre NGOer, 

og på den måde være med til at sikre deres eksistensgrundlag. 
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I forhold til udformningen af fundraising kommunikation er der mange forskere, der påpeger 

vigtigheden af, at NGOerne herigennem fokuserer på branding af selve organisationen. Når folk skal 

vælge, om de vil donere penge til et velgørende formål, peger flere forskere på den private forbrugers 

opfattelse af selve NGOen som værende afgørende for, om de vælger én NGO frem for en anden. 

Denne opfattelse er også, hvad der kan beskrives som NGOens brand image (Stride & Lee 2007: 109). 

Uden et favorabelt brand image, er det usandsynligt, at en NGO kan få forbrugernes støtte (Hau et al. 

2009: 219). Et brand image udvikler sig som følge af den kontakt, som forbrugerne har med brandet og 

er særlig vigtig i forhold til den symbolske værdi af brandet, som ofte er afgørende for forbrugernes 

præferencer (Faircloth 2005: 3; Venable, Rose, Bush & Gilbert 2005: 298). Dette skyldes blandt andet, 

at NGOer primært er serviceorganisationer. Der er altså hos de fleste NGOer ikke nogen direkte 

forbindelse  mellem  ”køber”  (donoren)  og  den  person,  som  får  glæde  af  NGOens  produkt eller service 

(de nødlidende). På grund af dette får forbrugeren ikke nogen form for direkte feedback, hvilket ellers 

ville ske på det kommercielle marked ved køb at et produkt, som man vil kunne vurdere, hvorvidt lever 

op til den standard, man forventede (Laidler-Kylander, Quelch & Simonin 2007: 260). Det kan dermed 

argumenteres, at det for NGOerne er vigtigt, at de gennem deres fundraising kommunikation formår 

at opbygge den tillid hos forbrugerne, som er nødvendig for, at forbrugerne tror på NGOens evne til at 

udføre sin mission med succes. Andreasen, Goodstein og Wilson (2005) og Long & Chiagouris (2006) 

deler dette syn, idet de mener, at tillid til NGOen er en stor og ofte altafgørende faktor i NGO 

fundraising (Andreasen et al. 2005: 63; Long & Chiagouris 2006: 240).   

Men hvordan får NGOerne skabt denne tillid? Flere teoretikere peger her på, at NGOerne for at opnå 

forbrugernes tillid og for samtidig at differentiere sig fra konkurrenterne bør brande sig selv gennem 

kommunikation af deres mission og vision (Laidler-Kylander et al. 2007; Griffiths 2005; Saxton 2005), 

deres værdier (Stride & Lee 2007; Stebbins & Hartman 2013; Bennett & Gabriel 2000), samt deres 

resultater (Csaba 2005; Ritchie, Swami & Weinberg 1998; Saxton 2005). I det følgende vil vi redegøre 

for hver af disse faktorer. 

3.5.1.1 Kommunikations af NGOens mission og vision 
 
Et vigtigt aspekt ved kommunikationen af NGO brandet er, at kommunikationen skal reflektere 

NGOens mission, hvilket vil sige organisationens kortsigtede mål (Griffiths 2005: 131). Dette skyldes, at 

alle NGOer er drevet af deres mission, fordi denne udgør deres eksistensgrundlag. Ifølge Griffiths er 

NGOer ikke automatisk sikret en ret til at eksistere. Ligesom med de kommercielle virksomheder, skal 

NGOer kunne retfærdiggøre deres eksistensgrundlag, hvilket kan ske gennem missionen (Griffiths 
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2005: 131). Laidler-Kylander et al. udtrykker deres enighed i dette, idet de definerer et succesfuldt 

brand som et, der reflekterer og kommunikerer NGOens mission klart og tydeligt (Laidler-Kylander et 

al. 2007: 259-260). Det påpeges dog også, at der er en mulig faldgrube i forhold til NGOernes mission, 

nemlig at NGOerne ofte har for brede og ophøjede missioner, der kan tilskynde en utilsigtet udvidelse 

af missionen og en uklar brand positionering. Dette kan resultere i, at brandet udvandes, og der skabes 

forvirring omkring NGOens eksistensgrundlag (Laidler-Kylander et al.  2007: 262). Det er derfor vigtigt, 

at NGOen har en klar mission, og at den kommunikerer denne gennem dens fundraising. 

Ud over at kommunikere missionen påpeger Saxton derudover behovet for at kommunikere 

NGOens vision, som er organisationens langsigtede mål. Denne er essensen af organisations 

overbevisning og tager afsæt i, hvordan verden burde være (Saxton 2005: 6). De fleste NGOer har en 

vision, men denne er ofte mangelfuld eller formuleret på en mindre overbevisende måde. Visionen bør 

dog være en integreret del af det at kommunikere omkring brandet i NGOernes fundraising 

kommunikation (Saxton 2005: 6). 

3.5.1.2 Kommunikation af NGOens værdier 
 
Flere forskere peger i forlængelse af dette på, at værdier også udgør en vigtig del af NGOernes 

eksistensgrundlag, da de giver legitimitet til, hvorfor NGOen overhovedet bør eksistere (Stride & Lee 

2007: 108). Det er derfor også vigtigt, at NGOerne i deres fundraising har fokus på disse. Stride og Lee 

mener, at for at en organisation kan arbejde hen imod et bestemt velgørende formål, der er til gavn 

for samfundet, skal den arbejde ud fra et værdisæt, der både støtter og driver NGOens arbejde. Dette 

indebærer, at værdierne ikke er valgfrie eller til forhandling, men at de er en integreret del af 

organisationen selv (Stride & Lee 2007: 110). 

Det er dog ifølge Stebbins og Hartman ikke lige meget, hvilke værdier NGOerne associeres med. 

Selvom de fleste humanitære NGOer nok gerne vil fremstå  som  ’hjælpsomme’,  ’omsorgsfulde’  og  

’medfølende’,  er  disse  alle  næstekærlige  karaktertræk,  som  karakteriserer næsten alle humanitære 

organisationer. Ifølge Stebbins og Hartman er det netop ikke disse værdier, som en NGO skal slå på i 

forhold til deres brand, da disse er for generiske og ikke vil skille dem ud fra mængden i forbrugernes 

øjne (Stebbins & Hartman 2013: 213-214). Bennett og Gabriel mener i forhold til dette, at det er yderst 

vigtigt, at NGOerne fremstår som værende medfølende, empatiske og ikke-politiske, så forbrugerne får 

tillid til NGOen og får lyst til at donere (Bennett & Gabriel 2000: 80). På trods af uenigheder blandt 

forskerne omkring, hvilke værdier NGOerne skal brande sig på, så synes der at være bred enighed om, 
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at NGOerne på nuværende tidspunkt ikke udnytter det potentiale, der ligger for dem i forhold til at 

brande sig på værdier (Stride & Lee 2007: 111). 

3.5.1.3 Kommunikations af NGOens resultater 
 

Ifølge Csaba er NGOers evne til at redegøre for deres resultater afgørende for at tiltrække, fastholde 

og opfylde forventningerne hos deres donorer (Csaba 2005: 133). Dette skyldes ifølge Ritchie et al., at 

donorer og andre, der bidrager med ressourcer til NGOen, ønsker at vide, at de penge, de har doneret, 

vil gå til de planlagte formål. De ønsker desuden at føle, at NGOen vil anvende disse ressourcer 

effektivt med henblik på at udføre deres overordnede mission (Ritchie et al. 1998: 32). Saxton støtter 

dette, idet han argumentere for, at for de fleste forbrugere, der gerne vil støtte en god sag, vil det at 

finde en organisation, der gør en reel forskel, være altafgørende (Saxton 2005: 6). Når NGOer skal 

kommunikere styrken ved deres brand, er det derfor vigtigt, at de sørger for at demonstrere deres 

evne til at levere de resultater, som de har lovet forbrugerne (Saxton 2005: 6). Ved at kommunikere 

resultater i deres fundraising kan NGOen samtidig gendrive donorernes bekymring om, at NGOerne er 

ineffektive i deres arbejde (jf. s. 25).  

 

På baggrund af ovenstående blev vores horisont betydeligt udvidet, da der her blev afsløret faktorer, 

der kan hjælpe NGOer med at tiltrække donorer. Disse faktorer var ved afhandlingens start ikke en del 

af vores horisont. Ud fra denne udvidelse af vores horisont vil vi i analysen undersøge, om SOS, MSF og 

BF i deres fundraising gør brug af at brande deres organisation gennem deres mission og vision, 

værdier og resultater. I forlængelse heraf vil vi i fokusgruppeinterviewene spørge deltagerne ind til 

deres opfattelse af disse brands på baggrund af reklamefilmene. Opnår de at differentiere sig selv fra 

deres konkurrenter og samtidig skabe den tillid, som ifølge teorien er essentiel i forhold til at kunne 

tiltrække donorer? 

3.5.2 Udformning med henblik på filmiske virkemidler 
 

I forhold til udformningen af NGOernes reklamefilm er det vigtigt at kigge på brugen af billeder - 

herunder om disse er negative eller positive, information, historiefortælling samt appeller. Dette 

skyldes, at alle disse faktorer, ifølge forskerne inden for NGO markedskommunikation, er medvirkende 

til, om NGOerne formår at påvirke forbrugerne til at donere. 
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3.5.2.1 Brugen af billeder 
 
I forhold til NGOernes fundraising kommunikation er et af de presserende spørgsmål, hvorvidt der skal 

bruges billeder eller film i denne kommunikation. Dette skyldes spørgsmålet om, hvorvidt billeder og 

film er en givende måde at få folk til at donere, eller om det netop kan være det, der afskrækker dem 

fra at donere til NGOerne? 

Nogle af de forskere, der argumenterer for, at NGOer ikke skal bruge billeder eller film i deres 

fundraisingmateriale er de amerikanske forskere Dyck og Coldevin (1992). Disse forskere har 

undersøgt, hvor mange, der vælger at respondere på et brev, hvor der ikke er noget billede på, og hvor 

mange, der vælger at respondere på et brev, hvor der er et billede på. De fandt her, at der både var 

større respons og flere donationer fra dem, hvor der ikke var inkluderet et billede i materialet. Ud fra 

denne undersøgelse mener de ikke, at NGOer skal benytte sig af billeder og film i deres forsøg på at få 

nye donerer (Dyck & Coldevin 1992: 576). 

Der er dog også en del forskere, der har et helt andet syn på NGOers brug af billeder og film, og direkte 

anbefaler NGOer at gøre brug af dette. Et af argumenterne for brugen af billeder og film er, at billeder 

og film er et af de stærkeste virkemidler, en NGO kan bruge for at påvirke folk, og få folk til at føle 

noget. Billeder og film kan dermed være afgørende for, om en potentiel doner vælger at støtte (Small 

& Verrochi 2009: 778). Nogle af de forskere, der mener, at billeder er en indflydelsesrig faktor, er 

Radley  og  Kennedy  (1997):  ”Photography is more than a medium: it is a way of making known, and 

indeed  of  shaping,  the  observer  og  the  image” (Radley & Kennedy 1997: 437, 18). 

Et andet argument for brugen er billeder, der ofte bliver brugt er, at billeder er gode til at skabe 

opmærksomhed, og jo mere levende billederne er, jo mere opmærksomhed vil de få (Perrine & 

Heather 2000: 552). Man kan dog her sætte spørgsmålstegn ved om, hvorvidt denne opmærksomhed 

altid giver det resultat, man rent faktisk ønsker? (Thornton, Kirchner og Jacobs 1991: 572). Det er 

nemlig ikke alle billeder eller film, der bliver modtaget af forbrugeren på præcis den måde NGOen 

ønsker. Billeder kan give bagslag, da de også kan skabe en opmærksomhed, der hverken er givende 

eller ønskværdig for NGOen (Perrine & Heather 2000: 552; Dyke & Coldevin 1992: 573). Der er nemlig 

en fare for at folk, der ser et billede eller en reklamefilm fra en NGO kan få på fornemmelsen, at 

NGOen prøver at manipulere dem til at donere penge, og det vil de opleve som ubehageligt. For at 

genoprette en følelse af ’freedom  of  action’  vil  de  vælge  ikke  at  donere  penge  til  NGOen.  I  disse  

tilfælde er opmærksomheden gennem billeder bestemt ikke givende for NGOen (Perrine & Heather 

2000: 552). 
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På baggrund af ovenstående kan det argumenteres, at det er yderst vigtigt, at man som NGO 

gennemtænker valget af de billeder, man gør brug af i sin reklame. Hvis ikke man gør det, så vil 

reklamen ikke give det resultat, man påtænker, og i værste fald kan reklamen skade NGOens image, da 

forbrugeren kan miste tillid til brandet og vælge aldrig at donere. Netop derfor er det vigtigt for 

NGOerne at vide, hvilke knapper de trykker på i udformningen af deres reklamefilm. 

3.5.2.2 Brugen af positive og negative billeder 
 
I forhold til brugen af billeder i reklamefilm, er et af de mest omdiskuterede emner, hvorvidt billedet 

skal udtrykke en positiv eller negativ stemning. I det følgende vil brugen af positive og negative billeder 

i NGOers fundraising reklamefilm blive diskuteret med udgangspunkt i forskellige forskeres holdninger. 

Vi er her opmærksomme på, og tilslutter os Dogras tankegang, når hun skriver, at det er vigtigt at vide 

og skelne imellem, at der ikke kun er negative og positive billeder og budskaber – alt ligger nærmest 

ind i mellem. Der er magtbalancer, skjulte nuancer og komplekse ideologier udtrykt i alle billeder 

(Dogra  2007:  166).  Men  for  overskuelighedens  skyld  opererer  vi  med  begreberne  ’positive’  og  

’negative’  billeder. 

3.5.2.2.1 Positive billeder 
 
NGO fundraising kommunikation var indtil  1980’erne  hovedsageligt  kendetegnet ved negative billeder 

og budskaber (Dogra 2007: 162). Nogle forskere mener dog, at denne negative form for billeder ikke er 

gavnlige, hvis NGOerne ønsker at få folk til at donere, og at NGOer derimod bør bruge positive billeder 

i deres kommunikation (Dyke & Coldevin 1992; Dogra 2007). Der argumenteres her for, at hvis folk 

bliver mødt af negative billeder, så kan de enten føle skyld eller frygt, hvilket vil føre til en følelse af 

ubehag. Folk ønsker ikke at føle dette ubehag, og brugen af negative billeder vil derfor ikke føre til 

donationer. Dyke og Coldevin (1992) er nogle af de forskere, der støtter disse argumenter, og de gør 

rede for, hvad de  kalder  et  ’pleasure  princip’.  Dette  princip betyder, at folk hellere vil føle velbehag og 

glæde end ubehag, og at det netop er disse positive følelser, der kan få folk til at donere (Dyke & 

Coldevin 1992: 577). Derudover mener disse forskere også, at et positivt billede kan gøre, at folk får en 

positiv oplevelse, de derefter vil associere med produktet eller brandet, hvilket kan være yderst 

gavnligt for en NGOs brand image (Dyke & Coldevin 1992: 574). 

En anden grund til, at det bliver anbefalet NGOerne at bruge positive billeder, er grundet frygten for, 

at  forbrugeren  oplever  ’aid  fatigue’  ved  synet  af  negative  billeder.  Der  argumenteres  her  for,  at  folk  er  

blevet overvældet af negative billeder i NGOernes fundraising, og at forbrugerne er kommet til det 
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punkt, hvor de ikke længere kan tage det hele ind, og de kan derfor ikke overskue budskabet i NGO 

reklamerne. Det er blevet for meget, og de er blevet trætte af det negative budskab, hvor man ser 

lidelser  og  fattigdom.  NGOer  bør  derfor  tage  ’aid  fatigue’  alvorligt,  da  det netop kan være dette, der 

gør, at forbrugeren ikke vil donere (Dyke & Coldevin 1992: 573). 

Da der kan være stor forskel på at skabe opmærksomhed ved et billede, og så til rent faktisk at få folk 

til at donere penge til en NGO, tester Dyke og Coldevin, om det er positive eller negative billeder, der 

får folk til at donere (Dyke & Coldevin 1992: 572). Ifølge deres test er der både størst reaktion 

(response-rate) såvel som højere donationer ved brug af positive end ved brug af negative billeder 

(Dyke & Coldevin 1992: 576). Dyke og Coldevin forklarer denne tendens med, at folk ikke ønsker at føle 

sig hjælpeløse. Når de ser negative billeder fra f.eks. Afrika, så kan de opleve en følelse af 

hjælpeløshed, og det er netop dette, der gør, at de vælger ikke at donere (Dyke & Coldevin 1992: 578). 

Ud fra denne undersøgelse ville en klar anbefaling til en NGO være, at de skal bruge positive billeder i 

deres fundraisingmateriale, hvis de ønsker at tiltrække donorer. 

En anden forsker, der mener, at positive billeder kan være brugbare for NGOer er Dogra (2007). Hun 

mener nemlig, at en af NGOernes roller er at vise verden, som den bør være, og hvor vi gerne vil have 

den hen, og her mener hun, at NGOerne bør gøre brug af netop positive billeder (Dogra 2007: 169). 

3.5.2.2.2 Negative billeder 
 
Der er dog flest forskere, der mener, at NGOer vil kunne tiltrække donorer ved at bruge negative 

billeder (Merchant, Ford & Sargeant 2009; Small & Verrochi 2009; Chang & Lee 2009). Dette skyldes, at 

folk ved mødet med negative billeder vil føle ubehag. Når de føler dette ubehag, så vil de prøve at 

komme af med denne følelse og skabe en indre balance. Dette kan de netop gøre ved at donere penge 

til NGOen (Merchant et al. 2009: 757). Her er det vigtigt, at den følelse NGOerne skal prøve at ramme 

er sympati – altså en følelse af velvilje imod et andet menneske (Loewenstein & Small 2007: 113). Hvis 

forbrugeren først får sympati for den, de ser på et billede eller i en film, kan dette lede til donation. 

Derudover er det essentielt, at NGOerne bruger ’rigtige’ mennesker i deres reklamer, da et af de mest 

brugbare værktøjer til at vække sympati er folks ansigter. Med et ansigt har man nemlig mulighed for 

at udtrykke mange forskellige følelser non-verbalt (Small & Verrochi 2009: 778). Derved kan der opstå 

’emotional  contaigon’,  hvilket  betyder,  at  når  folk  ser  et  billede  af  en  særlig  følelse,  så  smitter  den  

følelse til dem. Det vil sige, at billeder af folk, der er glade, gør folk glade, og billeder af folk, der er 

kede af det, vil gøre folk kede af det (Small og Verrochi 2009: 778). Når folk oplever, at de bliver kede 

af det, så vil de prøve at gøre noget ved det, og derfor donere. 
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En anden årsag til at negative billeder bliver anbefalet i NGOernes fundraising er fordi, disse er mere 

opmærksomhedskrævende og mere overbevisende, når NGOer ønsker at overtale folk til at donere. 

Der kan være to grunde til dette. Det kan enten være, fordi folk ikke forventer et negativt budskab, og 

når de pludselig støder på det, så vil deres opmærksomhed blive fanget. Den anden grund er, at 

negative budskaber kan gøre, at folk som tidligere nævnt begynder at føle ubehag. Når de føler 

ubehag, vil de lede efter mere information, og de vil derfor agere efter hensigten (Chang & Lee 2009: 

2913). Det skal dog her påpeges, at der også kan være et stort problem ved at bruge negative billeder. 

Problemet med negative billeder kan være, at hvis en forbruger f.eks. ser et billede af et sygt barn fra 

Afrika, så vil de med det samme begynde at tro, at billedet bliver vist, fordi NGOen ønsker penge. De 

kan derfor føle sig manipuleret.  For  at  beholde  følelsen  af  ’freedom  of  action’  kan  det  ske,  at  

modtageren vælger ikke at donere, og det skal NGOerne være opmærksom på (Chang & Lee 2009: 

2914). 

3.5.2.3 Information 
 
Hvor meget information forskerne mener, det er gavnligt for NGOerne at inkludere i deres 

kommunikation, hvis de ønsker, at folk skal donere, er meget forskellig. Nogle argumenterer for, at det 

er vigtigt, at man ikke præsenterer for meget information for forbrugeren. For hvis man ønsker, at de 

skal føle noget (enten positivt eller negativt), er det vigtigt, at følelserne ikke bliver præsenteret med 

for meget information. Hvis der er for meget information, så vil forbrugeren begynde at koncentrere 

sig om dette i stedet for at føle, og det kan ødelægge det følelsesmæssige resultat billedet ellers ville 

have resulteret i. Det skal her ikke forstås som om, at information ikke kan lede til f.eks. sympati, men 

NGOerne bør være yderst påpasselige med mængden af information, de præsenterer i deres 

reklamefilm (Small & Verrochi 2009: 778).  

Man kan dog argumentere, at det ovenstående udtrykker en yderst forenklet og et meget simplificeret 

syn på mennesket og vores evne til at indtage information, og det er da bestemt heller ikke alle 

forskere, der deler dette syn på det menneskelige informationsbehov. Flere forskere argumenterer for, 

at det er vigtigt at inkludere information om den eller de nødlidende, hvis man ønsker, at forbrugerne 

skal donere (Hibbert, Smith, Davies & Ireland 2007: 723). Der er nemlig en stærk kohærens imellem 

informationsniveau og donationsvillighed ved katastrofer (Zagefka, Noor & Brown 2013: 642). Jo mere 

forbrugerne ved, om det område katastrofen sker samt de nødlidende, desto mere øges 

sandsynligheden for, at forbrugerne vil donere (Zagefka et al. 2013: 646). Så jo mere NGOerne kan 

informere om ofrene samt det område, hvor katastrofen sker des bedre (Zagefka et al. 2013: 659).  
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En sidste vigtig pointe i forhold til præsentation af information er, at der skal være kohærens i 

beskeden. Det vil sige, at billedet og informationen skal hænge sammen (Chang og Lee 2009: 2928). 

Hvis ikke, at der er kohærens, så vil kommunikationen ikke kunne overtale forbrugerne til at donere 

(Ein-Gar & Levonton 2012:198). 

3.5.2.4 Historiefortælling 
 
Ifølge Merchant og Ford (2010) spiller opbygningen af en reklamefilm en stor rolle, hvis forbrugeren 

skal overtales til at donere. De fokuserer på historiefortælling, da de mener, at historiefortælling spiller 

en vigtig rolle, når folk skal forstå omverdenen og deres sociale relationer. Dette skyldes, at det er 

lettere for folk at omdanne historier til viden, end det er for dem at omdanne data og fakta til viden. 

Historiefortællinger kan være et yderst nyttigt redskab for NGOer, når de skal få forbrugerne til at 

donere penge, og råder derfor NGOerne til at gøre brug af historiefortælling i deres reklamefilm 

(Merchant & Ford 2010: 756).   

I forhold til opbygningen af historien i reklamer, så anbefales det, at der er en form for konflikt. Det er 

her vigtigt, at det er en konflikt, det er muligt at løse. Derudover er det også vigtigt, at der er en 

lykkelig slutning. Denne lykkelige slutning skal være betinget af, at forbrugeren donerer (Merchant & 

Ford 2010: 754). Derved sagt, at hvis reklamefilmen overhovedet skal have en effekt, skal der altså 

være en løsningsmulighed i historien (Merchant & Ford 2010: 757). Mange kommercielle 

virksomheder bruger denne opbygning af deres reklamefilm, og grunden til dette er, at den er designet 

til at få forbrugeren igennem forskellige følelsesmæssige stadier, der skal lede til en donation – eller 

inden for den kommercielle sektor til et køb (Merchant & Ford 2010: 754). Den foreslåede konflikt er 

nemlig designet til at give forbrugeren en følelse af ubehag. Når forbrugeren oplever denne følelse, vil 

denne prøve at komme af med følelsen igen. Det er derfor vigtigt, at enhver historie slutter af med et 

konkluderende øjeblik, hvor forbrugeren får muligheden for at gør noget ved ubehaget, og netop 

derfor foreslås donation (Merchant & Ford 2010: 756). 

3.5.2.5 Appeller 
 
I forhold til appeller findes der overordnet tre appelformer, som kan benyttes i forhold til at 

kommunikere et budskab på den mest overbevisende måde. Overbevisning skabes således dels 

gennem ethos, som er appellen, der omhandler afsenderens karakter; pathos, der omhandler appellen 

til modtagerens følelser; og logos, der omhandler appellen til modtagerens fornuft og rationelle 

argumenter (Aristoteles 1991: 34-35).  



 41 

Hibbert et al. (2007) har undersøgt, hvilke appelformer, der kan få forbrugeren til at donere. Deres 

undersøgelser, der bygger på Lord (1994) viser, at positive appeller giver størst resultat i forhold til 

meninger og tro, men negative beskeder og pathos appeller har større effekt, når der skal kaldes til 

handling så som donationer (Hibbert et al. 2007: 738). Hvis man skal have folk til at åbne deres punge, 

så bør NGOer altså f.eks. benytte sig af skyldappeller (Hibbert et al. 2007: 723). Chok-, frygt- og 

skyldappeller er eksempler på pathos appeller, der er mere og mere brugt i NGO kommunikation, og 

særligt skyldappeller kan være givende for NGOer at trække på (Hibbert et al. 2007: 723). Grunden til 

dette er, at når folk bliver mødt af et billede eller en reklamefilm, hvor der blive trukket på 

skyldappeller, så vil personen føle skyld. Der er dog en tærskel for, hvor meget skyld folk kan holde til 

at føle. Når de når over denne tærskel, så vil de prøve at reducere skylden, og de vil derfor donere 

penge til NGOen for at reducere skyldfølelsen. 

 

På baggrund af ovenstående blev vores horisont igen udvidet. Dette skyldes, at der igennem den 

teoretiske diskussion, på baggrund af forskernes anbefalinger, viste sig formninger af faktorer, der kan 

have afgørende betydning for, om en forbruger vælger at donere. På baggrund af denne udvidelse af 

vores horisont vil vi i vores analyse derfor også undersøge, hvordan og om SOS, MSF og BF i deres 

fundraising gør brug af de ovenstående filmiske virkemidler. Det ovenstående har ydermere fordret til 

spørgsmål til fokusgrupperne, idet vi også vil undersøge, hvilken effekt disse filmiske virkemidler har 

på disse.  

 

I det følgende vil der være en gennemgang af forskningen omkring udformningen af reklamefilmene 

på baggrund af modtagerens beslutningsproces.  

3.5.3 Udformning på baggrund af modtagerens beslutningsproces 
 

Et forskerpar, der også beskæftiger sig med udformningen af NGOernes fundraising kommunikation, er 

Guy og Patton (1989). De påpeger, at selvom mange mennesker har en stærk motivation til at hjælpe 

andre, så har forskere inden for forbrugeradfærd dog længe erkendt, at motivation først omsættes til 

adfærd, når den enkelte har gennemført en beslutningsproces, der fører til denne adfærd (Guy & 

Patton 1989: 22). Undersøgelser foretaget af socialpsykologer har identificeret en grundlæggende 

beslutningsproces, der har afgørende betydning for den hjælpende adfærd. 

På baggrund af denne beslutningsproces er det derfor vigtigt for NGOerne, at de gennem deres 

fundraising tager modtageren i hånden gennem hele beslutningsprocessen og giver svar på de 
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spørgsmål, denne måske sidder inde med (Guy & Patton 1989: 26). Her er der især fem parametre, 

som det er vigtigt for NGOerne at forholde sig til i forhold til deres fundraising kommunikation. Disse 

er: at kommunikationen skal kunne tilfredsstille et behov hos modtageren, vise modtageren at der er 

et behov for hjælp, indgyde et personligt ansvar hos modtageren, vise modtageren at støtten gør en 

forskel og fjerne potentielle kommunikationsbarrierer. Disse parametre har altså modtageren i fokus 

for kommunikationen. I det følgende vil vi gøre rede for, hvad disse parametre indebærer for 

udformningen af NGOernes fundraising. 

3.5.3.1 Tilfredsstille et behov hos modtageren 
 
Tilfredsstillelse af et behov er som sådan meget individuelt, men for de fleste forbrugere er det 

vigtigste i forhold til at donere penge til en humanitær NGO dog, at de derigennem får mulighed for at 

hjælpe nogle mennesker, der er i en værre situation end dem selv (Guy & Patton 1989: 26). Det er 

derfor vigtigt for NGOerne at vise forbrugerne, at de fleste af de penge de donerer rent faktisk går til 

de nødlidte og ikke bare til NGOen selv. Dette kræver en åben og gennemsigtig form for 

kommunikation f.eks. i form af eksempler på virkelige hændelser, historiske data eller NGOens 

omdømme i forhold til at gøre en reel forskel (Guy & Patton 1989: 28). 

3.5.3.2 Vise modtageren at der er et behov for hjælp 
 
En anden ting, som NGOerne fundraising skal kunne, er at skabe opmærksomhed omkring, at der er et 

behov for hjælp. For at kunne tage et aktivt valg om at hjælpe bliver forbrugerne nødt til at vide, at der 

er et behov for hjælp. NGOerne bliver dermed nødt til at skabe opmærksom omkring dette behov. 

Dette kan for eksempel gøres gennem massemedierne, som kan fremhæve karakteren af behovet og 

de konsekvenser, som det sandsynligt vil få og på samme tid ramme den brede befolkning.  

3.5.3.3 Indgyde et personligt ansvar hos modtageren 
 
NGOernes fundraising kommunikation skal derudover også kunne indgyde en følelse af personligt 

ansvar hos forbrugeren. For at få forbrugerne til at donere er det nødvendigt for NGOerne at vise den 

enkelte forbruger, at lige netop han eller hun har et personligt ansvar i forhold til at hjælpe. Mange 

undersøgelser peger her på, at dette bedst gøres ved at få forbrugeren til at føle sig unik, hvilket bedst 

gøres gennem den personlige kontakt (Guy & Patton 1989: 26). I modsætning til dette kan 

massemediernes meget upersonlige format dermed være skyld i, at effektiviteten af den direkte appel 
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til forbrugeren svækkes, fordi forbrugeren ikke føler sig unik og dermed måske heller ikke føler, at lige 

præcis de behøver at tage et ansvar og handle (Guy & Patton 1989: 26). 

3.5.3.4 Vise modtageren at støtten gør en forskel 
 
En fjerde ting, som NGO fundraising kommunikationen skal kunne, er at demonstrere over for 

forbrugerne, at de personligt har mulighed for at gøre en forskel, og at deres hjælp faktisk vil gøre en 

reel forskel for de nødlidende (Guy & Patton 1989: 27).  

3.5.3.5 Fjerne potentielle kommunikationsbarrierer 
 
Afslutningsvis skal NGOerne fjerne potentielle kommunikationsbarrierer, som måtte opstå i 

beslutningsprocessen. Selvom en forbruger er klar over, at der er et behov for hjælp, føler sig 

personligt ansvarlig, og endda føler at vedkommendes støtte vil gøre en forskel, kan det stadig ske, at 

personen ikke ender med at donere på grund af besværet med at få det gjort (Guy & Patton 1989: 28). 

NGOerne bliver derfor nødt til at gøre det så enkelt som muligt for forbrugerne at donere eller få svar 

på eventuelle spørgsmål. Teknologien i dag gør for eksempel, at det er muligt at støtte via SMS, men 

det er måske ikke alle ældre mennesker, som kan benytte sig af dette. Det er derfor vigtigt, at 

NGOerne tænker på alle i deres målgruppens tekniske formåen, således at alle får mulighed for gøre 

tanke til handling. 

 

På baggrund af ovenstående blev vores horisont yderligere udvidet, idet vi fik ny viden omkring de 

mentale processer i modtageren, som NGOerne skal tage højde for. I vores analyse vil vi derfor 

undersøge, om SOS, MSF og BF i deres fundraising hjælper forbrugeren igennem dennes 

beslutningsproces ved at vise, at modtageren ved at støtte organisationen får tilfredsstillet et behov, 

at der er et behov for hjælp, viser at modtageren har et personligt ansvar, viser modtageren at støtten 

gør en forskel og fjerner potentielle kommunikationsbarrierer.  

 

3.6 Kildekritik 
 

Vi har i ovenstående teoriafsnit redegjort for en stor del af de teorier og den forskning, der findes 

inden for området omkring NGOer. Alle disse teorier stammer dog fra udlandet og som oftest fra 

enten England eller USA, hvor man har forsket inden for NGO feltet i mange år. Forskningen tager 

derfor afsæt i en anden kulturel kontekst end den danske, og da en stor del af dét at kommunikerer, 



 44 

som før nævnt, handler om konteksten, kan der her stilles spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er 

muligt at bruge disse teorier i en dansk kontekst. Dette vil vi derfor teste i analysen af de tre 

reklamefilm.  

Derudover kan det argumenteres, at de faktorer, der påvirker den enkelte forbruger i forhold til at 

donere, er individuelt betinget, og de er også betinget af andre faktorer end dem, der er medtaget i 

ovenstående gennemgang af teori. Den udvalgte forskning i forhold til, hvad der kan få folk til donere, 

vil dermed aldrig blive fuldt ud dækkende for, hvad der kan påvirke forbrugeren i forhold til at donere, 

og dermed aldrig kunne repræsentere en endelig sandhed. Med henvisning til afhandlingens 

videnskabsteoretiske afsæt er det dog heller ikke formålet med denne afhandling at finde en endelig 

sandhed. Vi vil derfor argumentere for, at vi på baggrund af den ovenstående forskning stadig vil 

kunne bruge denne i forhold til at finde tenderser og effekt i NGOernes reklamefilm.  

 

3.7 Hermeneutisk opsamling og model 
 

Igennem hele den ovenstående gennemgang af forskningen inden for den NGO orienteret 

markedskommunikation blev vores horisont sat i bevægelse og blev betydeligt udvidet. Som nævnt 

løbende i gennemgangen så har dette både givet os en kontekst såvel som mulighed for at stille 

relevante spørgsmål til empirien med henblik på at afsløre tendenser og effekt.  

Gennemgangen har også givet os en anden ting: dele. Alle de ovenstående faktorer er dele af den 

samlede helhed, der i denne afhandling kan kaldes teorien inden for NGO markedskommunikation. 

Det kan her argumenteres, at det er mærkværdigt, at forskere på NGO-området ikke på et tidligere 

tidspunkt har samlet disse dele, idet det kan argumenteres, at ingen af de ovenstående dele alene kan 

eller vil kunne få forbrugeren til at vælge at donere til en given NGO. De vil derimod være betinget af 

helheden, hvilket de også giver mening til, og kun derigennem vil de kunne skabe en effekt (jf. s. 9). 

For at skabe en helhed ud fra den horisont og forforståelse vi på nuværende tidspunkt opererer med, 

har vi valgt at producere en model med de faktorer, der blev synliggjort i ovenstående gennemgang af 

NGO forskningen. Vi vil i analysen gennemgå alle delene i modellen for igen at skabe et samlet billede 

af både tendenserne og effekten.  
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Kapital 4: Analyse 
 

4.1 Præsentation af case NGOerne  
 
Nedenstående præsentationer af de NGOer, der er valgt som case eksempler i denne afhandling, 

bygger dels på interviews med repræsentanter fra de pågældende NGOer og dels på information fra 

de pågældende NGOers hjemmesider. Disse præsentationer er med til at vise konteksten omkring de 

tre reklamefilm, som efterfølgende bliver analyseret.   

 

4.1.1 SOS Børnebyerne  
 
SOS Børnebyerne Danmark (herfra refereret til som SOS) er medlem af paraplyorganisationen SOS 

Kinderdorf International, der har hovedsæde i Østrig. SOS Kinderdorf International koordinerer 

hjælpen og indsatsen i de 133 lande, hvor SOS arbejder (SOS 2014). Organisation arbejder ud fra 

følgende  mission:  ’SOS Børnebyerne arbejder for at give forældreløse og udsatte børn en tryg 

barndom - med en familie, et kærligt hjem og en uddannelse. Vi giver børnene et fundament, de kan 

bygge deres egen fremtid på’  (SOS 2014). Mens  organisationens  vision  er  beskrevet  som:  ’Alle  børn  

skal have mulighed for at vokse op i en familie, som giver dem kærlighed og tryghed – i en verden, der 

respekterer barnets rettigheder' (SOS 2014).  

Hos SOS arbejder man primært med fadderskaber, hvor donoren enten kan vælge at sponsorere et 

bestemt barn eller en bestemt børneby. Derudover kan man give et enkeltstående bidrag eller blive 

SOS-medlem,  hvor  man  støtter  SOS’  arbejde  med  et  fast  beløb  hver  måned (SOSstøt 2014).  

I forhold til målgrupper arbejder SOS med en primær målgruppe bestående af kvinder  35+:  ”Vi 

arbejder bredt funderet med kvinder over 35, når vi snakker fadderskaber. Og det er ikke dem fra den 

laveste  indkomstklasse”  (Bilag  2: 5). For at nå denne målgruppe samt andre forbrugere i deres 

rekruttering benytter organisationen sig primært af fundraising gennem TV, online medier og 

gadehvervning (Bilag 2: 9).  Den  seneste  reklamefilm,  som  SOS  har  kørt  med,  er  reklamefilmen  ’Leon’,  

som blev vist første gang i efteråret 2013. Formålet med denne reklame var at skaffe nye faddere til 

SOS:  ”Den har målet om, at skaffe faddere til os på den mest effektive måde. Vi er meget fokuseret på 

at  investere  i  ting,  som  har  et  afkast  (…).  Så  den  har  det  mål at skabe det bedst mulige afkast”  (Bilag  2: 

7). 
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4.1.2 Læger uden Grænser 
 
Læger uden Grænser (herfra refereret til som MSF) blev grundlagt i 1971, og er også kendt under sit 

franske navn, Médecins Sans Frontières. MSF er en privat, international, humanitær organisation, der 

yder medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer i hele verden (MSF 2014). Som 

organisation i Danmark er MSFs mission følgende: ’Læger  uden  Grænser  yder  neutral  og  upartisk  

medicinsk nødhjælp i verdens brændpunkter og udfordrer konstant grænser for det mulige. Vi kræver 

dansk  såvel  som  international  opmærksomhed  på  udsatte  befolkninger’  (MSFVision 2014). Derudover 

er  organisationens  vision  beskrevet  som:  ’Inden  2015  ønsker  Læger  uden  Grænser  i  Danmark  at  være  

internationalt førende indenfor bekæmpelse af underernæring samt etablere yderligere et 

indsatsområde  indenfor  medicinsk  nødhjælp’  (MSFVision 2014).  

Hos MSF er der mulighed for at støtte med et engangsbeløb, hvor man f.eks. kan vælge at pengene 

skal gå til et specifikt land, hvor MSF lige nu er til stede, eller deres katastrofefond, hvor støtten 

aktiveres ved store kriser eller katastrofer. Derudover kan man også vælge at støtte MSFs generelle 

arbejde over PBS, hvor man giver et fast beløb hver måned (MSFStøt 2014).   

I  forhold  til  målgrupper  arbejder  MSF  primært  med  kvinder:  ”Politiken segmentet - de humanitært, 

moderne, fællesskabsorienterede. Det er folk med mellem til lang uddannelse, mellem indkomst, 

hovedstaden  plus  de  større  universitetsbyer.  (…)  når  vi  går ud og laver aktiviteter, så starter vi fra 40+. 

Vores kernemålgruppe er +62. Det er det modne publikum, som har overskud og mulighed for at 

donere til os”  (Bilag  3: 7). For at nå deres primære målgruppe samt andre forbrugere benytter MSF sig 

af fundraising gennem indstik i aviser og online annoncering. Derudover bruger de til tider også tv – 

blandt  andet  gennem  ’TV2  Charity’ (Bilag 3: 9). Den seneste reklamefilm, MSF har kørt med, er 

reklamen  ’Gode intentioner redder ikke liv... ’, som blev vist første gang i foråret 2012. Formålet med 

denne reklame var at skaffe faste donorer til MSF: ”41 % af danskerne har sagt ja, man kunne godt 

tænke sig at støtte Læger uden Grænser. Men det kan vi jo så se i vores database, at sådan er det ikke. 

Det er under 1 %,  der  reelt  gør  det,  så  hvorfor  får  folk  det  ikke  gjort?  (…)  Det  er  den  udfordring,  vi  

arbejder med hele tiden, og det var egentlig hovedudfordringen bag vores "gode intentioner" (Bilag 3: 

8). 

 

4.1.3 Børnefonden  
 
Børnefonden (herfra refereret til som BF) arbejder for at kunne skabe langsigtet udvikling, hvilket 

betyder, at de arbejder inden for alle områder, der berører børns opvækst, så de får de bedste 
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muligheder for at tage vare på sig selv senere i livet. BF fokuserer derfor på områderne: sundhed, 

uddannelse, børn og udvikling, unge talenter samt indkomst (BF 2014). BF er således til stede i et 

lokalsamfund i 15-20 år og overdrager løbende alle aktiviteter til lokale myndigheder og borgere, som 

kan drive dem videre (BFarbejde 2014). Deres  mission  er:  ’Vi  støtter  fattige  børn  i  at  bygge  sig  en  

positiv fremtid ved at sætte navn og ansigt på behovet for udvikling. Med udgangspunkt i det enkelte 

barn, arbejder vi med at forbedre forudsætningerne for at skabe udvikling ved at sikre sundhed, 

uddannelse og stimulere lokale økonomier. Vi tror på langsigtede løsninger til at opnå langsigtet 

udvikling’ (BFmissionogvision 2014). Mens  deres  vision  er  beskrevet  som:  ‘Fattige  børn  og  deres  

lokalsamfund skal have muligheden for selv at bygge  en  fremtid’ (BFmissionogvision 2014).  

Hos BF er der forskellige muligheder for private at støtte. Man kan for det første blive sponsor for et 

barn eller for en landsby. Derudover kan man støtte enkeltstående projekter, som f.eks. kan være, at 

der skal bygges en brønd i en landsby, eller betale et års stipendium for et barn, så det kan gå i skole. 

En tredje mulighed er at give organisationen et engangsbeløb til det generelle arbejde (BFstøt 2014).  

I forhold til BFs primære målgruppe, så er dette også kvinder: ”Jamen i forhold til sponsorater, så er 

det kvinder fra 35 til 55. Det er sådan kernemålgruppen. Hovedstadsområdet og de større byer. Vi 

prøver så at ramme lidt bredere med de andre former for donationsmuligheder”  (Bilag  4: 3). I forsøget 

på at ramme forbrugerne, benytter BF sig mest af online fundraising via bannere og Facebook samt 

printannoncer (Bilag 4: 2). Derudover bruger de til tider også tv. Den seneste reklamefilm, som BF har 

kørt  med,  hedder  ’Giv  et  barn  en  barndom’,  som  har  kørt  siden foråret 2014. Reklamefilmen er et 

cutdown  af  en  længere  film  omkring  BFs  arbejde:  ”Vi har lige været i Afrika i efteråret og optage en 

film dernede, som egentlig er en branding film. Den handler om vores arbejde. Vi følger børnene fra de 

er helt små igennem livet, indtil de kan klare sig selv” (Bilag 4: 1). Formålet med den forkortede version 

af reklamefilmen har været at skaffe nye sponsorer.  

 

4.2 Semiotisk tegnanalyse af tre NGO reklamefilm 
 

Den følgende analyse gennemføres med henblik på at belyse de tegndele, der tilsammen danner den 

samlede helhed, da de kan skabe et sammenligningsgrundlag mellem de tre reklamer. Derved vil det 

også være muligt at afsløre ligheder og forskelle mellem de tre reklamers dele og reklamerne som 

helhed. Dette kan give et indblik i tendenserne ved den nuværende humanitære fundraising. Denne 

analyse vil blive efterfulgt af en semiotisk analyse af, hvilke tegn fokusgrupperne ser i reklamerne 

(Bilag 6+7).  
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Den første reklame,  der  vil  blive  analyseret  er  SOS’  reklamefilm  ’Leon’ (SOSDanmark 08-11-2013). 

4.2.1 Semiotisk	  tegnanalyse	  af	  SOS’	  reklamefilm 
 

Billede 1: De første tegn man ser i SOS børnebyernes reklame er: lille person, mørk hud, slidte 

bukser, sten og sand. Interpretanten ledes her ind på et lille barn, der befinder sig alene på gaden et 

sted i Afrika. Samtidig med, at man ser disse visuelle tegn, hører man et audiotegn. Dette er lyden af 

en langsomt spillet mundharmonika, og ved dette tegn ledes interpretanten ind på, at der her sker 

noget sørgeligt (Denne musik bliver spillet frem til billede 9). 

Billede 2: Lille mørke person sidder på hug, pind, vand, olietønde, sand, skrald og tørre planter. Ved 

disse tegn ledes interpretanten igen ind på et lille barn i Afrika, der er alene.  

Billede 3: To små mørke personer, slidte bukser, bunker af sten. Her ledes interpretanten ind på to 

små hjemløse børn, der kun har hinanden. 

Henover disse tre første billeder lyder en barnestemme,  og  man  hører  tegnene:  ’Den  her  film  handler  

om,  hvordan  du  kan  hjælpe  et  barn,  der  mangler  alt  det,  vi  andre  tager  for  givet’.  Disse  tegn  bekræfter  

interpretanten af de visuelle tegn, nemlig; at disse børn intet har. Derudover ledes interpretanten også 

ind på, at det er  modtageren,  der  har  muligheden  for  at  gøre  noget,  og  dette  ses  især  i  tegnet  ’du’. 

Billede 4: Rødt sand, støv i luften, mørke mennesker, nedslidte huse, træer og motorcykler. Her ledes 

interpretanten igen ind på, at vi befinder os et sted i Afrika. Stedet bliver yderligere præciseret, idet en 

barnestemme giver  audiotegnene  ’I  den  Centralafrikanske  republik…’. 

Billede 5: Lille  mørk  person.  Barnespeakeren  giver  tegnene:  ’  bor  Leon’.  Her  ledes  interpretanten  ind  

på et lille barn i Afrika, der hedder Leon. 

Billede 6: Stående mørk person, gult hovedklæde, hvid bluse, lang kjole, siddende mørk person, bluse 

og bukser. Disse tegn bliver langsom udvisket, og interpretanten bliver her ledt ind på et afrikansk par, 

der forsvinder. Samtidig hører man tegnene  ’Hans  mor  og  far døde,  da  han  var  syv  år’.  Audiotegnene  

både leder og bekræfter her igen de visuelle tegn, og interpretanten ledes ind på, at manden og 

kvinden er Leons forældre, samt at de er døde. 

Billede 7: Lille mørk person, tændstikker, ild og flaske. Her ledes interpretanten ind på, at det lille 

afrikanske  barn  arbejder.  Interpretanten  ledes  her  af  barnespeakeren  igen,  da  man  hører  tegnet:  ’og  

så  var  han  nødt  til  at  tage  sig  af  sine  to  yngre  søskende’.  Det  er  altså  ikke  en  vilkårlig  afrikansk dreng, 

der  arbejder,  men  derimod  Leon,  der  tager  sig  af  sine  to  yngre  søskende’. 
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Billede 8: Indledes med disse tegn fra barnespeakeren: Da SOS børnebyerne fandt dem, var de tæt på 

at dø af sult. Man ser samtidig tegnene: Lille mørk person og kost. Her ledes interpretanten ind på, at 

barnet stadig arbejder. I venstre hjørne øverst bliver der introduceret nogle yderligere tegn: et blåt 

felt, hvori man ser to børn. Disse er fulgt af teksttegnene:  ’SOS  børnebyerne’  ’Bliv  SOS-fadder – ring 70 

11 44 00’.  Her  ledes interpretanten ind på en organisation, og at denne organisation ønsker, at 

modtageren skal blive fadder, så man kan afhjælpe den situation de forrige tegn viste. Her er der også 

direkte  henvendelse  til  modtageren  i  tegnene  ’Bliv  fadder’. 

Billede 9: Tre små mørke personer, hvide tænder, hurtige bevægelser og pinde med strenge på. Her 

ledes interpretanten ind på tre små afrikanske børn, der smiler, leger, danser og er glade. Henover 

billedet  er  der  et  langt  blåt  tegn  med  tegnene  ’lige  nu  har  vi  brug  for 1000  nye  faddere’.  I  hjørnet  ses  

samme blå tegn fra forrige billede, og her i ses  tegnene  ’SOS  børnebyerne’.  Interpretanten  ledes  

dermed ind på, at den organisation, man ser i hjørnet (SOS børnebyerne) har brug for, at man gør 

noget: nemlig at man skal blive fadder, så resten af dette glade scenarie kan lade sig gøre. Denne 

interpretant  bliver  bekræftet  af  en  mandlig  speaker,  idet  disse  tegn  bliver  givet:  ’Lige  nu  har  vi  brug  for  

1000  nye  faddere  til  børn  som  Leon  over  hele  verden’.   I dette billede både ser og hører man også et 

tegn,  der  leder  interpretanten  ind  på  SOS  børnebyerne,  nemlig  tegnet  ’vi’,  der  netop  dækker  over  SOS  

børnebyerne. Under dette billede sker der også en forandring i det audiotegn, der ellers har gjort sig 

gældende og sat stemningen siden første billede: baggrundsmusikken. Der bliver stadig brugt 

mundharmonikaen, men denne bliver suppleret med et nyt tegn: en guitar. Da det ændrer stemningen 

i reklamen, ledes interpretanten ind på, at der nu begynder at ske noget godt. 

Billede 10: Forskelligfarvede små objekter, metalskål, ske og mørke arme. Her ledes interpretanten ind 

på, at der bliver lavet mad. 

Billede 11: Syv små mørke personer, metaltallerken, forskelligfarvede små objekter på 

metaltallerkenen og skeer. Her ledes interpretanten ind på små afrikanske børn, der spiser. Henover 

skærmen  er  der  igen  et  blåt  tegn  med  teksttegnene:  ’Det  koster  fra  165  kr.  om  måneden at være SOS-

fadder’,  og  i  hjørnet  ses  samme  blå  tegn  fra  forrige  billede,  med  tegnene  ’SOS  børnebyerne’.  I  

forbindelse med de andre tegn i dette billede, ledes interpretanten ind på, at man ved hjælp af SOS 

børnebyerne, kan give disse børn mad for 165 kr. pr måned. 

Billede 12: Fire små mørke personer, der sidder, bluser i stærke farver, en større mørk person, 

blottede tænder og briller. Ind i billedet kommer tegnene: lille mørk person, gul kjole, bevægelse (løft 

af pigen). Interpretanten ledes her ind på, at den glade voksne afrikanske kvinde tager sig af de små 

afrikanske børn, og ind løber et barn, som den voksne kvinde glad tager imod. Henover billedet ser 
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man  teksttegnene:  ’Tilmeld  dig  på  sosbørnebyerne.dk  eller  ring 70 11 44 00’.  Ved  brugen  af  disse  tegn  

rettes der direkte henvendelse til modtageren. Ved brugen  af  tegnet  ’dig’ ledes interpretanten ind på, 

at man kan gøre dette scenarie muligt ved at gøre som teksten siger. 

Billede 13: En masse små mørke personer, der holder hænderne i bevægelse over hovedet. Lyseblå 

bluser og en større mørk person i baggrunden. Her ledes interpretanten ind på, at vi er i en skole med 

børn i uniformer, der er så glade for at være der, at de fejrer det med hænderne over hovedet. 

Henover billedet ser man stadig teksttegnene:  ’Tilmeld  dig  på  sosbørnebyerne.dk  eller  ring 70 11 44 

00’, og igen ledes interpretanten ind på, at dette scenarie kun er muligt, hvis man gør som teksten 

siger. 

Henover det elvte, tolvte, trettende og fjortende billede lyder den mandlige speaker med tegnene: 

’Som  fadder  i  SOS  børnebyerne  giver  du  et  forældreløst  barn  et  hjem,  en  familie  og  en  fremtid’.  Ved  

disse audiotegn ledes interpretanten ind på modtagerens rolle. Det er modtageren, der har 

muligheden for at få alle scenarierne til at ske, og dette ses især i audiotegnet  ’du’  som  speakeren  

giver. 

Billede 14: Lille mørk person, hvid skjorte og taske. Her ledes interpretanten ind på det barn, der blev 

præsenteret tidligere i reklamen, som arbejder, men som nu er på vej i skole. 

Denne interpretant bliver bekræftet i og med barnespeakeren  giver  tegnene  ’:  i  dag  er  Leon  ni  år’. 

Billede 15: Lille mørk person, skjorte, taske, tre mindre mørke personer, bord, stol, brød, bevægelse af 

den mindste mørke person. Barnespeakeren  giver  her  tegnene:  ’og  bare  en  helt  almindelig  storebror’.  

Interpretanten af audiotegnene og de visuelle tegn ledes ind på, at det er Leon, der hjælper sine yngre 

søskende, som enhver anden bror ville gøre det. 

Billede 16: Lille mørk person, lilla kop og brød. Her ledes interpretanten ind på, at den lille pige, hvis 

storebror hjalp hende ned at sidde, nu spiser. 

Billede 17: Lille mørk person, hvid skjorte, skoletaske, større mørk person, kjole, balje, tøj. 

Interpretanten ledes her ind på, at drengen, der blev vist i tidligere billeder, hvor han enten arbejdede 

eller var på vej til skole, nu har et tilhørsforhold til kvinden, der sidder på jorden og vasker. Dette 

forstærkes af de bevægelser, der er i billedet, her er der nemlig tegn, der leder interpretanten ind på, 

at de kysser hinanden. Billedet sluttes af med, at kvinden viser tænder, og interpretanten ledes hen på 

smil og glæde. Dette bliver bekræftet af barnespeakeren, idet  disse  tegn  bliver  givet:  ’Han  og  hans  

søskende har fået en ny familie. Men bedst af alt: de har fået en mor, der giver dem mad, tryghed og 

kærlighed’. 
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Billede 18: Viser de samme tegn som ved første billede: lille person, mørk hud, slidte bukser, sten og 

sand. Interpretanten ledes her ind på et lille barn, der befinder sig alene på gaden et sted i Afrika. 

Denne  gang  er  der  dog  inkluderet  flere  teksttegn:  ’Tilmeld  dig  på  SOSbørnebyerne.dk  eller  ring 70 11 

44 00’  ’Bliv SOS-fadder i dag – SOS  børnebyerne’.  Her  ledes  interpretanten  ind  på,  at  hvis  man  ønsker  

at hjælpe det lille afrikanske barn, der står alene på gaden i Afrika, så skal man følge de givne 

instrukser. Henover hører man den mandlige speaker give tegnene: ’ikke  et  eneste  barn  burde  være 

alene – bliv  fadder  i  dag’.  Sammen med de visuelle tegn i dette billede ledes interpretanten igen ind 

på, at hvis modtageren følger SOS børnebyernes instrukser og bliver fadder, så kan de være den 

direkte årsag til, at SOS børnebyerne kan ændre situationen for den lille afrikanske dreng, der står 

alene på gaden i den Centralafrikanske republik. 

 

I  det  følgende  vil  MSFs  reklamefilm  ’Gode  intentioner’  blive  analyseret (  LaegerudenGraenser                                             20-11-

2012). 

4.2.2 Semiotisk tegnanalyse af MSFs reklamefilm 
 

Billede 1: Det første i reklamen er lydtegn. Der spilles to akkorder, og grundet det lave tonelege ledes 

interpretanten ind på, at det der kommer til at ske nu, er alvorligt. Et af de første tegn, man ser i MSFs 

reklame, er hvide overflader i baggrunden af billedet, der er adskilt af sorte afskærmninger. 

Interpretanten bliver her ledt ind på, at man befinder sig i et telt. I midten af billedet ser man tegnene: 

hvidt klæde og metalrammer, og interpretanten bliver her ledt ind på en skillevæg, som man ofte ser 

hos læger. I højre side ser man tegnene: større mørk person, hovedklæde, kjole, mørk hud, to mindre 

mørke personer og mørk hud. Interpretanten bliver ved disse tegn ledt ind på en afrikansk familie, der 

venter. 

Bagest  i  billede  ser  man  tydeligt  flere  skrifttegn:  ’Medicin  sans  frontieres’,  og  dette  er  sammensat  med  

et rødt stregtegn, der fremstår som en mand. Under dette tegn ser man tegn på to mørke mennesker, 

der kigger ned, og interpretanten bliver ved disse sammensatte tegn ledt ind på, at man her ser to 

personer, der arbejder for MSF. I højre side bagest ser man tegn på kasser i forskellige størrelser, og på 

disse ser man igen tegnene: ’Medicin  sans  frontieres’  sammensat  med  et  rødt  stregtegn.  Her  ledes  

interpretanten ind på kasser med lægeudstyr. 

Midt i billedet  ser  man  samme  tegn:  ’Medicin  sans  frontieres’,  og  dette  er  sammensat  med  et  rødt  

stregtegn. Denne gang er det på det, der fremstår som en hvid T-shirt, og interpretanten ledes ind på, 

at denne person arbejder for MSF. Ved siden af ser man tegnene: stol, lille person, mørk hud, større 

https://www.youtube.com/channel/UC81Zuyd1y7LkCArgh-C_eOg
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person, mørk hud. Her ledes interpretanten ind på en mor med et barn, der bliver undersøgt af MSF 

personen. 

Disse tegn er de mest fremtrædende tegn, der rammer modtageren så snart MSF reklamen starter, og 

hvis man ser dem i sammenhæng ledes interpretanten ind på, at man befinder sig i et lægetelt i Afrika, 

hvor der er en mor med et barn, der er ved at blive undersøgt af en kvindelig læge, mens der er andre 

personer, der venter på at blive undersøgt. 

Billede 2: Ser man tegnene: barn, mørk hud, sved på panden, kvinde og nedslåede øjne. Ved disse tegn 

sat sammen ledes interpretanten ind på, at man her ser en afrikansk kvinde med et sygt barn. 

Billede 3: Lyst hår, hvidt ansigt, hvid overdel, stetoskop. Ved disse tegn ledes interpretanten ind på, at 

vi her ser en kvindelig læge fra vesten. 

I  både  andet  og  tredje  billede  taler  lægen,  og  hun  giver  tegnene:  ’Der  er  rigtig  mange  danskere,  der  

gerne  vil  donere  penge  til  Læger  uden  grænser’.  Ved  dette  ledes  interpretanten  ind  på,  at der er 

mange i Danmark, der gerne vil hjælpe syge børn, som det man lige har set. 

Billede 4: Lille mørk arm, hvide hænder, farvet bånd omkring den lille sorte arm. Interpretanten ledes 

her ind på, at barnet bliver undersøgt.  Her hører man autotegnene fra lægen:  ’Jeg  kender  for  

eksempel  en  pige,  der  hedder  Line…’.  Her  ledes  interpretanten  ind  på  en  dansk  pige,  som  man  dog  ikke  

ser nogen visuelle tegn på. 

Billede 5: Lille mørkt svedigt ansigt, lyst hår, lyst ansigt, stetoskop i ørene. Interpretanten ledes ind på, 

at lægen undersøger barnet. 

Billede 6: Lille rød kjole, stetoskop på kjolen, hvidt ansigt, øjne der kigger ned. Interpretanten ledes ind 

på at lægen stadig undersøger barnet. 

Her hører man samtidig audiotegnene: ’og hun ville gerne have støttet Læger uden grænser sidst hun 

havde  chancen,  men  så  kom  hun  fra  det’.  Her  ledes  interpretanten  igen  hen  på  en  pige,  der  er  i  

Danmark, og som i princippet gerne ville støtte læger uden grænser. 

Billede 7: Hvidt ansigt, lyst hår, stetoskop i øret. Interpretanten ledes her ind på, at den vestlige læge 

lytter til barnets hjerte. 

Billede 8: Mørkt ansigt, svedig pande, øjne uden udtryk. Interpretanten ledes her ind på, at barnet er 

afkræftet og afventende. 

Billede 9: Lyst hår, hvidt ansigt, hænder, bevægelse af stetoskop fra ørene. Interpretanten ledes her 

ind  på,  at  undersøgelsen  er  overstået.  Den  kvindelige  læge  giver  samtidig  tegnene:  ’Men  hun  vil  stadig  

rigtig  gerne  hjælpe  syge  børn’.  Her  ledes  interpretanten  igen  ind  på  den  førnævnte  danske  pige  Line,  

der i princippet gerne vil hjælpe, men som ikke gør det. 
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Billede 10: mørkt ansigt, svedig pande, opslåede øjne. Interpretanten ledes her ind på, at barnet 

afventer lægen. 

Billede 11-14: En veksling imellem tegnene: mørk pige og lys kvinde. Her ledes interpretanten ind på, 

at der her burde ske noget, f.eks. at lægen gav pigen den medicin, hun har brug for. Samtidig giver 

lægen  tegnene:  ’Hjælper  det  lidt?’’.  Her  ledes  interpretanten  ind  på,  hvorvidt  den  historie  om  Line,  

som lægen lige har fortalt, kan hjælpe det syge barn lidt. 

Billede 15: Hvidt ansigt, blondt hår, øjne der kigger først lige frem, ned og derefter til siden. 

Interpretanten ledes ind på, at den vestlige kvindelige læge først kigger på barnet og derefter ned og 

til siden, fordi der er noget galt. Sammensat med de forgående tegn, og i sammenhæng med 

audiotegnene  ’Hjælper  det  lidt?’, ledes interpretanten ind på, at lægen netop godt ved, at historien 

om Line, der i princippet gerne vil hjælpe, faktisk ikke hjælper eller helbreder det syge barn. 

Billede 16: Sort  baggrund  med  tegnene:  ’Gode  intentioner  redder  ikke  liv…’.  Dette  bliver  også  læst  op 

af en mandlig speaker. Sammenkoblet med de ovenstående tegn ledes interpretanten ind på, at Lines 

gode intentioner om at donere penge til MSF ikke er gode nok, idet barnet ikke kan blive reddet. 

Billede 17: Her  ses  tegnene:  ’Tilmeld  dig  Læger  uden  grænser  på  MSF.dk’,  som  også  bliver  læst  op  af  

en mandlig speaker. Derudover ses igen en rød stregtegning i højre side, som viser en mand med 

skrifttegnene  ’Medicin  sans  frontieres’/  ’Læger  uden  grænser’.  I  venstre  side  ser  man  skrifttegnene:  

’Det  behøver  kun  at  koste  1  kr.  om  dagen’.  Med  tegnet  ’dig’  bliver  der  rettet  henvendelse  direkte  til  

modtageren,  og  sammensat  med  tegnene  ’tilmeld  dig’  og  ’koste  1  kr.  om  dagen’  ledes  interpretenaten 

ind på, at modtageren har muligheden for at gøre noget ved den situation, man lige har overværet. 

Man har muligheden for at redde barnet, man lige har set ved blot at donere 1 kr. om dagen. 

 

I  det  følgende  vil  BFs  reklamefilm  ’Giv  et  barn  en barndom  for  215  kr.  om  måneden’  blive  analyseret  i  

forhold til tegn (Børnefonden Danmark 14-04-2014). 

 

4.2.3 Semiotisk tegnanalyse af BFs reklamefilm 
 

Billede 1: De første tegn man ser i BFs reklame er: mørkt baghoved, mørke arme, grå beklædning, 

hvidt objekt på hovedet, jordbunker, sand, grønne områder. Ved disse tegn ledes interpretanten ind 

på, at man her ser et afrikansk drengebarn, der bærer noget på hovedet. Der sker en bevægelse i 

billedet. Her ledes interpretanten ind på, at det afrikanske barn arbejder. Ud fra tegnene fra 

baggrunden ledes interpretanten ind på, at man befinder sig på en mark og sammensat med, at det er 
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et mørkt barn, ledes interpretanten ind på, at scenen udspiller sig i Afrika. Ved dette første billede 

hører  man  også  audiotegnene:  ’Don’t  give  up,  cause  you  have  a  friend’.  Dette  bliver  sunget  i  en  

melankolsk tone, der leder interpretanten ind på, at der her sker noget sørgeligt. Sammensat med de 

visuelle tegn ledes interpretanten ind på, at det afrikanske barn ikke skal give op, selvom arbejdet er 

hårdt. 

Billede 2: Mørkt lille ansigt, spraglet blåligt tøj, mørke arme, gult objekt på hovedet. Her ledes 

interpretanten ind på endnu et afrikansk drengebarn, der arbejder. Ud fra tegnene: blotlagte tænder 

og nedslåede øjne, ledes interpretanten ind på, at dette er hårdt arbejde. 

Billede 3: Mørkt lille ansigt i profil, fletninger, muslinger. Her ledes interpretanten ind på et afrikansk 

pigebarn. 

Billede 4: Lille mørk krop, grå beklædning, mørke arme, hænder om flaske, gul væske, flasker, knallert, 

større mørk person, jakkesæt, sand og lav sol. Her ledes interpretanten ind på, at den lille afrikanske 

pige fra det tidligere billede er ved at hælde benzin på en knallert for en mand. Samtidig får man 

audiotegnene:  ’Don’t  give  up…’.  Her  ledes  interpretanten  ind  på,  at  den  lille  afrikanske  pige  ikke  må  

give op, selvom arbejdet er hårdt for hende. 

Billede 5: Lille mørk person, slidt beklædning, udtryksløse øjne, mindre mørk person, ben, omfavnelse, 

spraglet beklædning. Her ledes interpretanten ind på en lille afrikansk pige, der holder sin lillesøster. I 

baggrunden ser man: brædder, træ, sort objekt og grønne områder. Her ledes interpretanten ind på, 

at  de  to  små  børn  lever  under  fattige  kår.  Her  får  man  fra  den  kvindelige  sangerinde  tegnene:  ’…you  

are  not  the  only  one’.  Her  ledes  interpretanten  ind  på,  at  der  er  mange  flere  børn  som  disse,  som  man  

har set i de foregående billeder. 

Billede 6: Lille mørkt ansigt, opslåede øjne, brun væske, alvorlige øjne, kigger op, og ind i kameraet. 

Her ledes interpretanten ind på, at man her ser et afrikansk barn, der er så fattigt, at det ikke har rent 

vand  at  vaske  sig  med.  Samtidig  hører  man  audiotegnene:  ‘Don’t  give  up’, og her ledes interpretanten 

igen ind på, at barnet ikke må give op, selvom det har det hårdt. Tegnene på dette lille afrikanske barn 

bliver ved med at være der, men der bliver også introduceret nye tegn. Først introduceres 

teksttegnene  ’Deres  liv  er  ikke  for  børn’,  hvorved  interpretanten  ledes  ind  på,  at  de  børn,  man  har  set  

tegn på igennem de forrige billeder har et så hårdt liv, at det ikke er passende for et barn. Derefter 

bliver  man  introduceret  for  teksttegnene:  ’Giv  et  barn  en  barndom  for 215  kr.  om  måneden’.  Her  ledes  

interpretanten ind på, hvad man kan gøre, så de børn, man lige har set, får en ordentlig barndom. 

Disse tegn bliver også læst op af en speaker. Ved denne speakers stemme ledes interpretanten ind på 

en yngre kvinde. Derefter giver  denne  speaker  tegnene:  ’Ring  nu  på  70  22  12  11’,  hvilket  også  bliver  
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understøttet  af  de  visuelle  tegn:  ’70 221 211’.   Her bliver der rettet henvendelse direkte til 

forbrugerne,  da  det  er  dem  disse  tegn  er  henvendt  til:  ’Giv  et  barn en barndom’  og  ’Ring  nu’.  Her  ledes  

interpretanten ind på, at det er den handling, man skal gøre for at give et afrikansk barn en god 

barndom, hvor de ikke skal udføre hårdt fysisk arbejde. 

Billede 7: De tidligere nævnte tegn, der ledte interpretanten ind på et fattigt barn i Afrika, der ikke 

havde rent vand at vaske sig i, er stadig synligt i baggrunden, men indover kommer et nyt tegn: rød 

baggrund  og  hvidt  teksttegn:  ’BØRNEfonden’.  Disse  teksttegn  bliver  også  sagt  højt  af  en  barnelig  

speaker med en rusten stemme, og interpretanten ledes her ind på, at det er det lille afrikanske barn, 

man  ser  i  baggrunden,  der  udtaler  det.  De  er  sammensat  med  teksttegnene:  ’Giv  et  barn  en  barndom’  

og ’børnefonden.dk’.  Her  ledes  interpretanten  ind  på,  at  det  er  ved  hjælp  af  netop  Børnefonden, at 

man har muligheden for at hjælpe et barn. Derudover henvises der også til en hjemmeside, og 

interpretanten ledes ind på, at man kan hjælpe igennem denne. 

 

I det ovenstående blev alle de meningsgivende tegndele i både SOSs, MSFs og BFs reklame fremhævet 

og analyseret. I det følgende vil disse blive sammenholdt med henblik på at kunne aflæse eventuelle 

tendenser. 

 

4.2.4 Sammenholdelse af tegnene i de tre reklamefilm 
 

I den semiotiske analyse af de tre reklamer kan det ses, at der er en del af tegnene, der går igen. Alle 

NGOer bruger tegn, der sætter scenen i Afrika. I de tre reklamefilm er tegnene på små afrikanske børn 

det mest gennemgående tegn.  De har i forbindelse med børnene brugt tegn, der gør, at 

interpretanten ledes ind på, at disse børn lider nød – hos MSF er det det syge svedige barn, ved SOS er 

det det fattige barn på gaden, og hos BF er det børn, der arbejder. 

Både MSF og SOS benytter også i høj grad tegn, hvor interpretanten ledes ind på dem selv, og deres 

arbejde med de fattige afrikanske børn, hvorimod BF først viser disse tegn til sidst i reklamen. 

Derudover bruger de alle tegn, der understreger, at dette arbejde kun er muligt, hvis modtageren 

vælger enten at blive fadder eller at tilmelde sig. Som det ses, er der en del sammenfald i de tegn 

NGOerne bruger,  men  der  er  også  en  del  tegn,  der  adskiller  reklamerne.  I  SOS’  reklame  viser  tegnene  

først de afrikanske børn som værende nødlidende, men derefter bruger de tegn, der gør, at 

interpretanten ledes ind på, at børnene er glade, har en familie og går i skole. Dette er dog igen 

betinget af, at modtageren donerer. Dette skift i tegn gør MSF og BF ikke brug af, og igennem begge 
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deres reklamer er barnet sygt (MSF) eller arbejder (BF). MSF har i modsætning til de to andre NGOer 

indsat en legemliggørelse af dem selv og deres arbejde i form af tegnene på den kvindelige læge med 

meget tydelige tegn på ryggen, der leder interpretanten ind på MSF. 

Der er derudover en stor forskel på, hvordan de tre NGOer  benytter  sig  af  audiotegn.  SOS’  audiotegn  

er med til at korrigere og lede interpretanten af de visuelle tegn. Dette gøres blandt andet med 

tegnene:  ’bor  Leon..’.  Derudover  bruger  de  også  tegn,  der  henvender  sig  direkte  til  modtageren:  ’Den  

her film handler om, hvordan du kan  hjælpe  et  barn…’.  BF  bruger  også audiotegn, der er med til at 

korrigere  og  lede  interpretanten  af  de  visuelle  tegn.  Dette  gøres  blandt  andet  med  tegnene:  ‘Don’t  

give  up  cause  you  have  a  friend’.  MSF  benytter  sig  også  af  audiotegn,  men  ikke  på  samme  måde  som  

SOS, da det er den kvindelige læge, der siger tegnene. Disse tegn leder interpretanten af de visuelle 

tegn:  ’….der  gerne  vil  hjælpe  syge  børn…’.  MSF  henvender  sig  også  direkte  til  modtageren,  hvilket 

blandt andet kan ses i de afsluttende tegn:  ’Tilmeld  dig Læger  uden…’.  Der inddrages derudover tegn, 

der  leder  interpretanten  ind  på  en  pige  i  Danmark:  ’Jeg  kender  for  eksempel  en  pige,  der  hedder  

Line..’.  Der  er  ikke  nogen  visuelle  tegn,  der  støtter audiotegnene omkring Line. Det kan derfor siges, at 

der i MSFs reklame udspiller sig to historier: audiohistorien om Line og den visuelle historie om lægen 

og det syge barn. Dette er således også  med  til  at  adskille  MSFs  reklame  fra  SOS’  og  BFs. 

 

Ovenstående semiotiske analyse af delene satte vores horisont i bevægelse, og gav os en ny forståelse 

af NGOernes fundraising. Ud fra denne forståelse dannede vi spørgsmål til empirien, der her er 

fokusgrupperne. I det følgende vil der være en analyse af fokusgruppernes syn på reklamerne. Dette 

gøres med henblik på at opnå horisontsammensmeltning. 

 

4.2.5 Analyse af fokusgruppernes syn på tegn i de tre NGO reklamer 
 

I det følgende vil der være en analyse af de gennemførte fokusgrupper. Denne analyse laves for at 

undersøge fokusgruppernes forståelse af tegnene og samtidig verificere den foregående semiotiske 

analyse. Herunder for at afklare spørgsmålet: ser fokusgrupperne de samme tegn som vi gør? Er der 

nogle tegn, de ikke ser, og hvorfor? Hvad ledes deres interpretant over på? Den semiotiske analyse 

viste, at de tre NGOer brugte tegn, der ledte interpretanten ind på: nødlidende afrikanske børn, Afrika, 

opfordring til donation og NGOen selv. For at finde ud af, om fokusgruppernes interpretant blev ledt 
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ind på det samme, eller noget helt andet, blev de  stillet  spørgsmålene:  ’Hvem  var  reklamefilmen  fra?’  

Og:  ’Hvad  mener  I,  reklamefilmen  handlede  om?’ (Bilag 5).  

 

SOS: Nogle af de tegn, der i analysen viste sig at være meget gennemgående, var tegnet på SOS selv. 

For at undersøge om fokusgruppen også ser det, blev de efter visningen af reklamen spurgt: ’Hvem var 

afsenderen af denne reklamefilm?’. I den ældre gruppe viste der sig at være forvirring omkring, hvem 

der var afsender. De startede med at svare i kor:  ’SOS  børnebyerne!’ Men derefter svarede de: 

A: Børnefonden, ik? Eller er det mig, der tager fejl? (s. 9) 
I: Det er SOS Børnebyerne. 
A: Okay, der kan man bare se. 
P: Det er også kun, fordi vi sad her, at jeg lægger mærke til det. Havde jeg bare været derhjemme, 
havde jeg ikke lagt mærke til det. 
A: Jeg så SOS, men det forbandt jeg med Børnefonden. 
 
Som det ses her, er der tvivl  om,  hvem  afsenderen  egentlig  er.  ’A’  er  i tvivl  og  svarer  forkert,  og  ’P’  har  

kun lagt mærke til det, fordi hun har særligt fokus på reklamen på grund af, at hun deltager i en 

fokusgruppe. Under normale omstændigheder ville hun altså ikke se det. 

I den yngre gruppe så det anderledes ud, idet de i kor svarede: SOS Børnebyerne! (s. 13) 

Som det kan ses ud fra dette, så ser begge grupper altså, hvem afsenderen er – også selvom der 

hersker nogen tvivl. 

De  to  grupper  blev  derefter  spurgt  om:  ’Hvad  handler  reklamen  om?’ 

Hertil svarede den ældre målgruppe: 

A: Om Leon (s. 10). 
I: Et forældreløst barn... 
G: De slår jo på moderfølelsen. 
P: Det handler om, hvad der for os er sådan et lille beløb, kan ændre et liv for dem. 
I: Og så selvfølgelig den fattigdom, manglende mulighed for uddannelse og et værdigt liv i den 
Centralafrikanske republik. 
A: Jeg så slet ikke nogen skole? 
K: Jo han gik til skole med sin skoletaske. Og så var der også et klassebillede. 
A: Det er da meget pudsigt, hvad man ser og ikke ser. 
 

Som det kan ses her, så ser den ældre gruppe altså både, at scenen er sat i Afrika, at der er tale om et 

nødlidende barn, og at der ønskes donationer. 

Til dette spørgsmål svarede den yngre målgruppe: 

T: Om at skaffe flere faddere (s. 13). 
F: Ja flere faddere til de her børn. 
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T: Børns rettigheder er det vel også. Børn skal ikke vokse op som værende den voksne, de skal have lov 
til at være børn. 
 
Ud fra dette kan det ses, at tegnene i reklamen også ledte den yngre målgruppe ind på, at SOS 

ønskede, at de skulle tilmelde sig som faddere. Derudover ledes deres interpretant ind på, at 

der  er  børn  i  nød  i  Afrika.  Tegnene  ledte  også  ’T’  ind  på  en  anden  interpretant: børns rettigheder. 

 

Under interviewene blev der også kommenteret på brugen af lyde. 

Den ældre gruppe: 

L: Ja en mundharmonika (efterligner den) (s. 11). 
I: Jeg kan slet ikke huske, at der var musik. 
 
Den yngre gruppe: 
T: Jeg kan overhovedet ikke huske noget musik (s. 14). 
A: Speakeren var Lars Brygmand. Han har sådan en god, behagelig stemme. Det bruger de altid. 
Derudover var der noget baggrundsmusik. 
V: Der var da sådan noget sørgeligt musik. 
(…) 
T: Jeg lagde slet ikke mærke til, at der var et barn, der snakkede (s. 16). 
F: Jeg tror også bare, at de bruger de her børnestemmer, fordi det rammer. 
 

Der er altså stor forskel på, hvad deltagerne har lagt mærke til, når det gælder audiotegn. De flestes 

interpretanter bliver ledt ind på, at det er henholdsvis en mandlig speaker og et barn, der snakker. 

Musikken bliver også nævnt som  enten  ’mundharmonika’  eller  ’sørgeligt  musik’,  og  der  bliver nævnt, 

at  der  høres  ’grin’.  Der  bliver  tilført  en  interpretant,  der  ikke  tidligere  er  blevet  fremhævet:  at  den  

mandlige speaker er Lars Brygmand. 

Som det ses, leder tegnene i reklamen begge fokusgrupper ind på SOS. Der er dog nogen forvirring og 

sammenblanding med BF. Tegnene leder også fokusgruppen ind på nødlidende børn fra Afrika, og at 

SOS har brug for, at folk skal blive faddere, så de kan ændre situationen. Der blev suppleret med 

endnu en interpretant,  og  denne  var  ’børns  rettigheder’. 

 

MSF: Efter de to grupper havde fået vist nummer to reklame, blev de spurgt: hvem var afsenderen af 

filmen? 

Den ældre gruppe: 

I kor: Læger uden grænser (s. 14). 
I: MSF. Det er jo det franske. 
P: Det er jo en fransk organisation. 
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Den yngre gruppe: 

F: Læger uden grænser (alle nikker) (s. 17).  

 

Her kan det ses, at alle deltagernes interpretanter blev ledt ind på MSF. 

De blev herefter spurgt, hvad reklamen handler om: 

Den ældre gruppe: 

P: Den handler jo om, at hun sidder og snakker dansk til et afrikansk sygt barn og prøver at hjælpe 
ham, fordi hun er læge. Så sidder hun og fortæller om en veninde, som gerne ville have givet penge, 
men hun fik det ikke lige gjort, og så går de jo ind og appellerer til 99,9 % mennesker i en eller anden 
grad. Måske ikke lige præcis omkring den organisation, men velgørende organisationer generelt. Folk 
har som oftest de bedste hensigter, og de vil gerne hjælpe, men de får bare ikke lige taget sig sammen 
til at gøre det (s. 14). 
I: Siger hun ikke også selv, at hun gerne vil hjælpe? Eller er det kun veninden. 
P: Kun veninden. Hun sidder jo og stikker i vores alle sammens dårlige samvittighed. 
A: Og så kommer speakeren ind: gode intentioner redder ikke liv. 
G: Men kan folk forstå den ironi, der ligger i den? 
A: Jeg er sådan én, hvor man skal stikke fingeren op, når man er ironisk, for jeg forstår ikke alle former 
for ironi, men den der er så tyk, at den går lige ind. 
 
Som det kan ses, så ledes interpretanten hos den ældre gruppe ind på både Afrika, nødlidende barn, 

og at MSF ønsker, at de skal donere for at hjælpe barnet. Men de tegn gruppen kredser mest om, er 

tegnene om ’Line’. Som tidligere nævnt er der to historier, der udspiller sig i MSFs reklame. Det var her 

ikke den historie, der bliver vist med de visuelle tegn, der optager gruppen men derimod auditegnene, 

der peger ud af reklamen og hen på pigen ’Line’ i Danmark. 

Den yngre gruppe: 
T: Om at gode intentioner redder ikke liv. Man kan snakke nok så meget, og synes at sagen er nok så 
god, men det ændre ikke noget for nogen, før man rent faktisk støtter dem økonomisk (s.19). 
V: Der skal være handling. 
A: Ja folk skal op af sofaen. 
F: Ja eller sende en sms fra sofaen (alle griner) 
R: Det kræver ikke meget. 
S: Men den kræver handling på intentionerne. 
R: Og alle er fulde af gode undskyldninger. 
A: Læger uden grænser er sikkert også vandt til, at alle synes, at de gør et kæmpe stykke arbejde, men 
der er ikke nogen, der støtter dem. 
F: Jamen det kan da godt være, at vi alle sammen tænker, at der er helt vildt mange, der støtter læger 
uden grænser, men hvis alle tænker det, så er der jo heller ikke nogen, der giver. Det kan meget vel 
være. 
 
Da gruppen bliver spurgt ind til, hvad de får at vide om MSF, svarer de følgende: 
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R: At de mangler ressourcer (s. 19). 
T: Der mangler nogle penge. 
A: De behøver vel heller ikke rigtig at informere omkring deres projekt, for det er jo bare, hvad det er. 
Læger ik? Eller sådan. Så det er nok, at hun sidder i en kittel. 
 
Da grupperne bliver spurgt ind til lyden i reklamerne, svarer de: 
Den ældre gruppe: 
A: Hende der talte - det lød dæmpet, som om hun rent faktisk sad i et telt (s. 16). 
K: Jeg havde svært ved at høre det. 
A: Der var ikke noget musik eller noget. Det mindede mig lidt om en dokumentarfilm, hvor man filmer 
og optager, hvad der sker lige her og nu. Hvis der har været musik, må det virkelig have været stille. 
I: Ja, det var ikke noget unødig støj. 
 
Som det kan ses, så er det også overvejende tegnene om ’Line’, som den yngre gruppe mener, at 

reklamen handler om. Gruppens interpretant bliver også ledt ind på, at MSF ønsker, at de skal donere, 

fordi de mangler ressourcer. Både Læger uden grænser, deres arbejde og at redde liv bliver også 

nævnt. Derudover er det kun tegn, der leder interpretanten ind på handling, og at gode intentioner 

ikke hjælper, der bliver nævnt. Tegnene på det lille syge afrikanske barn falder mere i baggrunden, da 

der bliver spurgt ind til handlingen. Disse tegn bliver dog påpeget længere inde i samtalen, da gruppen 

bliver spurgt, om de har set reklamen før, og hvad de får at vide om MSF: 

V: Jeg kan i hvert fald huske, at jeg har set der, hvor de måler rundt om hendes arm før – måler hvor 
tynd den er (s. 18). 
(...) 
A: Ja hun signalerer, at hun er læge, og sidder et sted i Afrika og redder børn (s. 20). 
 

Begge grupper har altså lagt mærke til, at det er den kvindelige læge, der giver audiotegnene, og det 

bliver påpeget, at det kan virke underligt, at hun taler dansk til et afrikansk barn. Derudover bliver det 

påpeget,  at  der  ikke  ellers  er  nogen  ’unødigt  støj’  i  reklamen. 

 

Det kan hermed siges, at der ikke hersker tvivl om, hvem reklamen er fra, at den omhandler 

nødlidende børn i Afrika, og at der er brug for handling fra forbrugernes side. De tegn, der dog oftest 

fremhæves, er ikke fra den visuelle historie, men derimod audiohistorien. 

 

BF: I den ældre gruppe var der ingen tvivl om, hvem der var afsender af reklamen: 

A: Børnefonden – ikke at forveksle med SOS børnebyerne (griner lidt) (s. 18). 
P: Ej, der kan også være svært, at huske men jo, Børnefonden. 
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Der var heller ingen tvivl hos den yngre gruppe, efter de havde set reklamen færdig, men der var dog 

tegn på, at de havde været i tvivl under reklamen: 

V: Børnefonden! (s. 22). 
(...) 
S: Jeg blev ved med at tænke, hvad er det for en organisation det her (s. 24). 
V: Ja det gjorde jeg også. 
 

De blev herefter spurgt, hvad reklamen handler om: 

Den ældre gruppe: 

I: Der handlede om nogle børn i Afrika, der har det dårligt (s. 22). 
A: Ja, som arbejder, som om de er voksne.  
I: Og så handler den vel også om, at man kan hjælpe børnene. Eller i hvert fald at Børnefonden kan 
hjælpe de her børn. 
 

Her blev det tydeligt, at den ældre gruppes interpretant blev ledt ind på børn, der arbejder i Afrika, og 

at det er muligt at hjælpe igennem BF. Dette var også tydeligt i den yngre gruppe: 

R: Den handlede om, at børnene i Afrika arbejder i stedet for at være børn. 
A: Ja, og at man kan hjælpe dem, hvis man donerer penge til Børnefondens arbejde. 
R: Man får bare ikke rigtig at vide, hvad det arbejde går ud på. 
A: Næh det er rigtig nok. 
 
Den yngre gruppe viser dog også tydelige tegn på, at deres interpretant også blev ledt ind på noget 

andet: 

S: Der er også nogle af tingene, hvor jeg tænkte, at det er da meget normalt, hvis man bor et sted, hvor 
der skal hentes vand flere gange om dagen. Så hjælper børnene også. Det er ikke nødvendigvis udtryk 
for en dårlig barndom (s. 22). 
F: Nej det tænkte jeg også! For børn er det der ikke en dårlig barndom - det er opvækst på et helt andet 
kontinent. Så er vi tilbage til det der med, at vi tror, at vi kan sammenligne vores land med deres. De er 
vokset op i Afrika, det er ikke som at vokse op i Danmark. 
(…) 
S: Det jeg synes var mest underligt, det var det der med sandet. Var det et arbejde? Det fandt jeg ikke 
helt ud af. Men udover det - det med at hente vand, det synes jeg ikke er noget problem, hvis det bare 
er en del af hverdagen. De bruger også tit vandhullet som et sted, hvor man catcher op med naboer. De 
billeder der var, var der mange mennesker på, så det synes jeg ikke nødvendigvis var dårligt (s.23). 
A: Det kunne nemlig godt være en helt almindelig hverdag. 
S: Men det er rigtig nok, at hvis barnet bare bærer sand hele dagen, så er det et problem. 
T: Så burde vi måske bare have set noget mere om det barn. Og projektet omkring det. Der var ikke 
noget projekt. 
S: Ja og måske en stemme, som giver os noget information. Andet end et pengebeløb. 
(…) 
R: Og der stod da en mand og hjalp hende med at hælde benzin - var det hendes far? (s. 23). 
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Her tydeliggøres det, at nogle af gruppedeltagernes interpretant ikke nødvendigvis ledes over på, at 

arbejdet for børnene er for hårdt eller på nogen måde skadeligt. Interpretanten bliver her ledt over på 

socialt samvær ved landsbyens brønd eller med en forældre og på kulturforskelle imellem Danmark og 

de afrikanske lande. 

 

De to grupper blev også bedt om at kommentere på lydende i reklamen: 

Den ældre gruppe: 

P: Det var en frygtelig stemme, den der speaker havde (s. 17). 
A: Nåh det synes jeg ikke. Det var et Sinead O'Connor nummer. Det giver mig gåsehud. 'Don't give up'. 
Det er bare sådan - hold kæft de kæmper mand! Og så 'det er ikke for børn' 
P: Jeg synes faktisk det er et meget godt motto eller udsagn, de kommer med der. 'Det er ikke for børn'. 
 

Den yngre gruppe: 

A: Den var dårlig. Det var jo bare sådan noget malplaceret musik. Den var bare mærkelig synes jeg. 
Mærkelig kort information og noget dårlig musik, der ikke passede til billederne. (s. 22) 
(…) 
T: Selvom jeg ikke helt forstår teksten i sangen og billeder sammen, så kunne jeg mærke, at det var 
sørgeligt. Jeg blev ked af det, fordi jeg forventede, at jeg skulle se noget sørgeligt (s. 24). 
 

Begge grupper bemærker altså audiotegnene i BFs reklame, selvom de ikke er helt enige om effekten 

af den – nogle synes, at den var så rammende, at de fik gåsehud, hvor andre synes, at den var 

malplaceret. Der blev dog flere gange udtalt, at sangen ledte dem ind på, at det de skulle til at se var 

sørgeligt. 

 

Begge grupper peger på: afrikanske nødlidende børn, der arbejder for meget og, at de kan hjælpe 

disse igennem BF. Der blev dog også sat spørgsmålstegn ved denne interpretant og introduceret nye: 

at børnene indgik i et socialt samlingspunkt eller i samvær med en far. Meningerne om audiotegnene 

var delte, men interpretanten blev hos grupperne oftest ledt ind på, at der skete noget sørgeligt.  

 

Igennem ovenstående analyse fik vi bekræftet vores semiotiske analyse af tegnene, såvel som vi fik 

tilføjet nye dimensioner og tolkninger af tegnene. 

I det følgende vil der være en analyse af ’afsender’, ’filmiske virkemidler’ og ’modtagerens 

beslutningsproces’,  idet  det  var  de  dele, der blev fremhævet i modellen for humanitære reklamefilm 

som afgørende for, hvorvidt forbrugeren vælger at donere. Igennem disse dele vil det blive søgt at 

skabe det samlede billede af de tendenser, der er at finde i de tre reklamer. Under hver af disse dele vil 
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fokusgrupperne blive inddraget med henblik på at undersøge effekten af tendenserne. Dette kan også 

fordre en horisontsammensmeltning imellem vores horisont og fokusgruppedeltagernes.  

 

4.3 Analyse af Afsender, Filmiske virkemidler og Modtagerens beslutningsproces  
 

I teoriafsnittet blev det tydeliggjort, at NGOerne skulle have fokus på at brande sig gennem deres 

mission og vision, værdier og resultater i deres reklamer, hvis de ønskede forbrugernes tillid og at 

differentiere sig fra konkurrenterne. I det følgende vil fokus være på de tegn, gennem hvilke 

interpretanten kan blive ledt ind på disse faktorer. For at kunne undersøge effekten, blev disse 

spørgsmål  stillet  til  fokusgrupperne:  ’Hvad  mener  I,  reklamefilmen  handlede  om?’;  ’Hvilken  

information  fik  I  om  NGOen  igennem  filmen?’;  ’Hvilke  værdier  føler  I  kom  til  udtryk  igennem  filmen?’;  

’Hvad  er  jeres  opfattelse  af  NGOen  efter  at  have  set  filmen?’.   

4.3.1 Analyse	  af	  ’Afsender’ 
 

Dette afsnit vil starte med en analyse af de tre NGOers vision og mission, som udtrykt i reklamen, og 

derefter en analyse af henholdsvis værdier og resultater. Som nævnt ovenfor vil fokusgruppe-

interviewene blive inddraget under hvert punkt. 

4.3.1.1 Analyse	  af	  SOS’	  mission	  og	  vision 
 

I reklamefilmen er SOS til stede som afsender af reklamen gennem tegnene: et blåt felt, hvori man ser 

to personer - efterfulgt  af  teksttegnene:  ’SOS  børnebyerne’.  Tilsammen  ledes  interpretanten  ind  på  

organisationens  logo.  Derudover  er  de  også  til  stede  gennem  det  personlige  pronomen  ’vi’:  ’Lige  nu  

har vi brug  for  1000  nye  faddere  til  børn  som  Leon  over  hele  verden’.  SOS  er  således  til  stede  som  

afsender gennem størstedelen af reklamefilmen. Det kan argumenteres, at man i disse tegn kan se 

tegn på en form for mission; nemlig at få folk til at donere penge/blive faddere, så de kan hjælpe 

fattige og forældreløse børn i Afrika. 

I reklamen får man også tegn, der kan lede interpretanten ind på en vision. I reklamen får man nemlig 

audiotegnene:  ’Som  fadder  i  SOS  børnebyerne  giver  du  et  forældreløst  barn  et  hjem,  en  familie  og  en  

fremtid’  så  vel  som  ’Ikke  et  eneste  barn  burde  være  alene’.  Interpretanten  kan  ved  disse tegn ledes ind 

på, at SOS overordnet set arbejder for en verden, hvor ingen børn er alene, og hvor de har muligheden 

for at få et hjem, en familie og en fremtid. 
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4.3.1.2 Fokusgrupperne	  i	  forhold	  til	  SOS’	  mission	  og	  vision 
 
I  forhold  til  SOS’  mission  og  vision kom den ældre gruppe ind på følgende: 

P: Det handler om, hvad der for os er sådan et lille beløb, kan ændre et liv for dem (s. 10). 
(…) 
I: Ja på tre år bliver han et lykkeligt barn. Hvor kommer moren fra, når han var forældreløs? (s. 10). 
G: Det er en plejemor. Det er det, de 165 kr. skal gå til. Til at købe en mor (der smågrines). 
(…) 
I: Der var et blåt bånd henover, hvor der stod støt med 165 kr. (s. 12). 
 
Den yngre målgruppe her ind på følgende: 
T: Om at skaffe flere faddere (s. 13). 
F: Ja flere faddere til de her børn. 
T: Børns rettigheder er det vel også. Børn skal ikke vokse op som værende den voksne, de skal have lov 
til at være børn. 
 
Ud fra ovenstående kan det ses, at tegnene i reklamen ledte både den ældre og den yngre gruppe ind 

på, at SOS ønsker, at de skal tilmelde sig som faddere, så de kan være med til at hjælpe fattige børn i 

Afrika. Hos den yngre gruppe ledes interpretanten derudover hos én af deltagerne også ind på børns 

rettigheder. Her kan der således argumenteres for, at interpretanten kan være ledt ind på samme 

langsigtede mål, som blev påvist i foregående analyse, nemlig at SOS overordnet set arbejder for en 

verden, hvor ingen børn er alene, og hvor de har muligheden for at få et hjem, en familie og en 

fremtid. Den ældre gruppe nævner  dog  ingen  tegn,  der  leder  deres  interpretant  ind  på  SOS’  

langsigtede mål. 

4.3.1.3 Analyse af SOS’	  værdier 
 
Igennem  reklamen  ses  og  høres  der  også  tegn,  der  kan  lede  interpretanten  ind  på  SOS’  værdier.  Dette  

ses  i  tegnet  ’Da  SOS børnebyerne fandt dem..’  såvel som alle de visuelle tegn, hvor interpretanten 

ledes ind på et afrikansk barn på vej i skole, med sin nye mor og i en folkeskoleklasse. Her kan 

interpretanten ledes over på altruistiske værdier som f.eks. godgørende, medfølende, omsorgsfulde, 

idet de viser tegn på, at SOS arbejder for at give børnene et bedre liv. 

4.3.1.4 Fokusgrupperne	  i	  forhold	  til	  SOS’	  værdier 
 
I  forhold  til  spørgsmålet  omkring  SOS’  værdier  kom  den  ældre  gruppe  mere  ind  på  følelser  end  

værdier: 

A: Fattigdom. Manglende muligheder (s. 12). 
L: Man prøver at appellerer til vores ansvarsfølelse. Dårlige samvittighed. 
G: Empati. 
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I  forhold  til  SOS’  værdier  kom  den  yngre  gruppe  ind  på: 
S: Det er vel sådan noget med ansvar for børn. Børn skal have muligheden for at gå i skole, og ikke 
bekymre sig om at få mad. Man skal have en familie, nogen der er der for en (s. 15). 
T: Og mulighed for en barndom. 
A: Ja, det var meget den der barndom. Han (Leon) havde en anden rolle, end den han burde have. 
F: At give børn den barndom, de burde have. 
 
Det ses, at tegnene i reklamefilmen i højere grad ledte den ældre gruppens interpretant over på 

følelser end på værdier. Den yngre gruppes interpretant ledes derimod i højere grad over på samme 

altruistiske værdier, som blev fundet i foregående analyse. 

4.3.1.5	  Analyse	  af	  SOS’	  resultater 
 

Gennem reklamen ledes interpretanten også over på de resultater, som organisationen allerede har 

opnået, nemlig at etablere en række børnebyer, hvor børn som Leon kan vokse op, få mad, få 

kærlighed og tryghed gennem en ny mor og en uddannelse. Dette opleves blandt andet gennem 

audiotegnene,  der  leder  interpretanten  over  på  Leons  historie:  ’I  den Centralafrikanske  republik’  (…)  

’Men bedst af alt: de har fået en mor, der giver dem mad, tryghed og kærlighed’.  Denne  udvikling  i  

Leons liv, var ikke sket, hvis det ikke havde været for SOS. 

4.3.1.6 Fokusgrupperne	  i	  forhold	  til	  SOS’	  resultater 
 
I  forhold  til  SOS’  resultater  svarede  den  ældre  målgruppe  blandt  andet  følgende: 

I: Han havde mistet sine forældre og skulle tage sig af sine søskende - han blev lige pludselig den 
voksne. Og så var de ved at dø - alle sammen (s. 11). 
G: Og så kom SOS børnebyerne og redede dem. 
I: Nu var de rigtig glade alle sammen. 
 
Den yngre målgruppe svarede i forhold til dette følgende: 
S: Jeg synes, man fik at vide, at der var en flok børn, der var i en ulykkelig situation, og at man gennem 
SOS Børnebyerne kunne hjælpe de børn. Jeg synes, det grundliggende var, at storebroren ikke længere 
havde ansvaret for, at de overlevede, som han i følge historien næsten ikke kunne klare. Så der kom 
nogen og  tog  det  ansvar  fra  hans  skuldre.  (…)  man  får  alligevel  en  hel  del  gennem  billederne.  Der  er  et  
skift fra, at der sidder børn på gaden ovenpå skrald, til de render rundt og spiller bold, går i skole og 
griner. Så jeg synes den der med at tage ansvaret fra børnenes skuldre og give dem barndommen, det 
var rimelig klart (s. 15). 
 

Her ses det, at tegnene i reklamefilmen både ledte den ældre og den yngre gruppe ind på de 

resultater, som SOS har gennemført. 
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Den næste reklamefilm, der vil blive analyseret i forhold til ’afsender’, er MSFs. 

4.3.1.7 Analyse af MSFs mission og vision 
 

I  reklamefilmen  er  MSF  til  stede  som  afsender  af  reklamen  gennem  tegnene:  ’rød  stregtegning’  

efterfulgt af skrifttegnene  ’Medicin  sans  frontieres’/’Læger  uden  grænser’.  Tilsammen  ledes  

interpretanten ind på organisations logo. Derudover er MSF også til stede gennem tegnene: lyst hår, 

hvidt ansigt, hvid overdel, stetoskop. Ved disse tegn ledes interpretanten nemlig ind på, at vi her ser 

en kvindelig læge fra Vesten. En læge, der arbejder for MSF. MSF sætter således dem selv fysisk ind i 

deres reklame gennem denne læge. MSF er på denne måde til stede som afsender gennem hele 

reklamefilmen. 

I MSFs reklame vises der tegn, der kan lede interpretanten ind på deres mission. Dette ses blandt 

andet i de tegn, der leder interpretanten ind på, at man i reklamen befinder sig i et lægetelt i Afrika, 

hvor der er en mor med et sygt barn, der er ved at blive undersøgt, mens der er andre, der venter. 

MSF  viser  således,  hvordan  de  yder  medicinsk  nødhjælp.  Set  i  sammenhæng  med  tegnene:  ’Tilmeld  dig  

Læger  uden  grænser’  kan  det  her  argumenteres,  at  MSFs  mission  fremstår  som  værende,  at  de  ønsker,  

at folk skal melde sig ind/donere penge, så de kan hjælpe syge børn i Afrika. 

Som det kan ses i teorien, er en NGOs vision det langsigtede mål – det de arbejder hen imod. Der er 

dog ikke nogen tegn i MSFs reklame, der leder interpretanten ind på et langsigtet mål, og det kan 

derfor argumenteres, at MSFs vision ikke er synlig i reklamen. 

4.3.1.8 Fokusgrupperne i forhold til MSFs mission og vision 
 
I forhold til MSFs mission og vision kom den ældre gruppe blandt andet ind på følgende: 

P: Den handler jo om, at hun sidder og snakker dansk til et afrikansk sygt barn og prøver at hjælpe 
ham, fordi hun er læge. Så sidder hun og fortæller om en veninde, som gerne ville have givet penge, 
men hun fik det ikke lige gjort, og så går de jo ind og appellerer til 99,9 % af alle mennesker i en eller 
anden grad. Måske ikke lige præcis omkring den organisation, men velgørende organisationer 
generelt. Folk har som oftest de bedste hensigter, og de vil gerne hjælpe, men de får bare ikke lige 
taget sig sammen til at gøre det (s. 14). 
 

Den yngre gruppe: 

T: Om at gode intentioner redder ikke liv. Man kan snakke nok så meget, og synes at sagen er nok så 
god, men det ændrer ikke noget for nogen, før man rent faktisk støtter dem økonomisk (s. 19). 
V: Der skal være handling. 
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Ud fra dette kan det ses, at begge gruppers interpretant ledes over på, at folk skal donere penge, så 

MSF kan hjælpe de syge børn i Afrika. Der ses dog her ingen tegn, der leder interpretanten over på 

organisationens vision. 

4.3.1.9 Analyse af MSFs værdier 
 

Som tidligere nævnt er der en direkte legemliggørelse af MSF i reklamen, i form af den kvindelig læge. 

Sammenkoblet med tegnene: barn, mørk hud, sved på panden, kvinde og nedslåede øjne ledes 

interpretanten ind på, at hun ønsker at hjælpe det lille syge barn. Igennem disse tegn ledes 

interpretanten over på altruistiske værdier. I og med disse værdier bliver koblet til den kvindelige 

læge, kan det argumenteres, at de også bliver koblet til MSF, da hun er en forlængelse af dem. 

4.3.1.10 Fokusgrupperne i forhold til MSFs værdier 
 
I forhold til MSFs værdier svarede den ældre målgruppe følgende: 

I: Ja men de tager stadig ud og de kæmper og de hjælper. Jeg har indtryk af, at de læger ikke får nogen 
særlig god løn (s. 17). 
A: De får oplevelsen. Jeg kender én, der tager jævnligt ud for dem. 
K: De må vel stadig få nogle penge. 
P: Ja men man tager ikke derned for pengenes skyld. Man gør det ikke for at blive rig. 
L: Man risikerer også at komme hjem med varige mén. 
 
I forhold til spørgsmålet om værdier svarede den yngre gruppe: 

S: Altså hun sidder i sådan i situation, hvor hun er hjælpen udadtil. Så det der med, at vi hjælper dem, 
der  ikke  selv  er  i  stand  til  det,  men  det  kræver  så  et  bidrag  (…)  (s. 20). 
R:  (…)  Lægen  repræsenterer  en  form  for  medmenneskelighed,  som  jeg  kan  lide, og som jeg kan forholde 
mig til. 
T: Ja medmenneskelighed. På en eller anden måde så fortæller den os jo, at vi er gode mennesker og 
det er dejligt, at vi har gode intentioner. Vi skal bare lige skridtet videre, ik? 
F: Du er heller ikke den eneste, der har det på den måde. Det er da medmenneskeligt. 
 

Ud fra ovenstående kan det ses, at tegnene i reklamen leder begge gruppers interpretanter over på 

altruistiske værdier såsom medmenneskelighed. Disse værdier bliver særligt påpeget i forhold til den 

enkelte læge, som især hos den ældre gruppe beskrives som selvopofrende, idet de har indtryk af, at 

lægen og MSF gør det af deres gode hjerte, og ikke fordi de får løn, eller i hvert kun meget lidt i løn, for 

deres hårde arbejde. 

4.3.1.11 Analyse af MSFs resultater 
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I reklamen brander MSF sig ikke gennem deres resultater, da der ikke ses nogen tegn på de folk, som 

de rent faktisk har hjulpet, eller den forskel de har gjort. Der vises kun tegn på, at lægerne er derude, 

hvor der er et behov for hjælp, men ikke at de rent faktisk hjælper.  

4.3.2.5 Fokusgrupperne i forhold til MSFs resultater 
 
Heller ingen af grupperne nævner tegn, der leder interpretanten over på resultater. 

Den sidste reklamefilm, der vil blive analyseret i forhold til ’afsender’, er BF. 

 

4.3.1.12 Analyse af BFs mission og vision 
 
I reklamefilmen er BF til stede som afsender af reklamen gennem tegnene: rød baggrund og hvide 

teksttegn:  ’BØRNEfonden’.  Tilsammen  ledes  interpretanten  ind  på  organisationens  logo.  Disse  tegn  er  

dog først tilstede i reklamens sidste billede. 

I  BFs  reklame  både  ser  og  hører  man  tegnene:  ’Giv  et  barn  en  barndom  for 215  kr.  om  måneden’.  

Sammenkoblet med alle de forrige tegn, der netop ledte interpretanten ind på, at disse børn ikke 

havde en god barndom, kan dette være tegn på BFs mission: at få folk til at donere penge, så disse 

børn kan få en barndom. 

Som tidligere nævnt, så er en vision det langsigtede mål, men i BFs reklame er der ikke nogen tegn, der 

leder interpretanten ind på BFs langsigtede mål. 

 

4.3.1.13 Fokusgrupperne i forhold til BFs mission og vision 

 

I forhold til BFs mission og vision kom den ældre gruppe blandt andet ind på følgende: 

I: Den handlede om nogle børn i Afrika, der har det dårligt (s. 18). 
A: Ja som arbejder, som om de er voksne. 
I: Og så handler den vel også om, at man kan hjælpe børnene. Eller i hvert fald at Børnefonden kan 
hjælpe de her børn. 
 
I forhold til BFs mission kom den yngre gruppe ind på: 

R: Den handlede om, at børnene i Afrika arbejder i stedet for at være børn (s. 22). 
A: Ja, og at man kan hjælpe dem, hvis man donere penge i Børnefondens arbejde. 
R: Man får bare ikke rigtig at vide, hvad det arbejde går ud på. 
A: Næh det er rigtig nok. 
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Ud fra ovenstående ses det, at begge gruppers interpretant ledes over på, at folk skal donere penge, så 

BF kan hjælpe børnene i Afrika. Der hersker dog tvivl omkring, især i den yngre gruppe, hvad denne 

hjælp egentlig går ud på. Der ses derudover ingen tegn, der leder interpretanten over på 

organisationens vision. 

4.3.1.14 Analyse af BFs værdier 
 
Igennem  hele  reklamen  ser  man  tegn  på  børn,  der  arbejder  hårdt,  og  til  sidst  ser  man  tegnene:  ’Deres  

liv  er  ikke  for  børn’  og  derefter  ’Børnefonden’.  Igennem  disse  tegn  kan  det  argumenteres,  at  BF  viser,  

at de tager hånd om og bekymrer sig om disse børn, og derved tilkobler de altruistiske værdier til 

deres organisation. 

4.3.1.15 Fokusgrupperne i forhold til BFs værdier 

 
I forhold til BFs værdier svarede den ældre gruppe: 
A: Værdien omkring at nogen skal tage sig af de her stakkels børn (s. 19). 
K: Ja, og  børns  ret  til  at  være  børn.  De  siger  jo  ’Det  her  er  ikke  for  børn’. 
 

Mens den yngre gruppe svarede følgende: 

S:  Hmmm…  At  børn  skal  have  ret  til  en  barndom.  Men  igen  siger  de  jo  ikke  noget  om, hvad det reelt 
betyder (s. 25). 
T: Det er vel også noget med, at de her børn mangler omsorg. De ser i hvert fald ret triste ud. De 
mangler nogen, der tager sig af dem på en eller anden måde. 
 
Ud fra dette kan det ses, at tegnene i reklamen, leder begge gruppers interpretanter over på 

altruistiske værdier såsom at drage omsorg. Ingen af grupperne nævner dog her, at det er BF, som går 

ind og drager omsorg for børnene. 

4.3.1.16 Analyse af BFs resultater 
 
I reklamen ser man, hverken hvordan BF har hjulpet børn før, eller hvordan de har tænkt sig at hjælpe 

netop disse børn, og der er derfor ingen tegn, der leder interpretanten ind på deres evner til at hjælpe 

disse børn. Eller sagt på en anden måde, så viser de ikke de resultater, de allerede har opnået.  

4.3.1.17 Fokusgrupperne i forhold til BFs resultater 
 
Heller ingen af grupperne nævner tegn, der leder interpretanten over på resultater. Til gengæld 

kommer den yngre gruppe ind på én af BFs gamle reklamefilm: 
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A: Men de har da lavet nogle reklamer, der er meget bedre end den her? (s. 24). 
R: Ja, jeg synes også, de plejer at lave gode reklamer. Hvor det er glade og smilende børn, der løber 
rundt. 
F: Ja, det er også det, jeg tænker. Og det vil jeg da meget hellere støtte. Det fungerer i hvert fald meget 
bedre, end når de prøver at finde nogle, der har det dårligt, og så kan de ikke engang det. 
S: Den sidste jeg kan huske at have set, det er den, hvor de sidder i klasselokalet, hvor de så råber 
BORNEFONDEN! 
T: Ja præcis! Det er også den eneste, jeg kan huske, men den er også meget bedre end den her. 
(…) 
T: Ja i den gamle reklamefilm, så viser de ligesom, at de har gjort nogle ting, og så er børnene blevet 
glade. Og det kan jeg på en eller anden måde godt lide. Det virker bedre (s. 25). 
 
Ud fra dette kan det ses, at den yngre gruppes interpretant i løbet af denne reklamefilm ledes ind på 

BFs gamle reklamefilm, som der er enighed om, var god. Herigennem ses en forundring over BFs 

nuværende måde at formidle deres budskab på. 

 

4.3.2 Analyse	  af	  ’Filmiske	  virkemidler’ 
 

Som det kunne ses i teoriafsnittet, så er det anbefalet af forskerne inden for NGO 

markedskommunikation, at NGOerne har fokus på, hvordan de opbygger historien, hvilke appeller de 

bruger, om de bruger negative eller positive billeder og hvor meget information, de inkluderer (jf. s. 

35). I det følgende vil det bliver undersøgt om, og hvordan NGOerne bruger de ovennævnte 

virkemidler. Dette gøres med henblik på at undersøge tendenser i humanitær fundraising.  

Ligesom i ovenstående analyse vil gruppernes reaktioner på virkemidlerne blive inddraget løbende. 

Dette gøres med henblik på at aflæse effekten af de brugte virkemidler.  

4.3.2.1 Analyse af NGOernes brug af historiefortælling 
 

I det følgende vil de tre NGOers brug af historiefortælling samt effekten af denne blive undersøgt.  

4.3.4.2.1.1 SOS’	  brug	  af	  historiefortælling 
 
I  SOS’  reklame  bliver  man  fra  starten  præsenteret  for  ’konflikten’:  de  forældreløse  gadebørn.  De  

sætter scenen for konflikten i Afrika og præsenterer en løsning på konflikten, som er, at hjælperen 

(forbrugeren) skal  donere  penge.  I  SOS’  reklame  ser  man  den  lykkelige  slutning  for  nogle  af  børnene,  

men denne slutter også af med et sørgeligt billede og med en opfordring  til  handling:  ’Bliv  SOS  fadder’.  

I disse tegn ligger der en latent lykkelig slutning og en løsning på konflikten, hvis altså forbrugeren 

vælger at følge opfordringen. 
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4.3.4.2.2 Fokusgrupperne	  i	  forhold	  SOS’	  historiefortælling 
 
Fokusgrupperne reagerer som  følgende  på  SOS’  konflikt  og  løsning: 

Den ældre gruppe: 

L: Det er sådan en klassisk romanfortælling. Det går fra den rene elendighed og bare med lidt hjælp, så 
kan de leve lykkeligt til deres dages ende (sagt med ironi) (s. 11) 
(...) 
I: Han havde mistet sine forældre og skulle tage sig af sine søskende - han blev lige pludselig den 
voksne. Og så var de ved at dø - alle sammen (s. 11). 
G: Og så kom SOS børnebyerne og redede dem. 
 
Den yngre gruppe: 

S: Jeg synes, man fik at vide, at der var en flok børn, der var i en ulykkelig situation, og at man gennem 
SOS Børnebyerne  kunne  hjælpe  de  børn  (…)  (s.  15).   
 
Som det ses, så oplever begge grupper både konflikten og løsningen på konflikten, som er SOS. 

4.3.4.2.3 MSFs brug af historiefortælling 
 
I MSFs reklame bliver forbrugeren også præsenteret for konflikt: det syge barn. Denne konflikt, der 

udspiller  sig  i  et  telt  i  Afrika,  har  også  en  løsning,  nemlig  at  forbrugeren  skal  donere:  ’Tilmeld  dig  Læger  

uden  grænser’.   

4.3.4.2.4 Fokusgrupperne i forhold til MSFs historiefortælling 
 
Fokusgrupperne reagerer som følgende på MSFs konflikt og løsning: 

Den ældre gruppe: 

P: (…)  og prøver at hjælpe ham, fordi hun er læge (s. 14). 
(...) 
G: (...) Der er en grund til, at der er forstenede ansigter. Vi er jo i et brændpunkt i verden, det er derfor 
lægerne er derude. Så de er jo traumatiserede i forvejen (s. 15).  
(...) 
L: På en eller anden måde giver den også et indtryk af hendes magtesløshed. Der er ikke så meget, hun 
kan gøre, når hun ikke har midlerne til det (s. 16). 
 
Den yngre gruppe: 

S: Altså hun sidder i sådan en situation, hvor hun er hjælpen udadtil. Så det der med, at vi hjælper dem, 
der ikke selv er i stand til det, men det kræver så et bidrag. Det er så det, der er ræsonnementet bag. 
For at vores professionelle og vores vidensrige personale kan tage ud og hjælpe, så skal de støttes (s. 
20). 
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Ved MSFs reklame ledes begge gruppers interpretanter ind på, at der er en konflikt. De er desuden klar 

over, at løsningen på denne konflikt er MSF. 

4.3.4.2.5 BFs brug af historiefortælling 
 
Ligesom de to andre NGOer præsenterer BF også forbrugeren for konflikt, nemlig afrikanske børn, der 

arbejder, som om de var voksne, og som har brug for hjælp. BF præsenterer dog også en latent lykkelig 

slutning og en løsning på  konflikten,  som  er  afhængig  af,  at  forbrugeren  donerer:  ’Giv  et  barn  en  

barndom’.   

4.3.4.2.6 Fokusgrupperne i forhold til BFs historiefortælling 
 
Fokusgrupperne reagerer som følgende på BFs konflikt og løsning: 

Den ældre gruppe: 

I: (…)  De  her  børn,  der lider,  og  har  det  forfærdeligt.  Og  sulter  (…) (s. 18). 
A: Ja som arbejder, som om de er voksne. 
I: Og så handler den vel også om, at man kan hjælpe børnene. Eller i hvert fald at Børnefonden kan 
hjælpe de her børn. 
 
Den yngre gruppe: 
R: Ja, altså selvfølgelig skal de have en barndom, men man får jo ikke noget at vide om, hvad det er (s. 
22). 
F: Jeg tænker, hvad ligger de i udtrykket barndom?! 
R: Og det er mange penge at give til noget, man ikke rigtig ved, hvad er. 
A: Ja, det var rigtig mange penge. Det har jeg da ikke lige. 
R: Også fordi de så ud til at have det slemt, men hvad kunne få dem til at få det bedre? Det får vi jo ikke 
noget at vide om. 
 

Den ældre gruppes interpretant ledes ind på, at der er en konflikt, og at BF kan hjælpe dem. I den 

yngre gruppe er der dog både sat spørgsmålstegn ved konflikten og løsningen. 

4.3.4.3 Analyse af NGOernes brug af positive og/eller negative billeder 
 

I den semiotiske analyse blev det klarlagt, at der både var sammenhæng og forskelle på de tegn, der 

blev fundet i de tre reklamer. Et af de punkter, hvor reklamerne viste sige at adskille sig betydeligt, var 

i brugen af billeder, herunder særligt i brugen af positive og negative billeder. I MSFs og BFs reklamer 

er der igennem hele reklamen brugt negative billeder, der viser den nød, der er i Afrika, og hvilket 

behov  MSF  og  BF  ønsker  at  dække  igennem  deres  arbejde.  I  SOS’  reklame  var  der  derimod  gjort  brug  af 

både negative og positive billeder. SOS bruger nemlig først negative billeder for at vise nøden og 



 74 

behovet, men skifter i midten af reklamen til at bruge positive billeder, idet de viser effekten af 

donorernes hjælp og effekten af deres eget arbejde. 

4.3.4.3.1 Fokusgrupperne	  i	  forhold	  til	  SOS’	  billeder:	   
 
I  forhold  til  SOS’  brug  af  billeder  kommenterer  fokusgrupperne  følgende:   

Den ældre gruppe: 

P: Jeg synes den appellerer til følelserne i starten, men i det øjeblik speakeren starten og siger noget 
med "i dag er det 4 år siden...", så begynder det at blive overdrevet synes jeg. Så er det, man mister det 
igen. Det lyder lidt utopisk (s. 11). 
(...) 
L: Jeg synes egentlig generelt, den er ret plat den del. Jeg synes, det er lidt spild, for du kan godt se, at 
det er super flot filmet og klippet. Selve indholdet i reklamen er bare som P sagde for overdrevet (s. 11). 
 

Den yngre gruppe: 

F:  (…)  Jeg  synes  til  gengæld,  de  skal  lave  deres  reklamefilm mere realistisk. Jeg synes, de pynter på 
virkeligheden, det kan jeg ikke lide, det virker sådan lidt manipulerende, hvis I forstår? Jeg tror f.eks. 
ikke på, at det er hans reelle lillesøster, for hun ser for ung ud i forhold til de tal, man får at vide i filmen 
(s. 14). 
(…) 
S: (...) Derudover er der rigtig mange triste billeder, og så kommer deres logo, og så vender historien a 
la 'nu er verden meget bedre'. Det virker måske lidt for voldsomt til at være sandt (s. 14). 
 
Som det kan ses hos den ældre gruppe blev skiftet i  SOS’  reklame  beskrevet som værende plat, 

urealistisk og overdrevet. Interpretanten af de positive billeder blev hos mange i den ældre gruppe 

rent faktisk ledt over på, at dette ikke var noget fra den virkelige verden, men derimod noget opstyltet 

og virkelighedsfjernt. Fra den yngre gruppe fik skiftet også kommentaren ’det virker for voldsomt til at 

være sandt’. Dermed sagt, at der også er tegn på, at nogle fra den yngre gruppe heller ikke finder 

reklamen autentisk, og at den endda virker en smule manipulerende. 

4.3.4.3.2 Fokusgrupperne i forhold til MSFs billeder 
 
I den semiotiske analyse blev det fundet, at MSF udelukkende gør sig brug af negative billeder. 

I forhold til dette kommer den ældre gruppe ind på følgende: 

L: Det der virker med den der reklame, det er, at den er så underspillet på alle mulige måder. Både at 
hun er det og også selve billedet - det er jo næsten statisk. Men pointen er soleklar! (s. 15) 
P: Ja man bliver ikke distraheret af, at der foregår alt muligt rent filmisk. Den er meget alvorlig, men 
ikke direkte deprimerende, men den sætter da klart en stemning. 
A: Nej der er ligesom kun en scene, der ikke rigtigt skifter, hverken stemning eller humør. 
P: Den forrige film (SOS) klippede meget rundt, så der kommer man lidt til at glemme, hvad den 
egentlig handler om. Budskabet bliver væk. 
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Den yngre gruppe: 

F: Den er bare ærlig (s. 20). 
V: De viser ligesom, hvad man kan gøre bedre. 
R: Og selvom der sidder en lille pige, som tydeligvis er syg, så er det stadig vist på en værdig måde. Der 
er f.eks. ikke nogen klamme sår over det hele. 
T: Bare udtrykket i ansigtet - det siger det hele. 
F: Jeg lægger faktisk overhovedet ikke mærke til, at hun er tynd. Men lige meget hvad, så tænker jeg 
bare, at den her reklame er fantastisk godt lavet. Budskabet står klart. 
 
Ud fra det ovenstående kan man se, at MSFs brug af udelukkende negative billeder bliver registreret 

og  anerkendt  af  begge  grupper,  og  bliver  af  den  yngre  gruppe  karakteriseret  som  værende  en  ’værdig  

måde’  at fremstille især den nødlidende pige på. MSFs reklame virker på medlemmer af den ældre 

gruppe mere overskuelig, selvom den også er mere statisk. Begge grupper pointerer, at budskabet i 

den er klart. 

4.3.4.3.3 Fokusgrupperne i forhold til BFs billeder 
 
I den semiotiske analyse blev det fundet, at BF ligesom MSF, udelukkende gør brug af negative billeder 

i reklamen. Dette reagerer grupperne således på: 

Den ældre gruppe: 

P: Personligt synes jeg igen, at man har set den type reklamefilm alt for meget – den var meget dyster. 
(…)  Men  jeg  kan  bedre  lide  den  her,  end  jeg  kunne  lide  SOS  Børnebyernes.  Den  er  kortere  og  budskabet  
er mere klart og tydeligt. Den var på en eller anden måde heller ikke ligeså lidende, selvom børnene 
selvfølgelig led hele reklamen igennem. Jeg ved godt, at den der sang var der - den kan jo så diskuteres 
(s. 17). 
(…) 
L: Jeg synes, den var mere sympatisk. Jeg tror, det hænger sammen med, at de ikke har prøvet at 
fremtvinge den der lidelse. Vi kan sgu godt regne ud, at unger, der skal arbejde på den måde der, de 
har ikke samme barndom, som vores børn har haft (s. 18). 
 

Gruppen observerer her, at der er gjort brug af negative billeder, og interpretanten ledes ind på, at der 

er tegn på lidelse, og at børnene har det forfærdeligt. Men de påpeger alligevel, at de mener, at det er 

på en værdig måde.  

I forhold til dette kommenterede den yngre gruppe følgende: 

R: Også fordi de så ud til at have det slemt, men hvad kunne få dem til at få det bedre? Det får vi jo ikke 
noget at vide om (s. 22). 
 (…) 
R: Det er også bare sådan en ordentlig bombe. Så er vi kede af det. Der var ikke sådan en historie, som 
man kunne forholde sig til. Bare en kæmpe boble af tristhed, som man ikke kunne prikke hul på, men 
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man kunne heller ikke forholde sig til den. Har de det dårligt? Hvad har de brug for? Hvad går mine 
penge til? (s. 23). 
 
Her bliver reklamen beskrevet som værende en stor boble af tristhed, der ikke bliver prikket hul på, og 

hvor det heller ikke gøres tydeligt, hvad børnene har brug for. BFs tidligere brug af positive billeder (i 

deres forrige reklamer) bliver dog bragt op til diskussion, og fremhævet som ’det  gode  eksempel’: 

T: Jeg synes, den var sjov, fordi alle de der børn, prøvede at sige Børnefonden, men der var ikke nogen, 
der kunne (s. 24). 
A: Ja, man synes altid, det er sjovt, når udlændinge skal prøve at tale dansk. Der ser man jo også nogle 
positive ting. Ser at projekterne lykkedes. Så tænker man, yes hvor godt. 
T: Ja, i den gamle reklamefilm, så viser de ligesom, at de har gjort nogle ting, og så er børnene blevet 
glade. Og det kan jeg på en eller anden måde godt lide. Det virker bedre. 
V: Ja så ved man, at hvis jeg betaler de her penge, så gør jeg faktisk noget godt og så er resultatet det 
her. 
R: Man blev præsenteret for projektet på en helt anden måde. Med den nye der får vi kun det dårlige. 
 

4.3.3.4 Analyse af NGOernes brug af information 
 

4.3.4.4.1	  SOS’	  brug	  af	  information 
 
Igennem tegnene i reklamerne sætter SOS scenen i Afrika. SOS giver yderligere disse information om 

stedet: rødt sand, støv i luften, mørke mennesker, nedslidte huse, træer og motorcykler og igennem 

audiotegnene:  ’I  den  Centralafrikanske republik…’..   

I SOS’  reklame bliver man introduceret til flere nødlidende børn, og der er her stor forskel på, hvor 

meget information man får om dem. I de første tre billeder ser man børn, som man ikke bliver 

nærmere introduceret til. Det eneste, man hører om dem, er igennem audiotegnene:  ’børn,  der  

mangler  alt  det,  vi  andre  tager  for  givet’.  Men  fra  fjerde  billede  får  modtageren  en  klar  introduktion  til  

både det barn, der vises og hans situation. Man får både navn, alder, land, familieforhold og historie at 

vide. Man følger ham lige fra, at han bor på gaden, til SOS finder ham, og til han får det bedre. 

I reklamen bliver man også introduceret til SOS, og igennem historien om Leon kan det siges, at man 

også bliver introduceret for deres arbejde. 

4.3.4.4.2 Fokusgrupperne i forhold til SOS’	  brug	  af	  information 
 
I fokusgrupperne blev informationsniveauet kommenteret således: 

Den ældre gruppe om børnene i reklamen: 

L: Han hed Leon, var 11 år (s. 11). 
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I: Han havde mistet sine forældre og skulle tage sig af sine søskende - han blev lige pludselig den 
voksne. Og så var de ved at dø - alle sammen. 
G: Og så kom SOS børnebyerne og reddede dem. 
 
Den ældre gruppe om NGOen og dens arbejde: 

L: Ikke nogen. Der stod sikkert et telefonnummer eller lignende (s. 12). 
A: Var der ikke et link? 
I: (...) Men ellers der var ingen information om organisationen. 
(…) 
I: SOS Børnebyerne er billigere lagde jeg mærke til. Børnefonden er 225 kr. (s. 12). 
A: Det er jo meget smart! 
P: Men de har f.eks. ikke skrevet, at de er de billigste inde for området. 
G: Vi får reelt ikke at vide, hvad pengene bliver brugt til. 
K: Jo! Det bliver jo brugt til at børnene bliver passet. Det sagde billederne. 
P: Ja, en skolegang, en familie, mad... 
G: Men det er vel ikke alle, der får en ny mor? 
P: Jo, det sagde de. 
I: Ja, et helt nyt liv. 
 
Som det kan ses i det ovenstående, så ser og fanger den ældre målgruppe altså information omkring 

Leon. Men de påpeger, at de ikke mener, at de får noget information omkring SOS andet end 

telefonnummer og hjemmeside. De stiller spørgsmålstegn ved, og er i tvivl om, hvordan hele 

konceptet omkring, at Leon har fået en ny mor egentlig fungerer. Derudover efterspørger nogle af 

medlemmerne i gruppen også mere information om, hvad pengene konkret bliver brugt til, og mener, 

at  reklamen  er  ’meget  lidt  informativ’.  Hvad  de  dog  har  bidt  mærke  i,  er  det  eksakte  beløb,  man  skal  

betale om måneden. Samme informationsbehov vises der tegn på hos den yngre gruppe. 

Den yngre gruppe om børnene i reklamen: 

R: Jeg synes faktisk ikke, man fik særlig meget information (s. 15). 
F: Nej, de kommer i skole, det er det eneste jeg fik at vide. 
A: Så blev jeg bare lidt i tvivl, da de nævnte moren. Fik de så kun hende, og hvad med den der skole? 
Jeg følte ikke, de var særlig klare omkring, hvad pengene går til. 
 (…) 
V: Jeg synes ikke, man får noget detaljeret viden omkring, hvad de gør. Du hjælper en familie, men man 
skal have noget mere baggrundsviden for at vide, hvad du gør for de børn (s. 15). 
T: Ja, man fik vel egentlig kun at vide, at hans levesituation blev forbedret. 
 

Den yngre gruppe om NGOen og dens arbejde: 

S: Jeg forstod faktisk ikke rigtig reklamen. Man bliver fadder, og så donerer man, men hvor kommer 
moren ind i billedet? (s. 14).  
A: Der fortæller de jo heller ikke konkret, hvad projektet går ud på. 
S: 'Men det bedste af det hele var, at de havde fået en mor' - hvor kom hun fra? 
T: Det tænkte jeg ikke, men det er måske også, fordi jeg ved, hvad en børneby er. 
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S: Ja, jeg ved ikke, hvad det er. 
T: Det mangler de jo så at fortælle. Man får en SOS mor, som ikke er ens biologiske mor, men som er 
én, som sørger for, at man går i skole, får noget at spise osv. Og så får man SOS søskende, så man bor i 
små familier. 
A: Men det går de så bare ud fra, at folk ved? 
F: Så er det derfor lillesøsteren ser så ung ud. Det er ikke hans rigtige søster. 
V: Der mister de nok nogle. 
R: Ja jeg blev også mega forvirret, for så ville det i mit hoved give mening, hvis der så var en hvid mor 
med mange penge, der sad med en telefon. Det ville give mening, selvom det måske ikke er så 
romantisk et billede. Men det giver jo mega god mening, når du fortæller, hvad det går ud på. 
 

Som det kan ses i det ovenstående, så har den yngre gruppe også lagt mærke til historien om Leon. 

Men dér, hvor der opstår et informationsproblem, er i forhold til NGOen og selve fadderkonceptet. 

Ligesom med den ældre gruppe er disse også forvirret over, hvordan moren kommer ind i billedet, 

hvad en børneby er, og hvordan den fungerer. Da de bliver spurgt ind til information omkring NGOen, 

bliver det kun nævnt, at de sender børn i skole, og så blev samtalen igen drejet ind på den manglende 

information omkring moderen. 

4.3.4.4.3 MSFs brug af information 
 
MSF sætter ligesom SOS scenen i Afrika. MSF giver ikke andre tegn vedrørende stedet andet end 

tegnene på, at man er i et telt.  

I MSFs reklame bliver man også introduceret til børn og nød. Her er der dog kun fokus på ét barn 

igennem hele reklamen. Man kan se i de visuelle tegn, at barnet er sygt, og at det ikke kan få hjælp, 

men derudover får man ikke nogen informationer om barnet. Den person, der er mest information om 

i reklamen, er Line, som havde gode intentioner om at donere, men som ikke fik det gjort. 

I reklamen finder man også gennemgående tegn om MSF. Man ser derudover den kvindelige læge, der 

undersøger det syge barn, og man får derigennem også information om, hvad deres rolle og arbejde 

er. 

4.3.4.4.4 Fokusgrupperne i forhold til MSFs brug af information 
 
Den ældre gruppe om barnet: 

A: (…)  at  hun  sidder  og  snakker  dansk  til  en  unge,  der  bare  sidder  og  måber (s. 14). 
 

Den ældre gruppe om Line: 

P:  (….)  Så  sidder  hun  og  fortæller  om  en  veninde,  som  gerne  ville  have  givet  penge,  men  hun fik det ikke 
lige  gjort…  (s.  14). 
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I: Siger hun ikke også selv, at hun gerne vil hjælpe? Eller er det kun veninden. 
P: Kun veninden. Hun sidder jo og stikker i vores alle sammens dårlige samvittighed. 
 
Den  ældre  gruppe  om  NGO’en  og  dens  arbejde: 

A: Hvis jeg havde penge, er det lige præcis sådan en form for reklame, som kunne få mig til at støtte. 
Kampagnen tiltaler mig. Det er måske lige så god en organisation som alle de andre, men kampagnen 
fanger mig. Jeg tror på, at det er organisationen, der har en form  for  humor  (…) (s. 15). 
(…) 
K:  (…)  De  er  jo  læger.  De  har  ikke  nok redskaber. Ikke nok plads (s. 17). 
I: Ja men de tager stadig ud, og de kæmper, og de hjælper. Jeg har indtryk af, at de læger ikke får 
nogen særlig god løn. 
 

Den yngre gruppe om barnet: 

R: Og selvom der sidder en lille pige, som tydeligvis er syg, så er det stadig vist på en værdig måde. Der 
er f.eks. ikke nogle klamme sår over det hele (s. 20). 
T: Bare udtrykket i ansigtet - det siger det hele. 
F: Jeg lægger faktisk overhovedet ikke mærke til, at hun er tynd. Men lige meget hvad, så tænker jeg 
bare, at den her reklame er fantastisk godt lavet. Budskabet står klart. 
 
Den yngre gruppe om Line: 
T: Jeg synes, det er så godt lavet. Det der med, at hun sidder dernede. Først hører man bare en speaker, 
nåh men så er det lægen, der sidder der og fortæller det syge barn om hendes veninde Line, som jo 
rigtig gerne vil hjælpe dig. Har du det lidt bedre nu? Det er jo så rigtigt (side 17). 
(…) 
R: Man kender godt Line (s. 26). 
T: Man er jo Line. 
 

Den yngre gruppe om NGOen og dens arbejde: 

A: De behøver vel heller ikke rigtig at informere omkring deres projekt, for det er jo bare, hvad det er. 
Læger ik? Eller sådan. Så det er nok, at hun sidder i en kittel (s. 20).  
V: Men det bliver man jo også informeret om via billederne. 
 

Som  det  kan  ses,  så  karakteriserer  begge  grupper  barnet  som  værende  ’det  syge  afrikanske  barn’ eller 

bare  ’ungen’, og de efterspørger ikke mere information omkring barnet. Derudover kan begge grupper 

genfortælle hele historien om Line, og især den yngre gruppe viser stærke tegn på identifikation med 

Line. 

Begge gruppers interpretant ledes ydermere ind på, at MSF er læger, der har brug for ressourcer for at 

gøre deres arbejde. I den ældre gruppe bliver det også påpeget, at det virker som en organisation med 

humor. Ingen af grupperne efterlyser mere information, på trods af den sparsomme information givet 

om både MSF og den nødlidende. Dette kan begrundes med følgende hos den yngre gruppe: 
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A: Men man har på en eller anden måde lidt større tillid til Læger uden grænser. Jeg ved ikke hvorfor. 
Måske fordi de er læger (s. 18). 
F: Man ved, hvad en læge laver. Jeg tror, det er der, den ligger. 
T: Det er igen det der med, at det er konkret. 
F: Præcis. Alle har været hos en læge, og ved hvad de laver. De giver medicin og prøver at gøre 
mennesker raske. De hjælper syge mennesker. I Syrien tror jeg blandt andet Læger uden grænser får 
rigtig meget støtte sammenlignet med mange af de andre organisationer dernede, fordi folk ved, hvad 
de laver. De hjælper alle dem, der bliver ramt af bomber og skud, og hvad der ellers foregår dernede. 
 
Gruppen har ikke brug for yderligere informationer, idet de kender læger, og ved hvad en læge laver. 

Der er derfor ingen forvirring over, hvad pengene skal bruges til, eller hvad projektet går ud på. Denne 

tillid vises der også tegn på i den ældre gruppe: 

K:  (…)  De  er  jo  læger  (…) (s. 17). 

4.3.4.4.5 BFs brug af information 
 
I BFs reklame ser man også tegn, der sætter scenen i Afrika, idet de giver flere visuelle tegn: 

jordbunker, sand, brædder, træ, sand og grønne områder. Man bliver derudover også introduceret for 

flere afrikanske børn, men man får ikke mere information om dem. Man får derimod visuelle tegn, der 

leder interpretanten ind på, at de alle arbejder hårdt, og  deres  arbejde  ikke  er  egnet  til  børn:  ’Deres  liv  

er  ikke  for  børn’. 

I forhold til tegn vedrørende afsenderen, så adskiller BF sig betydeligt. Det er nemlig først i de sidste to 

billeder i reklamen, at der vises tegn på, at BF er afsenderen. Informationen om BF er derfor yderst 

sparsom.  

4.3.4.4.6 Fokusgrupperne i forhold til BFs brug af information 
 
Den ældre gruppe om børnene i reklamen: 

I: Den handlede om nogle børn i Afrika, der har det dårligt. (s. 18) 
A: Ja som arbejder, som om de er voksne. 
A: Men vi får ikke at vide, hvad pengene går til. 
 
Da  de  beskriver  deres  interpretant,  nævnes  der  ’nogle  børn  i  Afrika’,  der  har  det  dårligt,  og  arbejder  

som om de er voksne, men der er ikke mere information at hente omkring, hvem disse børn er. 

Desuden efterlyses der mere information om, hvad deres penge ville blive brugt til, hvilket også ses i 

den yngre gruppe: 

S: Det jeg synes var mest underligt, det var det der med sandet. Var det et arbejde? Det fandt jeg ikke 
helt ud af. Men udover det - det med at hente vand, det synes jeg ikke er noget problem, hvis det bare 



 81 

er en del af hverdagen. De bruger også tit vandhullet, som et sted, hvor man catcher op med naboer. 
De billeder der var, var der mange mennesker på, så det synes jeg ikke nødvendigvis var dårligt. (s. 23) 
A: Det kunne nemlig godt være en helt almindelig hverdag. 
S: Men det er rigtig nok, at hvis barnet bare bærer sand hele dagen, så er det et problem. 
T: Så burde vi måske bare have set noget mere om det barn. Og projektet omkring det. Der var ikke 
noget projekt. 
S: Ja, og måske en stemme, som giver os noget information. Andet end et pengebeløb. 
(…) 
R: Vi fik jo heller ikke nogen ny information. Vi ved godt, at det står skidt til, det bliver man ikke 
overrasket over. Jeg tror måske, der skal det der lidt personlige ind - enten i form af den personlige 
historie eller noget, der overrasker én eller går én lidt på, for at man giver penge (s. 24). 
 

Her efterspørges mere information om både projektet og børnene, man ser i reklamen. Desuden 

introduceres der en ny interpretant: at det ikke nødvendigvis var nødlidende børn, men derimod et 

socialt øjeblik ved en brønd. 

 

De ældre om NGOen og dens arbejde: 

P: Jeg synes faktisk, det er et meget godt motto eller udsagn, de kommer med der. 'Det er ikke for børn' 
(s. 17). 
(…) 
G: Børnefonden går jo ind og støtter familier der, hvor de er med uddannelse til børnene osv., det ser 
man jo ikke her (s. 18). 
(…) 
K: Nej, ikke andet end et telefonnummer (s. 18). 
I: Man får intet at vide om organisationen andet end nummeret, websiden og pris. 
(…) 
P: Jeg tænker, at de er dyrere i forhold til SOS Børnebyerne. Hvad er det, man får mere for de 60 kr.? 
Går de ekstra penge til børnene, eller er det fordi, Børnefonden laver så mange annoncer det er så 
dyrt? (s. 19).  
(…) 
G: (…)  Jeg fik ikke nok information, den var for kort (s. 19). 
A: Altså jeg tror ikke at pengene går til et specifikt barn, jeg tror, de går til en samlet pulje. 
 

Den yngre gruppe 

F: Absolut intet. 
V: Jeg var faktisk i tvivl et langt stykke hen af vejen over, hvem den var fra. 
T: Også mig – jeg sad og gættede inde i mig selv (s. 22). 
(…) 
F: Det er også en høj sum penge, når man ikke får at vide, hvad pengene går til (s. 25). 
A: Jeg synes også, det er lidt irriterende, at de skal bestemme, hvilket beløb jeg skal donere. 
F: Med de to andre kunne man heller ikke vælge. 
V: Er det her ikke den eneste, der sætter beløb på? 
F: Det behøver kun koste krone om dagen - det er det der står. For de siger altid et eller andet. 
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T: 1 krone om dagen kan man også meget let forholde sig til. 
A: Ja, det lyder jo ikke af meget i forhold til 215 kr. om måneden. 
(…) 
T: Ja helt sikkert, også selvom den heller ikke er fyldt med positive billeder. Så jeg tror ikke, det er det 
positive budskab, der i sig selv gør en forskel. Men skal forstå, hvad det er man konkret selv gør, hvad 
er det mine penge gør (s. 25). 
F: Hvilken forskel gør jeg? 
T: Man vil gerne vide, at man redder et lille stykke af verden. Og hvad er det så for et stykke jeg redder? 
Det vil man gerne vide. 
 
Som det her ses, så mener ingen af grupperne, at de får noget information omkring hverken BF eller 

deres arbejde foruden deres motto, og den unge gruppe påpeger, at de et langt stykke ind i reklamen 

rent faktisk var i tvivl om, hvem reklamen var lavet af. Begge grupper viser dog tegn på at kunne huske 

pengebeløbet, BF beder om. Derudover efterspørges der også mere information om, hvilken forskel 

deres penge ville gøre. 

 

4.3.4.5 Analyse af NGOernes brug af appeller 
 
Som vist i teoriafsnittet er der tre former for appeller: ethos, logos og pathos. I det følgende vil det 

blive analyseret, hvilke former for appeller henholdsvis MSF, SOS og BF bruger i deres reklamefilm 

samt effekten af disse på baggrund af fokusgrupperne.  

4.3.4.5.1	  SOS’	  brug	  af	  appeller 
 
SOS bruger i deres reklame tegn, der både opbygger positive og negative pathos appeller. 

I første del af reklamen ses der tegn, der kan vække både skyld og empati: ’Den  her  film  handler  om,  

hvordan  du  kan  hjælpe  et  barn,  der  mangler  alt  det,  vi  andre  tager  for  givet’ og  ’Hans  far  og  mor  døde,  

da han var 7 år gammel, og så blev han nødt til at tage sig af sine to yngre søskende’.  Disse  audiotegn  

er fulgt af visuelle tegn, der leder interpretanten ind på børn, der bor på gaden. Men midt i reklamen 

er der et skift i pathos appellerne, og man ser tegn, der leder interpretanten hen på glade børn, familie 

og  skole.  Dette  kan  siges  at  være  positive  appeller,  der  kan  få  modtageren  til  at  føle  glæde  ved  SOS’  

arbejde for børn som Leon. Derudover kan forbrugeren få en positiv følelse af, at de selv kan gøre en 

forskel. 

SOS  gør  også  brug  af  logos  appeller  i  deres  reklame.  Det  ses  blandt  andet  i  tegnene:  ’Lige  nu  har  vi  

brug  for  1000  nye  faddere’  og  ’Det  koster  fra  165  kr.  om  måneden  at  være  SOS-fadder’,  hvilket  kan  

skabe indtrykket af en logisk årsagssammenhæng hos forbrugeren. 
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Ydermere  er  der  også  tegn,  der  kan  styrke  SOS’  ethos,  da  de  inddrager  deres  eget  arbejde  og  

resultaterne  heraf.  Dette  ser  man  blandt  andet  ved  tegnene:  ’Da  SOS  børnebyerne  fandt  dem, var de 

ved  at  dø  af  sult…’  og  ved  de  efterfølgende  visuelle  tegn,  der  leder  interpretanten  ind  på,  at  det  er  

SOS’  arbejde,  der  gør,  at  Leon  og  hans  søskende  nu  er  glade. 

4.3.4.5.2 Fokusgrupperne	  i	  forhold	  til	  SOS’	  appeller 
 
Under samtalen om reklamen kommenterede den ældre gruppe følgende: 

A: Den vækker hverken følelser eller var særlig informativ. Jeg synes bare, den var meget billedlig flot. 
Enorm reklameagtig. Flotte kontraster. Flot fotograferet. Så måske er der nogen, der er blevet betalt 
godt for at lave den. (s. 10) 
P: Jeg synes den appellerer til følelserne i starten, men i det øjeblik speakeren starter og siger noget 
med "i dag er det 4 år siden...", så begynder det at blive overdrevet synes jeg. Så er det man mister det 
igen. Det lyder lidt utopisk. 
(...) 
I: Den går lige i hjertet. Mest i starten (s. 10). 
(…) 
L: Man prøver at appellere til vores ansvarsfølelse. Dårlige samvittighed (s. 12). 
G: Empati 
 

Ud fra ovenstående kan det ses, at det overvejende er de negative pathos appeller i reklamen, som 

den ældre målgruppe bemærker – selvom der dog er ét medlem, der slet ikke synes, at den vækker 

nogen følelser i vedkommende. På samme måde ser det ud i den yngre gruppe: 

A: Men de kører jo meget på det med følelser. På mig virker det (s. 14). 
T: Det virker også på mig. 
A: Men samtidig med at det virker, så ved man jo også godt, hvilke tricks, de benytter sig af. 
(…) 
T: Jeg fik lidt lyst til at tude (s. 16). 
 
På intet tidspunkt i samtalerne giver medlemmerne af grupperne tegn på at have set hverken logos 

eller ethos appeller. Dette kan skyldes den manglende opfyldelse af deres informationsbehov, der blev 

påvist tidligere i analysen. 

4.3.4.5.3 MSFs brug af appeller 
 
Som det kunne ses i den semiotiske analyse, bruger MSF ofte tegn, der leder interpretanten hen på et 

lille sygt barn i Afrika. Der kan her argumenteres for, at MSF bruger en negativ pathos appel, der skal 

vække en følelse af sympati hos modtageren. Det er dog ikke den eneste negative pathos appel, der 

bliver  brugt.  Igennem  hele  reklamen  giver  den  kvindelige  læge  audiotegn,  der  slutter  af  med:  ’Hjælper  

det  lidt?’.  Hvis  man  går  ud  fra,  at  forbrugeren  godt  ved,  at  folks  gode  intentioner  ikke  hjælper  det  syge  
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barn, kan man her argumentere for, at der bliver lavet endnu en negativ pathos appel, der kan vække 

skyld i modtageren. MSF gør i sin reklame også brug af tegn, som man kan argumentere opbygger 

logos  appeller.  Dette  ses  i  tegnene:  ’Gode  intentioner  redder  ikke  liv’  og  ’Det  behøver  kun  at  koste  1  

kr.  om  dagen’.  I  reklamen  bliver  der  også  gjort  brug  af  den  tredje  appelform  ethos.  Som  det  kunne  ses  i  

den semiotiske analyse var nogle af de tegn, der oftest blev brugt i reklamen nemlig tegn, der ledte 

interpretanten ind på MSF og deres arbejde. Det kan siges, at idet de har valgt at lave en fysisk 

manifestation af dem selv i reklamen i form af den kvindelige læge, demonstrerer de både deres vilje 

og evne til at hjælpe og redde syge børn i Afrika, hvilket kan være med til at styrke deres ethos. 

4.3.4.5.4 Fokusgrupperne i forhold MSFs appeller 
 
I forhold til dette siger den ældre gruppe følgende: 

G: Fokus på dårlig samvittighed. (s. 15) 
L: Sympati. 
G: Empati. Der er en grund til, at der er forstenede ansigter. Vi er jo i et brandpunkt i verden, det er 
derfor, lægerne er derude. Så de er jo traumatiserede i forvejen. 
 
Den yngre gruppe: 

F: Den tror jeg bare rammer alle (s. 17). 
V: Jeg fik sådan helt kuldegysninger. 
T: Jeg synes, det er så godt lavet. Det der med, at hun sidder dernede (…).  
F: Ja det sætter virkelig tingene i perspektiv. Det hjælper ikke en dyt, at vi sidder her og tænker, nej hvor 
er det synd for dem. 
T: (...) Det her sætter bare virkelig tingene i perspektiv. Så kunne jeg måske godt leve uden det ekstra 
par sko den her måned. Og så kunne jeg rede den her lille piges liv (s. 17). 
(…) 
F: Men jeg tror, vi finder på sådan nogle undskyldninger for vores egen skyld, så vi ikke konstant skal gå 
rundt med dårlig samvittighed (s. 18). 
R: Ja, man har brug for at dulme sin dårlige samvittighed på en eller anden måde ik? 
 

Som det kan ses i det ovenstående, bliver der hovedsageligt peget på, at MSFs reklame vækker følelser 

af dårlig samvittighed i begge grupper. Derved kan det argumenteres, at grupperne oplever et 

overskyggende brug af negative pathos appeller. Det kan dog også argumenteres, at MSF i reklamen 

formår at styrke deres ethos igennem informationen om deres arbejde: 

Den ældre gruppe: 

P: Ja, men man tager ikke derned for pengenes skyld. Man gør det ikke for at blive rig (s. 17). 
L: Man risikerer også at komme hjem med varige mén.  
 

Den yngre gruppe: 
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A: Ja hun signalerer, at hun er læge, og sidder et sted i Afrika og redder børn (s. 20). 
(…) 
T: Man bliver bare mindet om, at de gør et godt stykke arbejde (s. 21). 
 

Interpretanten ledes derved ind på, at de er læger, der gør et fantastisk stykke arbejde – de kæmper, 

og de hjælper. 

4.3.4.5.5 BFs brug af appeller  
 
I BFs reklame er der en overvejende brug af pathos appeller. I alle billederne bliver der brugt tegn, der 

leder interpretanten ind på børn, der er fattige og arbejder hårdt, hvilket kan vække en følelse af 

sympati hos modtageren. Derudover ser man også teksttegnene:  ’Deres  liv  er  ikke  for  børn’,  hvilket  

også kan være en appel til modtagerens sympati- og skyldfølelser.  

I  reklamen  ser  man  tegnene:  ’Giv  et  barn  en  barndom  for  215  kr.  om  måneden’.  Dette  kan  være  et  

forsøg på at skabe en rationel årsagssammenhæng imellem forbrugerens donation, og det at børnene 

får en barndom. Dette kan derfor siges at være en logos appel. 

Som det kunne ses i den semiotiske analyse af BFs reklame, så optræder der tegn på BF i reklamens 

sidste billede. Dette kan ses som et forsøg på at styrke deres ethos, da det jo netop er dem, der 

igennem modtagerens donation kan hjælpe børnene til en barndom. 

4.3.4.5.6 Fokusgrupperne i forhold BFs appeller 
 
I forhold til BF viste begge grupper kun tegn på, at de så pathos appeller: 

Den ældre gruppe: 

I: Den appellerer igen til mine følelser. De her børn lider  og  har  det  forfærdeligt  (…) (s. 18). 
 

Den yngre gruppe: 

T: Jeg blev ked af det igen (s. 23). 
R: Ked af det og forvirret. 
 

Begge grupper mener således, at reklamen taler til deres følelser. De viser ikke tegn på, at der er 

hverken logos eller ethos appeller at finde i reklamen. Dette kan, ligesom med SOS reklamen, skyldes 

den manglende information om BF og deres arbejdsmetoder. 
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4.3.5 Analyse	  af	  ’Modtagerens	  beslutningsproces’	   
 

I teoriafsnittet blev det konkluderet, at det er vigtigt, at NGOerne tager højde for at vise modtageren 

følgende ting i deres reklame: at modtageren har muligheden for at tilfredsstille et behov, at der er et 

behov for hjælp, indgyde et personligt ansvar, vise at støtten gør en forskel og fjerne eventuelle 

kommunikationsbarrierer (jf. s. 42). I det følgende vil det blive analyseret, hvorvidt der er tegn i de tre 

NGOers reklamer, der kan lede modtageren igennem beslutningsprocessen og til at donere. For at 

vurdere effekten af dette, blev der løbende under fokusgruppeinterviewene spurgt ind til disse 

faktorer. Fokusgrupperne vil derfor, ligesom ved de andre analysedele, også blive analyseret løbende.  

Den første reklame, der vil blive analyseret i forhold til dette  er  SOS’. 

4.3.5.1 SOS: Vise at modtageren har muligheden for at tilfredsstille et behov 
 
SOS viser i reklamefilmen tegn, der leder interpretanten ind på, at de kan tilfredsstille et behov hos 

modtageren, nemlig behovet for at hjælpe nogen, der er værre stillet end dem selv. Dette vises blandt 

andet  med  audiotegnene:  ’Den  her  film  handler  om,  hvordan  du  kan  hjælpe  et  barn,  der  mangler  alt  

det,  vi  andre  tager  for  givet’.  Dette  bliver  yderligere  præciseret  i  de  følgende  tegn,  der  både  henvender  

sig direkte til modtageren samtidig med, at interpretanten kan blive ledt over på, hvad det er 

modtageren  præcis  kommer  til  at  give:  ’Som  fadder  i  SOS  børnebyerne  giver  du  et  forældreløst  barn  et  

hjem,  en  familie  og  en  fremtid’. 

4.3.5.2 Fokusgruppen om, at SOS kan tilfredsstille et behov hos modtageren 
 
I forhold til om SOS formår at vise modtageren, at denne har mulighed for at få tilfredsstillet et behov, 

kom den ældre gruppe ind på: 

G: De slår jo på moderfølelsen (s. 10). 
(…) 
I: Og så selvfølgelig den fattigdom, manglende mulighed for uddannelse og et værdigt liv i den 
Centralafrikanske republik (s. 10). 
(…) 
I: Den går lige i hjertet. Mest i starten (s. 10) 
 

Yngre gruppe: 

S: Jeg synes, man fik at vide, at der var en flok børn, der var i en ulykkelig situation, og at man gennem 
SOS Børnebyerne  kunne  hjælpe  de  børn  (…) (s. 15). 
(…) 
F: At give børn den barndom, de burde have (s. 15). 
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Det ses  her,  at  den  ældre  gruppe  sammenligner  behovet  for  at  hjælpe  med  en  ’moderfølelse’,  og  at  
den går lige i hjertet. Det kan her argumenteres, at moderfølelsen ofte er en følelse af, at man har lyst 
til at hjælpe og gøre en forskel for et andet menneske. I den yngre gruppe blev det påpeget, at de som 
modtager også havde muligheden for at hjælpe igennem SOS, således at barnet i reklamen kunne få 
det bedre. 

 

4.3.5.3 SOS: Vise modtageren, at der behov for hjælp 
 
I reklamen er der også tegn, der kan lede interpretanten ind på, at der er et behov for modtagerens 

hjælp. Dette ses blandt andet i de visuelle tegn: lille person, mørk hud, slidte bukser, sten og sand, 

pind, vand, olietønde, sand, skrald og tørre planter, rødt sand, støv i luften og nedslidte huse. Dette 

bliver  yderligere  understreget  af  audiotegnene:  ’Lige  nu  har  vi  brug  for  1000  nye  faddere  til  børn  som  

Leon  over  hele  verden’.  Interpretanten  kan  her  ledes  ind  på,  at  der  virkelig  er  et  behov  for,  at  

modtageren hjælper SOS til at hjælpe de forældreløse afrikanske børn. 

4.3.5.4 Fokusgruppen om, at SOS viser, at der er behov for hjælp 
 
I forhold til at vise modtageren, at der er et behov for hjælp, kommer den ældre gruppe ind på 

følgende: 

I: Han havde mistet sine forældre, og skulle tage sig af sine søskende - han blev lige pludselig den 
voksne. Og så var de ved at dø - alle sammen (s. 11). 
 
Yngre gruppe: 
A: Jeg tænker bare, at det kan godt være, der er børn i Danmark, der har det lige så forfærdeligt, men 
der tænker jeg også bare, at vi har et bedre system. Så er der et sikkerhedsnet, og det har de ikke. 
Deres system fungerer overhovedet ikke på den måde. Og det er korrupt. Det rør mig meget mere (s. 
17). 
V:  Jeg  tænker  også,  at  det  er  en  anden  måde,  de  har  det  dårligt  på  ik’  også?  Der  er  vel  ikke  i  så stort et 
omfang  børn,  der  ikke  får  mad  i  Danmark  (…).  De  folk  vi  ser  i  SOS  Børnebyernes  reklame,  de  døjer  bare  
med væsentligt større problemer. 
 
I det ovenstående tydeliggøres det, at begge gruppers interpretant ledes ind på, at der er et behov for 

hjælp. 

4.3.5.5 SOS: Indgyde et personligt ansvar 
 
Det  kan  diskuteres,  hvorvidt  der  er  tegn  i  SOS’  reklame,  der  leder  interpretanten  ind  på,  at  modtageren  

har  et  personligt  ansvar.  I  reklamen  ser  man  tegnene:  ’Bliv  SOS-fadder’,  og  selvom  dette  i  princippet  er  

imperativt, så ledes interpretanten ind på, at det er en mulighed modtageren har, og ikke nødvendigvis 

modtagerens ansvar. Det sidste billede i reklamen viser dog: lille person, mørk hud, slidte bukser, sten 
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og sand. Interpretanten ledes her ind på et lille barn, der befinder sig alene på gaden et sted i Afrika. 

Det kan her argumenteres, at disse afsluttende tegn kan lede interpretanten ind på, at det er 

modtagerens personlige ansvar, at dette lille barn også bliver hjulpet ligesom Leon blev det. 

4.3.5.6 Fokusgruppen om, at SOS viser, at de har et personligt ansvar 
 
I  forhold  til  at  indgyde  et  personligt  ansvar,  blev  følgende  spørgsmål  stillet:  ’Kunne  I  finde  på  at  give  

penge  til  SOS  Børnebyerne  på  baggrund  af  den  her  film?’.  Hertil  svarede  den  ældre  målgruppe: 

I kor: Nej! (s. 13) 
I: Selvom vi er målgruppen. 
G: Som sagt har jeg været på nippet til at ville støtte. 
 

Den yngre gruppe svarede: 

R: Jeg kunne ikke finde på det på grund af filmen. Jeg kunne finde på det, efter T lige gav en info 
omkring, hvad det handler om. Altså jeg blev rørt af den (s. 16). 
V: Ja, men det er ikke som om, at man sidder og tænker over den, efter man har set den. 
F: Jeg kunne nok ikke finde på at give til dem. 
(…) 
R: Men jeg tror, at i forhold til at blive ramt af den her reklame, så jeg rent faktisk ville støtte dem, så 
skulle jeg nok være lidt ældre, for jeg føler mig stadig lidt som et barn selv (s. 16). 
(…) 
T: Jeg kunne også godt lide SOS Børnebyerne, men det handler måske også om, at det allerede er en 
organisation, jeg støtter (s. 26). 
 
Det kan dermed argumenteres, at SOS ikke formår at lede gruppernes interpretant ind på et personligt 

ansvar, idet hovedparten af modtagerne ikke ønsker at støtte organisationen efter at have set 

reklamefilmen. Det ses dog også, at andre faktorer spiller ind i forhold til, om folk vil støtte - blandt 

andet deres eksisterende indtryk af NGOen. 

4.3.5.7 SOS: Vise at støtten gør en forskel 
 
I reklamen er der derudover også tegn, der kan lede interpretanten ind på, at hjælpen gør en forskel. 

Disse tegn ses blandt andet i stemningsskiftet midtvejs i reklamen. Her bliver audiotegnet, bestående 

af en langsomt spillet mundharmonika, suppleret med tegn, der leder interpretanten ind på en guitar, 

der løfter stemningen. Samtidig ses der tegn, der leder interpretanten ind på børn i skole, familie og 

kærlighed.  Dette  suppleres  af  audiotegnene:  ’Han  og  hans  søskende  har  fået  en  ny  familie.  Men  bedst  

af  alt:  de  har  fået  en  mor,  der  giver  dem  mad,  tryghed  og  kærlighed’. 

4.3.5.8 Fokusgruppen om, at SOS viser, at støtten gør en forskel 
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I forhold til om støtten gør en forskel kom den ældre gruppe ind på: 

G: Vi får reelt ikke at vide, hvad pengene bliver brugt til (s. 13). 
K: Jo! Det bliver jo brugt til at børnene bliver passet. Det sagde billederne. 
P: Ja en skolegang, en familie, mad... 
G: Men det er vel ikke alle, der får en ny mor? 
P: Jo det sagde de. 
I: Ja et helt nyt liv. 
 

Den yngre målgruppe svarede i forhold til dette: 

A:  (…)  Jeg  følte  ikke,  de  var  særlig  klare  omkring, hvad pengene går til (s. 15). 
(…) 
V: Jeg synes ikke, man får noget detaljeret at vide omkring, hvad de gør. Du hjælper en familie, men 
man skal have noget mere baggrundsviden for at vide, hvad du gør for de børn. 
T: Ja man fik vel egentlig kun at vide, at hans levesituation blev forbedret. 
 

Ud fra dette kan det ses, at der er uenighed i grupperne omkring, om man som modtager får at vide, 

hvilken forskel ens støtte kan gøre. Hvor den ældre gruppe mener, at billederne taler for sig selv, så 

efterspørger den yngre gruppe gang på gang mere information om, hvad deres penge præcis ville blive 

brugt til samt mere detaljeret information om SOS og deres arbejde. 

4.3.5.9 SOS: Fjerne kommunikationsbarrierer 
 
I reklamen er der visuelle tegn, der kan være med til at afhjælpe eventuelle kommunikationsbarrierer. 

Det gør de ved at indsætte deres webside og deres telefonnummer, så forbrugerne får forskellige 

muligheder  for  henvendelse  alt  efter  deres  tekniske  formåen:  ’Tilmeld  dig  på  sosbørnebyerne.dk eller 

ring  70114400’. 

4.3.5.10 Fokusgruppen om, hvorvidt SOS fjerner kommunikationsbarriererne 
 
I forhold til at finde ud af om gruppernes interpretant ledes ind på, hvordan de reelt kan støtte, eller få 

svar på eventuelle spørgsmål, blev der blandt andet spurgt ind til, hvilken information, grupperne følte 

de fik gennem reklamen. Her svarede den ældre gruppe blandt andet: 

L: Ikke nogen. Der stod sikkert et telefonnummer eller lignende (s. 12). 
A: Var der ikke et link? 
I: Der var et blåt bånd henover, hvor der stod støt med 165 kr. 
 
Som det her kan  ses,  har  SOS’  brug  af  tegn  i  reklamen  ledt  interpretanten  ind  på,  at  man  kan  donere  

via en telefon eller en hjemmeside. Den yngre gruppe kommenterer dog ikke på, hvordan man finder 

yderligere information omkring, hvordan og hvor meget man kan støtte med. 
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Den næste NGO, der vil blive analyseret i forhold til tegn, der kan lede modtageren igennem 

beslutningsprocessen og til donation, er MSF. 

4.3.5.11 MSF: Vise at modtageren har muligheden for at tilfredsstille et behov 
 
I reklamen er der tegn, der leder interpretanten ind på, at MSF kan tilfredsstille et behov hos 

modtageren, nemlig behovet for at hjælpe nogen, der er værre stillet end dem selv. Dette ses blandt 

andet i tegnene, der leder interpretanten ind på en lille syg pige i Afrika. Dette barn kan modtageren 

nemlig hjælpe ved at tilmelde sig MSF.  

4.3.5.12 Fokusgruppen om, at MSF kan tilfredsstille et behov hos modtageren 
 
I forhold til om MSF formår at vise modtageren, at denne har mulighed for at få tilfredsstillet et behov, 

kom den ældre gruppe ind på: 

G: Den viser bare for lidt i forhold til, hvad det er for et brændpunkt, de arbejder i (s. 16).  
P: Hun signalerer ligesom 'gør dog noget'. For jeg sidder bare her, og kan ikke gøre ret meget mere, 
fordi vi mangler penge. Jeg gør det så godt jeg kan, men jeg kan ikke trylle. 
 

Den yngre gruppe: 

F: Ja, det sætter virkelig tingene i perspektiv. Det hjælper ikke en dyt, at vi sidder her og tænker, nej 
hvor er det synd for dem (s. 17). 
T: (...) Det her sætter bare virkelig tingene i perspektiv. Så kunne jeg måske godt leve uden det ekstra 
par sko den her måned. Og så kunne jeg redde den her lille piges liv. 
A: Jeg siger også altid til mig selv, at nu er jeg studerende, så nu kan jeg ikke, men jeg kan gøre det, når 
jeg får et fuldtidsjob. Den laver jeg altid på mig selv, og det er jo også mega dumt, for jeg kunne jo godt 
leve uden en masse luksusting. 
 
Som det kan ses her, så ledes interpretanten hos den ældre gruppe ind på, at det ikke er muligt for 

MSF at hjælpe uden midlerne til det. Derved sagt, at hvis  modtageren  ’gør  noget’,  så  er  det  også  muligt  

for MSF at gøre noget. Den yngre gruppe ledes ind på, at de rent faktisk har muligheden for at redde 

en lille piges liv, hvis de tilsidesætter nogle af deres andre behov såsom shopping. 

4.3.5.13 MSF: Vise modtageren, at der behov for hjælp 
 
Som  nævnt  ovenfor  bliver  tegnene  ’syge  børn’  udtalt  af  lægen,  og  samtidig  vises  der  tegn,  der  leder  

interpretanten ind på, at den kvindelige læge sidder over for et sygt barn, der har brug for hjælp. Dette 

understreges også  af  speakeren  til  sidst,  da  han  giver  audiotegnene:  ’redder  ikke  liv’.  Derved  ledes  
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interpretanten nemlig ind på, at der er et behov for hjælp til syge børn, og det er et spørgsmål om liv 

eller død. 

4.3.5.14 Fokusgruppen om, at MSF viser, at der er behov for hjælp 
 
I forhold til at vise modtageren, at der er et behov for hjælp, kommer den ældre gruppe ind på 

følgende: 

L: På en eller anden måde giver den også et indtryk af hendes magtesløshed. Der er ikke så meget, hun 
kan gøre, når hun ikke har midlerne til det (s. 16). 
(…) 
P: Hun signalerer ligesom 'gør dog noget'. For jeg sidder bare her, og kan ikke gøre ret meget mere, 
fordi vi mangler penge. Jeg gør det så godt jeg kan, men jeg kan ikke trylle (s. 16). 
 
Den yngre gruppe: 

R: At de mangler ressourcer (s. 19). 
T: Der mangler nogle penge. 
 (…) 
R: Også fordi det lige så meget er hende, der beder om hjælp. Barnet sidder jo meget uforstående (s. 
21). 
T: Ja, det er rigtig. Det er lægen, der beder om hjælp. Det er jo ikke barnet. Hun prøver jo ligesom at 
forklare barnet, hvorfor hun ikke kan yde den hjælp, som hun gerne vil give. 
R: Det fungerer et eller andet sted meget godt. 
(…) 
V: I Læger uden grænsers film, er pigen også ved at dø. Det er jo virkelig alvorligt. Og lægen skal bare 
bruge lidt penge for at kunne redde hende (s. 27). 
 
Begge grupper ledes altså ind på, at der er et behov for hjælp. Men det er ikke kun det lille syge barn, 

som de påpeger, skal have hjælp, det er også lægen, som de mener skal have hjælp. Lægen skal have 

hjælp til at gøre sit arbejde, hvilket er at redde liv. 

4.3.5.15 MSF: Vise at modtageren er personligt ansvarlig 
 
I reklamen er der også tegn, der kan lede interpretanten over på et personligt ansvar hos modtageren 

ved at spille på dennes dårlige samvittighed. Dette ses i audiotegnene, der leder interpretanten ind på 

historien om Line, som gerne vil donere, men som ikke får det gjort. Med tegnene om Line ledes 

interpretanten ind på de mange danskere, der har gode intentioner, men ikke fører disse ud i livet, og 

rent faktisk får doneret de penge, som MSF har brug for. Det kan her argumenteres, at interpretanten 

kan ledes over på modtagerens personlige ansvar: det er dennes ansvar at stoppe med kun at have 

gode intentioner og rent faktisk gøre noget, så denne lille syge pige i Afrika kan få lægehjælp. 



 92 

4.3.5.16 Fokusgruppen om, at MSF viser, at de har et personligt ansvar 
 
I forhold til om reklamen vil få den ældre gruppe til at støtte MSF, svarede de: 

I: Men den får mig ikke til at melde mig ind igen og give fast 165 kr. om måneden (s. 14). 
A: Hvis jeg havde penge, er det lige præcis sådan en form for reklame, som kunne få mig til at støtte. 
Kampagnen  tiltaler  mig  (…) (s. 15). 
(…) 
L: Ja. Men ikke fast (s. 17). 
P: Ja, den kunne godt få mig til det. 
(…) 
L: Jeg springer ikke hen for at støtte dem bare pga. den her reklame. Men de får sig jo placeret på den 
der usynlige prioriteringsliste. Mere end SOS Børnebyerne gjorde (s. 16). 
G: Hvis jeg ser noget i tv-avisen om, at lægerne i et specifikt land har brug for hjælp, og så ser den her 
reklame, så kunne jeg godt finde på at støtte dem. 
 
Her svarede den yngre gruppe: 

A: Ja, det kunne jeg godt (s. 21). 
S: Ja, men nok bare ikke fast. 
R: Sådan har jeg det også. 
(…) 
T:  (…)  på  trods  af,  at  jeg  kan  huske,  at  jeg  har  set  reklamen,  jeg  synes  den  er  mega  godt  lavet,  og  jeg  
synes, det er et godt budskab og alt det der, så har jeg stadig ikke givet nogen penge til dem. Jeg har 
igen brugt den der med, at jeg har mit sponsorbarn, som jeg giver penge til, og jeg har ikke råd til 
mere. Bum (s. 19). 
 
På baggrund af ovenstående kan det ses, at der er en del blandede svar hos både den ældre og den 

yngre gruppe. Hvor nogle mener, at de ikke ville støtte, mener andre, at de gerne ville, og nogle 

mener, at MSF har placeret sig på den usynlige liste over prioriteringer. Ud af de tre NGOer er MSF dog 

den eneste, som deltagerne rent faktisk ville støtte, hvis de havde muligheden for det. 

4.3.5.17 MSF: Vise at støtten gør en forskel 
 
I reklamen er der også tegn, der leder interpretanten ind på, at modtagerens støtte gør en forskel, 

også  selvom  dette  ikke  siges  eller  vises  direkte.  Men  ved  tegnene:  ’Gode  intentioner  redder  ikke  liv.  

Tilmeld  dig  Læger  uden  grænser’  ledes interpretanten alligevel ind på, at modtagerens støtte kan 

redde den lille pige i reklamen, og derved gøre en stor forskel. 

4.3.5.18 Fokusgruppen om at MSF viser, at støtten gør en forskel 
 
I forhold til at vise modtageren, at støtten gør en forskel, kommer den ældre gruppe ind på følgende: 

P: Hun signalerer ligesom 'gør dog noget'. For jeg sidder bare her, og kan ikke gøre ret meget mere, 
fordi vi mangler penge. Jeg gør det så godt jeg kan, men jeg kan ikke trylle (s. 14) 
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Den yngre målgruppe kommer her ind på følgende: 

A: De behøver vel heller ikke rigtig at informere omkring deres projekt, for det er jo bare, hvad det er. 
Læger ik? Eller sådan. Så det er nok, at hun sidder i en kittel (s. 20). 
V: Men det bliver man jo også informeret om via billederne. 
A: Ja hun signalerer, at hun er læge, og sidder et sted i Afrika og redder børn. 
(…) 
V: De viser ligesom, hvad man kan gøre bedre (s. 20). 
(…) 
R: Det er jo godt for første gang at se, at ved at støtte så sætter man hendes arbejde i gang. Hun er jo 
ligesom vores repræsentant. Det er jo der, vores penge ligger. I forhold til at se afrikanske 
børnefamilier, hvor man ikke rigtig kan se, hvor vores position er (s. 20). 
(…) 
F: Med Læger uden grænsers film får man også et indtryk af effekten (s. 25). 
 

På baggrund af dette kan det argumenteres, at begge grupper ledes ind på effekten af deres støtte, 

selvom dette ligger latent i reklamen. Begge grupper påpeger nemlig, at lægen kan redde barnets liv, 

hvis modtageren støtter MSF. 

4.3.5.19 MSF: Fjerne kommunikationsbarrierer 
 
Afslutningsvis er der i reklamen tegn, der leder interpretanten ind på en hjemmeside, hvor det er 

muligt  at  hjælpe  igennem:  ’Tilmeld  dig  Læger  uden  grænser  på  MSF.dk’.  Reklamen  fjerner  således  en  

del af den kommunikationsbarriere, der måtte opstå, når modtageren ser reklamefilmen. Hos MSF ses 

der til gengæld intet telefonnummer. Der kan dermed argumenteres for, at de ikke fuldt ud fjerner de 

potentielle kommunikationsbarrierer, da de ikke tager højde for, at nogle forbrugeres tekniske 

formåen måske ikke rækker til at donere via en hjemmeside. 

4.3.5.20 Fokusgruppen om, hvorvidt MSF fjerner kommunikationsbarriererne 
 
I forhold til at finde ud af om gruppernes interpretant ledes ind på, hvordan de reelt kan støtte eller få 

svar på eventuelle spørgsmål, blev der blandt andet spurgt ind til, hvilken information, grupperne følte 

de fik gennem reklamen. Her kommenterede ingen af grupperne på dette. 

 

Den sidste NGO, der vil blive analyseret i forhold til tegn, der kan lede modtageren igennem 

beslutningsprocessen og til donation, er BF. 

4.3.5.21 BF: Vise at modtageren har muligheden for at tilfredsstille et behov 
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I reklamefilmen er der tegn, der kan lede interpretanten ind på, at de kan tilfredsstille et behov hos 

modtageren, nemlig behovet for at hjælpe nogen, der er værre stillet end dem selv. Dette vises blandt 

andet med tegn, der leder interpretanten ind på en række fattige børn i Afrika, der må arbejde i stedet 

for  at  have  en  ’normal’  barndom. 

4.3.5.22: Fokusgruppen om, at BF kan tilfredsstille et behov hos modtageren 
 
I forhold til om BF formår at vise modtageren, at denne har mulighed for at få tilfredsstillet et behov, 

kom den ældre gruppe ind på: 

P:  (…)  Selvom  børnene  selvfølgelig  led  hele  reklamen  igennem  (s.  17). 
(…) 
L:  (…)  Vi kan sgu godt regne ud, at unger, der skal arbejde på den måde der, de har den samme 
barndom, som vores børn har haft (s. 18). 
 
Den yngre gruppe: 
T: Det er vel også noget med, at de her børn mangler omsorg. De ser i hvert fald ret triste ud. De 
mangler nogen, der tager sig af dem på en eller anden måde. (s. 25) 
 
Ud fra dette kan det ses, at deltagere i begge grupper bliver ledt ind på, at de kan hjælpe børnene i 

reklamen. 

4.3.5.23 BF: Vise modtageren, at der behov for hjælp 
 
I reklamen er der også tegn, der leder interpretanten ind på, at der er et behov for modtagerens hjælp. 

Dette ses i de visuelle tegn: mørkt baghoved, mørke arme, grå beklædning, hvidt objekt på hovedet, 

jordbunker, sand, nedslåede øjne, hænder om flaske, gul væske, flasker, knallert, slidt beklædning, 

udtryksløse øjne, brun væske, alvorlige øjne. Her kan interpretanten nemlig ledes ind på, at disse børn 

arbejder langt hårdere, end de burde, og at de har brug for hjælp til at få en anden hverdag. Dette 

understøttes  både  af  skrifttegnene:  ’Deres  liv  er  ikke  for  børn’  og  audiotegnene  fra  

baggrundsmusikken  ’Don’t  give  up’.   

4.3.5.24 Fokusgruppen om at BF viser, at der er behov for hjælp 
 
Til BFs brug af tegn, der leder ind på et behov for hjælp, reagerer de to grupper således: 

Den ældre gruppe: 

A:  (…)'Don't  give  up'.  Det  er  bare  sådan  - hold kæft de kæmper mand! Og så 'det er ikke for børn' (s. 
17). 
(…) 
A: Jeg kan i hvert fald ikke forestille mig min søn gå 11 km efter vand hver dag (s. 17). 
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Den yngre gruppe: 

R: Den handlede om, at børnene i Afrika arbejder i stedet for at være børn (s. 22). 
A: Ja, og at man kan hjælpe dem, hvis man donerer penge til Børnefondens arbejde. 
(…) 
S: Det jeg synes var mest underligt, det var det der med sandet. Var det et arbejde? Det fandt jeg ikke 
helt ud af. Men udover det - det med at hente vand, det synes jeg ikke er noget problem, hvis det bare 
er en del af hverdagen. De bruger også tit vandhullet, som et sted, hvor man catcher op med naboer. 
De billeder der var, var der mange mennesker på, så det synes jeg ikke nødvendigvis var dårligt (s. 24). 
A: Det kunne nemlig godt være en helt almindelig hverdag. 
S: Men det er rigtig nok, at hvis barnet bare bærer sand hele dagen, så er det et problem. 
T: Så burde vi måske bare have set noget mere om det barn. Og projektet omkring det. Der var ikke 
noget projekt. 
(…) 
R: Don't give up. Det lignede da ikke, at de var ved at give op? (s. 24). 
 
Ud fra ovenstående kan det ses, at deltagere i begge grupper bliver ledt ind på, at der er et behov for 

hjælp i forhold til børnene, der arbejder. I den yngre gruppe er der dog også deltagere, der tvivler på, 

om der reelt er et behov for hjælp, idet de peger på, at nogle af situationerne fra reklamen, hvor 

børnene arbejder, ligeså godt kunne være almindelige hverdagssituationer, som ikke nødvendigvis er 

dårlige. 

4.3.5.25 BF: Indgyde et personligt ansvar 
 
Det kan argumenteres, at BFs brug af baggrundsmusik kan lede interpretanten ind på modtagerens 

personlige  ansvar.  Tegnene  lyder  nemlig:  ’Don’t  give  up,  cause  you  have  a  friend’.  Interpretanten  kan  

her ledes over på, at denne ven er modtageren, og at denne skal gribe til handling, så de fattige børn 

ikke giver op. 

4.3.5.26 Fokusgruppen om at BF viser, at de har et personligt ansvar 
 
I forhold til om reklamen vil få den ældre gruppe til at støtte BF, svarede de: 

L: Altså de sælger jo et koncept, som jeg bevidst har valgt fra (s. 19). 
I: Jeg støtter dem ikke igen. 
G: Det gør jeg heller ikke. Så vil jeg hellere støtte nogle andre. Jeg fik ikke nok information, den var for 
kort. 
 

Her svarede den yngre gruppe i kor nej, hvorefter det blev uddybet: 

S: Men måske på baggrund af de andre reklamefilm - den der med skolen, den er meget sød. Den 
kunne vi også allesammen kunne huske (s. 26). 
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A: Det kan jo også være, de prøver noget lidt anderledes, fordi de ved, at folk kender dem, og ved at de 
har haft nogle andre gode. Det kan være, de tænker, at nu er de så godt brandet, at de bare kan nøjes 
med at sige Bornefonden. 
 
På baggrund af ovenstående kan det ses, at ingen af deltagerne i grupperne ønsker at støtte BF på 

baggrund af reklamefilmen. Dog påpeges det af deltagere fra den yngre gruppe, at de godt kunne finde 

på at støtte BF på baggrund af deres gamle reklamefilm. 

4.3.5.27 BF: vise at støtten gør en forskel 
 
I reklamen er der ikke nogen tegn, der direkte viser, hvad der ville ske, hvis børnene i filmen fik den 

fornødne hjælp, de har brug for hjælp til at komme ud af fattigdommen og det hårde fysiske arbejde. 

Men  ved  tegnene:  ’Giv  et  barn  en  barndom’  ledes  interpretanten alligevel ind på, at modtagerens 

støtte kan gøre en forskel for netop disse børn, og at de vil få en barndom, der ikke er så hård, som 

den de har i reklamen.  

4.3.5.28 Fokusgruppen om at BF viser, at støtten gør en forskel 
 
I forhold til dette kommer den ældre gruppe ind på følgende: 

A: Men vi får ikke at vide, hvad pengene går til (s. 18). 
(…) 
A: Altså jeg tror ikke, at pengene går til et specifikt barn, jeg tror de går til en samlet pulje (s. 19). 
L: Det kan man jo håbe på. 
I: Jeg tror, det går direkte til det barn. Man får jo breve. 
 
Den yngre gruppe: 

R: Ja altså selvfølgelig skal de have en barndom, men man får jo ikke noget at vide om, hvad det er (s. 
22). 
F: Jeg tænker, hvad ligger de i udtrykket barndom?! 
R: Og det er mange penge at give til noget, man ikke rigtig ved, hvad er. 
A: Ja det var rigtig mange penge. Det har jeg da ikke lige. 
 
Ud fra dette kan det ses, at der for begge gruppers vedkommende hersker tvivl omkring, hvad deres 

støtte vil gå til, og at den dermed vil gøre en reel forskel.  

4.3.5.29 BF: Fjerne kommunikationsbarrierer 
 
Afslutningsvis  forsøger  BF  ved  hjælp  af  de  visuelle  tegn:  ’70114400’  og  ’børnefonden.dk’  at  fjerne  de  

potentielle kommunikationsbarrierer, der måtte opstå, når modtageren ser reklamefilmen. Det gør de 

ved at indsætte deres webside og deres telefonnummer, så forbrugerne får forskellige muligheder for 

henvendelse alt efter deres tekniske formåen. 
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4.3.5.30 Fokusgruppen om, hvorvidt BF fjerner kommunikationsbarriererne 
 
For at finde ud af om gruppernes interpretant ledes ind på, hvordan de kan støtte og/eller få svar på 

eventuelle spørgsmål, blev der blandt andet spurgt ind til, hvilken information grupperne føler, de får 

gennem reklamen. Her svarede den ældre gruppe blandt andet: 

K: Nej ikke andet end et telefonnummer (s. 18). 
I: Man får intet at vide om organisationen andet end nummeret, websiden og pris. 
L: Måske kunne man finde på at gå på nettet og læse mere. 
 
Den yngre gruppe kommenterede ikke på dette.  

 

Igennem den ovenstående analyse blev vores horisont betydeligt udvidet, idet vi både så tendenser i 

de tre reklamer og effekten af disse. Vi oplevede igennem analysen en horisontsammensmeltning med 

både reklamerne, men særligt også fokusgrupperne, da vi herigennem fik en helt ny viden omkring, 

hvordan reklamerne rent faktisk kan virke på folk. På baggrund af denne horisontsammensmeltning og 

på baggrund af den viden, vi fik igennem den belyste teori, vil vi i det følgende diskutere og vurdere 

ovenstående tendenser og effekt.  
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Kapitel 6: Diskussion og vurdering  
 

For  at  besvare  afhandlingens  problemformulering:  ’Hvad  karakteriserer  humanitære fundraising 

reklamefilm i det 21. århundrede, og hvilken effekt har denne kommunikation på den primære og 

sekundære  målgruppe?’,  vil  der  i  det  følgende  være  en  diskussion  og  vurdering  af  de  tendenser,  der  

var  gennemgående  i  analysen  af  de  tre  reklamefilm  i  forhold  til  ’afsender’, ’filmiske  virkemidler’  og  

’modtagerens  beslutningsproces’  samt  effekten  af  disse  på  fokusgrupperne.  Efter  hvert  

diskussionsafsnit  af  hhv.  ’afsender’,  ’filmiske  virkemidler’  og  ’modtagerens  beslutningsproces’  vil  der  

være en opsamlende vurdering.  

 

6.1 Diskussion af tendenser og effekt i forhold til afsender 
 

6.1.1 Mission og vision 
 
Ud fra analysen af hvordan NGOerne brander sig gennem reklamefilmene, ses der en tendens til, at 

NGOerne brander sig gennem deres kortsigtede mål – missionen, da de alle viser tegn på, at de 

arbejder for at skaffe midler for at kunne hjælpe forældreløse, syge eller fattige børn i Afrika. Disse 

missioner er dog implicitte, da det ikke på noget tidspunkt i reklamerne eksplicit bliver forklaret, hvad 

NGOernes mission er. På baggrund af forskningen omkring branding af afsender, kan det således 

argumenteres, at alle tre NGOer har mulighed for at retfærdiggøre deres eksistensgrundlag gennem 

deres fundraising kommunikation, da de alle medtager tegn, der omhandler deres mission (jf. s. 33). 

Det kan dog også argumenteres, at de missioner, der kommer til udtryk i reklamerne, har en tendens 

til at være for brede og ophøjede, hvilket kan resultere i en uklar brand positionering, og at der skabes 

forvirring omkring NGOens eksistensgrundlag (jf. s. 34). I analysen af fokusgrupperne blev det klarlagt, 

at begge grupper kunne se tegn på, at alle tre NGOers mission var at få dem til at donere, så de kan 

hjælpe andre. I og med at interpretanten af de tre NGOers mission bliver ledt ind på præcis det 

samme, kan det her argumenteres, at de tre NGOer ikke formår at differentiere sig igennem tegnene, 

der udgør deres mission. Det kan dog diskuteres, om det overhovedet er muligt for NGOerne at 

kommunikere anderledes i forhold til deres missioner. Hvis deres missioner ligger så tæt op af 

hinanden, så kan det siges, at dette begrænser NGOernes mulighed for variation af tegn, der udtrykker 

missionen. 
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I forhold til at brande sig gennem organisationens vision, er det til gengæld kun SOS, der formår at 

gøre dette, da det kun er i deres reklame, at man ser tegn på et langsigtet mål, der tager afsæt i, 

hvordan  verden  burde  være.  Dette  kommer  eksplicit  til  udtryk  i  reklamen  gennem  tegnene:  ”Ikke  et  

eneste  barn  burde  være  alene”.  I  teoriafsnittet  blev  det  anbefalet,  at organisationens vision bør være 

en integreret del af det at kommunikere omkring brandet, da visionen er essensen af NGOens 

overbevisninger (jf. s. 34). Det kan dermed diskuteres, hvorvidt MSF og BF overhovedet har mulighed 

for at differentiere sig fra konkurrenterne samt skabe tillid hos forbrugerne, idet det i disse to NGOers 

reklamer ikke er muligt at se tegn på en vision. Da fokusgrupperne blev spurgt ind til dette, var der dog 

én  deltager  fra  den  yngre  gruppe,  der  påpegede,  at  den  kunne  handle  om  ’børns  rettigheder’.  Det  kan  

derfor argumenteres, at SOS formår at differentiere sig en smule igennem deres vision. Dog kan dette 

modargumenteres  med  baggrund  i  de  ældres  kommentarer:  ’Jeg tror generelt vil folk nok tænke: er det 

nu dem eller de andre eller nogle tredje. Man kan ikke rigtig se forskel på dem. Budskabet er det 

samme. Der er ikke noget med, hvorfor skal vi vælge SOS Børnebyerne frem for Plan fadder eller 

Børnefonden.  Den  er  der  ikke’ (Bilag 6: 13).  

 

6.1.2 Værdier 
 
I forhold til at brande sig gennem værdier, ses der også en klar tendens, da alle tre NGOer brander sig 

gennem altruistiske værdier. Disse værdier er dog implicit i alle reklamerne. Ved at forsøge at brande 

sig gennem altruistiske værdier, kan det på baggrund af teoriafsnittet argumenteres, at NGOerne 

herved har mulighed for at skabe tillid. Der var dog også forskere, der påpegede, at det netop ikke er 

disse værdier, NGOerne bør brande sig igennem, da de dermed ikke formår at differentiere sig fra 

andre NGOer (jf. s. 34). I forhold til dette kan der altså sættes spørgsmålstegn ved om, hvorvidt 

NGOerne ved at brande sig gennem de samme altruistiske værdier, formår at differentiere sig. I 

analysen af fokusgrupperne kunne det dog ses, at MSF differentierede sig i forhold til SOS og BF. Dette 

skyldes, at især den ældre gruppe mente, at lægen i reklamen, som en personificering af MSF, enten 

arbejder  gratis  eller  for  meget  få  penge.  Derfor  blev  værdien  ’selvopofrelse’  også  koblet  på  MSF,  og  

derved differentierede deres værdier sig fra de to andre.  
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6.1.3 Resultater 
 
Afslutningsvis er det igen kun SOS, der i deres reklamefilm eksplicit viser tegn på og dermed brander 

sig igennem de resultater, som organisationen allerede har opnået. Hos de to andre NGOer ligger 

dette latent. Der ses altså ingen klar tendens i forhold til, at NGOerne brander sig gennem deres 

resultater. I teoriafsnittet blev det anbefalet, at NGOerne skal redegøre for deres resultater for at 

tiltrække, fastholde og opfylde forventningerne hos deres donorer (jf. s. 35). På baggrund af denne 

manglende branding gennem resultater, kan det dermed diskuteres, hvorvidt MSF og BF formår at 

udnytte muligheden for at differentiere sig selv fra konkurrenterne samt skabe tillid hos forbrugerne 

gennem deres reklamer. Begge fokusgrupper kommenterer  SOS’  visning  af  deres  egne  resultater,  der  

er markeret ved skiftet fra negative til positive billeder, og begge mener, at det virker utroværdigt, idet 

de mener, at SOS pynter på virkeligheden. Man kan her argumentere, at det bestemt ikke er gavnligt 

for SOS, hvis de ønsker flere donorer, at deres resultater hos fokusgrupperne fremstår som værende 

utroværdige,  da  dette  ikke  skaber  tillid  til  SOS  eller  deres  evne  til  at  ’levere  varen’.  Man  kan  desuden  

argumentere, at den måde BFs resultater fremstår hos fokusgrupperne heller ikke er ønskværdig. Der 

er nemlig en gennemgående forvirring om, hvordan BF har tænkt sig at hjælpe børnene, og hvad 

donorernes penge vil gå til. Derudover sætter den yngre gruppe også spørgsmålstegn ved, om disse 

børn overhovedet behøver  hjælp,  og  hvad  BF  ligger  i  ordet  ’barndom’.  Hvis  børnene  ikke  har  brug  for  

hjælp, så er der ikke brug for BF, og derved ville hele deres eksistensgrundlag være fjernet, hvilket 

bestemt ikke er tillidsskabende for nogen NGO. 

I forhold til resultater adskiller fokusgruppernes syn på MSFs reklame sig en del. De to grupper er 

nemlig ikke på noget tidspunkt i tvivl om, hverken hvad MSF ville brug pengene til, eller hvordan de 

ville  hjælpe.  De  kommenterer  endda:  ’Man forestiller sig, at hvis hun rejste sig op og gik, så ville hun 

komme  ud  af  et  telt  i  en  eller  anden  lejr’.  Derved sagt, at de ud fra reklamen kan bygge videre på 

historien om MSFs arbejde, og ikke er i tvivl om resultaterne af det, hvilket kan argumenteres som 

værende tillidsskabende. Flere gange i løbet i analysen af fokusgrupperne blev det desuden påpeget, 

at begge grupper har tillid til MSF af den simpel årsag, at de er læger. De ved, hvad læger laver og 

resultatet af deres arbejde, og de har derfor tillid til dem. MSF har valgt at indsætte tegn på en læge 

ind i deres reklame, og selvom det bliver påpeget i fokusgrupperne, at de godt ved, at det er en 

skuespiller, så har de alligevel tillid til hende, fordi hun i reklamen er læge. Grupperne viser ikke 

samme tillid til hverken SOS eller BF, hvilket kan skyldes forvirringen omkring deres arbejde. Dette vil 

blive nærmere uddybet i diskussionen om virkemidlerne og informationen givet i reklamerne. 
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6.1.4 Vurdering af tendenser og effekt i forhold til afsender 
 
På baggrund af ovenstående diskussionen vurderes det, at de tendenser, der karakteriserer humanitær 

fundraising i forhold til branding af afsender er, at NGOerne brander sig gennem deres mission og 

altruistiske værdier. Det vurderes dog, at selvom NGOerne har tegn, der ligger sig til missionen så 

formår de ikke, at differentiere sig igennem missionen og visionen, hvilket har en yderst negativ effekt 

på  fokusgrupperne  i  og  med,  de  mener,  at  de  ’alle  ligner  hinanden’.   

I forhold til effekten af værdierne kan det her vurderes, at det har en positiv effekt, at alle tre NGOer 

formår at koble altruistiske værdier til deres brand, da de hos fokusgrupperne fremstår som NGOer, 

der ønsker at gøre en forskel i verden, hvilket som vist også for MSF har en tillidsskabende effekt på 

fokusgrupperne. Denne effekt ses dog ikke i samme grad hos SOS og BF. Det vurderes dog, at dette 

skyldes andre faktorer end deres værdier.   

Som det derudover kunne ses i ovenstående, var det ikke alle NGOerne, der brander sig gennem deres 

vision eller deres resultater i deres reklamer. Det vurderes dermed, at der her ikke kan tales om 

tendenser, der karakteriserer humanitær fundraising.  

I forhold til den manglende visning af visionen skabte det samme effekt som ved missionen: 

fokusgrupperne kunne ikke skelne imellem NGOerne, hvilket kan vurderes at være kritisk for NGOerne, 

hvis de ønsker at differentiere sig. I  forhold  til  resultater  kan  det  vurderes,  at  SOS’  direkte visning af 

resultaterne har en udpræget negativ effekt, da begge grupper mente, at det var for voldsomt, 

utroværdigt og grænsende til manipulerende. Det vurderes også, at BFs latente resultat også havde en 

negativ effekt, idet grupperne var i tvivl om, at der overhovedet var brug for BFs hjælp. Anderledes så 

det dog ud med MSF, hvor det kan vurderes, at det latente resultat havde en positiv effekt, idet 

grupperne vidste præcis, hvad MSF ville gøre, hvis de havde pengene til det, og der blev derfor skabt 

tillid. 

På  baggrund  af  ovenstående  vurderes  det,  at  SOS’  og  BFs  reklame  ikke  har  en  tillidsskabende  effekt  på  

fokusgrupperne. Det har MSFs reklame derimod, idet fokusgrupperne ikke er tvivl om, hvem MSF er, 

eller hvad de laver.  
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6.2 Diskussion af tendenser og effekt i forhold til de filmiske virkemidler  

 

6.2.1 Historiefortælling 
 
I forhold til måden historien er bygget op på i reklamerne, ses der også en tendens, idet alle tre NGOer 

følger den klassiske opbygning med en konflikt og en løsning. Ved at bruge denne form for opbygning 

kan det på baggrund af tidligere forskning argumenteres, at NGOerne kan skabe et ubehag i 

forbrugerne, der får dem til at donere for at slippe af med dette ubehag (jf. s. 40). I forhold til analysen 

af fokusgrupperne lader det til, at SOS og MSF begge formår at få visualiseret konflikten, idet begge 

fokusgrupper peger på behovet for hjælp. Derudover formår de også at positionere sig som værende 

hjælpen, der kan formindske ubehaget. Her skiller BF sig dog ud, idet den yngre gruppe både stiller 

spørgsmålstegn ved, hvorvidt der overhovedet er en konflikt, og hvis dette er tilfældet, hvordan vil BF 

så konkret kunne afhjælpe denne? 

 

6.2.2 Positive/negative billeder 
 
Ud fra analysen af brugen af billeder ses der også en tendens, idet alle reklamefilmene indeholder 

negative  billeder,  der  viser  den  nød,  der  er  i  Afrika.  Her  skiller  SOS’  reklame  sig  dog  ud,  idet  den  både  

gør brug af negative og positive billeder. I teoriafsnittet blev det vist, at der dels var forskere, der 

argumenterede for brugen af negative billeder, og dels var forskere, der argumenterede for, at 

NGOerne skulle bruge positive billeder. Ved at bruge negative billeder kan NGOerne ifølge forskerne 

skabe sympati, hvilket kan føre til donationer. Dog kan brugen af negative billeder også føre til ’aid 

fatique’. Forbrugeren kan også føle sig manipuleret til at donere, hvilket kan medføre, at forbrugeren 

ikke ender med at donere (jf. s. 37-38). SOS er som nævnt de eneste, der bruger positive billeder. 

Brugen af positive billeder kan ifølge anden forskning medføre donationer, da folk i højere grad ønsker 

at støtte NGOer, der får dem til at føle et velbehag og en glæde ved at støtte frem for et ubehag (jf. s. 

37+38+39).  SOS’  skift  fra  negative til positive billeder kommenterer begge fokusgrupper på, og de 

mener  blandt  andet,  at  det  er  ’for  voldsomt  til  at  være  sandt’  og  ’urealistisk’,  og  de  føler  sig  faktisk  en  

smule manipuleret, i og med de hverken kan få lillesøsterens alder til at passe med Leons alder, og ikke 

kan forstå, hvordan hele den positive situation egentlig er blevet skabt. I og med at skiftet er med til at 

præsentere  SOS’  arbejde  og  resultater,  kan  det  argumenteres,  at  det  er  yderst  kritisk  for  SOS,  at det 

kommer til udtryk, at det virker utroværdigt og manipulerende. Grupperne mener simpelthen ikke, at 



 103 

SOS viser virkeligheden, og man kan her argumentere for, at dette er et tegn på, at grupperne generelt 

ville tvivle på NGOers brug af positive billeder, da de ikke mener, at det er virkeligheden for de 

nødlidende børn. Dette argument bliver dog modbevist senere i fokusgruppeinterviewene. Her 

fremhæver særligt den yngre gruppe, men også den ældre gruppe, BFs tidligere reklamer. Disse 

reklamer var udelukkende positive, hvilket de godt kunne lide, og efterlyser. Det kan derfor diskuteres, 

om det er brugen af positive billeder, som grupperne reagerer negativt på, eller om det er dét faktum, 

at der er et skift, der virker for urealistisk. Både MSF og BF gør som sagt udelukkende brug af negative 

billeder i deres reklamer. Begge NGOers brug af negative billeder bliver kommenteret af grupperne, og 

de mener alle, at begge reklamer fremstiller de nødlidende børn på en værdig måde. Dette kan tyde 

på, at så længe, NGOerne bruger værdige billeder af de nødlidende børn, så bliver grupperne ikke 

frastødt af dem. 

 

6.2.3 Information 
 
Omkring modtagerens informationsbehov er forskerne som før beskrevet meget delte i deres 

holdninger til, om der skal være meget eller lidt information. Ud fra analysen af den information man 

får gennem reklamerne om de nødlidende, NGOen eller stedet hvor NGOen arbejder, ses der ingen 

klare tendenser. Dette skyldes, at der er stor forskel på informationsniveauet i de tre film. I forhold til 

dette er SOS den NGO, der giver mest information om dem selv, deres arbejde og de nødlidende i 

deres reklame. Informationsniveauet er derimod mere begrænset hos både MSF og BF, hvilket ifølge 

forskningen kan være problematisk, da langsigtede og faste donationer ofte kræver at højt niveau af 

information, hvis donoren skal vælge at donere (jf. s. 41). I teoriafsnittet blev det yderligere anbefalet, 

at der skal være kohærens i information og billeder for at kunne overtale forbrugerne til at donere (jf. 

s. 40). Hos SOS og BF kan det i forhold til dette argumenteres, at der er kohærens, da både tegn og 

audiotegn stemmer overens. Dette ses til gengæld ikke hos MSF, hvor de visuelle tegn med lægen og 

det afrikanske barn ikke stemmer overens med audiotegnene, der omhandler historien om Line. På 

baggrund af dette kan det således diskuteres, om MSFs reklame vil forvirre forbrugerne snarere end at 

overtale dem til at donere.  

SOS var som sagt den af de tre NGOer, der gav mest information i sin reklame om både dem selv og de 

børn, man så i reklamen, hvilket kan skabe identifikation og medfølelse hos forbrugeren. Hos 

fokusgrupperne skabte det dog noget helt andet, nemlig forvirring. Grupperne forstod ikke, hvor Leons 

nye mor kom fra, og måske endnu værre: de forstod ikke hele konceptet bag SOS Børnebyerne. De 
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spurgte ind til, hvad en børneby er, hvordan mødrene bliver fundet, og hvad deres penge egentlig ville 

blive brugt til. Det kan her argumenteres, at det er yderst kritisk for SOS, hvis forbrugerne ikke forstår, 

hverken deres koncept eller arbejdsmetoder. Hvis forbrugeren bliver efterladt forvirret, kan der sættes 

spørgsmålstegn ved, hvor sandsynligt det er, at de alligevel vælger at donere. 

Samme problem gjorde sig gældende ved BFs reklame. I analysen blev det klarlagt, at BF ikke giver 

noget information om deres arbejde eller de nødlidende børn andet end, at de burde have en anden 

barndom i stedet for at arbejde. Dette reagerer begge grupper på, idet de efterlyser mere information 

om, hvem disse børn reelt er, og hvor slem deres situation er. Derudover efterlyser de også 

information om, hvad deres penge ville blive brugt på – hvordan kan de gøre en forskel? Det kan her 

argumenteres, at både SOS og BF efterlader et kæmpe informationsbehov hos modtageren om 

børnene, NGOen og deres arbejdsmetode, hvilket kan være et stort problem, hvis de ønsker, at 

forbrugeren skal donere. 

Anderledes så det dog ud med MSFs reklame. I analysen blev det påvist, at de, ligesom BF, heller ikke 

gav meget information om den nødlidende pige. Derudover blev det påvist, at MSF faktisk giver tegn 

på to historier: den visuelle om den syge afrikanske pige sammen med lægen og audiohistorien om 

Line.  Fokusgrupperne  reagerede  dog  fuldstændig  anderledes  på  MSFs  reklame,  end  de  gjorde  på  SOS’  

og BFs reklame. På trods af den sparsomme information, så efterlyste de hverken mere information 

om den lille pige, lægen eller MSF. Dette kan skyldes, at de ikke er i tvivl om, hvad en læge laver. De 

var ikke forvirret omkring arbejdsmetoden, og de vidste præcis, hvad deres penge ville gå til, hvis de 

skulle beslutte at donere. De havde tillid til MSF af den simple årsag, at de er læger, og at de derfor er 

kompetente specialister, der redder liv. De var heller ikke i tvivl om, at hvis de donerede, så ville MSF 

kunne redde den lille pige og andre i lignende situationer. MSF var derfor også den eneste af de tre 

NGOer, som fokusgrupperne kunne finde på at støtte på baggrund af reklamen. I MSFs reklame er der 

dog én person, man får en del information om, og det er Line. Begge grupper husker hele historien om 

Line efter at have set reklamen, og hos den yngre gruppe vises der tydelige tegn på identifikation med 

Line:  ’Vi  er  jo  Line’.  Der  kan  her  argumenteres,  at  idet  MSF  bruger  tilstrækkelig  med  information  

omkring Line, så skabes der identifikation i reklamen, der kan lede til donationer fra forbrugeren. 

 

6.2.4 Appeller 
 
Som det kunne ses i analysen, gør alle tre NGOer brug af de tre appelformer ethos, logos og pathos i 

større eller mindre grad. Der ses derudover en tendens til, at hovedvægten af appellerne er negative 
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pathos appeller, der bruges til at vække sympati eller skyldfølelse hos modtageren. I teoriafsnittet blev 

det blandt andet anbefalet NGOerne at bruge negative appeller, da disse har større effekt, når der skal 

kaldes til handling såsom ved donationer (jf. s. 41). Disse appeller er desuden med til at appellere til 

folks medmenneskelighed, hvilket understøtter den samfundsmæssige norm omkring, at en person 

bør give til NGOer af uselviske grunde snarere end på grund af egoistiske grunde (jf. s. 31). Logos 

appellerne bruges i reklamerne primært i forbindelse med, hvad modtageren kan gøre for at hjælpe, 

og kan således være med til at give rationelle argumenter for, hvorfor forbrugeren skal donere. Ethos 

appellerne benyttes særligt i forbindelse med NGOernes arbejde og deres kompetencer, og kan 

således være med til at styrke afsenderens karakter. Ved at benytte sig af alle tre appelformer kan det 

således argumenteres, at NGOerne har mulighed for at overbevise forbrugerne om, at de skal donere. I 

analysen af fokusgrupperne var særligt pathos appellerne for begge grupper meget tydelige, idet de 

pointerede, at reklamerne talte til deres følelser, selvom alle dog ikke følte sig ramt af disse. Da det 

særligt  var  billederne  af  de  nødlidende  børn  (og  hos  MSF  den  ’nødlidende’  læge),  der gjorde, at 

fokusgrupperne blev kede af det og følte, at reklamerne talte til deres følelser, så kan det 

argumenteres, at der her er tegn på ’emotional contaigon’ (jf. S. 38).  

Der var derimod ingen tegn  på,  at  de  to  grupper  så  ethos  appeller  i  SOS’  og  BFs reklamer. Dette kan 

igen skyldes den manglende information, idet de to grupper ikke mener, at de hverken får nok at vide 

om NGOerne eller deres arbejde. Her skilte MSFs sig dog igen ud. Selvom der i reklamen ikke er noget 

information om selve NGOen, så demonstrer MSF stadig deres arbejde igennem lægen i reklamen, 

hvilket leder begge grupper ind på, at MSF gør et fantastisk stykke arbejde. Det kan således 

argumenteres, at det faktisk lykkes for MSF at styrke deres ethos gennem reklamen.  

 

6.2.5 Vurdering af tendenser og effekt i forhold til filmiske virkemidler 
 

På baggrund af ovenstående diskussionen vurderes det, at en af de tendenser, der karakteriserer 

humanitær fundraising i forhold til filmiske virkemidler er, at NGOerne benytter sig af den klassiske 

historieopbygning. Det kan dog vurderes, at effekten af denne opbygning ikke er gavnlig for NGOerne, 

som den bruges her. NGOerne formår at skabe ubehag, men den lykkelige slutning, og den ønskede 

effekt om, at grupperne skal få lyst til at donere, udebliver. 

I diskussionen fremgik der også andre tendenser, nemlig at NGOerne hovedsageligt benytter sig af 

negative billeder og negative pathos appeller. I forhold til brugen af negative eller positive billeder kan 

det vurderes, at det ikke er brugen af enten positive eller negative billeder, der er afgørende for en 
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positiv effekt på grupperne. Det er derimod skiftet fra negativ til positiv, der skaber en negativ effekt, 

da det er for urealistisk, og kan virke manipulerende.  

I forhold til appeller kan det vurderes, at de negative pathos appeller havde en positiv effekt, da 

fokusgrupperne følte ubehag og sympati med de nødlidte. Det kan dog også vurderes, at NGOernes 

ethos (det er kun MSF, der får styrket deres ethos) og særligt logos appeller ingen effekt havde på 

fokusgrupperne, hvilket igen skyldes, at grupperne ikke føler, at de mangler information omkring dem. 

Som det også kunne ses i diskussionen, var det ikke alle NGOerne, der brugte lige meget information i 

deres reklamer. Det vurderes dermed, at der ikke kan tales om en tendens i forhold til 

informationsniveauet, der karakteriserer humanitær fundraising. Effekten af informationen i 

reklamerne er derfor også meget blandet. Det kan her vurderes, at det har en udpræget negativ effekt, 

når grupperne ikke ved, hvordan NGOerne arbejder, eller hvad pengene bliver brugt til, da dette får 

dem til at tvivle på NGOernes eksistensgrundlag og evne til at hjælpe. Det kan dog også vurderes, at 

informationsbehovet helt og aldeles afhænger af, hvorvidt grupperne på forhånd ved og forstår, hvad 

NOGernes arbejdsmetode går ud på.   

 

6.3 Diskussion af tendenser og effekt i forhold modtagerens beslutningsproces 
 

6.3.1 Tilfredsstille et behov & Vise modtageren at der er et behov for hjælp 
 
I teoriafsnittet blev det anbefalet, at NGOerne, for at kunne lede modtagerens beslutningsproces skal 

vise, at de kan tilfredsstille et behov hos modtageren samt vise denne, at der er et behov for hjælp. I 

forhold til at forsøge at lede modtagerens beslutningsproces kan det ud fra analysen argumenteres, at 

der er en tendens til, at NGOerne eksplicit forsøger at vise modtageren, at de kan tilfredsstille et behov 

hos denne. Dette gøres primært ved at vise de børn, som er i en dårligere situation end modtageren 

selv. Dette blev bekræftet i analysen af fokusgrupperne, da det ved alle tre reklamer blev 

kommenteret, at deltagerne følte, at de gennem NGOen kunne hjælpe nødlidende børn. Derudover 

ses der også en tendens i forhold til, at NGOerne eksplicit viser, at der er et behov for hjælp. Dette 

gøres igen primært ved at vise de børn, der har brug for hjælp, fordi de enten er forældreløse, syge 

eller arbejder som om, de var voksne. Det blev også påvist, at alle tre NGOer viser, at der er et behov 

for hjælp. Det kan dog diskuteres, om BFs reklame virkelig gjorde dette? I den yngre fokusgruppe blev 

der nemlig flere gange sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt det egentlig var en dårlig barndom, eller om 

der bare er tale om kulturforskelle mellem, hvad der forstås som en god barndom i Danmark og Afrika. 
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Der blev også stillet  spørgsmålstegn  ved,  hvad  BF  egentlig  ligger  i  ordet  ’barndom’.  Der  kan  her  

argumenteres, at det kan være et problem for BF, hvis der bliver tvivlet på behovet for hjælp. Hvis der 

ikke er behov for hjælp, så vil hele BFs eksistensgrundlag være uberettiget, og man kan tvivle på, 

hvorvidt det overhovedet vil være muligt for dem at få folk til at donere? 

6.3.2 Indgyde et personligt ansvar hos modtageren 
 
I teoriafsnittet blev det anbefalet, at NGOerne skal forsøge at vise den enkelte forbruger, at lige netop 

han eller hun har et personligt ansvar for at hjælpe. I forhold til at indgyde et personligt ansvar hos 

modtageren gennem deres reklamefilm, kan det argumenteres, at der er en tendens til, at alle tre 

NGOer forsøger at gøre dette. Dette sker dog på tre meget forskellige måder. Hos SOS vises det 

gennem den afsluttende scene i form af et nyt lille barn, som det er modtagerens ansvar også bliver 

hjulpet, ligesom Leon blev det. Hos MSF vises det gennem appellen til dårlig samvittighed: det er 

modtagerens ansvar at stoppe med kun at have gode intentioner, og rent faktisk gøre noget, så denne 

lille syge pige i Afrika kan få lægehjælp. Endelig vises det personlige ansvar hos BF gennem sangteksten 

’Don’t  give  up,  cause  you  have  a  friend’,  hvor  vennen  er  modtageren,  og  at  denne  dermed  er  

personligt ansvarlig for at gribe til handling, så de fattige børn, man ser, ikke giver op. På baggrund af 

dette kan det argumenteres, at det personlige ansvar ligger latent i reklamerne, hvilket dog stadig kan 

være med til at indgyde et personligt ansvar hos modtageren. Dette blev dog modargumenteret i 

analysen af fokusgrupperne. Dette blev gjort på baggrund af samtalen omkring, hvorvidt deltagerne 

rent  faktisk  ville  donere  til  NGOerne.  Begge  grupper  svarede  enstemmigt  ’nej’  til  både  BF  og  SOS,  men  

der  var  nogle,  der  både  svarede  ’ja’  og  ’måske’,  da  de  blev  spurgt,  om  de  ville  støtte  MSF.  Der  kan  dog  

her stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt dette er sandt i og med, at det under 

fokusgruppeinterviewene kom frem, at selvom mange kunne huske at have set reklamen før, og synes 

at den rammer plet, så havde ingen af dem valgt at donere. Det kan her argumenteres, at en af 

grundene til, at fokusgrupperne ikke ved nogen af reklamerne føler et personligt ansvar, kan skyldes 

’aid fatigue’ (jf. s. 37-38). Flere gange under interviewet fremgik det nemlig, at fokusgrupperne følte at 

de havde set denne form for reklame med nødlidende børn så mange gange før, at hvis de havde 

været derhjemme, havde de ikke lagt mærke til dem (Bilag 6: 9). Det kan dog også argumenteres, at 

det kan skyldes massemediets upersonlige form, hvilket kan gøre at appellen til det personlige ansvar 

svækkes (jf. s. 42-43). En anden grund til, at grupperne ikke føler et personligt ansvar, kan også være 

fordi NGOerne ikke inddrager dem nok. I teoriafsnittet (jf.s.32) blev det fremhævet, at det er vigtigt, at 

NGOerne har den nye forbrugers behov in mente, når de kommunikerer, og at de her skal bruge sprog, 
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der inddrager dem i stedet for bare at bede om donationer. Alle tre NGOer beder i deres reklamer om 

donationer, og de viser ingen tegn på at ville inddrage forbrugeren i organisationen. Men kan her 

sætte spørgsmålstegn ved, om det netop er fordi, ingen af grupperne føler sig inkluderet i 

organisationerne, at de ikke ønsker at donere?  

 

6.3.3 Vise modtageren, at støtten gør en forskel 
 

I teoriafsnittet blev det anbefalet, at NGOerne bør demonstrere over for forbrugerne, at deres hjælp 

faktisk vil gøre en forskel. I forhold til at vise, at forbrugerens støtte gør en forskel, kan der 

argumenteres for, at der ikke er tale om en klar tendens i forhold til at eksplicitere dette i NGOernes 

reklamefilm. Dette skyldes, at det kun fremgår tydeligt  via  tegnene  i  SOS’  reklame,  mens  det  hos  MSF  

og BF kun ligger latent. Modtageren skal altså her selv ræsonnere sig frem til, hvordan deres støtte kan 

gøre en forskel. Det kan dermed diskuteres, hvorvidt MSF og BF kan lede modtagerens 

beslutningsproces i forhold til rent faktisk at donere, hvis de ikke eksplicit viser, hvordan donorernes 

støtte  gør  en  forskel.  Dette  blev  til  dels  understøttet  i  analysen  af  fokusgrupperne.  I  forhold  til  SOS’  

reklame mente den ældre gruppe, at billederne talte for sig selv, og at SOS derved igennem historien 

om Leon viste, at støtten gør en forskel. Her var den yngre gruppe dog uenig og efterlyste mere 

information om, hvordan deres donation ville hjælpe. Samme behov for mere information om, 

hvordan støtten bliver brugt, og hvilken forskel, denne kunne gøre, gjorde sig gældende ved BFs 

reklame. Begge grupper var her enige om, at de simpelthen ikke vidste, hvordan deres støtte ville 

hjælpe børnene. Dette kan argumenteres som værende et problem for både SOS og BF. Anderledes så 

det dog ud i forhold til MSFs reklame. Her var ingen af grupperne i tvivl om, hvad pengene ville blive 

brugt til. Dette kan skyldes, at grupperne ikke var i tvivl om, hvad en læge laver. 

6.3.4 Fjerne potentielle kommunikationsbarrierer 
 
Afslutningsvis blev det i teoriafsnittet anbefalet, at NGOerne skal gøre det så enkelt som muligt for 

forbrugerne at donere eller få svar på eventuelle spørgsmål. På baggrund af analysen kan det 

argumenteres, at der er en tendens i forhold til, at alle tre NGOer forsøger at afhjælpe potentielle 

kommunikationsbarrierer, der måtte opstå, når modtageren ser reklamen. Dette gøres hovedsageligt 

ved, at NGOerne indsætter linket til deres hjemmeside. Både SOS og BF giver også forbrugeren 

mulighed for at ringe, hvilket MSF ikke gør. Man kan dermed stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt MSF 

formår at nedbryde alle kommunikationsbarrierer i og med, de ikke angiver et telefonnummer og 
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dermed ikke tager højde for den del af deres målgruppe, som ikke er i stand til at gå på hjemmesiden 

for at donere. Igennem fokusgruppeinterviewene blev der dog ikke stillet spørgsmålstegn ved, hvordan 

de kan komme til at donere penge til NGOerne. Den ældre gruppe kommenterer endda, at de nogle 

gange går på NGOernes hjemmeside, hvis de har behov for mere information.  

 

6.3.5 Vurdering af tendenser og effekt i forhold til modtagerens beslutningsproces 
 

På baggrund af diskussionen vurderes det, at en af de tendenser, der karakteriserer humanitær 

fundraising i forhold til, hvordan NGOerne forsøger at lede modtagerens beslutningsproces, er at de 

viser modtageren, at de kan tilfredsstille dennes behov for at hjælpe. Det kan her vurderes, at effekten 

er god, da det er tydeligt for alle deltagerne i fokusgrupperne, at alle tre NGOer giver dem mulighed 

for at få tilfredsstillet et behov for at hjælpe nogen, der er værre stillet end dem selv. En anden synlig 

tendens er, at alle NGOerne forsøger at vise modtageren, at der er et behov for hjælp. Effekten af 

dette kan dog vurderes at være blandet, idet grupperne ved SOS og MSF mener, at der er et behov for 

hjælp, hvilket kan vurderes at være en positiv effekt. I forhold til BF er der dog flere af deltagerne, der 

sætter spørgsmålstegn ved, om børnene i reklamen egentlig har behov for hjælp. Effekten af dette 

bliver således, at der opstår tvivl om BFs eksistensberettigelse, hvilket vurderes som et graverende 

problem for BF. 

I diskussionen var der yderligere to tendenser, der blev synliggjorte: at NGOerne indgyder et personligt 

ansvar hos modtageren og at NGOerne fjerner potentielle kommunikationsbarrierer.  

I forhold til at indgyde et personligt ansvar, kan det vurderes, at NGOernes forsøg på at gøre dette ikke 

har en positiv effekt. Dette kan vurderes i og med, at fokusgrupperne ikke ønsker at støtte hverken 

SOS eller BF, og selvom flere kunne finde på at støtte MSF, så har ingen af deltagerne reelt gjort det.  

I forhold til effekten af NGOernes forsøg på at nedbryde eventuelle kommunikationsbarriere, kan det 

vurderes, at dette har en positiv effekt, da ingen af grupperne viser tvivl eller usikkerhed omkring, 

hvordan de eventuelt ville kunne donere.   

Den sidste faktorer, der her vil blive vurderet på, er NGOernes evne til at vise, at støtten gør en forskel. 

Her adskiller NGOerne sig nemlig en del, og der kan ikke tales om en direkte tendens, idet det i to af 

NGOernes reklame, kun ligger latent, at støtten gør en forskel. Effekten af denne faktor er derfor også 

yderst blandet. Igennem diskussionen kom det nemlig frem, at den ældre gruppe mente, at billederne i 

reklamen  taler  for  sig  selv  i  SOS’  reklame,  mens  den  yngre  gruppe  ønskede  mere  information  omkring,  

hvad deres penge ville gå til. I forhold til BFs reklame følte ingen af grupperne, at de vidste, hvad 
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pengene ville gå til ud fra reklame. Det gjorde de til gengæld i forhold til MSFs reklame. Ud fra så 

forskellige meninger, kan der derfor ikke laves en samlet vurdering af effekten.  

Overordnet set vurderes det, at ingen af de tre NGOer fuldt ud formår at lede fokusgruppedeltagernes 

beslutningsproces, da ingen af disse går fra at forstå, at der er et behov for hjælp til rent faktisk at 

donere. 

Kapitel 7: Anbefalinger og justering af modellen 
 
 

I løbet af ovenstående diskussion og vurdering af tendenser og effekten af reklamerne blev de 

forskellige dele af reklamens vigtighed for helheden tydeliggjort. I slutningen af 

fokusgruppeinterviewene blev det konkluderet, at medlemmerne ikke ønskede at donere på baggrund 

af reklamerne. Spørgsmålet er her, om NGOerne kunne ændre nogle af enkeltdelene i reklamerne for 

at skabe en anden helhed, og derved få folk til at donere?  

Igennem hele afhandlingen har vi fået ny viden, og vores forforståelse har ændret sig betydeligt fra 

den, vi startede med at blotlægge og gå til opgaven med. Vi oplevede igennem analysen af reklamerne 

og fokusgruppeinterviewene også en horisontsammensmeltning. På baggrund af dette vil der i det 

følgende være en vurdering af og anbefalinger til, hvad NGOerne eventuelt kan gøre for at undgå de 

ovenfor nævnte problematikker. Dette vil munde ud i en regulering af vores egen model. 

 

7.1 Anbefalinger 
 
Igennem analysen blev det klarlagt, at det rent faktisk er vigtigt, at NGOerne har fokus på alle de 

faktorer, der blev opstillet i modellen, hvis de ønsker, at folk skal donere. Vigtigheden af at NGOerne 

har større fokus og bruger flere tegn, der understreger nogle af faktorerne, blev dog ligeledes påpeget. 

Under  ’Afsender’ blev det påvist, at det er vigtigt, at NGOerne viser, hvem de er og skaber tillid 

igennem kommunikationen af deres mission og vision, værdier og resultater. I forhold til dette vil vi 

give en klar anbefaling: mere information. Særligt ved SOS og BF blev der påvist et kæmpe 

informationsbehov, der ikke blev dækket. Dette gjorde sig dog ikke gældende ved MSF. Vi anbefaler 

derfor, at NGOerne spørger sig selv, hvorvidt modtagerne virkelig forstår, hvad det er NGOen laver, og 

hvordan de arbejder. Det er nemlig et graverende problem, at begge fokusgrupper stod forvirret 

tilbage og satte spørgsmålstegn ved særligt BFs eksistensberettigelse. Vi vil derfor anbefale en 
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afklaring af informationsbehovet i forhold til brandet, og at det derefter sikres, at dette bliver udførligt 

dækket i fundraising kommunikationen. 

På  baggrund  af  analysen  vil  vi  i  forhold  til  ’Filmiske  virkemidler’  også  anbefale  et  omfattende  brug  af  

information. I forhold til opbygningen af historien, hvor det bliver anbefalet, at der skal være en 

konflikt og en løsning, vil information om den konkrete løsning være særlig gavnlig, hvilket også lægger 

sig i forlængelse af ovenstående anbefaling af mere information om, hvordan NGOerne arbejder. 

Derudover vil vi også anbefale, at der inkluderes information om både situationen og de nødlidende 

for at skabe sympati samt give en afklaring af behovet for hjælp. I forhold til brugen af positive eller 

negative billeder, vil vi ikke anbefale en brug af enten-eller, men derimod lave en anbefaling imod 

både-og. Dette skyldes, at det blev tydeliggjort,  at  SOS’  brug  af  både  negative  og  positive  billeder  

virkede utroværdigt og manipulerende. Det sidste punkt, vi vil give vores anbefalinger i forhold til 

under filmiske virkemidler, er brugen af appeller. Her vil vi anbefale, at NGOerne i højere grad gør brug 

af logos appeller. Dette knytter sig igen til informationsbehovet og fokusgruppernes behov for logisk at 

kunne se, at de kan gøre en forskel, således at de kan retfærdiggøre over for sig selv, hvorfor de vælger 

at donere. 

I  forhold  til  ’Modtagerens  beslutningsproces’  var  der  i  alle  tre  reklamer  tegn,  der  kunne  lede  

modtageren til donation, men det gjorde de ikke. Vi vil derfor her anbefale en mere eksplicit brug af 

tegnene. Mange af tegnene, såsom f.eks. at støtten gør en forskel, lå hos to ud af tre latent i 

reklamerne, hvilket i BFs tilfælde gjorde, at der blev tvivl om behovet for hjælp. Vi vil derfor anbefale, 

at der ved alle punkterne i processen bliver brugt eksplicitte tegn, og at der igen er et udpræget fokus 

på information. 

 

Ud fra ovenstående anbefalinger kommer ’Modellen for  humanitære  reklamefilm’  til at se således ud:  
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Kapitel 8: Konklusion 
 
 
Denne  kandidatafhandling  tog  udgangspunkt  i  problemformuleringen:  ’Hvad  karakteriserer  

humanitære fundraising reklamefilm i det 21. århundrede, og hvilken effekt har denne kommunikation 

på  den  primære  og  sekundære  målgruppe?’.  Denne  problemformulering  blev til på baggrund af 

forskningsinterview med repræsentanter/eksperter fra tre strategisk udvalgte humanitære NGOer: 

SOS Børnebyerne, Læger uden grænser og Børnefonden. Med vores videnskabsteoretiske afsæt i social 

konstruktivisme og hermeneutik gik vi til opgaven med en forståelse af, at verden er konstrueret, og at 

vi som forskere derfor påvirker undersøgelsens resultater. Vi gik derudover til opgaven med en 

klarlæggelse af vores forforståelse for på den måde at være i stand til at være åbne over for ny viden. 

Afhandlingens primære empiri blev produceret gennem to kvalitative fokusgruppeinterview med 

henholdsvis den ældre primære målgruppe (kvinder over 35) og den yngre sekundære målgruppe 

(kvinder mellem 20 og 35). Afhandlingens sekundære empiri bestod af tre strategisk udvalgte 

reklamefilm fra henholdsvis SOS Børnebyerne, Læger uden grænser og Børnefonden, som havde til 

formål at skaffe nye faste donorer.  

På baggrund af afhandlingens teoriafsnit blev der produceret en model for, hvordan NGOerne ifølge 

den nuværende forskning inden for NGO markedskommunikation skal kommunikere for at rekruttere 

nye  donorer.  Denne  model,  kaldet  ’Modellen  for  Humanitære  reklamefilm’,  bestod  således  af  

faktorerne:  ’Afsender’  med  underpunkterne  ’mission  og  vision’,  ’værdier’  og  ’resultater’;  ’Filmiske  

virkemidler’  med  underpunkterne  ’billeder’,  ’historiefortælling’,  ’information’  og  ’appeller’;  og  

’Modtagerens  beslutningsproces’  med  underpunkterne  ’tilfredsstille  et  behov  hos  modtageren’,  ’vise  

modtageren at der er et behov for hjælp’,  ’indgyde  et  personligt  ansvar  hos  modtageren’,  ’vise  

modtageren  at  støtten  gør  en  forskel’  og  ’fjerne  mulige  kommunikationsbarrierer’.   

For at besvare problemformuleringen tog denne afhandling afsæt i en semiotisk tegnanalyse af de tre 

udvalgte NGOers reklamefilm. Her blev tegnene først analyseret ud fra vores egen forståelse, og 

derefter blev tegnene analyseret ud fra fokusgruppernes forståelse, hvilket verificerede vores egen 

analyse af de mest gennemgående tegn. Dernæst blev reklamerne analyseret på baggrund af 

modellens faktorer. Dette blev dels gjort med udgangspunkt i vores egen forståelse med fokus på at 

lokalisere de tendenser, der karakteriserer humanitær fundraising, og dels gjort ud fra 

fokusgruppernes forståelse for at finde frem til effekten af humanitær fundraising. På baggrund af 

denne analyse blev det vurderet, at de tendenser, der karakteriserer humanitær fundraising, er som 

følgende:  
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- NGOerne brander sig gennem deres mission og altruistiske værdier 

- NGOerne benytter sig af den klassiske historiefortælling med en konflikt og en løsning 

- NGOerne bruger hovedsageligt negative billeder og negative pathos appeller 

- NGOerne forsøger at lede modtagerens beslutningsproces ved at vise denne, at de kan 

tilfredsstille vedkommendes behov for at hjælpe; at der er et behov for hjælp; at indgyde et 

personligt ansvar hos modtageren (dette ligger dog latent) og fjerne potentielle 

kommunikationsbarrierer.  

 

Det blev efterfølgende vurderet, at effekten af humanitær fundraising er: 

 

- At målgrupperne har svært ved at differentiere mellem NGOerne 

- At altruistiske værdier kan have en tillidsskabende effekt 

- At resultater kan have en tillidsskabende effekt, hvis dette gøres på en troværdig måde 

- At et skift mellem positive og negative billeder kan virke utroværdigt og manipulerende  

- At manglende information om NGOen og dens arbejdsmetode kan skabe forvirring og tvivl  

- At manglende information om situationen og de nødlidende kan skabe tvivl om behovet for 

hjælp, og dermed underminere NGOens eksistensgrundlag  

- At manglende information omkring hvordan donorens penge gør en forskel kan skabe tvivl 

omkring, hvorfor donoren skal donere 

 

På baggrund af ovenstående fund blev der afslutningsvis givet anbefalinger til, hvad NGOerne kan 

gøre, hvis de ønsker at øge den positive effekt af deres fundraising reklamer. Det blev her overordnet 

set påpeget, at NGOerne i deres reklamefilm skal benytte sig af mere information omkring dem selv, 

deres arbejde, situationen, de nødlidende samt hvordan donorernes støtte gør en forskel. Disse 

anbefalinger blev derudover brugt til at revurdere den teoretiske model for humanitære reklamefilm i 

forhold til, at denne skal indeholde mere information.  

 

 

 



 115 

Litteraturliste 
 
Andersen, Lars Pynt & Torp, Simon (2011). Kanaler og Integration. Eiberg, Kristian; Karsholt, Erich & 
Torp, Simon, Integreret markedskommunikation. (99-111). Frederiksberg C: Samfundslitteratur.  

Andreasen, Alan R.; Goodstein, Ronald C. & Wilson, Joan W. (2005, Summer). Transferring  ”Marketing  
knowledge”  to  the  Nonprofit  sector. California Management Review, Vol. 47 (4), 46-67.  

Aristoteles (1991). Retorik. Københavns Universitet: Musculanums Forlag.  
 
Beer, Christopher Todd; Bartlet, Tim & Roberts, Wade T. (2012, September). NGOs: Between 
Advocacy, Service Provision, and Regulation. Oxford Handbooks Online. DOI: 
10.1093/oxfordhb/9780199560530.013.0023  

Bennet, Roger & Gabriel, Helen (2000). Image building for charitable organizations. Social Marketing 
Quarterly, Vol. 6, 77-80. DOI: 10.1080/15245004.2000.9961124.  

Brandt, Per Aage (1994). Hvad er semiotik. Anne Marie Dinesen, Grundbog i semiotik. (7-11). Virum: 
Akademisk Forlag A/S.  

Brinkerhoff,  Jennifer  M.;  Smith,  Stephen  C  &  Teegen  Hildy  (2007).  Beyond  the  ”Non”:  The  strategic  
Space for NGOs in Development. Brinkerhoff, Jennifer M.; Smith, Stephen C & Teegen Hildy: NGOs and 
the Millennium Development Goals. Citizen Action to Reduce Poverty. (53-65). New Tork: Palgrave 
Macmillan.   
 
Tanguy, Joelle (2003). The Sinews of Humanitarian Assistance: Funding Policies, Practices, and Pitfalls. 
Cahill, Kevin M., Basics of International Humanitarian Missions. (200-241). New York: Fordham 
University Press.  
 
Chang, Chun-Tuan & Lee, Yu-Kang (2009). Framing charity advertising: Influence of message framing, 
image valence, and temporal framing on a charitable appeal. Journal of Applied Social Psycology, Vol. 
39 (12), 2910-2935.  
 
Csaba, Fabian F. (2005). The limits of corporate branding – The application of branding to non-profit 
organizations and places. Schultz, Majken; Antorini, Yun Mi & Csaba, Fabian F., Corporate branding. 
(127-150). Denmark: Narayana Press, Gylling.  
 
Dogra, Nandita (2007). ‘READING  NGOs  VISUALLY’—IMPLICATIONS OF VISUAL IMAGES FOR NGO 
MANAGEMENT. Journal of International Development, Vol. 19, 161-171. DOI: 10.1002/jid.1307.  

Duck, Evelyn J. & Coldevin, Gary (1992, Fall). Using positive vs. negative photographs for third-world 
fundraising. Journalism Quarterly, Vol. 69 (3), 572-579. 



 116 

 
Eikenberry, Angela M. & Kluver, Jodie Drapal (2004, March/April). The Marketization of the Nonprofit 
Sector: Civil Society at Risk? Public Administration Review. Vol. 64 (2), 132-138.  

EnBedreFremtid (2014). Oversigt over danske humanitære hjælpeorganisationer. Hentet fra: 
http://www.enbedrefremtid.dk/index.php/loesningerne/organisationer/oversigt d. 25-05-2014.  

Ein-Gar, Danit & Levontin, Liat (2012, September). Giving from a distance: Putting the charitable 
organization at the center of the donation appeal. Journal of Consumer Psychology, Vol. 23 (2), 197-
211.     
 
Esmark, Anders; Lausten, Carsen B. & Andersen, Niels Å. (2005): Socialkonstruktivistiske 
Analysestrategier. Frederiksberg C: Roskilde Universitetsforlag.  

Faircloth, James B. (2005, Summer). Factors influencing nonprofit resource provider support decisions: 
applying the brand equity concept to nonprofits. Journal of Marketing Theory and Practice, Vol. 13 (3), 
1-14.  

Fernando, Jude L. & Heston, Alan W. (1997). The role of NGOs: Charity and Empowerment. 
Philadelphia, Pennsylvania: The American Academy of Political and Social Science.   
 
Flick, Uwe (2006). An Introduction to qualitative research. London: Sage Publications Ltd.   
 
Fredslund, Hanne (2005). Den filosofiske hermeneutik – fra filosofi til forskningspraksis. I Nygaard, 
Claus, Samfundsvidenskabelige forskningsmetoder. (75-100). Frederiksberg C: Samfundslitteratur.  
 
Fuglsang, Lars & Olsen, Poul Bitsch (2004). Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne – på tværs af 
fagkulturer og paradigmer. Frederiksberg C: Roskilde Universitetsforlag.  
 
Gadamer, Hans-Georg (2004). Sandhed og metode. Århus, Danmark: Systime.  
 
Griffiths, Mark (2005, maj). Building and rebuilding charity brands: the role of creative agencies. Wiley 
InterScience. Vol 10. 121-132. DOI: 10.1002/nvsm.17  
 
Gustafsson, Jan (2009). Semiotik. Helder, Jørn; Bredenlöw, Torbjörn & Nørgaard, Jens Lautrup, 
Kommunikationsteori – en grundbog. 127-147. København K: Hans Reitzels Forlag. 
 
Helder, Bodil & Helder, Jørn (2009). Hvad er en Spunk i virkeligheden? – Sprog, Betydningsdannelse og 
kommunikation. Helder, Jørn; Bredenlöw, Torbjörn & Nørgaard, Jens Lautrup, Kommunikationsteori – 
en grundbog. 551-572. København K: Hans Reitzels Forlag. 
 
Helder, Jørn (2009). Klassisk kommunikation. Helder, Jørn; Bredenlöw, Torbjörn & Nørgaard, Jens 
Lautrup, Kommunikationsteori – en grundbog. 51-89. København K: Hans Reitzels Forlag. 

http://www.enbedrefremtid.dk/index.php/loesningerne/organisationer/oversigt


 117 

 
Helles, Rasmus & Køppe, Simo (2003). Kvalitative metoder. Colin, Finn & Køppe, Simo, Humanistisk 
Videnskabsteori. 277-302. København: DR Multimedie.  

 
Herslund, Michael & Jensen, Bente Lihn (2003). Sprog og Sprogbeskrivelse. Frederiksberg C: Forlaget 
Samfundslitteratur. 
 
Guy, Bonnie S. (1989, Winter). The marketing of altruistic causes: Understanding why people donate. 
The Journal of Consumer Marketing, Vol. 6 (1), 19-30.  
 
Halkier, Bente (2008). Fokusgrupper. Frederiksberg C: Forlaget Samfundslitteratur. 
 
Hau, Jundong; Du, Lanying & Tian, Zhilong (2009, February). The effects of nonprofit brand equity on 
individual giving intention: mediating by the self-concept of individual donor. International Journal of 
Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, Vol. 14, 215-229. DOI: 10.1002/nvsm.356.  
 
Hibbert, Sally; Smith, Andrew; Davies, Andrea; Ireland, Fiona (2007, August). Guilt appeals: Persuasion 
knowlegde and charitable giving. Psychology and Marketing, Vol. 24 (8), 723-742. DOI: 
10.1002/mar.20181.  
 
Holm, Andreas Beck (2011). Videnskab i virkeligheden: en grundbog i videnskabsteori. Frederiksberg C: 
Forlaget Samfundslitteratur.  

ISOBROmedlemmer (2014). Hentet fra: http://www.isobro.dk/medlemskab/medlemmer/ d. 25-05-
2014.  

Jensen, Jesper Bo & Jakobsen, Per Østergaard (2013). Danskerne og velgørenhed anno 2013. Hentet 
fra: 
http://www.isobro.dk/fileadmin/filer/FRA_ISOBRO/Bilag_56_2013_Danskerne_og_velgoerenhed_ann
o_2013.pdf d. 02-04-2014.  

Jørgensen, Kresten Schultz (2011). Målgrupper – hvor blev de af? I Eiberg, Kristian; Karsholt, Erich & 
Torp, Simon. Integreret markedskommunikation. (87-96). Frederiksberg C: Samfundslitteratur.  
 
Kvale, Steinar (1997). InterView – En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København K: 
Hans Reitzels Forlag. 
 
Laidler-Kylander, Nathalie; Quelch, John A. & Simonin, Bernard L. (2007). Building and Valuing Global 
Brands in the Nonprofit Sector. Nonprofit management & leadership, Vol. 17 (3). DOI: 
10.1002/nml.149.  
 
Lawson, Roger & Ruderham, Ruth (2009). Integrating fundraising and campaigning. International 
Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, Vol. 14, 379-386. DOI: 10.1002/nvsm380. 

http://www.isobro.dk/medlemskab/medlemmer/
http://www.isobro.dk/fileadmin/filer/FRA_ISOBRO/Bilag_56_2013_Danskerne_og_velgoerenhed_anno_2013.pdf
http://www.isobro.dk/fileadmin/filer/FRA_ISOBRO/Bilag_56_2013_Danskerne_og_velgoerenhed_anno_2013.pdf


 118 

Lewis, Davis & Kanji, Nazneen (2009). Non-Governmental Organizations and Development. New York: 
Routledge.  
 
Loewenstein, George & Small, Deborah A. (2007). The scarecrow and the Tin Man: The vicissitudes of 
human sympathy and caring. Review of General Psychology, Vol. 11 (2), 112-126.  
 
Long, Mary M. & Chiagouris, Larry (2006). The role of credibility in shaping attitudes toward nonprofit 
websites. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, Vol. 11, 239-249. DOI: 
10.1002/nvsm.36.  
 
Madianou, Mirca (2012). Humanitarian campaigns in social media. Journalism studies, Vol. 14 (2). Doi: 
10.1080/1461670X.2012.718558.  
 
Merchant, Altaf & Ford, John B. (2010, December). Nostalgia drives donations – The power of 
charitable appeals based on emotions and intentions. Journal of Advertising Research. DOI: 
10.2501/S0021849910091592.  
 
Merchant,  Altaf;  Ford,  John  B.  &  Sargeant,  Adrian  (2009).  Charitable  organizations’  storytelling  
influence  on  donors’  emotions and intentions. Journal of Business Research, Vol. 63, 754-762. DOI: 
10.1016/j.busres.2009.05.013.  
 
Nygaard, Claus (2012). Samfundsvidenskabelige analysemetoder. Frederiksberg C: Forlaget 
Samfundslitteratur.  
 
O’Reilly,  Norm;  Ayer,  Steven;  Pegoraro,  Ann; Leonard, Bridget & Rundle-Thiele, Sharyn (2012). Journal 
of Nonprofit & Public Sector Marketing, Vol. 24, 65-81. DOI: 10.1080/10495142.2012.652910.  
 
Peirce, Charles (1994). Semiotik og pragmatisme. København: Gyldendal. 
 
Pelsmacker, Patrick; Geuens, Maggie & Van den Bergh, Joeri (2010). Marketing Communications. A 
European Perspective. Essex: Pearson.  
 
Perrine, Rose M. & Heather, Stacie (2000). Effects of picture and even-a-penny-will-help appeals on 
anonymous donations to charity. Phychological Reports, Vol. 86, 551-559.  
 
Radley, Alan & Kennedy, Marie (1997, December). Picturing Need: Images of Overseas Aid and 
Interpretations of Cultural Differences. Culture Psychology, Vol. 3. (4), 435-460. DOI: 
10.1177/1354067X9734001. 
 
Rasmussen, Erik Stavnsager; Østergaard, Per & Beckmann, Suzanne C. (2006). Social Science Research 
Methodology. Odense M: University Press of Southern Denmark.  



 119 

 
Ritchi, Robin J.; Swami, Sanjeev & Weinberg, Charles. B. (1998). A brand new world for nonprofits. 
Internatonal Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, Vol. 4 (1), 26-42.  
 
Sargeant, Adrian (2001, Winter). Relationship Fundraising – How to keep donors royal. Nonprofit 
management & Leardership, Vol. 12 (2), 177-192.  
 
Sargeant, Adrian & Jay, Elaine (2004). Fundraising management – analysis, planning and practice. New 
York: Routledge. 
 
Saxton, Joe (2008, April). A strong charity brand comes from strong beliefs and values. London: 
nfpSynergy, 1-11.  
 
Sepstrup, Preben (2007). Tilrettelæggelse af information – kommunikations- og 
kampagneplanlægning. Århus: Academica.  
 
Small, Deborah A. & Verrochi, Nicole M. (2009, December). The Face of Need: Facial Emotion 
Expression on Charity Advertisement. Journal of Marketing research, Vol. XLVI, 777-787.  

Stebbins, Elizabeth & Hartman, Rosanne L. (2013, August). Charity brand personality; can smaller 
charitable  organizations  leverage  tehir  brand’s  personality  to  influence  giving.  International Journal of 
Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, Vol. 18, 203-215.  

Strandman-Møller, Søren (2014, januar). Støt en god sag på Facebook. Søndagsavisen.dk. Hentet fra: 
http://sondagsavisen.dk/2014/01/stot-en-god-sag-pa-facebook.aspx d. 07-04-2014. 

Stride, Helen & Lee, Stephen (2007). No logo? No way. Branding in the Non-profit Sector. Journal of 
marketing management, Vol. 23 (1-2), 107-122. DOI: 10.1362/026725707X178585.  
 
Togeby, Ole (2009). Kommunikation og sprog. I Helder, Jørn; Bredenlöw, Torbjörn & Nørgaard, Jens 
Lautrup, Kommunikationsteori – en grundbog. (147-175). København K: Hans Reitzels Forlag. 

 
Thornton, Bill; Kirchner, Gayle & Jacobs, Jacqueline (1991). Influence of a Photograph on a Charitable 
Appeal: A picture May Be Worth a Thousand Words When it has to speak for Itself. Journal of Applied 
Social Psychology, Vol. 21 (6), 433-445.  

U- landsnyt  (2014).  Danskerne  giver  mindre  ti l   u - landsorganisationer.  Hentet  fra:   
http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/19-05-14/danskerne-giver-mindre-til-u-landsorganisationer d. 19-
05-2014.  

Venable, Beverly T.; Rose, Gregory M.; Bush, Victoria D. & Gilbert, Faye W. (2005). The role of brand 
personality in charitable giving: an assesment and validation. Journal of the Academy of Marketing 
Science, Vol. 33 (3), 295-312. DOI: 10.1177/0092070305276147.  

http://sondagsavisen.dk/2014/01/stot-en-god-sag-pa-facebook.aspx
http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/19-05-14/danskerne-giver-mindre-til-u-landsorganisationer


 120 

Wang, Lili & Graddy, Elizabeth (2008, March). Social capital, volunteering, and charitable giving. 
Voluntas, Vol. 19, 23-42. DOI: 10.1007/s11266-008-9055-y.  
 
Waters, Roger; Burnett, Emily; Lamm, Anne & Lucas, Jessica (2009). Engaging stakeholders through 
social networking: How nonprofit organisations are using Facebook. Public Relations Review, 102-106. 
DOI: 10.1016/j.pubrev.2009.01.006. 
 
Wenneberg, Søren B. (2002). Socialkonstruktivisme som videnskabsteori – Sisyfos’  videnskab. Working 
paper, Copenhagen Business School. Hentet fra: 
http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/6419/wp2-2002.pdf?sequence=1 d. 05-05-2014.  

White, Kathrine & Peloza, John (2009, July). Self-benefit versus other-benefit marketing appeals: Their 
effectiveness in generating charitable support. Journal of Marketing, Vol. 73, 109-124.  
 
Yaziji, Michael & Doh, Jonathan (2009). NGOs and Corporations – Conflict and Collaboration. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Zagefka, Hanna; Noor, Masi & Brown, Rupert (2013). Familiarity Breeds Compassion: Knowledge of 
disaster areas and willingness to donate money to disaster victims. Applied Psychology: an 
international review, Vol. 62 (4), 640-654.  

Materiale fra case organisationer: 

SOS Børnebyerne: 

SOSDanmark (08-11-2013). SOS Børnebyerne - Leon - fadder/mor/barn (video). Hentet fra: 
https://www.youtube.com/watch?v=aPoUY4wB3mE d. 15-04-2014.  

SOS (2014). Hentet fra: http://www.sosbornebyerne.dk/om-os d. 25-05-2014 

SOSstøt (2014). Hentet fra: http://www.sosbornebyerne.dk/stot-os d. 25-05-2014 

Læger uden grænser: 

  LaegerudenGraenser                   (20-11-2012). Gode intentioner redder ikke liv... Ann-Sophie - Hjælper det ikke 
lidt? (video). Hentet fra: https://www.youtube.com/watch?v=zLubi32sKVE d. 15-04-2014. 

MSF (2014). Hvem er vi?: Hentet fra: http://msf.dk/om-os/hvem-er-vi/ d. 25-05-2014 

MSFStøt (2014). Hentet fra: http://msf.dk/stoet-valg/ d. 25-05-2014 

MSFVision (2014). Hentet fra: http://msf.dk/om-os/hvem-er-vi/ideer-og-grundlag/vision-2015/ d. 25-
05-2014 

Børnefonden: 

http://openarchive.cbs.dk/bitstream/handle/10398/6419/wp2-2002.pdf?sequence=1
https://www.youtube.com/watch?v=aPoUY4wB3mE
http://www.sosbornebyerne.dk/om-os
http://www.sosbornebyerne.dk/stot-os
https://www.youtube.com/channel/UC81Zuyd1y7LkCArgh-C_eOg
https://www.youtube.com/watch?v=zLubi32sKVE
http://msf.dk/om-os/hvem-er-vi/
http://msf.dk/stoet-valg/
http://msf.dk/om-os/hvem-er-vi/ideer-og-grundlag/vision-2015/


 121 

Børnefonden Danmark (14-04-2014). Giv et barn en barndom for 215 kr. om måneden (video). Hentet 
fra: https://www.youtube.com/watch?v=0xNDe8x4TRY d. 15-04-2014.  

BF (2014). Hentet fra: http://bornefonden.dk/Vi%20goer d. 25-05-2014 

BFarbejde (2014). Hentet fra: 
http://bornefonden.dk/Du%20kan/Indsatsomraader/BOERNEfondens%20arbejde d.25-05-2014 

BFmissionogvision (2014). Hentet fra: 
http://bornefonden.dk/Om%20boernefonden/Maal%20mision%20og%20vaerdier d. 25-05-2014 

BFstøt (2014). Hentet fra: http://bornefonden.dk/Du%20kan d. 25-05-2014 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=0xNDe8x4TRY
http://bornefonden.dk/Vi%20goer
http://bornefonden.dk/Du%20kan/Indsatsomraader/BOERNEfondens%20arbejde
http://bornefonden.dk/Om%20boernefonden/Maal%20mision%20og%20vaerdier
http://bornefonden.dk/Du%20kan


 122 

Bilagsoversigt 
 
Bilag 1: Interviewguide til forskningsinterviewene 

Bilag 2: Transskribering af interview med Michael Gerner Nørgaard - Fundraising Manager hos SOS 

Børnebyerne (9 sider) 

Bilag 3: Transskribering af interview med Marianne Christoffersen - Marketing Manager hos Læger 

uden grænser (11 sider) 

Bilag 4: Transskribering af interview med Lena Geert-Jørgensen - Marketing Manager hos 

Børnefonden (6 sider) 

Bilag 5: Interviewguide til fokusgruppeinterview 

Bilag 6: Transskribering af fokusgruppeinterview 1 (ældre) (20 sider) 

Bilag 7: Transskribering af fokusgruppeinterview 2 (yngre) (27 sider) 

 



Bilag&1&–&Interviewguide&til&forskningsinterview&
&
&
Generelt:&
!
Hvilke!udfordringer!ser!du!pt.!for!NGOer!i!Danmark?!!
!
Hvad!ser!du!som!den!største!udfordring!i!forhold!til!at!få!folk!til!at!donere!penge!til!jer?!
!
&
Markedsføring&og&branding:&
!
Hvad!er!jeres!mission?!Hvordan!kommer!den!til!udtryk?!
!
Hvordan!vil!du!beskrive!jeres!brand?!!
!
Hvilke!former!for!markedsføring!benytter!I!jer!af?!
!
Hvor!ofte!kører!I!kampagner?!Skifter!i!tema/budskab?!
!
Hvilke!sociale!medier!bruger!I!i!forhold!til!markedsføring?!!
!
!
Jeres&seneste&kampagne:&
!
Hvornår!har!den!kørt!og!på!hvilke!kanaler?!
!
Hvor!lang!tid!skal!den!køre?!
!
Hvilke!tanker!har!I!gjort!jer!i!forhold!til!kampagnens!formål?!
!
Hvem!er!målgruppen!for!kampagnen!(+!er!det!den!samme!målgruppe!som!I!henvender!jer!til!
generelt)?!
!
Hvilke!følelser!ønsker!I!at!vække!i!forbrugeren!igennem!den!her!kampagne?!!
!
Udover!TVKreklamen!–!hvilke!andre!kommunikationskanaler!blev!så!brugt!i!forbindelse!med!
kampagnen?!
!
Hvordan!har!responsen!på!kampagnen!været?!!
!
!
!!
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Bilag&2&–&Transskribering&af&interview&med&Fundraising&Manager&hos&SOS&
Børnebyerne&–&Michael&Gerner&Nørgaard&
&
Indledende&snak&om&os&og&specialet...&Vi&sporer&os&ind&på,&hvad&samtalen&skal&handle&om.&
&
Interviewer:&Vi&har&nogle&lidt&mere&overordnede&spørgsmål,&og&så&har&vi&nogle&omkring&branding&og&
markedsføring,&og&så&har&vi&noget&omkring&jeres&seneste&kampagne.&Men&sådan&overordnet&set&
kunne&vi&godt&tænke&os&at&høre&noget&om,&hvad&du&mener,&er&udfordringerne&for&NGOer&i&Danmark&
på&nuværende&tidpunkt&i&forhold&til&at&få&de&private&til&at&donere?&
&
M:&Der&er&dels&noget,&der&relaterer&sig&til&branchen&og&dels&noget,&der&relaterer&sig&til&
rekrutteringen&af&private.&Hvis&vi&tager&det&først,&så&er&det,&at&når&man&ser&på&
velgørenhedsmarkedet&lige&siden&tsunamien&ramte&i&Thailand&i&2004,&så&det&her&marked&fordoblet&i&
værdi&frem&til&2010.&Og&jeg&tror&også,&alle&har&mærket,&at&der&er&blevet&kørt&hårdt&på.&Du&kan&
næsten&ikke&gå&på&gaden&eller&tænde&for&fjernsynet&uden,&at&du&får&budskabet&om&en&eller&anden&
form&for&støtte&smidt&i&hovedet.&Og&det&gør&også,&at&markedet&har&bevæget&sig&fra&at&være&et&lidt&
underudviklet&marked&til&at&være&et&relativt&modent&marked&i&dag.&Men&så&kom&finanskrisen,&som&
virkelig&har&sat&væksten&i&stå.&Fra&2010&kan&man&se&at&der&er&en&stor&del&af&branchen,&der&
simpelthen&flader&ud.&Og&lige&i&dag&kæmper&de&fleste&med&at&komme&tilbage&på&det&vækstspor,&som&
man&hidtil&har&oplevet.&Det&er&også&derfor,&jeg&relativt&for&nyligt&er&tiltrådt&til&at&få&vækstsporet&
tilbage.&Og&specifikt&i&forhold&til&rekrutteringen&imod&private&eller&mass&marked&eller&’individual&
giving’,&som&vi&kalder&det,&hvor&vi&i&høj&grad&lever&af&privates&donationer,&eller&det&vi&kalder&
fadderskab.&Det&gør&selvfølgelig,&at&der&er&rigtig&mange&om&buddet&i&dag,&det&er&et&modent&marked,&
hvor&at&alle&’low&hanging&fruits’,&der&har&været,&de&er&efterhånden&taget.&Du&kan&næsten&ikke&møde&
én,&som&ikke&har&fået&fem&budskaber&i&hovedet,&og&er&blevet&spurgt,&om&de&havde&lyst&til&at&støtte.&
Så&vi&skal&kæmpe&mere&for&de&enkelte&kroner,&og&der&er&mange&om&buddet.&Hvis&man&ser&os&f.eks.,&
så&er&vi&tre,&der&har&fokus&på&kernen&omkring&børn,&det&er&jo&så&Børnfonden,&SOS&Børnebyerne&og&
Plan&fadder.&Vi&opererer&ca.&inden&for&det&samme&felt,&med&det&her&vi&kalder&fadderskaber.&Vores&
modeller&er&så&væsentlig&forskellige,&hvor&vi&opererer&med&børnebyer,&hvor&vi&tager&os&af&dem,&som&
ingen&andre&muligheder&har.&Forældreløse&børn&eller&børn,&der&er&overladt&til&sig&selv.&Dem&giver&vi&
en&ny&familie&i&en&børneby.&De&andre&de&arbejde&mere&med&børn&i&den&sammenhæng,&hvor&de&er.&
Så&vi&har&nogle&forskellige&modeller.&At&formidle&hvad&der&skiller&én&ud&fra&de&andre,&det&tror&jeg,&vi&
alle&kæmper&med.&Og&det&hænger&lidt&sammen&med,&at&når&du&er&ude&og&skal&kommunikere&
eksternt&i&et&købt&medie,&så&er&du&nødt&til&at&formidle&"the&why"&U&hvorfor&skal&man&støtte?&Der&er&
du&nødt&til&at&sætte&'child&at&risk'&i&perspektiv,&så&det&vil&sige,&det&er&barnet&i&nød,&som&du&hjælper.&
Det&er&du&nødt&til&at&forklare.&Problemet&er,&at&den&problemstilling&er&relativ&generisk.&Det&er&derfor&
alle&viser&et&negerbarn&med&fluer&i&øjnene.&Problemet&er&desuden,&at&det&ikke&fortæller&noget&
omkring&den&individuelle&organisation,&det&fortæller&bare&om&behovet,&som&du&er&nødt&til&at&flagge&
der.&Så&den&store&udfordring&er,&hvordan&vi&skal&kommunikere,&at&der&er&et&behov&samtidig&med,&at&
vi&også&kommunikerer,&hvad&organisationen&står&for,&hvordan&skiller&organisationen&sig&ud,&og&
hvordan&differentiere&den&sig&i&forhold&til&andre.&Og&det&er,&når&vi&er&ude&i&den&del&af&
beslutningsprocessen,&som&skal&bringe&folk&ind&i&en&købsbeslutning.&Og&det&er&her,&hvor&vi&blandt&
andet&har&arbejdet&med&nogle&reklamefilm,&som&både&arbejder&med&problemet&og&med&løsningen.&
Det&er&ligesom&spændingen&i&dette&felt,&som&er&interessant.&At&skulle&formidle&noget&omkring&hvem&
vi&er&som&organisation.&Så&det&er&sådan&lidt&overordnet&set,&hvad&man&står&i&som&
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velgørenhedsorganisation.&Og&så&er&der&jo&så&generelt.&Alle&kæmper&i&mod&den&aftagende&effekt&af&
den&traditionelle&kommunikation.&Der&er&sket&rimelig&mange&store&ændringer&i&forhold&til&folks&
forbrugeradfærd&og&anvendelse&af&medier&i&dag.&Det&vil&sige,&at&den&traditionelle&tilgang&er&sjælden.&
Du&er&nødt&til&også&at&se&mere&på,&hvordan&du&øger&engagementet&med&de&folk,&der&allerede&
støtter.&Hvordan&udbygger&du&deres&lifetime&value.&Vi&ser&i&dag&en&aftagende&effekt&af&de&
investerede&mediekroner.&Og&det&er&en&anden&udfordring,&som&alle,&der&arbejder&med&
forbrugermarkedet,&står&over&for.&Vores&anvendelse&af&vores&medieinvestering&på&den&bedst&
mulige&måde.&Hvordan&får&vi&flere&loyale&donorer,&og&hvordan&får&vi&mere&ud&af&dem,&der&allerede&
er&engageret&i&os.&Hvordan&øger&vi&engagementet?&Hvordan&prioriterer&vi&mikset&mellem&de&sociale&
medier&over&for&online&medier.&Så&det&er&den&anden&udfordring,&vi&står&over&for.&Vi&kører&selv&
relativt&traditionelt&U&det&virker&for&os.&
&
Interviewer:&Og&hvad&mener&du&med&relativt&traditionelt?&
&
M:&Ja&det&er,&at&TV&det&virker.&Og&det&har&en&relativt&god&effektivitet&for&os.&Men&omvendt&så&
fokuserer&vi&også&meget&på&udviklingen&af&vores&kunder&for&at&sikre,&at&de&kunder&vi&har&i&dag&bliver&
fastholdt,&og&at&vi&trader&dem&op.&At&fortælle&dem,&at&vi&gerne&vil&have&dem&til&at&dele&os&og&fortælle&
om&os.&Og&det&er&en&udvikling,&som&vi&også&har&fokus&på.&
&
Interviewer:&Vil&du&fortælle&os&lidt&mere&om,&hvordan&I&gør&det?&Hvad&sender&I&til&dem,&&og&hvordan&
kommunikerer&i&med&dem?&
&
M:&Ja&det&sidder&jeg&faktisk&ikke&med,&men&jeg&kan&godt&fortælle&lidt&om&det.&Vi&har&skabt&en&
struktur,&hvor&det,&vi&kalder&individual&giving,&er&delt&op&i&to.&En&er&rekruttering&og&den&anden&er&
fastholdelse.&OMG&og&TV2&er&gået&ud&og&lavet&en&undersøgelse&omkring&en&opgradering&af&
forbrugernes&beslutningsproces,&som&giver&et&ret&godt&indblik&i,&hvordan&købsprocessen&fungerer&
blandt&forbrugerne&i&dag.&En&ting&er&at&få&forbrugerne&ind&i&markedet&ved&at&tricke&dem&til&at&
komme&ind&i&markedet.&Det&kan&f.eks.&være&du&støtter&Børnefonden,&hvordan&tricker&du&så&
vedkommende&til&at&komme&ind&i&markedet&igen,&eller&hvis&de&slet&ikke&er&i&markedet,&hvordan&
tricker&du&dem&for&at&få&dem&ind.&Så&hele&den&proces&med&at&tricke&U&at&så&frøet&og&så&høste&dem,&
som&er&inde&i&købsovervejelsen.&Det&er&det,&jeg&arbejder&med&omkring&rekruttering.&Og&når&kunden&
så&er&inde,&så&har&du&hele&den&anden&udfordring&med&at&skabe&oplevelser,&skabe&loyalitet&på&sigt&for&
at&sikre&at&de&bliver&i&forretningen.&Hvis&du&ønsker&at&drive&integreret&marketingskommunikation,&
så&skal&begge&dele&selvfølgelig&hænge&sammen.&Her&er&vi&så&inde&og&drive&dialogmarkedsføring,&
hvor&det&er&nogle&andre&principper,&der&gør&sig&gældende.&Hvorimod&vi&arbejder&mere&med&
eksterne&medier&–&købte&medier.&Så&det&er&den&overordnede&struktur&vi&har&på&det.&Fastholdelse&
det&handler&om&at&øge&engagementet.&Det&kan&man&jo&gøre&på&Facebook,&hvor&vi&prøver&at&
opfordre&folk&til&at&dele&forskelligt&indhold.&Derudover&får&du&nogle&rapporter,&hvis&du&er&fadder&U&to&
gange&om&året.&Det&er&ikke&alle,&der&ønsker&det&digitale.&Så&man&skal&også&tage&hensyn&til,&hvad&det&
er&for&en&målgruppe&af&faddere,&vi&har.&Så&vi&kigger&meget&på,&hvordan&vi&kan&optimere&de&kanaler,&
vi&har.&Vi&har&jo&forskellige&kanaler&i&forhold&til&vores&eksisterende&faddere.&Vi&har&SOS&nyt,&som&de&
modtager&fire&gange&om&året.&Vi&har&eUmail&nyhedsbreve.&Vi&har&en&Facebookside,&Twitter,&
Instagram&osv&osv.&Hvordan&optimerer&vi&de&kanaler,&og&hvordan&laver&vi&et&miks,&der&optimere&den&
dialog,&vi&har&med&vores&eksisterende&kunder.&Og&så&kører&vi&selvfølgelig&også&direct&mails,&som&er&
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segmenterede.&Vi&kører&telemarketing&til&dem,&så&de&får&et&opkald&nogle&gange&–&blandt&andet&et&
velkomstkald.&Så&det&handler&om&at&optimere&hele&den&oplevelse&med&at&være&kunde.&
&
Interviewer:&Hvordan&finder&I&ud&af,&hvem&der&skal&have&hvad?&For&det&er&ret&mange&ting&du&
nævner.&Det&er&vel&ikke&alle,&der&får&alt?&
&
M:&Nej&men&der&er&en&standard&pakke&til&hvis&du&er&fadder,&eller&hvis&du&er&bidragsyder&eller&hvis&du&
medlem&af&SOS&Børnebyerne.&Så&man&kan&sige,&at&selve&dialogprogrammet&omkring&direct&mails&og&
telemarketing&kald,&det&er&jo&en&segmenteringsopgave,&hvor&du&kigger&på&de&forskellige&støtter&vi&
har,&og&hvordan&vi&optimerer&deres&oplevelse.&Det&er&det&min&kollega&sidder&med&fast.&Det&er&også&
vigtigt,&at&vi&ikke&totalt&spammer&folk.&Det&er&en&balancegang.&&
&
Interviewer:&Tror&du&I&skiller&jer&ud&på&det&der&med,&at&I&ringer&til&folk&og&giver&dem&et&
velkomstopkald?&
&
M:&Nej&om&vi&skiller&os&ud?&Det&ved&jeg&ikke,&fordi&jeg&ikke&ved,&hvad&de&andre&gør&(griner).&Men&jeg&
vil&sige,&at&vi&i&forhold&til&andre&organisationer,&gør&mere&ud&af&selve&udviklingen&af&vores&
eksisterende&kunder.&Det&er&min&umiddelbare&fornemmelse.&Jeg&tror&ikke&de&andre&har&lige&så&stort&
fokus&på&det.&&
&
Interviewer:&Er&der&en&særlig&grund&til,&at&I&gør&det?&
&
M:&Det&er&jo&det,&at&når&du&oplever&et&mediemarked&i&dag,&hvor&du&har&aftagende&effekt,&så&er&du&
nødt&til&at&bevæge&dig&fra&at&være&transaktionsbaseret&til&at&være&relationsbaseret.&Opbygge&
relationerne&til&de&eksisterende&kunder&du&har.&Så&det&har&i&lang&tid&været&et&fokus&hos&os.&Det&er&
en&vej,&som&vi&er&nødt&til&at&bevæge&os&ud&på,&fordi&vi&er&nødt&til&at&drive&optimalværdi&for&de&penge&
du&har,&så&du&får&mest&ud&af&dem.&Man&ville&jo&være&dum,&hvis&man&ikke&gjorde&det&(griner).&
&
Interviewer:&I&forhold&til&jeres&mission,&hvordan&vil&du&mene,&at&den&kommer&til&udtryk&gennem&
jeres&kommunikation?&
&
M:&Øh...&Altså,&når&du&er&ude&i&det&eksterne&kommunikation,&så&har&vi&relativt&begrænsede&
muligheder&for&at&formidle.&Hvis&du&ser&i&forhold&til&forbrugerens&beslutningsproces,&så&handler&det&
om&udviklingen&af&dit&brand.&Og&du&har&ikke&den&samme&mulighed&for&at&udvikle&dit&brand,&når&du&
ude&og&rekruttere&folk.&Det&har&du&meget&bedre&mulighed&for,&når&du&har&kunderne&inde.&Og&kan&
her&kan&man&også&arbejde&langsigtet&med&brand&building.&Vi&formidler&meget&omkring,&hvad&det&vil&
gøre,&og&hvad&det&vil&løse&i&verden,&når&vi&er&ude&og&rekruttere.&Og&når&vi&så&har&kunderne&inde,&så&
den&dialog&vi&har&med&dem,&den&handler&meget&om,&hvad&det&er,&vi&gør,&og&hvorfor&at&det&virker.&
Hvad&er&det,&der&virker.&Det&er&nogle&forskellige&aspekter&omkring&SOS&brandet,&og&hvad&vi&står&for.&&
&
Interviewer:&Hvor&vigtigt&er&brandet&i&folks&beslutningsproces?&Hvor&vigtigt&er&det,&at&det&er&SOS&
Børnebyerne&i&forhold&til,&om&det&er&Børnefonden&i&forhold&til&om&folk&donerer?&
&
M:&I&dag&er&det&ikke&særlig&vigtigt,&fordi&vi&ved,&at&folk&har&en&relativ&generisk&tilgang&til&det&der&med&
at&donere,&og&det&vil&sige,&at&de&ikke&forstår&essensen&af&det.&Så&de&er&drevet&af,&at&der&kommer&en&
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tricker,&og&at&du&aktiverer&nogle&følelser&i&folk.&Nogle&folk&er&de&’evig&gode’,&andre&er&impulsdrevet,&
og&der&er&nogle,&der&bare&ønsker&at&give&et&bidrag&hist&og&pist.&Specielt&blandt&de&unge&ser&vi&en&
tendens&til,&at&de&ikke&ønsker&at&give&et&fast&månedligt&bidrag,&men&det&skyldes&selvfølgelig&også&
noget&økonomisk&U&det&skal&man&selvfølgelig&huske&på.&Men&for&mange&er&det&også&vigtigt,&at&de&
støtter&noget,&der&har&et&konkret&formål&U&du&ser&afkastet&direkte.&Det&er&derfor,&at&vi&blandt&andet&
har&lanceret&en&ny&form&for&crowdfunding,&hvor&man&kan&gå&ind&og&fundraise&til&sit&eget&projekt&og&
drive&det&via&dit&sociale&netværk.&
&
Interviewer:&Men&når&du&snakker&om&følelser,&der&kan&få&folk&til&at&donere&U&hvilke&følelser&er&det&
så?&
&
M:&Ja&men&det&er&jo&sådan&noget&som&empati,&medmenneskelighed,&noget&i&den&stil.&Vores&norske&
søsterorganisation&har&haft&et&stort&viralt&hit,&som&jo&har&været&fantastisk&succesfuldt.&Det&fortæller&
jo&lidt&om,&hvad&det&er&for&nogle&følelser,&man&aktiverer&der.&Det&er&jo&håb&og&medmenneskelighed,&
som&er&ret&stærke.&Det&er&det&den&arbejder&på,&at&der&faktisk&findes&medmenneskelighed&i&folk.&Det&
er&det,&der&tricker&folk.&&
&
Interviewer:&Kunne&I&finde&på&at&lave&noget&lignende&her&hos&jer?&
&
M:&Det&ville&vi&altid&kunne&finde&på.&Det&er&ikke&sikkert,&vi&kan&lykkes&med&det&(griner).&Det&er&jo&
sådan&noget,&der&sker&en&gang&imellem,&fordi&man&lige&har&fundet&den&rigtige&vinkel&og&den&rigtige&
timing.&Men&den&illustrerer&meget&godt,&at&du&lige&pludselig&kan&ramme&et&eller&andet,&som&virkelig&
tænder&folk.&Historien&er&jo&faktisk.&At&det&kan&gå&så&hurtigt.&Fra&den&blev&lanceret&eksklusivt&i&
Aftenposten&i&Norge&til&fem&timer&senere,&hvor&den&også&var&ude&i&Danmark.&Vi&vidste&ikke&engang,&
at&den&var&der&(griner).&
&
Interviewer:&&Ved&du,&hvor&meget&den&har&givet?&
&
M:&Ja&vi&har&set&nogle&tal&på&det.&Vi&har&faktisk&lige&haft&en&case.&
&
Interviewer:&Så&man&behøver&ikke&vise&afrikanske&børn&som&NGO?&
&
M:&Nej&altså,&det&er&jo&en&anden&tilgang.&Det&at&gøre&det&nærværende&og&relevant,&sætte&tingene&i&
perspektiv,&vise&tingene&på&hjemmebane&og&ikke&på&udebane,&så&det&bliver&mere&nærværende.&Der&
har&også&været&et&lignende&eksempel&fra&England.&Det&er&jo&en&anden&måde&at&formidle&tingene,&
når&man&sætter&ting&i&relief,&og&gør&dem&nærværende.&&
&
Interviewer:&Du&talte&lidt&om,&at&det&var&lettere&at&få&de&unge&til&at&give&et&engangsbeløb,&men&er&
det&en&generel&tendens,&I&ser,&at&det&er&lettere&at&få&folk&til&at&give&et&engangsbeløb&frem&for&at&
binde&sig&til&noget?&
&
M:&Altså,&jeg&vil&sige,&at&når&man&ser&på&et&fadderskab,&når&er&det&jo&et&relativt&dyrt&produkt,&og&vi&
får&også&at&vide,&at&folk&har&gjort&sig&nogle&gode&overvejelser,&før&de&træder&ind&i&et&fadderskab.&Det&
er&trods&alt&et&vist&beløb,&du&skal&give&om&måneden,&når&du&er&fadder&til&et&barn.&Så&det&gør&jo&
selvfølgelig,&at&dels&så&er&vores&målgruppe&noget&ældre.&Vores&gennemsnitsfadder&er&oppe&i&den&
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alder,&hvor&børnene&er&fløjet&fra&reden,&og&der&er&et&relativt&overskud&økonomisk.&Dermed&ikke&
sagt,&at&det&ikke&er&relevant&at&få&fat&i&den&yngre&målgruppe,&men&så&er&der&f.eks.&andre&tilgange.&
Man&kan&være&bidragsyder.&Men&der&er&helt&klart&en&tendens&til,&at&bidragsyderne&gerne&vil&se&et&
konkret&afkast.&Hvis&jeg&giver&det&her,&så&får&barnet&eller&hvem&det&nu&var&det&her.&Så&man&vil&gerne&
kunne&følge&tingene.&Og&en&tendens&til&er&at&du&ikke&ønsker&at&binde&dig&langsigtet&og&give&hver&
måned,&men&at&man&hellere&vil&kunne&give&ad&hoc,&og&hvad&du&giver&til&i&dag&er&måske&ikke&det&
samme,&som&du&giver&til&i&morgen.&Det&er&jo&nok&også&en&afspejling&af,&at&når&der&er&relativ&meget&
push&fra&velgørenhedsbranchen,&så&går&det&også&op&for&folk,&at&de&har&mange&muligheder&for&at&
give.&I&øjeblikket&ved&vi,&at&mange&af&organisationerne,&der&arbejder&med&dyr,&har&meget&medvind&
f.eks.&Så&alle&er&jo&i&spil&om&de&samme&kroner&dybest&set.&
&
&
Interviewer:&Hvem&definere&I&som&jeres&målgruppe?&
&
M:&Jamen&det&er&kvinder&35+.&Vi&arbejder&bredt&funderet&med&kvinder&over&35,&når&vi&snakker&
fadderskaber.&Og&det&er&ikke&dem&fra&den&laveste&indkomstklasse.&&
&
Interviewer:&I&forhold&til&værdierne&i&jeres&brand,&hvad&mener&du&så&kendetegner&SOS&Børnebyerne&
i&forhold&til&værdier?&
&
M:&Øhh...&Det&er&jo&næsten&lettere&at&vise&jer&vores&værdier,&men&vi&er&jo&en&børneorganisation,&
hvor&der&er&fokus&på&'the&child&at&risk',&og&på&at&give&dem&en&familie.&Vi&er&jo&meget&
familieorienteret&omkring&det,&at&man&får&en&ny&mor,&og&at&vi&bidrager&og&udvikler&samfundet.&Det&
er&nogle&af&SOS&Børnebyernes&værdier.&&
&
Interviewer:&Og&mener&du,&at&de&værdier&kommer&igennem&i&jeres&kommunikation?&
&
M:&Det&skal&jeg&ikke&kunne&sige,&men&det&kommer&nok&lidt&an&på,&hvilken&en&kommunikationsform&
du&anvender.&&
&
Interviewer:&Fx&ved&reklamefilm?&
&
M:&Ja&man&kan&jo&sige,&at&hvis&du&vælger&at&anvende&reklamefilm,&så&har&du&mulighed&for&at&skabe&
formidling&af&end&bredere&del&end&værdier.&'Child&at&risk'&behovet&fortæller&ikke&noget&om&os&og&
værdierne.&Hvis&du&kan&få&løsning&med&i&det,&så&kan&du&også&formidle&noget&med&værdierne&for&SOS&
Børnebyerne,&og&hvad&vi&står&for.&Problemet&er,&at&det&kan&du&ikke&gøre&på&et&web&banner.&Men&det&
kan&man&i&en&reklamefilm.&Derfor&er&filmmediet&selvfølgelig&noget,&som&er&at&foretrække,&fordi&her&
har&vi&mulighed&for&at&formidle&på&et&brede&plan&end&du&f.eks.&har&på&et&web&banner.&
&
Interviewer:&I&forhold&til&omkostningerne&ved&at&bruge&TV,&har&de&andre&NGOer&snakket&om,&at&det&
er&et&omkostningsfyldt&medie&at&bruge.&Hvad&tænker&du&om&det&i&forhold&til&udbyttet?&
&
M:&Jamen,&vi&kender&præcis,&hvad&vores&afkast&er&pr&kanal.&Altså,&jeg&har&ikke&noget&forhold&til,&
hvad&et&medie&koster,&det&handler&udelukkende&om,&det&afkast&man&får.&Så&hvad&koster&det&for&
hver&investeret&krone&at&få&en&fadder&ind&i&den&her&butik,&det&er&det&vi&ser&på.&Vi&køber&vores&TV&på&
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TRP,&så&det&vil&sige,&at&du&kun&betaler&for&den&mængde,&som&der&bliver&set.&Hvis&der&ikke&er&så&
mange,&der&ser&TV&i&det&tidsrum,&som&det&ellers&var&estimeret,&så&får&du&kompensation&for&det.&
Fordi&aftalen&er&baseret&på,&at&de&leverer&nogle&TRP’er,&og&det&er&jo&så&i&forhold&til&det&
telemetersystem&de&har,&der&registrerer&hvor&mange&i&en&repræsentativ&gruppe,&der&ser&Tv,&så&du&
får&det&du&betaler&for.&
&
Interviewer:&Hvad&er&reaktionerne&på,&at&I&bruger&penge&på&marketing?&
&
M:&Vi&har&været&rimelig&meget&på&TV&siden&november&sidste&år.&Og&det&har&affødt&et&læserbrev&
omkring,&at&vi&bruger&medlemmernes&penge&på&markedsføring.&Men&det&er&der&så&også&kommet&et&
modsvar&på.&Dels&har&vi&været&en&del&af&det,&der&hedder&"TV2&charity".&TV2&havde&sidste&år&noget&
de&kaldte&"TV"&charity",&hvor&Læger&uden&grænser&også&var&med.&Så&det&har&vi&selvfølgelig&haft&
gavn&af.&Så&det&er&en&del&af&det.&&
&
Interviewer:&Men&er&det&noget&I&gør&jer&overvejelser&omkring&i&forhold&til,&hvordan&det&måske&kan&
virke&på&forbrugerne?&Hvad&tænker&i&selv&omkring&det,&før&I&går&i&gang?&&
&
M:&Du&har&jo&ikke&nogen&vej&uden&om,&vil&jeg&sige.&Hvis&du&vil&drive&fundraising,&så&er&du&nødt&til&at&
være&synlig.&At&det&kan&falde&nogen&for&brystet,&det&er&nok,&fordi&de&ikke&forstår,&at&vi&ikke&sætter&
penge&til,&men&at&vi&faktisk&har&et&positivt&afkast.&Og&det&er&jo&det,&man&skal&have&folk&til&at&forstå.&
Det&er&jo&ikke&sådan,&at&vi&bruger&medlemmernes&penge,&men&vi&bliver&jo&ligesom&nødt&til&at&udvikle&
forretningen.&Hvis&vi&ikke&er&synlige,&så&ville&vi&jo&få&alt&for&få&midler&ind&til&at&kunne&hjælpe&de&børn,&
som&det&handler&om.&Men&hovedsagen&er,&at&vi&har&et&positivt&afkast&i&forhold&til&de&investeringer&vi&
gør.&Og&det&har&vi&jo&i&høj&grader.&Værdien&af&en&fadder&overstiger&i&høj&grad&investeringen&vi&lægger&
i&mediet.&Så&derfor&er&det&jo&en&positiv&case.&Så&der&kommer&et&kvæk&i&ny&og&næ,&og&det&reagerer&vi&
også&på&via&vores&presseansvarlige.&Som&udefra&stående&tror&jeg&nogle&gange,&at&man&lidt&glemmer&
perspektivet.&At&det&koster&penge&at&få&penge.&&
&
Interviewer:&I&forhold&til&når&I&kører&kampagner,&er&det&så&med&skiftende&budskaber,&eller&prøver&i&
at&komme&med&det&samme&budskab&hver&gang?&
&
M:&Det&som&jeg&har&fokus&på,&det&er,&at&det&vi&gør&er&funderet&i&en&brand&strategi.&Så&det&vil&sige,&at&
al&kommunikation&er&forankret&i&den&overordnede&brand&strategi.&Der&ligger&jo&meget&
dokumentation&for&SOS&Børnebyerne,&fordi&det&er&en&Østrigsk&organisation&i&133&lande,&så&der&
ligger&selvfølgelig&en&masse&guidelines&omkring,&hvad&det&er&for&et&brand&vi&har,&hvad&er&det&vi&står&
for&og&alt&sådan&noget.&Vi&er&jo,&som&organisation&i&Danmark,&så&nødt&til&at&arbejde&med&startegien&i&
forhold&til&positioneringen&i&det&marked,&vi&arbejder&i.&Så&den&kommunikation&vi&går&med,&den&er&
funderet&i&brand&strategien.&Når&vi&så&arbejder&med&det,&som&vi&gerne&vil&have,&vores&brand&skal&stå&
for&i&markedet,&så&driver&vi&det,&vi&kalder&integreret&marketing&kommunikation,&hvilket&vil&sige,&at&vi&
ikke&kører&med&fem&forskellige&budskaber,&men&vi&kører&med&et&enkelt&budskab&i&markedet&på&
langsigtet&plan.&&
&
&
Interviewer:&Hvor&ofte&kører&I&så&kampagner?&
&
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M:&Jamen&det&er&nok&en&anden&ting,&det&er,&at&jeg&ikke&er&særlig&kampagnefokuseret.&Jeg&bruger&i&
det&hele&taget&ikke&det&ord&'kampagne',&fordi&for&forbrugerne&er&der&ikke&noget,&der&hedder&
kampagner.&Vi&er&mere&til&stede,&eller&det&vi&kalder&’always&on’,&så&vi&er&faktisk&på&hele&tiden&på&en&
eller&anden&måde.&Selvfølgelig&har&vi&nogle&perioder,&hvor&vi&investerer&mere&end&nogle&andre,&men&
vi&er&overordnet&til&stede&hele&tiden,&og&vi&prøver&at&arbejde&med&et&konsekvent&udtryk&i&markedet.&
Det&der&nok&har&kendetegnet&os&tidligere&er&at&der&har&været&mange&skiftende&udtryk&og&meget&
kampagnearbejde&med&forskellige&budskaber.&Det&bliver&meget&flakkende&for&forbrugerne,&som&
kan&blive&i&tvivl&om,&hvem&vi&er&som&organisation.&Der&har&vi&helt&klart&fået&gavn&af,&at&vi&nu&har&kørt&
et&langstrakt&og&konsistent&udtryk.&Så&det&vil&sige,&at&vi&ikke&kører&kampagner,&men&vi&er&tilstede&
langsigtet.&&
&
Interviewer:&Hvis&vi&f.eks.&tager&jeres&reklamefilm&med&Leon.&Den&ville&du&ikke&betegne&som&en&
kampagne,&men&bare&som&en&integreret&del&af&jeres&markedsføring?&
&
M:&Ja&altså&man&kan&jo&godt&kalde&det&en&del&af&en&kampagne.&Vi&er&lidt&i&et&paradigmeskift.&Nu&
startede&jeg&sidste&år,&så&det&vil&sige,&at&vi&gik&fra&at&være&kampagnedrevet&til&at&arbejde&mere&
langsigtet,&så&vi&er&i&en&overgangsfase&lige&i&øjeblikket.&Men&noget&der&er&kørt&siden&november,&kan&
man&nok&ikke&kalde&en&kampagne.&Det&bliver&mere&en&synlighed.&&
&
Interviewer:&Okay,&har&reklamefilmen&i&sig&selv&så&et&bestemt&formål&ud&over&selvfølgelig&at&få&folk&
til&at&donere?&
&
M:&Den&har&målet&om,&at&skaffe&faddere&til&os&på&den&mest&effektive&måde.&Vi&er&meget&fokuseret&
på&at&investere&i&ting,&som&har&et&afkast.&Vi&investerer&ikke&i&noget,&som&ikke&har&et&afkast.&Vi&har&
ikke&råd&til&at&gå&ud&og&lave&brand&building&for&brand&buildings&skyld.&Så&den&har&det&mål&at&skabe&
det&bedst&mulige&afkast.&&
Filmene&har&ikke&kun&kørt&på&TV,&men&også&på&Facebook.&Der&er&meget&varierende&afkast&
kanalmæssigt,&men&også&tidsmæssigt.&Så&der&ligger&nogle&usikkerhedsfaktorer,&når&man&ser&på&det&
reelle&afkast.&Nogle&kanaler&virker,&andre&virker&ikke.&Vi&spørger&også&hele&tiden&os&selv&omkring&
forklaringsvariablen&i&forhold&til&når&det&virker,&og&når&det&ikke&virker.&Ofte&er&det&svært&at&finde&én&
sandhed.&Ofte&er&det&et&sammenfald&af&rigtig&mange&elementer,&der&virker.&F.eks.&så&har&
Danmarksindsamlingen&haft&et&årligt&tema,&der&hedder&'når&mor&mangler',&og&Leon&er&en&del&af&en&
kampagne,&som&vi&kalder&'Kære&mor',&som&handler&om&at&formidle,&at&SOS&Børnebyerne&giver&de&
børn&en&ny&mulighed.&Og&det&er&selvfølgelig&en&perfekt&synergi&at&de&ting&overlappede.&Så&det&kan&
være&én&forklaringsvariabel&på,&at&det&gik&godt&for&os&i&den&periode,&fordi&der&var&noget&synergi&i&
forhold&til&budskabet.&Men&det&kan&også&skyldes&PR.&Der&var&f.eks.&en&6Usiders&artikel&i&et&dameblad&
i&uge&fem,&som&også&har&bidraget.&Det&er&ofte&et&sammensurium&af&mange&variabler.&Det&skal&ikke&
være&nogen&hemmelighed,&at&vi&har&haft&god&succes&med&Leon&filmene,&men&så&lige&pludselig,&så&
kom&der&krisen&i&Syrien&og&krisen&i&Philippinerne,&som&så&retter&fokus&et&andet&sted&hen,&og&det&kan&
også&gøre,&at&dit&afkast&på&konkret&det&budskab,&du&vil&ud&med&der,&ikke&er&så&stærkt,&fordi&der&er&
fokus&på&nogle&andre&ting.&Det&er&bare&for&at&forklare,&at&der&er&mange&variable&i&det&her&spil&her.&&
&
&
Interviewer:&Ved&du&hvornår&filmene&har&kørt&på&Tv?&Sendetider&og&sådan?&
&
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M:&Ja.&
&
Interviewer:&Kunne&du&fortælle&os&det?&
&
M:&Nåh&altså,&det&er&nok&lidt&svært&at&sige.&Den&har&kørt&på&alle&tider&af&døgnet.&Men&filmene&kørte&
vi&første&gang&i&juli/august.&Og&så&i&november/december/januar.&Så&var&der&Danmarksindsamlingen.&
Der&har&man&noget,&der&hedder&en&karensperiode,&hvor&du&ikke&må&være&til&stede&i&markedet&før&og&
lige&efter,&så&der&er&vi&slet&ikke&på&de&købte&medier.&Men&så&lige&efter&igen.&Den&har&også&kørt&i&
forskellige&længder.&Den&der&køre&nu&er&120&sekunder,&og&det&er&faktisk&relativt&exceptionelt,&og&få&
lov&til&at&køre&med&sådan&en&lang&reklamefilm.&Den&der&kørte&i&Q4&var&60&sekunder.&Vi&kommer&nok&
til&at&arbejde&med&endnu&flere&tidsformater.&Vi&får&også&testet&vores&reklamefilm.&Men&det&er&
kvantitativt.&Vi&spørger&nogle&gang&til,&hvorfor&folk&har&valgt&at&give&til&det&ene&og&det&andet,&og&
hvad&var&det,&der&gjorde&det.&Ofte&så&ved&folk&ikke,&hvad&det&var,&der&gjorde&det,&fordi&de&ikke&altid&
gør&og&reflektere&over,&hvad&det&var&de&følte.&Det&er&sådan&en&ubevidst&handling,&så&det&kan&nogle&
gange&være&noget&af&en&bias.&&
&
&
Interviewer:&I&forhold&til&at&samle&penge&ind,&snakker&de&andre&to&organisationer&også&om&
landsindsamlingen.&Om&hvem&der&må&og&ikke&må,&hvilket&I&heller&ikke&må.&Er&det&noget&I&arbejder&
for&at&komme&til?&
&
M:&Det&foregår,&som&I&måske&ved&en&revidering&af&loven,&og&den&giver&mulighed&for&at&flere&
organisationer&end&i&dag&fremover&vil&få&mulighed&for&at&byde&ind&på&at&samle&ind&i&en&periode,&og&
det&er&vi&selvfølgelig&interesseret&i&–&lige&som&alle&andre&tror&jeg.&&
&
Interviewer:&Hvad&ser&I,&at&det&kan&give&jer&af&muligheder,&frem&for&dem&I&har&nu?&
&
M:&Jamen&det&er&jo&en&mulighed&til&at&være&tilstede&og&være&synlig&for&forbrugerne&på&en&anden&
måde&og&selvfølgelig&skabe&indsamling.&Det&er&en&omlagt&mulighed.&Også&fordi&vi&jo&er&en&
organisation,&der&har&mange&frivillige,&der&støtter&os&med&frivilligt&arbejde.&Og&landsindsamlinger&er&
jo&selvfølgelig&en&kærkommen&mulighed&for&dels&at&engagere&dem&og&dels&gøre&dem&aktive&i&at&gå&
ud&og&samle&ind.&&
&
Interviewer:&Ser&du&også&en&fordel&i,&at&det&kan&give&jer&noget&mere&faceUtoUface&kommunikation?&
&
M:&Ikke&nødvendigvis.&Selvfølgelig&det&at&de&kommer&ud&og&samler&ind&hos&folk,&det&giver&jo&
selvfølgelig&også&mulighed&for&en&dialog&med&folk.&Det&kan&man&jo&ikke&afvise,&og&det&er&jo&altid&
godt.&&
&
Interviewer:&Bruger&I&facere?&
&
M:&Ja.&
&
Interviewer:&Hvad&med&telemarketing?&
&
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M:&Nej,&kun&til&vores&eksisterende&U&ikke&til&nye.&Det&er&et&bevidst&valg,&fordi&vi&igen&lægger&penge&
der&for&det&bedst&kan&betale&sig.&Det&at&ringe&'koldt',&mener&vi,&ikke&er&interessant,&fordi&det&måske&
ikke&ligefrem&er&den&mest&behagelige&form&for&fundraising,&når&du&bryder&ind&i&folks&hverdag.&
Normalt&så&arbejder&vi&med&lead&generering.&Så&skal&du&have&et&lead,&og&så&kan&du&ringe&op.&Men&
ringe&'koldt'&ud&til&folk,&som&det&hedder,&og&bare&sige&dav&og&sige&vil&du&støtte?&Det&kan&jeg&ikke&se&
noget&formål&med.&&
&
Interviewer:&Bruger&I&indstik&i&aviser.&
&
M:&Nej.&Vi&har&et&mediebudget&for&året,&og&vi&kigger&så&igen&på,&hvordan&vi&får&mest&mulig&afkast&i&
kroner&og&ører.&Der&er&print&ikke&så&effektivt.&&
&
Interviewer:&Så&det&er&primært&TV,&online&og&facere&til&nyUrekruttering?&&
&
M:&Ja.&
&
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Bilag&3:&Interview&med&Marketing&Manager&hos&Læger&uden&grænser&–&Marianne&
Christoffersen&
!

!

Indledende!snak!om!os!og!specialet...!Vi!sporer!os!ind!på,!hvad!samtalen!skal!handle!om.!

!

M:!Mest!af!alt!bruger!vi!jo!flest!penge!på!kommunikation!til!de!mennesker,!der!støtter!os!

allerede...!Og!kæmpe!programmer!og!ting,!der!bliver!sendt!ud!til!dem...!Men!bare!så!jeg!forstår!

det...!Så!det!er!vi!skal!snakke!om!fokus!på!nye!emner,!og!hvordan!vi!gerne!vil!have!dem!til!at!

donere!penge!til!os...!Det!er!jo!lige!præcis!mig,!der!sidder!mig!det.!

!

Interviewer:!Fedt.!Men!det!er!sjovt,!du!siger!det!med,!at!I!bruger!meget!tid!på!folk,!der!allerede!er!

donorer,!for!det!er!en!af!de!ting,!vi!har!fundet,!at!feedback!til!dem,!der!så!kommer!ind,!er!

ekstremt!vigtigt.!Men!det!er!ikke!alle,!der!gør!det,!såå...!!

!

M:!Det!kan!jo!også!gøres!på!rigtig!mange!forskellige!måder...!Tit!så!har!forbrugeren!G!hvis!vi!kalder!

dem!det!G!eller!kunden!eller!donoren!selv!en!oplevelse!af!"jeg!har!ikke!behov!for!at!få!alt!muligt!at!

vide"!f.eks.!og!dybest!set!er!der!rigtig!mange,!der!ikke!ønsker!at!vide,!hvor!slemt!det!står!til.!De!

giver!nogle!penge,!og!så!vil!de!dybest!set!helst!slippe!for!at!høre!fra!os.!Så!skal!de!nok!give,!når!de!

har!lyst!igen.!Og!så!er!det!jo!bare,!at!vi!ved,!at!hvis!ikke!vi!fortæller!om,!de!ting!der!foregår,!og!hvis!

ikke!vi!spørger!om!penge,!så!får!vi!ingen!penge.!Og!det!er!selvom!folk,!ud!fra!deres!gode!hjerte!

tænker!"jeg!skal!nok!donere!næste!gang",!og!det!gør!de!også,!men!man!bliver!bare!nødt!til!at!

spørge!om!de!penge!hele!tiden,!for!ellers!så!kommer!de!ikke.!Så!det!er!jo!med!at!finde!den!der!

balance.!Vi!har!tre!formål!som!organisation!i!Danmark.!Det!ene,!det!er!at!fundraise!og!samle!

penge!ind.!Og!det!andet!er!at!bære!vidnesbyrd,!og!fortælle!om!det!vi!oplever!ude!i!verden,!så!det!

ikke!går!i!glemmebogen!og!sørge!for,!at!der!bliver!kommunikeret!om!de!befolkningsgrupper,!vi!har!

med!at!gøre,!og!de!krisesituationer!vi!står!i.!Vi!kan!kun!kommunikere!til!pressen.!Vi!kan!ikke!styre,!

hvad!de!vælger!at!bringe!eller!ikke!vælger!at!bringe.!Og!den!sidste!opgave!er,!at!vi!skal!sende!folk!

af!sted!og!rekruttere!derude!i!felten.!Så!vi!har!de!tre!ting,!og!jeg!sidder!så!med!fundraisingdelen!af!

det!på!lige!præcis!det!område,!der!omhandler!at!rekruttere!nye!donorer.!Men!i!forhold!til!folks!

egen!opfattelse!af,!hvad!de!gerne!vil!høre!fra!os,!og!til!det!man!giver!dem,!lige!så!snart!de!er!inde,!

så!er!der!bare..!!Altså!jeg!tror,!at!vi!ville!gøre!vores!donermasse!gladere,!hvis!vi!ligesom!sagde!"her,!

nu!kan!du!slippe!for!at!høre...".!Altså!mange!vil!gerne!slippe!for!at!blive!påvirket!med!dårlig!

samvittighed!og!ikke!vide,!hvor!slemt!det!står!til!derude.!For!det!er!nemmere!at!drøne!rundt!i!

vores!eget!lille!liv.!Det!går!sgu!meget!godt,!og!så!glemmer!man!det!lidt...!Og!så!er!det!ikke!så!fedt!

lige!at!blive!mindet!om,!at!der!er!mange,!der!ikke!har!det!så!godt,!som!vi!har.!Så!der!er!jo!rigtig!

mange!af!sådan!nogle!frem!tilbage!frem!tilbage,!og!vi!sidder!hele!tiden!og!balancere!på,!hvor!

aggressiv!skal!man!være,!og!hvor!ofte!skal!man!gøre!tingene.!Og!hvilke!typer!kommunikation,!skal!

man!sende.!I!første!omgang!handler!det!om!at!bekræfte!dem!i!deres!valg.!I!næste!omgang!bede!

om!flere!penge!eller!to!gange!tak!eller...!Det!er!noget,!vi!sidder!og!analyserer!på!hele!tiden.!Blandt!

andet!også!i!forhold!til,!hvordan!folk!er!kommet!ind.!Det!er!det,!der!afgør,!hvilket!materiale!de!får!

fra!os.!Altså!har!de!ageret!på!en!kampagne,!eller!har!de!spontant!doneret,!er!de!kommet!ind!

online!eller!offline,!så!får!de!online!eller!offline!kommunikation!tilbage.!Øhm...!Er!de!blevet!

rekrutteret!på!sådan!en!give!away,!hvor!de!får!sådan!en!lille!bitte!ting!med!i!kampagnematerialet.!

Typisk!vil!de!også!være!nogen,!der!agere!på!det!senere!hen.!Det!er!jo!lettest!for!os!at!tjene!penge!
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på!de!donorer,!vi!har.!Bede!om!flere!penge,!bede!om!højere!beløb,!bede!om!pbs!aftaler.!Øhm...!Så!

det!er,!den!afdeling,!der!er!størst,!Det!er!der,!vi!investerer!mest.!

!

Interviewer:!Det!er!i!forhold!til!den!eksterne!kommunikation?!

!

M:!Ja!det!er!det.!Men!til!gengæld!er!det!sindssygt!dyrt!og!rekruttere!nye.!Det!er!sindssygt!svært.!

Men!udfordrende,!sjovt!må!man!sige.!

!

Interviewer:!Men!det!er!så!også!en!af!de!ting!i!forhold!til!vores!speciale!vi!kigger!på!i!forhold!til!

selve!produktet.!Det!er!selvfølgelig!visuelle!virkemidler,!appeller,!hvad!for!nogle!ting,!skal!man!

spille!på!i!forhold!til!følelser.!Men!det!er!også,!hvor!meget!information!vil!folk!faktisk!have.!Også!

igen!i!forhold!til!teorien.!Der!er!nogen,!der!mener,!at!for!meget!kommunikation!kan!rent!faktisk!

ødelægge!appellen.!Der!er!nogen,!der!siger,!at!folk!har!et!højt!behov!for!at!vide,!hvad!penge!

præcis!går!til.!Hvor!der!er!nogle,!der!slet!ikke!mener,!at!folk!vil!have!information.!De!vil!bare!vide,!

hvordan!man!donerer.!Så!det!er!også!en!af!de!ting,!vi!har!tænkt!os!at!teste!i!fokusgruppen.!For!

meget!skal!folk!faktisk!have?!

!

M:!Det!synes!jeg!lyder!rigtig!fint.!Og!i!øvrigt!at!tage!det!punkt!op!med,!om!det!skal!være!

øremærkede!penge!eller!ej.!Fordi!at!der!igen,!altså!der!er!så!meget!politisk!korrekthed!omkring!

det,!og!rigtig!mange!vil!med!den!ene!hånd!gerne!støtte...!Altså!vi!ønsker!dybest!set!ikke!

øremærkede!midler!overhovedet.!Det!er!der!ikke!ret!mange!organisationer,!der!gør.!Men!det!kan!

man!være!nødt!til!at!spørge!om,!fordi!det!er!en!måde!at!få!penge!på.!Øhm...!Men!det!er!jo!alt!

andet!lige!vigtigere,!at!vi!har!en!folk!eksperter,!der!sidder!i!det!internationale!center!og!vurderer,!

hvor!er!der!allermest!behov!for!hjælp,!og!hvordan!kan!vi!sammen!støtte!nogle!operationer,!der!

gør,!at!vi!er!derude!og!yder!de!mest!nødlidte!de!værste!steder,!end!at!fru!kakkelbord!derhjemme!

beslutter,!at!"jeg!vil!gerne!give!150!kr.!til!det!her,!for!det!synes!jeg!er!vigtigt".!Så!kan!man!jo!

ligesom!risikere!at!komme!i!en!situation,!hvor!det!er!befolkningen!eller!virksomheder!eller!andre,!

der!styrer,!hvad!for!nogle!sager,!eller!hvad!for!nogle!projekter,!vi!arbejder!på,!for!vi!er!nødt!til!at!

bruge!pengene!på!det,!folk!de!har!ønsket,!at!de!bliver!brugt!på.!Så!bliver!det!jo!skævvredet.!Så!er!

vi!lige!pludselig!ikke!en!organisation,!der!samler!penge!ind!for!at!kunne!udføre!vores!arbejde.!Men!

så!har!vi!en!indsamlingsorganisation,!der!styrer!det!den!anden!vej!rundt,!og!vores!organisation,!vi!

er!skruet!omvendt!sammen.!Vi!laver!vores!arbejde,!og!så!sørger!vi!penge!til!det.!Og!hvis!ikke!vi!kan!

få!det,!så!må!vi!skære!ned!på!vores!projekter.!Vi!kan!ikke!gøre!det!den!anden!vej!rundt.!Men!det!

er!klart!i!store!sammenhænge,!altså!ved!større!støttebeløb...!Og!man!kan!også!øremærke,!og!vi!

går!også!ud!en!gang!i!mellem!og!samler!øremærket!ind.!Vi!skal!bare!være!sikre!på,!at!vi!kan!bruge!

pengene.!Det!er!den!store!udfordring,!fordi!hvis!der!er!akut!medicinsk!nødhjælp,!så!er!det!sådan,!

at!vi!ofte!oplever,!at!hvis!der!har!været!naturkatastrofer,!så!er!vi!inde!og!agere!og!især!i!starten!og!

måske!en!2,!3,!5,!6!måneder,!så!fases!vi!ud,!og!hvis!vi!f.eks.!tager!tsunamien!i!Sydøstasien!som!

eksempel,!så!er!det!udviklingsorganisationer,!der!tager!over,!og!vi!står!lige!pludselig!med!rigtig!

mange!penge!tilbage,!fordi!alle!blev!så!berørt!af!det!i!Danmark,!fordi!man!måske!kendte!nogle,!der!

havde!været!af!sted,!eller!kunne!se!sig!selv!i!ofrene!og!alt!muligt!andet,!og!så!kan!vi!ikke!komme!af!

med!pengene,!fordi!vi!er!der!ikke!længere.!Vi!skal!ikke!længere!udføre!noget!arbejde,!det!er!der!

nogle!andre!organisationer,!der!skal,!fordi!den!akutte!medicinske!nødhjælpsdel!er!ovre.!Og!så!står!

vi!og!skal!bruge!en!masse!ressourcer!på!at!afGøremærke!pengene!ved!f.eks.!at!skrive!til!hver!enkelt!

person,!der!har!givet!50!kroner!på!en!sms.!"Vi!kan!ikke!længere!bruge!dine!penge!dernede,!må!vi!
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bruge!dem!et!andet!sted,!eller!vil!du!have!dem!tilbage?".!De!er!brugt!på!det!her!tidspunkt!G!de!50!

kr.!G!i!administration,!kan!man!ligesom!sige.!Så!derfor!er!det!så!vigtigt,!at!når!vi!samler!

øremærkede!penge!ind,!så!ved!vi!på!forhånd,!at!vi!kan!afsætte!de!penge!til!den!sag.!Øhm...!Men!vi!

kan!i!katastrofesammenhænge!komme!i!de!der!situationer,!hvor!vi!må!aflevere!pengene!igen,!og!

det!suger!rigtig!meget!administration,!fordi!vi!ikke!kan!vide,!hvad!der!er!behov!for,!og!folk!bare!

donerer!G!egentlig!også!før!vi!spørger...!Heldigvis...!!

!

Interviewer:!Så!det!er!nemmest!for!jer!at!skaffe!penge!til!at!akutbehov!frem!for!de!langsigtede!

behov?!

!

M:!Ja!altså,!vi!har!ikke!så!mange!langsigtede!behov.!Vi!har!nogle!enkelte!ting!G!noget!omkring!

underernæring!og!noget!hiv/aids!og!sådan!nogle!ting,!men!ellers!er!vores!ting!sådan!hurtig!ind!og!

ud!igen.!Og!derfor!er!de!fri!midler!bare!ultra!vigtige!for!os,!for!kan!vi!agere!fleksibelt!og!

uafhængigt!og!komme!rundt!de!steder!hvor,!at!der!er!nogle!eksperter,!der!vurdere,!at!det!er!

vigtigst.!Øhm...!Men!derfor!er!det!interessant!i!forhold!til!jeres!projekt!og!spørge!ind!til!det!der,!

fordi!danskerne!!er!meget!opmærksomme!og!de!vil!gerne!støtte!et!lille!barn,!som!de!føre!igennem!

skolegang!f.eks.!Og!det!er!meget!nemmere,!at!det!er!lille!a,!b!eller!c,!der!hænger!på!køleskabet,!

som!vores!penge!går!til.!Hvor!man!kan!opbygge!en!relation!på!1!til!1!plan!eller,!altså,!det!er!bare!

nemmere!ligesom!at!vide,!at!det!er!det!her...!Det!er!også,!hvis!man!har!et!hjertebarn!selv,!altså!en!

eller!anden!sag,!man!selv!synes!er!vigtig,!så!kan!man!kanalisere!pengene!den!vej,!så!er!det!også!

nemmere!at!støtte.!Som!udgangspunkt!så!er!der!mange,!der!siger,!"jamen!vi!vil!helst!bare!gerne!

give!pengene!til!jer,!fordi!så!bestemmer!I",!men!aller!dybest!set,!så!vil!de!altså!helst!gerne!

bestemme!selv.!Så!det!er!den!der!interne!konflikt,!man!er!i,!omkring!øremærkede!penge,!det!

synes!jeg!er!interessant!at!dække!også.!

!

Interviewer:!Men!det!er!også!en!af!de!ting,!som!vi!snakker!om.!Og!også!sådan!noget!med!f.eks.!

storytelling.!At!folk!gerne!vil!have!historien!bag,!hvad!ens!penge!bliver!brugt!til.!Men!det!synes!jeg!

nu,!I!kommer!meget!godt!om!i!jeres!nyeste!reklame.!Altså!der!er!der!jo!en!lille!historie,!der!bliver!

fortalt.!!

!

M:!Altså!TV!filmen?!

!

Interviewer:!Ja!lige!præcis.!Altså!der!er!der!i!hvert!fald!et!element!af!storytelling!i,!hvor!fok!kan!se,!

hvad!pengene!bliver!brugt!til.!Vi!har!også!nogle!lidt!mere!konkrete!spørgsmål!til!den!kampagne.!

Øhm...!!

!

M:!Så!har!I!tænkt!jer!ligesom!at!vælge!den!kampagne,!som!det!I!fokuserer!på?!!

!

Interviewer:!Ja!det!har!vi.!Ja!eller!altså!stadig!den!der!tragt!der.!Derfor!har!vi!også!nogle!lidt!mere!

generelle!spørgsmål,!som!vi!også!gerne!ville!spørge!dig!om.!Det!er!sådan!lidt!mere!måske!lidt!mere!

generelt!for!NGOer.!Hvor!ser!I,!at!der!er!udfordringer!for!NGOer!i!Danmark?!Det!var!måske!lidt!

det,!du!var!inde!på!før,!men!f.eks.!i!forhold!til!offentlig!støtte.!Er!det!noget,!I!får?!

!

M:!Det!ved!jeg!ikke!noget!om.!Altså!vi!får!en!lille!smule!offentlig!støtte!fra!Danida,!men!

udviklingen!inden!for!det!område,!det!vil!jeg!helst!ikke!udtale!mig!om,!for!jeg!ved!ikke!så!meget!
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om!det!område.!Øhm...!Men!det!vi!ser,!det!er,!at!det!bliver!dyrere!og!dyrere!for!os!at!rekruttere!

nye!donorer.!Det!bliver!sværere!og!sværere.!Der!er!mere!støj!generelt,!og!helt!sikkert!også!fra!

organisationer!og!foreninger!i!det!hele!taget.!Vi!ser!flere!og!flere!foreninger!komme!på!banen.!Vi!

ser!mere!aggressiv!fundraising.!Flere!og!flere!organisationer!benytter!sig!af!face!to!face!og!

telemarketing.!Nogle!af!de!sådan!ikke!traditionelt!danske!rekrutteringsmetoder,!men!som!helt!

sikkert!er!ekstremt!effektive.!Og!helt!overordnet!set!ser!vi!markedet!vokse.!Altså,!markedet!vokser!

og!markedsandelene!forandre!sig.!Men!det!er!bare!blevet!et!skærpet!marked!de!sidste!10!år,!hvor!

vi!er!blevet!professionelle!inden!for!fundraising!i!Danmark!også.!Det!er!jo!i!yderste!konsekvens!

dyrere!og!sværere.!Og!det!handler!om!at!finde!på!noget!nyt!og!prøve!at!udvikle!sig!inden!for!

fundraising.!Og!nu!skeler!man!også!til!England!og!til!USA,!og!prøver!at!få!ideer!og!inspiration.!Det!

hænger!også!rigtig!meget!sammen!med,!hvilken!organisation!man!er.!Vi!er!den!organisation,!der!

har!den!allerhøjeste!troværdighed.!Og!én!af!årsagerne!til!det,!det!er!fordi!vi!er!ret!rene!i!vores!

kommunikation.!Vi!har!f.eks.!ikke!kendte,!der!arbejder!for!os,!og!udtaler!sig!på!vores!vegne.!De,!

der!udtaler!sig,!de!har!stået!nede!i!konflikten!og!kan!tillade!sig!at!udtale!sig,!for!de!ved,!hvad!de!

taler!om.!Vi!sender!ikke!alle!mulige!af!sted!ud,!for!at!se!hvad!vi!laver.!Man!kan!ikke!komme!ud,!

medmindre!man!kan!udføre!noget!derude.!Der!er!ikke!plads!til!at!lege!guide!eller!tage!sig!af!

kontoransatte,!der!kommer!og!skal!besøge!projektet.!Man!er!der,!man!knokler!igennem,!så!hvis!

ikke!man!har!en!udførende!rolle,!så!er!det!rigtig!svært!for!os!at!komme!ud.!Vi!har!aldrig!været!af!

sted,!os!der!er!ansat!på!kontoret!her.!(Pause)!Vi!har!ikke!en!masse!kommercielle!samarbejder,!og!

dybest!set!ville!vi!ønske,!at!vores!donorer!er!nogle,!der!har!taget!stilling!til!vores!sag!og!vores!

politik!eller!image,!eller!hvad!man!ligesom!siger,!og!tager!et!aktivt!valg!om!at!støtte!os.!Men!vi!er!

selvfølgelig!bare!hele!tiden!nødt!til!at!påvirke!folk!til,!at!de!kender!os,!og!ved!hvad!de!skal!tage!

aktivt!valg!om,!og!hvordan!de!gør!det.!Vi!er!en!lille!organisation!i!Danmark.!Vi!er!22G24!mand!her!

på!kontoret!og!vi!har!ikke!noget!lokalt!netværk.!Vi!er!ikke!ude!gennem!genbrugsbutikker!og!

besøgsvenneforeninger,!altså!ud!i!landet.!Så!vi!er!ikke!særligt!folkelige,!så!vi!kommer!ikke!ret!langt!

ud!over!Valby!bakke!i!vores!kommunikation!G!ej!heller!i!vores!tilgængelighed.!Det!er!svært!at!

støtte!os.!Altså!man!skal!ligesom!selv!finde!ud!af,!man!gerne!vil!støtte!Læger!uden!grænser!og!så!

gå!ind!på!vores!hjemmeside.!

!

Interviewer:!Er!det!et!bevidst!valg?!!

!

M:!Næh...!Det!er!det!ikke...!Eller!det!er!bevidst,!at!vi!ikke!ligesom!går!ud!og!laver!facing!eller!laver!

kollektiv!marketing!eller!laver!store!virksomhedssamarbejder,!som!ville!kunne!give!os!noget!

distribution.!Så!det!er!et!bevidst!valg.!Men!det!er!selvfølgelig!noget,!vi!må!arbejde!på,!når!nu!vi!

ikke!kan!alle!de!her!ting.!Når!nu!vi!har!taget!det!her!bevidste!valg,!det!siger,!at!vi!ikke!går!ned!af!

den!vej,!for!vi!tror!ikke!på!den.!Jo!på!kort!sigt,!men!ikke!på!lang!sigt,!fordi!vi!gerne!vil!bevare!den!

her!troværdighed!omkring!vores!organisation.!Mest!af!alt!for!de!folk,!der!er!ude!i!felten.!Så!de!har!

ren!ryg!altid.!Så!begrænser!det!jo!bare!vores!ageren,!vores!muligheder!for!hvad!vi!så!kan!gøre,!når!

nu!vi!ikke!kan!alle!de!her!5G10!mest!populære!måder!at!fundraise!på.!Hvad!gør!vi!så?!Hvordan!

optimerer!vi!så?!Men!det!er!klart,!at!den!største!udfordring!ved!det!er!distribution!eller!vores!

tilgængelighed!er!svær.!Det!er!svært!at!støtte!Læger!uden!grænser,!fordi!!vi!er!ikke!ude!med!en!

lille!kupon!nok!steder!eller!et!lille!sted,!hvor!du!kan!skrive!dig!på.!Det!er!vi!bare!ikke,!fordi!vi!ikke!

gør!de!ting,!og!fordi!vi!ikke!bruger!de!penge!på!det,!som!flere!af!vore!kolleger!i!branchen!gør.!!

!

Interviewer:!Så!hvilke!former!for!markedsføring!bruger!i!så?!
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!

M:!Altså!taktisk!markedsføring!er!primært!indstik!og!online!markedsføring.!Igen!er!det!balancen.!

Vi!er!hele!tiden!nødt!til!at!lave!kendskabsmarkedsføring!i!en!eller!anden!udstrækning!for!at!holde!

niveauet!oppe.!At!folk!ved,!hvem!vi!er,!når!vi!så!kommer!og!beder!om!penge.!Øhm...!Taktiske!ting!

hvor!der!reelt!er!girokuponer!er!indstik!eller!direct!mails,!vi!sender!ud.!Så!har!vi!vores!TV!

kampagne!G!den!er!jo!ikke!taktisk!overhovedet.!Tv!er!ikke!et!taktisk!medie.!Det!er!sjældent!i!hvert!

fald,!at!vi!lykkedes!med!det.!Vi!har!prøvet!med!SMS,!men!der!kommer!ingenting!ind.!Så!ved!de!

direkte!call!to!action,!der!kommer!ikke!nogle!penge!ind.!Og!omvendt!så!kan!vi!se,!at!det!i!

sammenspil!med,!at!der!er!en!online!kampagne,!der!kører,!der!refererer!til!det,!samtidig!med!at!

de!har!set!noget!på!gaden!eller!i!deres!avis!gør,!at...!De!ting!tilsammen!gør,!at!så!kommer!der!

mange!tilmeldinger.!!

!

Interviewer:!Så!det!at!folk!påvirkes!fra!forskellige!steder,!er!det!der!virker!bedst?!

!

M:!Ja.!Som!udgangspunkt!så!har!vi!typisk!kørt!med,!at!man!i!de!integrerede!kampagner!typisk!

kører!med!tre!forskellige!kanaler!eller!steder,!f.eks.!outdoor,!TV!og!online,!hvor!man!bliver!

påvirket.!Men!det!er!jo!heller!ikke!alle!folk,!der!ser!alting,!så!den!ene!bliver!påvirket!det!ene!sted,!

og!den!anden!bliver!påvirket!det!andet!sted.!Så!det!er!jo!ikke!helt!til!at!vide.!Men!nej,!vi!vil!gerne!i!

bredere!distribution.!Vi!vil!gerne!forøge!kendskabet!ved!f.eks.!at!have!en!lille!stregkode!i!dansk!

supermarked.!Det!ville!være!fedt.!Det!er!ren!donation,!og!det!er!distribution!på!stort!plan.!Men!vi!

vil!ikke!gå!på!gaden!og!face!f.eks.!Som!ellers!er!den!mest!effektive!fundraisingmetode,!der!

overhovedet!er.!!

!

Interviewer:!Men!er!det!pga.!loyalitet!eller?!

!

M:!Det!er!pga.!at!det!er!en!fundraisingform,!som!danskerne!i!udgangspunkt!ikke!bryder!sig!om,!så!

man!ønsker!ikke!at!tage!den!her!aggressive!form!for!marketing.!Altså!vi!tror!på,!at!det!ikke!vil!

gavne!os!på!lang!sigt.!Så!vil!vi!endnu!mere!bare!blive!en!af!alle!de!andre.!Og!folk!vil!være!irriteret!

på!os.!Så!det!kan!være,!at!vi!får!penge!nu!og!her.!For!det!gør!man!med!facing.!Og!det!er!uanset,!

om!danskerne!siger,!de!ikke!kan!lide!det.!Men!vi!tror!på,!at!vi!vil!lide!under!det!på!længere!sigt.!

Derudover!er!der!også!lovgivningsmæssigt!nogle!ting,!der!gør,!at!vi!er!en!fond,!så!vi!må!kun!hverve!

medlemmer.!Men!det!betyder!så!faktisk,!at!så!skal!man!være!en!del!af!vores!organisation!og!så!

skal!man!komme!til!vores!generalforsamling!og!være!med!til!at!stemme!og!alt!muligt!inden!for!

Læger!uden!grænsers!regi.!Og!det!kan!vi!ikke,!og!det!ønsker!vi!ikke,!for!hvad!ved!folk!om!det?!Så!

skal!man!lave!en!separat!støtteorganisation.!Altså!det!har!alle!de!andre!gjort.!Men!det!er!jo!også!

et!kæmpe!apparat,!der!så!skal!op!og!køre.!En!sidekørende!organisation,!der!så!stadig!skal!have!en!

stiftende!generalforsamling!og!medlemsskaber,!og!de!typer!medlemsskaber,!dem!ønsker!man!jo!

dybest!set!at!opgradere!til!noget!PBS!med!det!samme.!Så!der!er!mange!ting!i!det.!Men!der!er!

ingen!tvivl!om,!at!det!er!meget!effektivt!at!have!en!separat!støtteorganisation,!og!at!man!tjener!

mange!penge!på!den!måde.!Det!er!sådan!noget,!som!vores!bestyrelse!bestemmer,!det!har!jeg!ikke!

noget!at!gøre!med,!at!jeg!kan!sidde!og!sige:!!"hvis!I!vil!have!x!antal!procent!vækst,!så!må!I!jo!sige!ja!

tak!til!facing,!for!det!er!den!eneste!måde,!man!kan!nå!det".!Og!det!vil!man!så!ikke,!fordi!det!er!

noget,!der!går!ud!over!organisationens!image.!Så!er!der!landsindsamlingen.!Øhm!det!er!også!en!

fantastisk!måde!at!få!en!bred!distribution!og!kæmpe!kendskab,!og!det!er!den!måde!danskerne!

allerhelst!vil!give!penge.!Det!er!lovgivningsmæssigt!sådan,!at!pt!må!vi!ikke!lave!landsindsamling.!
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Det!er!der!kun!x!antal!organisationer,!der!må!G!dem!der!eksisterede!før!1971.!Lige!nu!prøver!man!

at!se!på,!at!alle!kan!søge!om!at!få!lov!til!at!lave!landsindsamlinger.!Øhm...!Så!det!er!helt!uden!for!

vores!beslutningsområde,!men!det!gad!vi!virkelig!godt!at!få!lov!til.!Men!det!kan!vi!pt.!ikke.!Der!er!

en!masse!overvejelser!bag,!hvorfor!vi!gør!ting!G!hvad!vi!gør,!og!hvad!vi!ikke!gør.!Øhm...!Og!masser!

af!udfordringer.!!

!

Interviewer:!I!forhold!til!de!kampagner!i!så!vælger!at!køre.!Skifter!i!tema!eller!budskab!i!dem?!

!

M:!"Gode!intentioner!kampagnen",!som!vi!kalder!vores!nuværende!kampagne,!hvor!vi!også!har!TV!

på,!den!har!vi!introduceret!i!foråret!2012.!Øhm...!Og!den!har!vi!faktisk!fortsat.!Vi!har!typisk!kørt!en!

større!kampagneaktivitet!i!forår!og!efterår.!Og!så!kører!vi!mindre!direct!mails!initiativer!og!tester!

forskellige!slags!hen!over!året.!Nu!har!vi!skabt!"gode!intentioner!universet",!hvor!vi!blandt!andet!

har!lavet!en!film.!Og!når!vi!har!lavet!en!film,!så!kan!vi!ikke!bare!lave!en!ny!film!til!hver!kampagne!vi!

kører,!fordi!vi!stadig!har!ekstremt!få!midler!til!at!lave!de!ting.!Så!de!film!er!også!lavet!med!henblik!

på!at!kunne!fortsætte!og!blive!brugt!løbende.!Kampagnen!er!nu!også!brugt!over!to!år.!Så!har!vi!

hele!det!med,!at!vi!kører!en!kampagne,!kigger!på!resultaterne,!og!så!prøver!vi!hele!tiden!at!

optimerer!og!teste!noget!nyt!op!imod!det.!Så!vi!tester!f.eks.!skal!der!være!logo!på!konvolutten!

eller!ej,!skal!der!være!konvolut!eller!ej,!skal!der!være!girokort!eller!PBS,!skal!der!være!et!brev!fra!

felten,!eller!er!det!lige!meget,!skal!det!være!fra!vores!direktør!i!stedet.!Sådan!nogle!ting!forsøger!vi!

hele!tiden!at!optimere!på,!og!vi!har!præGtest!kørende!og!postGtest!kørende!for!at!se!på,!hvordan!vi!

kan!optimere.!Og!så!kører!vi!ligesom!den!bedste!kampagne!vi!har,!og!så!tester!vi!noget!nyt!op!i!

mod!den.!Og!så!er!det!først,!når!der!er!noget,!der!virker!bedre!end!det!gamle,!at!vi!kører!full!scale!

på!det!nye.!!

!

Interviewer:!Kan!det!så!være!et!helt!andet!budskab!i!det!nye?!

!

M:!Vi!kører!ikke!noget!nyt!lige!nu.!Altså!den!næste!ting!vi!tester!op!imod!den!nuværende!

kampagne!i!form!af!indstik,!som!er!vores!vinder!kampagne!indtil!videre,!det!er!give!aways.!Hvis!vi!

får!x!antal!højere!responsprocent!ved!at!have!en!give!away!med,!så!kan!det!godt!betale!sig!for!os!

at!gøre!det,!selvom!det!er!dyrere.!Øhm...!Så!det!er!den!næste!ting,!der!bliver!testet.!Så!jeg!ved!

ikke!endnu,!hvordan!vores!efterårskampagne!kommer!til!at!være!G!det!kan!godt!være!at!vi!skifter!

helt!budskab.!Det!ved!jeg!ikke,!det!må!vi!se.!!

!

!

Interviewer:!Og!hvad!mener!du!helt!præcis!med!give!away?!

!

M:!Det!er!en!gratis!ting,!der!ligger.!Det!kan!være!en!lille!brillepudseklud!eller!et!klistermærke!eller!

en!lille!mønt,!man!kan!proppe!i!en!indkøbsvogn!eller!to!julekort.!En!gratis!ting,!som!opleves,!som!

havende!en!værdi!for!modtageren,!men!som!ikke!er!en!dyr!ting.!Så!det!er!sådan!en!gratis!ting,!som!

kommer!med.!Det!er!sådan!en!gammel!form!for!traditionel!marketingsmanupulation.!Her!til!

foråret!køre!vi!igen!med!gode!intentioner!kampagnen,!men!den!her!gang!uden!den!storslåede!

opmærksomhedskampagne!med!TV,!outdoor!og!online.!Vi!vil!lave!indstik!uden!noget!andet,!så!må!

vi!se,!om!vi!har!responsprocenter,!der!er!tæt!på,!så!er!der!ikke!nogen!grund!til!at!køre!alt!det!

andet.!Omvendt!så!kan!vi!også!se!de!gange,!hvor!vi!ikke!har!kørt!TV,!så!ryger!vi!også!ned!på!

kendskabsdelen.!Vi!prøver!at!analyserer!os!frem!til!forskellige!ting!hele!tiden,!f.eks.!omkring!
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image,!kendskab!og!topGofGmind!gennem!analysebureauet!Nielsen.!Når!vi!laver!en!kampagne,!kan!

vi!f.eks.!se,!hvor!vi!ligger!i!forhold!til!de!andre.!!

!

Interviewer:!Men!når!du!siger,!at!den!har!kørt!i!to!år,!hvor!lang!tid!har!den!så!kørt!på!TV?!!

!

M:!Den!har!kørt!i!2012!efteråret.!Der!kørte!den!i!tre!uger.!Og!i!2013!har!den!også!kørt!i!tre!uger.!Vi!

har!kun!kørt!den!i!TV2s!univers,!dvs.!vi!har!faktisk!testet!den!på!TV3!også,!men!som!udgangspunkt!

er!det!TV2!universitet!G!også!TV2!charlie!og!FRI.!Det!er!det!fordi!vi!har!fået!en!mediedonation!fra!

TV2!i!forhold!til!sådan!noget!charity.!Så!vi!har!kunne!køre!gratis!på!deres!medier.!Det!er!jo!

hundedyrt!at!køre!på!TV.!Både!at!producere!det!og!køre!det!ikke!mindst!efterfølgende.!Så!det!er!

maksimum!2G3!uger,!hvor!vi!kan!gå!ud!og!lave!TV!kampagner.!Så!til!foråret!plejer!vi!at!køre!indstik,!

noget!annoncering!i!samme!medie,!noget!outdoor,!og!så!typisk!noget!online.!Til!efteråret,!som!

sådan!traditionelt!set!er!det!store!giver!tidspunkt!G!især!de!sidste!tre!måneder,!hvor!vi!får!+50%!af!

vores!indtægter!G!der!kører!vi!sådan!lidt!større!bulder.!Dvs.!også!TV.!Øhm...!!

!

Interviewer:!Hvem!definerer!I!som!jeres!målgruppe?!

!

M:!Altså!vi!har!rimelig!bred!målgruppe,!men!det!især!kvinder.!Politiken!segmentet!G!de!

humanitært,!moderne,!fællesskabsorienterede.!Det!er!folk!med!mellem!til!lang!uddannelse,!

mellem!indkomst,!hovedstaden!plus!de!større!universitetsbyer.!!

!

Interviewer:!Og!en!bestemt!aldersgruppe?!

!

M:!Ja,!altså!når!vi!går!ud!og!laver!aktiviteter,!så!starter!vi!fra!40+.!Vores!kernemålgruppe!er!+62.!

Det!er!det!modne!publikum,!som!har!overskud!og!mulighed!for!at!donere!penge!til!os.!Men!det!

prøver!vi!selvfølgelig!at!arbejde!med!og!lave!også!aktiviteter!for!det!lidt!yngre!publikum.!!

!

Interviewer:!Hvilke!aktiviteter!kan!det!f.eks.!være?!

!

M:!Det!er!f.eks.!online.!Og!der!bliver!jeg!igen!lidt!svag,!fordi!vi!har!en!online!fundraiser,!så!jeg!

sidder!kun!med!print!og!TV!og!outdoor!G!de!traditionelle!masskommunikations!medier!med!direct!

mail.!

!

Interviewer:!Og!bruger!I!også!sociale!medier?!

!

M:!Vi!bruger!især!Facebook.!Vi!bruger!ikke!twitter.!Øhm...!Men!især!Facebook!og!så!har!vi!online!

annoncering!også!og!nyhedsbreve,!og!hvad!det!ellers!er,!der!findes!inden!for!det!online.!!

!

Interviewer:!Er!der!noget!særligt!I!bruger!Facebook!til?!

!

M:!Næh.!Jeg!tror!både!vi!bruger!Facebook!til!vores!vidnesbyrd!arbejde!og!vores!fundrasing!

arbejde.!Øhmm..!Det!er!lidt!ambivalent!det!der!med!Facebook,!for!der!er!mange,!der!føler,!at!hvis!

de!liker!os!på!facebook,!så!har!de!støttet!os,!og!det!kan!vi!jo!dybest!ikke!nok.!Det!kan!vi!jo!ikke!

redde!liv!med,!hvilket!også!er!det!vi!prøver!at!skildre!i!vores!film.!Øhm...!Når!vi!laver!konkrete!call!

to!action!aktiviteter!på!Facebook!og!beder!folk!om!støtte,!så!får!vi!stort!set!ingenting.!Så!igen,!det!
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er!politisk!korrekt!at!kunne!blære!sig!lidt!med,!at!man!har!hængt!ud!med!Læger!uden!grænser,!

eller!man!er!fan!af!os,!eller!hvad!det!nu!er.!Men!det!er!ikke!nødvendigvis,!at!der!er!donorer!i!det.!

Faktisk!er!der!oftest!ikke.!Øhm...!Men!derfor!er!det!jo!stadig!en!måde!og!holde!top!of!mind!

kørende!hos!folk!og!håbe!på,!at!de!på!et!senere!tidspunkt!i!livet,!når!de!tænker,!at!de!skal!donere!

nogle!penge!til!en!organisation,!kunne!vælge!os.!Derudover!bruger!vi!også!Facebook!til!at!komme!

ud!og!fortælle!om!vores!arbejde,!så!det!er!jo!en!værdifuld!kanal,!men!ikke!specielt!

indtægtsgivende!kanal.!!

!

Interviewer:!Vil!du!fortælle!os!lidt!om!de!tanker!I!gjorde!jer!om!kampagnens!formål,!og!hvordan!

den!skulle!udformes?!!

!

M:!Det!gør!vi!jo!ikke!selv.!Vi!briefer!et!bureau!og!fortæller!dem,!at!vi!gerne!vil!ud!med!et!pbs!

budskab.!Vores!hovedproblem!er!at!kapitalisere!på!vores!ekstremt!store!brand!og!liking!og!

troværdighed.!Vi!er!jo!bonnet!ud!sammen!med!Lego!og!B&O,!som!et!af!de!største!brands!vi!har!

herhjemme,!og!der!er!ekstremt!stor!sympati!for!vores!organisation.!Folk!kan!virkelig!godt!lide!os.!

Sikkert!også!fordi!vi!ikke!er!ude!og!irritere!dem!på!alle!mulige!andre!fronter!hele!tiden.!Hvordan!

kapitalisere!vi!det?!Hvordan!får!vi!penge!ind!på!det?!Kroner!og!ører!og!donorer.!Vi!har!lavet!en!

undersøgelse!sammen!med!Nielsen,!hvor!vi!ved,!at!41%!af!danskerne!har!sagt!ja,!man!kunne!godt!

tænke!sig!at!støtte!Læger!uden!grænser.!Men!det!kan!vi!jo!så!se!i!vores!database,!at!sådan!er!det!

ikke.!Det!er!under!1%,!der!reelt!gør!det,!så!hvorfor!får!folk!det!ikke!gjort?!Det!er!sådan!noget!med,!

"jamen!jeg!fik!det!bare!ikke!lige!gjort,!men!jeg!vil!gerne.!Og!jeg!er!klar!og!jeg!har!taget!stilling!til,!at!

jeg!egentlig!godt!vil!støtte!jer!og!ikke!en!eller!anden!organisation".!Men!igen,!så!kommer!de!lige!

fra!det,!og!det!er!faktisk!også!svært!at!støtte!os.!Så!det!er!den!udfordring!vi!arbejder!med!hele!

tiden,!og!det!var!egentlig!hovedudfordringen!bag!vores!"gode!intentioner".!Der!er!rigtig!mange!

derude,!som!har!gode!intentioner,!men!de!får!det!ikke!gjort.!Og!så!bliver!der!udviklet!en!kreativt!

univers!i!samarbejde!med!et!bureau!omkring,!hvordan!kunne!man!så!gør!det.!Vil!vi!gerne!fortælle!

bare!nogle!korte!facts!om!organisationen,!og!hvad!du!får!for!dine!penge,!og!hvad!der!skal!til.!

Øhm...!Og!så!rekrutterer!vi!jo!til!PBS,!så!man!gør!ind!og!ikke!er!med!G!fordi!vi!ikke!er!en!

medlemsorganisation!G!men!man!er!med!på!den!lange!bane!i!forhold!til,!at!så!behøver!man!ikke!

tage!stilling!til,!om!man!skal!støtte!lidt!hist!og!her.!Så!det!er!grundbriefen!på!kampagnen.!

!

Interviewer:!Ved!du!noget!om,!hvordan!kampagnen!har!virket?!

!

M:!Ja,!jeg!har!heldigt!nok!taget!den!kampagne!med!som!eksempel!til!jer.!Og!det!er!selvfølgelig!

fortroligt!materiale.!!

!

Interviewer:!Ja!selvfølgelig.!

!

M!præsentere!materialet,!hun!har!taget!med.!!

!

M:!Vores!hovedtaktiske!element!i!den!kampagne,!det!er!indstikket.!Det!ryger!ud!til!et!sted!mellem!

4G500.000!afhængigt!af!hvor!mange!medier!vi!tager!med.!Og!det!er!her!folk,!de!signer!op.!Det!vi!

kan!se!er,!at!ca.!50%!af!dem,!de!går!ind!og!gør!det!online.!Og!50%!sender!en!kupon!ind.!Men!det!er!

interessant!for!os,!for!vi!koder!kuponerne!ind!i!forhold!til,!om!den!f.eks.!er!i!Politiken,!så!vi!kan!se,!

hvilke!medier,!der!performer!hvordan.!Hvilket!responsrate!har!de.!Hvor!dyre!er!de!at!købe!ind.!
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Hvilket!ROI!er!der!på!dem.!Og!vi!kan!selvfølgelig!også!se,!at!de!traditionelle!som!avis,!det!er!

faldende,!så!vi!har!ligesom!det!her,!som!virker,!og!som!kører.!Det!er!vores!sikre!kort!og!den!

forbedrer!vi!hele!tiden,!samtidig!med!at!vi!med!den!anden!arm!arbejder!på,!hvordan!kan!vi!udvikle!

os.!I!øjeblikket!har!vi!gang!i!en!stor!analyse!omkring!brugeradfærd,!hvor!der!bliver!skrevet!dagbog!

og!fuldt!nogle!forskellige!målgrupper.!Hvor!skal!vi!ramme!ind?!Hvad!kan!vi!gøre?!Så!en!større!

kvalitativ!analyse,!for!at!se!hvad!vi!kan!udvikle!og!gå!en!ny!vej!G!igen!inden!for!de!rammer,!at!der!er!

meget,!vi!ikke!må!og!ikke!gør.!Vi!ønsker!hele!tiden!at!blive!skarpere!på!at!ramme!folk!på!de!rigtige!

tidspunkter!eller!den!næste!gruppe!af!folk.!Blive!klogere!på!hvilke!målgrupper!skal!vi!tage!fat!i!

hvornår!og!hvordan.!Hvad!giver!egentlig!folk!lyst!til!at!støtte?!Og!hvad!skal!der!til!for,!at!de!rent!

faktisk!gør!det?!Men!vi!oplever!desværre!i!vores!undersøgelser,!at!det!er!rigtig!svært!at!få!ærlige!

svar.!

!

!

Interviewer:!Kunne!du!forestille!dig,!at!I!på!et!tidspunkt!går!helt!væk!fra!brugen!af!TV!og!tryk?!

!

M:!Sagtens.!Der!er!ikke!nogen,!der!siger,!at!vi!skal!bruge!tv!og!tryk.!Så!hvis!der!lige!pludselig!i!

morgen!er!en!ny!mulighed,!som!vi!tror!på,!så!gør!vi!det.!Men!indtil!den!er!der,!og!indtil!den!

performer!lige!så!godt,!som!den!der!virker,!så!skifter!vi!ikke!retning!fuldstændig.!Men!TV,!det!er!

kun!noget!vi!gør!en!gang!imellem.!Den!ting!vi!helst!sikkert!altid!gør,!det!er!et!indstik!og!noget!

online!annoncering.!Så!er!det!forskellig,!om!vi!kører!outdoor!eller!andet,!men!med!de!seneste!har!

vi!kørt!TV.!Men!ja,!jeg!kan!sagtens!forestille!mig,!at!vi!ikke!kører!TV!en!periode!igen.!TVGserien!

'Sommer'!bliver!jo!lige!genudsendt!på!DR!,!hvor!han!arbejder!for!Læger!uden!grænser.!Det!giver!

også!lidt!på!kendskabet!og!komme!ud!til!det!brede!Danmark.!Indstikket!har!været!kørt!i!2G3G4!

forskellige!udgaver!i!kuvertstørrelse.!Vi!har!testet,!hvad!der!skal!for!at!få!den!største!åbningsrate.!

Og!nået!frem!til,!at!der!skal!være!kuvert,!for!det!tricker!noget!i!folk.!Hvad!er!der!inden!i,!er!der!en!

besked!til!mig,!der!er!nogen!der!tager!mig!seriøst,!når!de!sender!et!brev.!Det!har!en!åbningseffekt!

noget!mystery!over!sig.!Vi!har!også!testet!mht.!logo,!hvor!det!viser!sig,!at!vi!har!dobbelt!så!stor!

responsrate,!når!vi!ikke!har!logo!på!G!igen!sikkert!fordi!folk!sådan!ikke!lige!ved,!hvad!det!går!ud!på.!

Er!det!en!krimihistorie,!er!det!en!bogklub?!Hvad!er!det?!inden!i!ligger!der!så!gerne!et!brev!fra!

vores!direktør!omkring!vores!organisation!og!noget!appel.!Her!kommer!vi!til!at!teste,!om!det!at!

personlige!brevet!til!læseren!har!nogen!indvirkning.!F.eks.!ved!at!skrive!"Kære!Politiken!læser"...!

Man!giver!folk!en!følelse!af,!at!de!er!med!i!et!fællesskab.!Men!det!bliver!dyrere!i!håndteringen.!Så!

er!der!et!rejsebrev!med.!I!første!udgave!var!det!et!rejsebrev,!og!i!anden!udgave!blev!det!til!en!

øjenvidneberetning,!fordi!vi!følte!at!den!historie!var!rigtig!stærk.!Men!fordi!han!allerede!var!nået!

hjem!og!for!at!holde!det!troværdigt,!så!blev!det!til!en!øjenvidneberetning!med!tilbageblik.!Så!er!

derudover!en!pbs!kupon!med!nogle!af!vores!key!sellig!points!om!os!og!vores!arbejde.!Hvad!koster!

det!at!være!med.!Hvad!skal!du!gøre.!Administrationsprocent.!Sådan!noget!med!billeder!tester!vi!

også!meget!på.!!

!

Interviewer:!I!forhold!til!billeder,!hvad!har!I!så!fundet!ud!af?!

!

M:!Altså,!i!forhold!til!billeder!er!det!helt!klart,!at!et!barn!der!kigger!ud!på!dig,!har!den!største!

appeleffekt!overhovedet.!Vi!vil!rigtig!gerne!have,!at!vores!logo!også!er!med!på!en!eller!anden!

måde.!Vi!vil!allerhelst!have!en!medicinsk!situation,!for!det!er!den!eneste!måde,!vi!kan!differentiere!
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os!på!fra!de!andre.!Så!det!er!noget!med!en!nærhed.!Man!resignere,!når!man!ser!mange,!så!man!

skal!ned!på!den!der!1:1!skala.!Man!skal!helst!føle!at!man!skal!agere!på!det.!

!

Interviewer:!Oplever!I!at!folk!tvivler!på!måden!i!bruger!deres!penge?!

!

M:!Ja,!nogle!folk!mener!ikke,!at!vi!skal!bruge!de!penge,!vi!får!ind,!på!dyre!reklamer!og!sådan!noget!

nej.!Men!hvis!vi!ikke!bruger!penge!på!at!spørge,!så!få!vi!heller!ikke!nogle!penge.!Så!det!er!vi!nødt!

til.!Og!ja,!det!kan!godt!være!at!en!reklamefilm!ikke!indtjener!sig!selv,!men!den!er!med!til!at!

opbygge!kendskab,!som!gør!at!en!eller!anden!fond!lige!smider!en!million!på!bordet!og!nogle!andre!

giver!os!et!testamente,!som!gør!at!vi!på!sigt!arver,!så!der!er!mange!ting!i!det.!!

!

!

Interviewer:!Du!sagde!tidligere,!at!jeres!brand!har!stor!troværdighed.!Hvad!tror!du,!det!er!ved!

jeres!brand,!der!gør!at!I!har!den!troværdighed?!

!

M:!Jamen!jeg!tror,!det!er!fordi,!vi!arbejder!på!den!måde,!som!vi!arbejder.!Vi!fortæller!kun!de!reelle!

ting,!når!vi!står!i!en!konflikt.!Vi!udtaler!os!ikke!om!konflikter,!hvor!vi!ikke!er!tilstede.!Vi!kan!f.eks.!

ikke!gå!ud!og!snakke!Afrikas!horn!på!det!tidspunkt,!hvor!det!var!hot!topic!i!medierne,!hvor!det!

blev!stemplet!som!en!katastrofe,!fordi!i!vores!optik!var!det!ingen!katastrofe.!Vi!kunne!snakke!om!

konflikten!eller!krisesituationen!eller!andet,!men!vi!kunne!ikke!tale!om!katastrofen.!Så!fordi!vi!hele!

tiden!er!faktuelle,!nøgterne!og!faglige,!og!fordi!det!oftest!er!læger,!der!er!derude,!der!udtaler!sig,!

så!er!det!troværdigt.!Vi!bruger!ikke!Remee!fra!XGfaktor.!Så!tror!jeg!desuden!vores!navn!gør!noget!i!

sig!selv.!Der!er!en!autoritet!og!troværdighed!omkring!ordet!'læge'.!Og!så!fordi!vi!ikke!er!med!på!

alle!de!der!populistiske!aktiviteter,!hvor!man!dybest!set!ikke!får!noget!at!vide!om!organisationen,!

men!man!kan!vinde!en!Ipad!eller!være!med!i!et!lotteri.!Altså!hvor!det!handler!om!alt!muligt!andet!

end!os.!Det!udvander!en!organisations!image!og!brandværdi.!Og!fordi!vi!ikke!er!med!i!de!ting,!så!

står!vores!image!og!brand!stadig!klart.!Man!er!ikke!i!tvivl!om,!hvem!vi!er.!Man!kan!ikke!vinde!

noget!ved!at!støtte!os.!Man!kan!heller!ikke!købe!os,!og!vi!siger!nej!til!penge,!hvis!vi!ikke!har!brug!

for!dem!f.eks.!Og!så!prøver!vi!ikke!at!blive!involveret!i!alle!mulige!sager.!Det!er!også!derfor,!vi!ikke!

arbejder!sammen!med!ambassadører.!For!vi!kan!ikke!stå!inde!for,!at!folk!ikke!på!et!eller!andet!

tidspunkt!gør!noget!dumt.!Det!gør!vi!alle!sammen,!fordi!vi!er!mennesker.!Så!der!er!mange!ting,!der!

er!til!overvejelse!i!forhold!til!brandværdien.!Den!bliver!der!værnet!meget!om!i!hele!

organisationen.!Måske!er!det!også!derfor,!at!nogle!synes,!at!vi!er!sådan!lidt!hellige,!men!det!er!vi!

også.!!

!

Interviewer:!Heldigvis!måske?!

!

M:!Ja!det!kan!du!sige,!men!nogle!gange!kunne!vi!måske!godt!tænke!os,!at!vi!kunne!få!lov!til!at!lave!

lidt!mere!her!og!nu!penge.!Når!man!sidder!og!bliver!målt!på!mange!parametre,!så!kan!det!også!

være!svært!at!skulle!holde!sig!inden!for!rammen,!men!jeg!tror!nu!alligevel!på!den!langsigtede!

strategi,!og!jeg!tror!på!det!med!PBS!medlemsskaber,!for!når!først!vi!har!folk!inde!i!varmen,!og!så!

kan!vi!sende!materiale!til!dem,!så!mister!vi!næsten!ikke!nogen.!Vi!har!helt!vild!høj!loyalitet,!så!det!

er!bedre!for!os!at!prøve!to!eller!tre!gange,!at!vi!så!får!dig!ind!som!PBS!doner,!end!det!er!at!få!100!

kr.!fra!dig!på!et!girokort!eller!sms.!Så!jeg!tror!bare,!vi!skal!blive!ved!med!at!gøre!det!på!den!måde,!

vi!gør!og!så!udvide!vores!horisont!i!forhold!til!flere!målgrupper!og!komme!længere!ud.!Håbe!på!at!
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vi!kommer!med!i!en!lovgivning,!så!vi!også!får!lov!til!at!lave!landsindsamlinger.!Det!ville!være!rigtig!

fint.!

!

!
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Bilag&4:&Transskribering&af&interview&med&Marketing&Manager&hos&BF&–&Lena&Geert=
Jørgensen&&
!
Indledende!snak!om!os!og!specialet...!Vi!sporer!os!ind!på,!hvad!samtalen!skal!handle!om.!
!
Interviewer:!Med!hensyn!til!udfordringer!pt.!for!NGOer!i!Danmark,!hvad!ser!du!så,!som!den!største!
udfordring?!
!
L:!Jamen!jeg!ser,!at!det!er!svært!at!få!nye!donorer.!Folk!har!ikke!så!meget!lyst!til!at!binde!sig!til!
noget!fast!hver!måned.!Det!er!egentlig!den!største!udfordring!J!at!få!folk!til!at!binde!sig!til!det!her!
faste!sponsorat!hver!måned.!!
!
Interviewer:!Er!det!lettere!at!få!et!engangsbeløb?!
!
L:!Ja!det!er!det.!Det!er!helt!klart!nemmere,!at!få!de!der!lidt!lavere!engangsbeløb!ud!af!folk.!Det!er!
især!det!der!med,!at!folk!skal!binde!sig!til!noget!fast,!det!er!de!ikke!særlig!glade!for.!Det!er!sådan!
trenden!er.!!
!
Interviewer:!Og!når!folk!så!har!givet!én!gang,!hvad!gør!I!så,!for!at!få!dem!til!at!give!igen?!
!
L:!Jamen!vi!har!jo!sådan!et!helt!loyalitetsprogram!for!at!binde!folk!positivt!sammen!til!
Børnefonden,!så!vi!har!nogle!velkomstpakker,!vi!har!nogle!opkald!til!dem,!vi!har!forskellige!
aktiviteter,!som!gerne!skulle!gøre!at!folk!får!lyst!til!at!blive!ved!med!at!støtte.!Det!kan!f.eks.!være!
vores!nyhedsbreve,!som!vi!løbende!arbejder!på!at!optimere!og!målrette!til!sponsorerne.!Det!kan!
være!vores!magasin!'Tæt!på',!som!også!er!et!magasin!til!sponsorerne,!hvor!vi!også!hele!tiden!
arbejder!på!at!optimere!indholdet,!så!det!er!det!sponsorerne!gerne!vil!have.!Vi!har!løbende!haft!
nogle!spørgeskemaer!ude!hos!sponsorerne,!for!at!høre!hvad!det!egentlig!er,!de!gerne!vil!høre!
noget!mere!om.!Vil!de!gerne!høre!mere!om!sponsorgruppen?!Vil!de!gerne!høre!mere!om!
områderne!eller!landsbyerne?!På!den!måde!målretter!vi!kommunikationen!derefter.!
!
Interviewer:!Og!hvad!vil!de!så!gerne!høre!om?!
!
L:!Det!er!meget!forskelligt.!Der!er!ikke!et!entydigt!svar.!Og!det!er!egentlig!heller!ikke!formålet!og!
sige,!når!men!så!vil!alle!gerne!høre!mere!om!én!ting.!Det!er!mere!for!at!sige,!jamen!der!er!den!her!
gruppe,!de!vil!gerne!høre!mere!om!nærmiljøet.!Der!er!dem!her,!de!vil!faktisk!gerne!høre!mere!om!
hele!landet.!Og!så!er!en!tredje!gruppe!som!måske!siger,!at!behovet!ikke!er!større,!end!det!de!har!
nu.!Så!det!er!mere!i!forhold!til!at!målrette!kommunikationen,!at!det!er!et!godt!værktøj.!
!
Interviewer:!I!forhold!til!jeres!branding!og!markedsføring,!hvordan!mener!du!så,!at!jeres!mission!
kommer!til!udtryk!gennem!det?!
!
L:!Vi!har!lige!været!i!Afrika!i!efteråret!og!optage!en!film!dernede,!som!egentlig!er!en!branding!film.!
Den!handler!om!vores!arbejde.!Vi!følger!børnene!fra!de!er!helt!små!igennem!livet!indtil!de!kan!
klare!sig!selv.!Børnefondens!mission!er!jo!egentlig!at!lave!det!her!langsigtede!udviklingsarbejde!i!
form!af!bæredygtig!udvikling.!Så!vi!i!virkeligheden!får!folk!til!at!klare!sig!selv,!så!vi!kan!trække!os!
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tilbage.!Når!vi!kan!trække!os!tilbage,!er!det!faktisk!en!succeshistorie,!fordi!så!har!vi!formået!at!få!
folk!til!at!klare!sig!selv.!Det!er!det,!der!er!formålet!med!hele!vores!arbejde.!Det!er!derfor,!det!er!en!
langsigtet!indsats.!!
!
Interviewer:!Er!det!noget,!I!er!særlig!kendt!for,!i!forhold!til!andre!NGOer?!
!
L:!Altså!vi!er!kendt!for!det!med,!at!vi!laver!den!bæredygtige!udvikling!på!det!langsigtede!plan.!Det!
er!vores!særpræg.!!
!
Interviewer:!Hvilke!andre!former!for!markedsføring!benytter!I!jer!af!udover!tv?!
!
L:!Det!er!jo!meget!online!på!nettet.!Det!er!jo!der,!folk!færdes.!Så!er!der!også!nogle!printannoncer!
hist!og!pist.!Men!det!er!nemt!at!måle!på!nettet,!og!det!er!der,!vi!fanger!vores!målgruppe.!F.eks.!
gennem!bannere!rundt!omkring!på!andre!hjemmesider,!hvor!vi!ved,!at!vores!målgruppe!er.!Det!er!
også!meget!på!de!sociale!medier.!F.eks.!på!Børnefondens!Facebookgruppe.!Der!er!vi!rigtig!store.!Vi!
har!rigtig!mange!followers.!Den!der!trofaste!skare.!Og!vi!får!flere!og!flere.!Vi!bruger!både!Facebook!
til!at!kommunikere!salgsbudskaber,!men!også!til!at!fortælle!de!gode!historier.!Det!er!lige!så!vigtigt.!
For!mange!af!dem,!der!er!followers,!er!allerede!sponsorer!i!forvejen.!Og!de!skal!også!have!den!her!
bekræftelse!på,!hvorfor!de!er!sponsorer.!Det!er!faktisk!fordi,!det!er!et!godt!arbejde,!vi!gør.!Det!er!
også!godt!at!fortælle!nogle!succeshistorier!en!gang!imellem,!og!sige!det!her,!det!er!faktisk!en!rigtig!
god!historie.!Det!her!barn!er!nu!nået!så!og!så!langt!og!har!fået!en!uddannelse!osv.!Har!åbnet!sin!
egen!systue.!Det!er!vigtigt,!at!komme!med!de!historier!ind!imellem!salgsbudskaberne.!Det!er!en!
god!blanding.!!
!
Interviewer:!Hvad!er!reaktionerne!på!de!her!positive!historier?!
!
L:!Vi!får!rigtig!mange!likes!på!historierne.!Vi!får!i!snit!100/120!likes!på!vores!posts,!og!det!er!jo!
rigtig!mange.!Der!er!også!mange,!der!deler,!eller!kommer!med!positive!kommentarer.!På!
Facebook!har!vi!f.eks.!postet!en!billede!af!et!nyt!sponsorbarn!næsten!hver!dag!det!sidste!stykke!
tid,!og!det!har!der!været!en!rigtig!god!respons!på.!Vi!har!fået!rigtig!mange!nye!sponsorer!den!vej.!
Altså!bare!ved!at!poste!billeder!på!Facebook.!Så!det!har!vist!sig!at!være!en!rigtig!god!og!billig!måde!
at!få!nye!sponsorer!på.!For!det!handler!jo!meget!om,!hvor!mange!markedsføringskroner!man!skal!
poste!i!noget!i!forhold!til!udbyttet.!Hvor!mange!nye!sponsorer!får!man.!Så!her!er!Facebook!meget!
brugbart.!Vi!har!også!kørt!noget,!der!hedder!'funder!platform',!som!er!en!hjemmeside,!hvor!man!
går!ind!og!donere!sin!status!til!Børnefonden.!Nu!er!vi!lagt!over!målet,!så!her!1.!april!der!deler!alle,!
der!har!tilmeldt!sig!Børnefondens!statusopdatering!for!én!dag.!Hvor!vi!så!har!skrevet!budskabet!
om!at!støtte!det!gode!formål!og!del!med!jeres!netværk.!Det!er!en!super!god!måde!at!sprede!
budskabet.!Dem!man!spreder!budskabet!til,!vil!allerede!være!positivt!stemt!over!for!det,!fordi!det!
kommer!fra!en!de!kender.!
!
Interviewer:!Har!I!nogen!fornemmelse!for,!om!det!positive!budskab/historier!er!med!til!at!give!jer!
flere!donationer?!
!
L:!Det!er!jeg!sikker!på,!at!det!gør!på!den!lange!bane.!Det!handler!jo!også!om!branding!over!lang!
tid.!Og!det!er!jo!svært!at!måle.!Men!hvis!man!er!synlig,!får!spredt!budskabet!f.eks.!via!de!sociale!
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medier,!og!man!fortæller!de!positive!historier,!så!vil!det!komme!igen.!Det!er!der!ingen!tvivl!om.!
Det!kan!vi!også!mærke!på!trenden.!Vi!bliver!mere!og!mere!synlige.!Vi!har!jo!et!godt!brand.!De!
fleste!kender!til!'Bornefonden'!(forvrænget!stemme).!Hvis!man!ringer!herind!på!skoletelefonen,!og!
man!bliver!sat!til!at!vente,!så!kommer!der!en!lille!stemme!,!der!siger!'Bornefonden'!(forvrænget!
stemme).!Det!er!jo!sødt.!!
!
Interviewer:!Hvor!ofte!kører!I!kampagner?!
!
L:!Det!er!lidt!forskelligt.!Det!er!budgetafhængigt.!Det!kan!jeg!ikke!sige!noget!tal!for.!Måske!4!gange!
om!året.!Børnefonden!er!jo,!modsat!SOS!Børnebyerne,!en!100%!sponsorbaseret!organisation.!Så!vi!
får!ikke!midler!udefra.!Vi!er!ikke!på!finansloven.!Vi!er!100%!privat.!Så!det!gør!også,!at!vi!har!
begrænsede!budgetter.!Det!er,!fordi!vi!er!en!fond.!!
!
Interviewer:!Så!I!kan!heller!ikke!lave!indsamlinger?!
!
L:!Nej,!det!er!indsamlingsloven,!der!giver!den!begrænsning.!Vi!må!ikke!stå!med!raslebøssen,!vi!må!
ikke!hverve!folk!på!gaden!f.eks.!Vi!må!gerne!dele!en!brochure!ud,!men!det!er!det.!Det!giver!jo!også!
nogle!begrænsninger.!Det!gør!det!svært.!Men!der!er!en!ny!indsamlingslov!på!vej,!der!forhåbentlig!
lemper!reglerne!lidt,!og!giver!nogle!flere!muligheder.!!
!
Interviewer:!I!forhold!til!de!kampagner!I!kører,!er!det!så!med!samme!budskab!eller!tema!eller!
ændrer!det!sig?!
!
L:!Det!er!noget,!der!ændrer!sig.!Vores!kerneprodukt!er!jo!sponsorater,!men!vi!har!også!nogle!
andre!produkter.!Vi!kørte!f.eks.!en!kampagne!om!fødselsattester!her!lige!i!vinter,!som!gik!ud!på!at!
for!100!kr.!kan!man!faktisk!sørge!for,!at!et!barn!får!en!fødselsattest.!Det!er!ikke!bare!en!selvfølge,!
at!man!får!en!fødselsattest,!når!man!er!et!afrikansk!barn.!Så!det!var!en!kampagne,!vi!kørte!præcis!
omkring!det!produkt.!Så!det!var!en!engangsdonation,!og!det!var!en!stor!succes.!Denne!form!for!
donation!kan!jo!gøre,!at!det!måske!er!den!lidt!yngre!målgruppe,!som!kan!komme!med!på!vognen,!
fordi!100!kr.!det!kan!de!fleste!måske!undvære.!Og!så!signer!de!sig!måske!også!op!til!vores!
nyhedsbrev,!så!har!vi!ligesom!en!krog!i!folk.!Så!kan!vi!efterhånden!bearbejde!folk!til!måske!at!blive!
sponsorer.!Det!er!en!anden!måde!at!trække!folk!ind!på.!!
!
Interviewer:!Hvem!ville!du!sige!er!jeres!målgruppe?!
!
L:!Jamen!i!forhold!til!sponsorater,!så!er!det!kvinder!fra!35!til!55.!Det!er!sådan!kernemålgruppen.!
Hovedstadsområdet!og!de!større!byer.!Vi!prøver!så!at!ramme!lidt!bredere!med!de!andre!former!
for!donationsmuligheder.!Vi!vil!gerne!have!fat!i!den!lidt!yngre!målgruppe.!Prøve!at!få!studerende!
til!at!komme!ind!i!den!der!vane!med!at!støtte!gode!formål!med!nogle!beløb,!som!alle!kan!være!
med!på.!Det!er!de!færreste!studerende,!der!har!råd!til!at!ligge!215!kr.!om!måneden!til!fast!
sponsorat.!Der!er!50!kr.!eller!20!kr.!nok!bedre.!Så!de!føler,!at!de!gør!en!forskel.!For!det!gør!en!
forskel.!Så!er!det!en!god!måde!at!starte!op!på.!
!
Interviewer:!Hvordan!tror!det!kan!være,!at!det!mest!er!folk!i!hovedstadsområdet,!der!giver?!
!
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L:!Jamen!det!er!de!veluddannede.!Folk!som!tjener!okay!med!penge,!det!er!primært!dem,!der!har!
råd!til!det.!Så!det!er!den!målgruppe,!som!tager!sig!friheden!til!at!donere.!!
!
Interviewer:!I!forhold!til!den!seneste!kampagne!I!har!kørt.!Har!den!så!også!været!på!tv?!!
!
L:!Altså!vi!kører!faktisk!en!lille!kampagne!nu,!men!det!er!en!lille!smule!online.!Bannere!på!
politiken.dk.!Hvor!at!teksten/budskabet!er!'Er!der!plads!til!mig!på!dit!køleskab?'.!Og!så!er!der!et!
lille!billede!af!et!sponsorbarn,!som!man!kan!klikke!på.!Så!kommer!man!ind!på!vores!hjemmeside.!
En!meget!simpel!kampagne!med!et!simpelt!budskab,!som!vi!har!haft!rimelig!succes!med.!Den!er!
nem!at!afkode.!Så!der!har!vi!ikke!kørt!tv.!Vi!var!lidt!på!bio!her!i!december!i!forhold!til!den!film,!vi!
var!nede!og!optage!i!efteråret.!Der!lavede!vi!et!cutdown!af!den!film,!og!kørte!den!i!biografen.!Det!
er!rigtig!godt!at!fortælle!sådan!nogle!emotionelle!ting!i!biografen,!for!der!sidder!man!alligevel!i!
lang!tid.!En!god!historie!får!noget!emotionelt!frem!i!folk.!Og!man!er!ligesom!in!the!mood!til!at!høre!
historier,!når!man!er!i!biografen.!!
!
Interviewer:!Så!du!mener,!det!er!vigtigt!at!spille!på!folks!følelser?!
!
L:!Ja,!det!er!det.!Men!vi!vil!jo!ikke!vise!børn,!der!ligger!i!rendestenen!med!fluer!i!øjnene.!Det!er!ikke!
Børnefonden.!Men!det!handler!jo!om!at!få!penge!ind.!Så!vi!viser!de!børn,!der!har!brug!for!hjælp.!
Det!nytter!ikke!noget,!at!man!viser!et!glad!lille!barn.!Men!det!skal!være!værdige!billeder.!Det!er!
rigtig!vigtigt,!at!det!er!værdigt,!men!derfor!kan!et!barn!godt!se!trist!ud,!fordi!de!har!det!jo!ikke!
godt.!Hvis!de!havde!det!godt,!er!der!jo!ikke!nogen!grund!til!at!sende!penge.!Så!det!er!en!balance!i!
forhold!til!at!vise!børn,!der!ikke!har!det!godt,!men!det!skal!alligevel!være!værdige!billeder.!!
!
Interviewer:!I!forhold!til!de!private!forbrugere,!tror!du!så!også,!at!det!er!det!image!af!jer,!som!de!
har?!
!
L:!Ja,!det!tror!jeg.!Eller!det!er!det.!Vi!er!jo!i!kontakt!med!vores!sponsorer,!og!når!de!ringer!ind!til!
vores!kundeservice,!så!fortæller!de,!at!de!godt!kan!lide,!at!vi!viser!billeder!af!børn,!som!er!værdige.!
Fordi!det!kan!godt!blive!sådan!lidt!følelsesporno!J!undskyld!udtrykket.!Hvis!det!bliver!meget!
ekstreme!billeder,!så!tænker!man!næsten,!ah!okay!nu!bliver!det!for!meget.!Så!tænker!man,!
hvorfor!skal!de!vise!sådan!nogle!billeder.!Vi!ved!jo!godt,!at!børnene!har!det!dårligt.!Så!vi!vil!ikke!
skræmme!folk!væk!med!sådan!nogle!billeder.!!
!
Interviewer:!Gør!I!jer!meget!i!at!fortælle!personlige!historier,!frem!for!historier!om!større!grupper?!
!
L:!Ja,!det!gør!vi.!Det!gør!en!forskel,!når!man!har!et!navngivet!barn.!Det!giver!en!anden!connection,!
end!hvis!der!bare!står!en!gruppe!børn.!Så!har!man!en!tendens!til!at!distancere!sig!lidt.!Men!når!det!
er!et!barn!med!et!navn!på,!så!er!det!lige!pludselig!meget!nærværende.!Det!gør!det!meget!
personligt,!og!man!kan!måske!lettere!føle,!at!man!gør!en!forskel.!!
!
Interviewer:!De!videoer!I!har!liggende!på!jeres!hjemmeside,!hvad!er!formålet!med!dem?!
!
L:!Vi!har!en!hovedfilm,!som!er!3J4!minutter,!hvor!det!er!en!fiktiv!fortælling!om!en!kvinder,!der!går!i!
fødsel,!kommer!ind!på!fødestuen!osv.!Den!er!primært!til!private.!De!andre!film,!vi!har!liggende!er!
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produkt!film,!hvor!der!er!fokus!på!vores!indsatsområder:!uddannelse,!sundhed...!Øøhhh...!Jeg!kan!
ikke!huske!den!sidste..!Nåh!pyt...!Vi!har!tre!film.!Dem!bruger!vi!f.eks.!i!vores!samarbejde!med!
virksomheder,!når!vi!skal!ud!og!sælge!og!få!et!samarbejde!på!benene.!F.eks.!når!vi!er!ude!hos!en!
medicinalvirksomhed,!så!viser!vi!sundhedsfilmen.!Filmen!er!en!gode!måde!at!vise,!hvad!for!en!
slags!arbejde!vi!laver.!Det!er!noget!med,!at!når!man!ser!film!og!hører!musik,!så!får!man!et!levende!
indtryk!af,!hvordan!det!er.!!
!
Interviewer:!Er!der!nogle!specifikke!virkemidler,!I!bruger!i!jeres!film?!
!
L:!Nej.!Vi!er!meget!autentiske.!Jeg!var!selv!med!dernede,!da!filmene!blev!lavet.!Og!der!er!ikke!
noget!med,!at!ting!bliver!lavet!om!28!gange,!for!at!det!lige!skal!sidde!i!skabet.!Det!bliver!taget!og!
så!er!det!det.!Så!det!giver!et!gennemsigtet!billeder!af,!hvordan!tingene!er.!Filmene!ligger!lige!nu!
kun!på!nettet,!men!det!kan!sagtens!være,!vi!laver!et!cutdown!og!viser!på!tv.!!
!
Interviewer:!Har!det!været!omkostningsfuldt!at!lave!filmene?!
!
L:!Nej,!altså!i!og!med!at!vi!er!en!NGO,!så!har!mange!af!de!mennesker,!som!har!deltaget!i!
produktionen!faktisk!arbejdet!gratis.!Så!det!har!faktisk!ikke!kostet!så!meget.!Vi!har!fået!nogle!
virkelig!gode!rabatter!og!priser.!!
!
Interviewer:!Oplever!i!mistillid!fra!forbrugerne!i!forhold!til!jeres!markedsføring!og!de!penge,!I!
bruger!på!det?!
!
L:!Altså!det!man!kan!sige!er,!at!skabe!udvikling,!det!koster!penge.!Og!så!er!man!nødt!til!at!
markedsføre!sig.!Det!koster!penge,!hvis!man!ligesom!vil!fundraise!og!rejse!penge!til!Afrika.!Men!
der!er!jo!ingen!tvivl!om,!at!vi!sidder!og!tænker!os!rigtig!godt!om,!før!vi!bruger!nogle!penge!på!
markedsføring.!Vi!laver!ikke!store!dyre!ting,!vi!gennemtænker,!hver!en!lille!ting!vi!laver!ned!til!
mindste!detalje.!Det!er!jo!mennesker,!det!drejer!sig!om,!det!er!ikke!bare!et!teleselskab,!der!skal!
tjene!penge.!Så!nogle!gange!bliver!vi!selvfølgelig!mødt!af!spørgsmål!omkring,!om!det!var!
nødvendigt!at!lave!det!her.!Skulle!vi!ikke!hellere!sende!penge!til!Afrika.!Og!sådan!tror!jeg!altid!det!
vil!være.!Vi!havde!sådan!en!lille!kampagne!her!i!starten!af!året!kaldet!'member!get!member',!hvor!
vi!sendte!et!kort!ud!og!bad!folk!om,!at!give!det!til!deres!nabo.!Og!der!blev!der!også!spurgt,!hvorfor!
vi!skal!bruge!penge!på!sådan!noget?!Der!måtte!vi!også!forklare,!at!hvis!vi!skal!skaffe!penge!til!at!
hjælpe!i!Afrika,!og!kunne!skabe!langsigtet!udvikling,!så!er!vi!nødt!til!at!markedsføre!det!og!bruge!
nogle!penge.!Det!er!ligesom!den!argumentation!vi!bruger,!og!det!forstår!de!fleste!folk!også!godt,!
når!det!bliver!forklaret.!Men!der!vil!nok!altid!være!den!der!mistillid!omkring,!om!pengene!går!til!
det!rigtige.!Og!det!er!jo!ikke!kun!hos!os,!men!i!hele!NGO!branchen.!Så!når!der!sker!noget!hos!f.eks.!
Plan!eller!SOS!Børnebyerne,!så!skader!det!os!alle!sammen.!Men!vi!arbejder!meget!på!at!være!
troværdige,!og!forklare!præcis!hvad!vi!gør!hvornår,!og!hvad!pengene!går!til.!Vi!er!meget!
gennemsigtige.!Man!kan!finde!alt!om!vores!regnskaber.!Så!det!gør!vi!rigtig!meget!ud!af.!Fordi!det!
er!et!issue!det!med,!om!pengene!går!de!rigtige!steder!hen.!Det!gør!de.!!
!
Interviewer:!Føler!du,!at!der!er!stor!konkurrence!på!NGO!markedet?!
!
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L:!Ja,!vi!er!jo!i!konkurrence!med!alle!NGOer.!F.eks.!kræftens!bekæmpelse,!som!er!sådan!det!lidt!
nære.!Folk!har!måske!selv!haft!cancer,!eller!de!kender!en,!det!har.!Så!det!er!jo!forskelligt,!hvor!folk!
har!lyst!til!at!ligge!deres!penge.!Så!vi!er!jo!selvfølgelig!konkurrenter,!men!vi!er!også!kolleger!på!en!
eller!anden!måde.!Vi!ser!selv!vores!primære!konkurrenter!som!værende!SOS!Børnebyerne!og!Plan.!
Fordi!vi!lidt!arbejder!med!det!samme,!men!vi!hjælper!folk,!der!hvor!de!er,!det!er!ligesom!
Børnefondens!måde!at!gøre!tingene!på.!Så!der!er!forskellige!vinkler!på!arbejdet!og!forskellige!
vilkår,!men!vi!arbejder!alle!med!sponsorater!af!børn.!!
!
Interviewer:!Hvordan!prøver!I!at!differentiere!jer!fra!lige!præcis!de!to?!
!
L:!Altså!vi!prøver!at!differentiere!os!på!det!her!med,!at!vi!ikke!viser!børn!med!fluer!i!øjnene!og!på!
den!langsigtede!udvikling,!hvor!folk!skal!lære!at!klare!sig!selv.!Fordi!det!tror!vi!er!den!bedste!måde!
at!hjælpe!på,!og!det!er!en!værdig!måde!at!få!folk!til!at!være!i!stand!til!at!forsørge!dem!selv!og!
deres!familier.!!
!
!
!
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Bilag&5&–&Interviewguide&til&fokusgruppeinterview&
!
&
Teknologiske&ståsted:&
!
Har!I!et!TV,!computer,!Ipad,!mobiltelefon?!!
!
Holder/læser!I!avis?!Hvilken?!
!
Er!I!på!Facebook!eller!andre!sociale!medier?!
!
!
Om&NGOer&generelt&og&NGOers&reklamefilm:&
!
Hvad!synes!I!generelt!om!NGOer?!!
!
Er!der!nogle!NGOer,!I!synes!bedre!om!end!andre?!Hvorfor?!!
!
Kan!I!huske!at!have!set!nogle!TvGreklamer!fra!NGOer?!
!
Kan!I!huske,!hvad!de!reklamer!omhandlede?!!
!
Hvad!synes!I!om!generelt!om!NGO!reklamer?!!
!
!
Om&at&støtte&NGOer:&
!
Støtter!eller!har!I!støttet!en!NGO?!Hvilke(n)?!
!
Hvad!fik!jer!til!at!støtte!lige!præcis!den!eller!de!NGO(er)?!!
!
Støtter!i!fast!eller!ad!hoc?!!
!
Hvordan!blev!I!tilmeldt?!Meldt!ind?!!
!
Er!der!én!NGO,!som!du!føler,!du!har!et!særligt!tilhørsforhold!til?!Hvorfor?!!
!
!
Informationssøgning:&
!
Opsøger!I!information!om!de!respektive!NGOer,!I!støtter?!Hvorhenne?!!
!
Benytter!I!jer!af!NGOens!hjemmeside?!
!
”Liker”!eller!følger!I!de!respektive!NGOer!på!de!sociale!medier?!!
!
Har!I!lagt!mærke!til,!hvilke!informationer!NGOer!lægger!op!på!deres!Facebook!
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!
&
Viser&den&første&reklamefilm!!
!
Hvem!var!reklamefilmen!fra?!
!
Kan!I!huske!at!I!har!set!filmen!før?!
!
Hvad!mener!I,!reklamefilmen!handlede!om?!(spørg!særligt!ind!til!problematikken/konflikten)!
!
Fremkalder!filmen!nogle!følelser!I!jer?!(hvilke)!
!
Kan!I!huske!nogle!af!de!lyde,!der!blev!brugt!i!filmen?!(musik,!speaker!etc.)!
!
Hvilken!information!fik!I!om!SOS!Børnebyerne!igennem!filmen?!
!
Hvilke!værdier!føler!I!blev!kom!til!udtryk!gennem!filmen?!!
!
Hvad!er!jeres!opfattelse!af!SOS!Børnebyerne!efter!at!have!set!den!her!film?!!
!
Kunne!I!finde!på!at!give!penge!til!SOS!Børnebyerne!efter!at!have!set!den!her!film?!
!
!
Viser&den&anden&reklamefilm:&&
!
Hvem!var!reklamefilmen!fra?!
!
Kan!I!huske!at!I!har!set!filmen!før?!
!
Hvad!mener!I,!reklamefilmen!handlede!om?!(spørg!særligt!ind!til!problematikken/konflikten)!
!
Fremkalder!filmen!nogle!følelser!I!jer?!(hvilke)!
!
Kan!I!huske!nogle!af!de!lyde,!der!blev!brugt!i!filmen?!(musik,!speaker!etc.)!
!
Hvilken!information!fik!I!om!SOS!Børnebyerne!igennem!filmen?!
!
Hvilke!værdier!føler!I!blev!kom!til!udtryk!gennem!filmen?!!
!
Hvad!er!jeres!opfattelse!af!SOS!Børnebyerne!efter!at!have!set!den!her!film?!(forbedret!eller!
forværret!syn!på!NGOen)!
!
Kunne!I!finde!på!at!give!penge!til!Læger!uden!grænser!efter!at!have!set!den!her!film?!
!
!
Viser&den&tredje&reklamefilm:&
!
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Hvem!var!reklamefilmen!fra?!
!
Kan!I!huske!at!I!har!set!filmen!før?!
!
Hvad!mener!I,!reklamefilmen!handlede!om?!(spørg!særligt!ind!til!problematikken/konflikten)!
!
Fremkalder!filmen!nogle!følelser!I!jer?!(hvilke)!
!
Kan!I!huske!nogle!af!de!lyde,!der!blev!brugt!i!filmen?!(musik,!speaker!etc.)!
!
Hvilken!information!fik!I!om!SOS!Børnebyerne!igennem!filmen?!
!
Hvilke!værdier!føler!I!blev!kom!til!udtryk!gennem!filmen?!!
!
Hvad!er!jeres!opfattelse!af!SOS!Børnebyerne!efter!at!have!set!den!her!film?!(forbedret!eller!
forværret!syn!på!NGOen)!
!
Kunne!I!finde!på!at!give!penge!til!Børnefonden!efter!at!have!set!den!her!film?!
!
!
Afsluttende&spørgsmål:&
&
Var!der!én!af!de!tre!reklamefilm,!der!tiltalte!jer!mere!end!de!andre?!Hvorfor?!!
!
Er!der!nogle!pointer!I!brænder!ind!med!her!til!sidst?!
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Bilag&6&(&Transskribering&af&fokusgruppeinterview&1&(ældre)&
!
Moderator:!Vi!starter!med!jeres!teknologisk!ståsted.!Har!I!computer,!tv,!læser!i!avis?!
!
A:!Jeg!har!computer,!og!jeg!læser!kun!Metro,!jeg!køber!ikke!aviser,!og!så!ser!jeg!nyhederne,!og!ser!
meget!fjernsyn,!og!så!sidder!vi!meget!på!Youtube!eller!Facebook!på!telefonen!G!eller!jeg!gør.!Når!jeg!
siger!vi,!så!er!det!min!søn!og!jeg.!!
!
P:!Må!jeg!sige!det!samme!som!A?!Jeg!har!mobil!og!computer!og!ser!fjernsyn.!Er!på!Facebook!og!
youtube.!Det!er!lidt!samme!profil.!Jeg!ser!som!regel!fjernsyn!sammen!med!nogen.!Min!mand,!eller!hvis!
børnene!er!hjemme.!!
!
L:!Jeg!har!et!par!computere.!De!nyheder!jeg!læser!foregår!også!på!computeren.!Jeg!holder!ikke!avis.!Så!
spiller!jeg!en!masse!og!bruger!det!til!uddannelse.!Jeg!lever!på!den!computer!nogle!gange.!!
!
I:!Jeg!læser!Politiken!hver!dag!G!enten!papir!eller!den!elektroniske!udgave.!Jeg!har!en!PC!og!en!
smartphone!og!en!Ipad.!Jeg!har!en!profil!på!Facebook,!men!det!er!ikke!noget!jeg!lever!og!ånder!for.!Jeg!
tjekker!måske!en!gang!om!dagen!eller!hver!anden!dag.!Men!på!smartphonen!får!man!jo!oplysning,!hvis!
der!er!nogen,!der!har!sendt!noget,!og!så!går!bliver!man!jo!nysgerrig!og!går!ind!og!tjekker.!Tv!G!jamen!
det!er!nyheder!og!dr2,!som!jeg!ser.!!
!
G:!Ja!jeg!har!også!det!hele.!Et!gammelt!tv!fra!'85,!men!det!fungerer.!Og!så!har!jeg!en!mac!airbook!og!en!
Iphone.!Men!jeg!har!den!tit!slukket.!Jeg!vil!helst!kun!bruge!den,!når!jeg!skal!sende!beskeder.!Men!jeg!
har!også!nogle!apps!på,!så!jeg!f.eks.!kan!tjekke!mails.!Så!er!jeg!også!på!Facebook.!Jeg!ser!for!meget!
fjernsyn.!Mest!Danmarksradio!1!og!2!og!kanal!K!og!så!TV2,!og!så!har!jeg!købt!TV2!play,!hvor!jeg!kan!gå!
ind!og!se!serier,!når!jeg!har!lyst.!Det!er!det.!!!
!
K:!Jeg!læser!Berlingerne.!Og!siden!jeg!blev!pensioneret!har!jeg!ikke!rørt!en!computer,!og!har!heller!ikke!
tænkt!mig!at!gøre!det.!Jeg!brugte!den!i!mit!arbejde,!men!det!interesserer!mig!overhovedet!ikke.!Så!ser!
jeg!nyhederne!for!at!følge!med!i!det!daglige.!Jeg!ser!meget!TV2!News!og!krimiserier.!!
!
Moderator:!Vi!går!videre!til!at!snakke!lidt!generelt!om!NGOer!og!NGOers!reklamer.!Hvad!synes!i!
generelt!om!NGOer?!Har!I!et!indtryk!af!dem?!
!
P:!Prøv!at!nævn!nogle!NGOer?!!
!
Moderator:!Red!barnet,!Rødekors,!Green!Peace...!
!
G:!Jeg!har!de!sidste!mange!år!støttet!mange!forskellige!organisationer!blandt!andet!
spedalskhedsmissionen,!for!dem!er!der!ikke!særlig!meget!fokus!på.!Der!er!stadigvæk!spedalske!rundt!
omkring!i!verden.!Unicef!og!WSPA!til!dyrenes!beskyttelse.!Og!nogle!kristne!organisationer,!
Europamissionen.!Så!har!jeg!haft!et!barn!i!Cap!Verde,!som!nu!er!blevet!18!år!og!skal!klare!sig!selv.!!
!
Moderator:!Hvordan!kan!det!være,!du!har!valgt!at!støtte!så!mange?!
!
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G:!Det!er!bare!sådan,!hvad!jeg!har!mødt!på!min!vej.!Der!trængte!til!hjælp.!Jeg!støtter!mest!mindre!
organisationer,!så!det!ikke!drukner!i!den!store!Røde!kors!helhed.!Muligheden!for!bedre!at!kunne!følge!
med.!Det!er!så!ikke!alle,!der!har!en!hjemmeside.!Men!dem!jeg!støtter,!de!har.!!
!
P:!Jeg!har!aldrig!hørt!om!Spedalskhedsmissionen.!!
!
K:!Heller!ikke!mig.!
!
P:!Er!Kræftens!bekæmpelse!også!en!NGO?!!
!
G:!Ja,!dem!støtter!jeg!også.!Og!Amnesty.!!
!
P:!Godt!så!støtter!jeg!i!hvert!fald!noget.!
!
I:!Jeg!har!en!holdning!til!de!der!meget!store!organisationer.!Jeg!tror,!at!mange!af!pengene!går!til!
administration.!Det!frygter!jeg!i!hvert!fald.!Jeg!har!haft!to!børn!i!Afrika!gennem!Børnefonden.!Læger!
uden!grænser,!som!jeg!tror!mest!på!af!de!her.!Og!så!Amnesty!International.!Da!jeg!gik!på!pension!for!
halvandet!år!siden,!så!regnede!vi!ud,!hvor!mange!penge,!jeg!egentlig!brugte!ud!af!min!pengepung!til!at!
støtte,!og!det!var!ret!meget!om!måneden.!Omkring!1500!kr.!Så!jeg!besluttede!at!stoppe!donationer.!
Men!det!er!altså!mange!mange!år,!hvor!jeg!har!givet!til!de!samme!organisationer,!og!Amnesty!og!
Læger!uden!grænser,!de!skrev!tak!for!bidragene,!og!de!var!glade!for!støtten!og!bla!bla!bla,!men!
Børnefonden!ville!ikke!acceptere!min!udmelding.!Og!der!blev!jeg!simpelthen!vred.!De!ringede!mig!op!
direkte,!og!det!ved!jeg!ikke!om!man!må,!men!det!gjorde!hende!damen!altså,!og!hun!pressede!mig.!
!
A:!Det!er!simpelthen!så!uretfærdigt.!
!
I:!Altså!havde!jeg!ikke!haft!en!veninde!på!besøg!anden!gang!hun!ringede,!som!sagde,!at!jeg!skulle!sige!
fra...!Hun!taler!til!min!dårlige!samvittighed,!og!det!var!synd!for!det!her!barn,!som!jeg!skulle!støtte!til!
han!blev!23.!Så!jeg!skrottede!alle!de!her!organisationer,!og!så!vil!jeg!hellere!give,!når!jeg!synes,!at!der!
er!noget.!!
!
P:!Ej!hvor!groft.!
!
L:!Jeg!prøver!at!begrænse,!hvad!jeg!har!fast!på!betalingsoversigten.!Så!jeg!har!kun!3.!Jeg!har!også!et!
princip!med,!at!jeg!vil!hellere!give,!når!der!er!noget!bestemt,!som!jeg!gerne!vil!støtte.!Men!det!der!så!
sker!er,!at!det!typisk!er!dem,!der!gør!opmærksom!på!sig!selv,!der!får!noget.!Det!er!sgu!heller!ikke!helt!
fair.!Men!jeg!har!Unicef,!Mødrehjælpen!og!Red!Orangutangen!(alle!smågriner).!!
!
I:!De!der!faddere!og!Børnefonden,!de!appellerer!jo!med!de!der!henrivende!børn.!Og!altid!piger.!De!må!
jo!bruge!enormt!mange!penge!på!reklamer.!!
!
L:!Jeg!har!også!adopteret!en!orangutang,!men!det!er!jo!en!symbolsk!handling,!for!de!har!måske!10,!
som!alle!kan!adoptere!(alle!smågriner).!Jeg!har!ikke!lyst!til!at!skulle!støtte!enkeltindivider.!!
!
G:!Børnefonden!ville!også!gerne!have!mig!til!at!støtte!et!nyt!barn,!men!det!ville!jeg!ikke,!fordi!hvis!jeg!
først!begynder!at!støtte!noget,!så!vil!jeg!følge!det!til!dørs.!Jeg!synes,!det!er!synd!for!nogle,!hvis!man!
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stopper!midt!i!det!hele.!Man!har!en!vis!forpligtigelse!til!at!fortsætte,!til!de!er!18.!Så!jeg!vil!hellere!
fordele!lidt!til!dem!allesammen.!Jeg!tror!kun,!det!er!WSPA,!der!har!ringet!mig!op!en!enkel!gang.!
!
I:!Hvem!er!det?!
!
G:!Det!er!dem!med!dyrene.!De!der!stakkels!hunde!og!bjørne.!!
!
A:!Dem!støtter!jeg!også.!Altså!ikke!økonomisk,!men!med!underskriftindsamlinger!og!sådan!noget!på!
nettet.!Så!har!jeg!været!frivillig!i!Green!Peace!engang,!hvor!jeg!også!var!støttemedlem.!Men!så!fik!jeg!
en!dårligere!økonomi,!og!så!må!man!jo!prioritere.!Nu!støtter!jeg!kun,!når!jeg!f.eks.!ser!en!reklame,!
hvor!de!beder!om!19!kr.!over!en!sms,!for!så!er!jeg!ikke!forpligtet!til!at!skulle!lægge!et!fast!beløb!hver!
måned.!Hvis!jeg!har!overskud!i!økonomien,!kan!jeg!give!nogle!penge,!og!hvis!jeg!ikke!har,!kan!jeg!lade!
være.!Så!jeg!synes,!at!hver!gang!jeg!møder!dem!på!gaden!G!f.eks.!Amnesty!G!så!jeg,!jeg!har!allerede!
støttet!jer!i!en!periode!på!5!år.!Så!kan!jeg!forsvarer!mig!over!for!dem.!!
!
K:!Så!kan!du!have!ren!samvittighed.!
!
A:!Ja!jeg!siger!i!hvert!fald!til!mig,!at!der!jo!er!nogle,!der!slet!ikke!støtter!overhovedet.!
!
G:!Jeg!vil!hellere!cutte!lidt!ned!i!mine!bidrag,!for!mange!af!dem!siger,!at!det!er!bedre!for!dem,!at!man!
støtter!fast,!så!de!kender!deres!budget.!Men!når!der!kommer!indsamlinger,!f.eks.!flygtningehjælpen,!
så!støtter!jeg!jo!også!det!selvfølgelig.!!
!
P:!Selvfølgelig!er!det!bedst!for!dem,!men!nogle!gange!er!det!bedst!for!os,!at!vi!ligesom!giver,!når!vi!kan!
overskue!det.!Og!de!siger!nok!ikke!nej.!!
!
A:!Hvis!man!ikke!har!penge,!kan!man!jo!heller!ikke!bruge!dem.!
!
G:!Men!jeg!har!dem.!Og!så!længe!jeg!har!dem,!kan!jeg!jo!godt!lide!at!støtte!rundt!omkring.!
!
P:!Jeg!har!et!dobbeltabonnement!hos!Kræftens!Bekæmpelse.!Et!familieabonnement!og!et!specielt!for!
brystkræft.!Det!fik!jeg!den!dag!min!veninde!fik!brystkræft,!der!lavede!jeg!den!ekstra!ud!over!
familieabonnementet.!Så!er!jeg!medlem!af!Aidsfonden,!fordi!min!fætter!døde!af!aids.!Jeg!har!sådan!
lidt!personlige!grunde!til!der,!hvor!jeg!betaler!til.!Åbenbart!kan!jeg!se.!Og!så!har!jeg!faktisk!haft!et!barn!
i!Afrika.!Det!har!jeg!ikke!mere,!efter!jeg!blev!skilt,!hvor!jeg!så!også!skulle!kigge!lidt!mere!på!finanserne.!
Så!er!jeg!så!typen,!så!når!der!er!alle!de!der!indsamlinger,!så!sender!vi!selvfølgelig!penge.!Sådan!er!det.!!
!
A:!Så!må!jeg!tilstå,!at!jeg!også!giver!100!kr.!til!en!rumæner!på!gaden!en!gang!imellem.!Sådan!hvert!
halve!år.!Hvis!der!er!én,!der!spiller!rigtig!godt,!så!kan!jeg!ikke!lade!være.!Jeg!ved!godt,!at!man!ikke!må,!
men!det!kommer!jeg!til.!
!
P:!Det!gør!jeg!også!tit,!men!så!får!jeg!skældud!af!min!mand.!!
!
L:!Jeg!gør!det!ikke.!Jeg!tror!det!er!for!organiseret.!!
!
K:!Jeg!bryder!mig!ikke!om!dem.!Jeg!er!i!den!grad!irriteret,!hver!gang!jeg!kommer!hen!i!supermarkedet,!
så!står!der!nogle!udenfor!og!siger!god!morgen!og!god!dag.!Men!nej,!jeg!vil!vide,!hvad!jeg!giver!til.!!
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!
A:!Jamen!det!kan!jo!være!hjemløseavisen.!
!
K:!Ja!det!ved!jeg!godt.!
!
P:!Den!køber!jeg!altid.!
!
Moderator:!L!du!sagde,!at!du!ikke!giver!til!enkeltindivider.!Hvordan!kan!det!være?!
!
L:!Det!vil!jeg!ikke!forpligte!mig!til.!Min!situation!kan!ændre!sig!gennem!livet,!og!det!vil!jeg!ikke!hænge!
på.!Jeg!vil!gerne!give!til!en!fællespulje,!og!så!vil!jeg!gerne!have,!at!dem!der!er!tættere!på,!så!kan!
administrerer,!hvordan!pengene!så!bliver!fordelt.!Det!må!jeg!stole!på.!
!
Moderator:!I,!du!sagde,!at!du!tror!mest!på!Læger!uden!grænser!G!hvordan!kan!det!være?!
!
I:!Ja!jeg!synes!deres!organisation,!og!deres!måde!at!formidler!tingene!på,!er!den!mest!reelle!og!
humanistiske,!og!de!arbejder,!mener!jeg,!uden!særlig!stor!profit!de!her!læger,!mener!jeg,!hvis!de!da!
ikke!arbejder!frivilligt,!når!de!tager!af!sted.!Så!det!er!den!her!ånd!frem!for!Røde!Kors,!som!er!den!her!
kæmpe!pengemaskine,!og!som!er!støttet!af!mange!fonde!og!sådan.!Jeg!synes!Læger!uden!grænser!
virker!mest!ærlige!og!troværdige.!!
!
A:!Jeg!er!også!Røde!Kors!frivillig.!Hvad!med!dig!K?!Jeg!tror!jeg!afbrød!dig!på!et!tidspunkt?!
!
K:!Jeg!støtter!Kræftens!bekæmpelse.!Men!det!er!sådan!set!også!den!eneste!faste.!Så!kan!jeg!også!godt!
finde!på!at!give!til!dem,!der!kommer!til!ens!dør.!Jeg!har!ikke!noget!imod!at!støtte!et!eller!andet!en!
gang!imellem,!men!jeg!vil!ikke!hænges!op!på!et!eller!andet!fast!beløb!om!måneden.!Men!jeg!vil!gerne!
give,!når!de!kommer!med!bøssen.!Og!så!ved!jeg!også,!hvad!det!går!til.!Men!de!folk,!som!bare!står!på!
gaden,!dem!giver!jeg!ikke!noget.!
!
Moderator:!Lad!os!gå!videre!til!tv!reklamer.!Kan!I!huske!at!have!set!nogen!reklamer!fra!NGOer?!
!
P:!Jeg!kan!altid!huske!dem!med!dyrene.!Men!så!er!det!min!mand!siger:!"Huske!nu!skat,!vi!giver!allerede!
til!alle!mulige!andre!formål".!Jeg!er!virkelig!parat!til!at!give!det!hele!væk.!
!
A:!Ja!der!er!én!af!reklamerne,!som!er!så!styg.!Den!har!de!brugt!i!så!mange!år,!at!nu!synes!jeg!snart!det!
må!være!nok.!Det!er!den!med!bjørnen!og!insulinudpumpningen!G!de!må!da!snart!have!fået!det!bedre?!
Jeg!kan!slet!ikke!klare!de!reklamer,!jeg!bliver!så!dårligt!af!det.!
!
L:!Mht.!til!de!reklamer,!kan!jeg!kun!huske,!at!der!har!være!nogle!reklamer!med!dyr,!der!lider,!men!jeg!
kunne!ikke!huske!præcis,!hvad!de!handlede!om.!
!
A:!Green!Peace!laver!til!gengæld!aldrig!sådan!nogle!kampagner.!Det!er!virkelig!NGO!agtigt.!De!vil!ikke!
bruge!midler!på!den!måde.!
!
G:!Nej!de!går!mere!rundt!på!gaderne.!
!
A:!Ja!det!gør!de!så!til!gengæld!også!meget.!Også!Amnesty!G!på!Købmagergade.!
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!
Moderator:!Hvad!synes!I!så!om!de!NGOer,!som!bruger!midler!på!f.eks.!reklamer?!
!
A:!Jeg!er!bange!for,!at!mange!NGOer!har!en!stor!kasse!til!sådan!noget.!At!de!har!reklamefolk!til!det.!For!
de!fleste!af!de!store!bruger!mange!midler!på!det.!Men!det!er!jo!dejlig!nemt,!når!man!efter!at!have!set!
en!reklame!kan!sms'e!19!kr!til!dem.!Det!passer!lige,!når!jeg!ved,!at!jeg!har!lidt!penge.!Det!er!meget!
behageligt!for!mig.!Og!det!er!nok!det,!de!ved.!
!
I:!Jeg!kan!huske!Folkekirkens!Nødhjælp!eller!er!det!Røde!Kors!reklamer!omkring!Syrien.!!
!
G:!Det!er!nok!begge.!!
!
I:!Reklamer!går!mig!på!nerverne.!Så!jeg!er!ikke!en!målgruppe!for!dem.!!
!
A:!Men!NGO!reklamer!ses!da!tit!ikke!i!forbindelse!med!andre!reklamer.!Viser!de!dem!ikke!på!DR1?!
!
I:!Nej!det!mener!jeg!ikke.!De!må!slet!ikke!vise!reklamer!på!DR1!G!det!er!TV2,!som!kører!de!der!blokke.!
Omkring!faddere!og!sådan.!Også!de!store!indsamlingsshows.!!
!
G:!Jeg!har!også!set!det!på!TV2.!I!hvert!fald!dem!med!dyrene.!De!andre!kan!jeg!ikke!rigtig!huske.!!
!
K:!Jeg!kan!huske!det!der!med!den!giraf!i!Zoologisk!have.!Det!synes!jeg!godt!nok!var!for!galt.!Jeg!læste!
også!i!Berlingerne,!at!en!læge!udtalte,!at!det!var!for!galt.!!
!
A:!Jeg!har!også!været!frivillig!Kattens!Værn!apropos!dyr.!!
!
L:!Er!der!ikke!en!tendens!til,!at!de!afskaffer!mange!af!reklamerne!og!i!stedet,!så!melder!de!sig!til!de!der!
dokumentarudsendelser?!Så!laver!man!dokumenterer!om!dyreinternater.!Det!er!på!den!måde,!at!jeg!
har!set!det!der!med!Red!Orangutangen.!De!der!fantastiske!dokumentarer!med!hende!Lone!Drøsler!
Nielsen,!der!har!været.!!
!
G:!Jeg!ved!ikke,!hvad!sådan!en!reklame!koster!i!tv.!Men!de!skulle!nok!ta!og!spare!de!penge.!Det!går!
nok!bredere!ud,!hvis!man!har!en!notits!i!avisen.!!
!
K:!Jeg!synes!også,!der!er!mange,!der!bliver!irriteret!over!reklamerne.!
!
G:!Ja!specielt!hvis!man!støtter!det!i!forvejen.!
!
I:!Måske!skulle!man!rette!blikket!mod!vores!egne!nationale!problemer!vores!egne!børn.!Nu!snakker!I!
meget!om!dyr,!men!jeg!støtter!intet!med!dyr.!Jeg!vil!hellere!støtte!barnet/mennesket!i!stedet!for!dyr.!!
!
P:!Der!er!også!nogle,!der!har!den!holdning,!at!man!hellere!vil!støtte!danskere!end!børnene!i!Afrika.!
Altså!hvorfor!er!det,!vi!ikke!hjælper!inden!for!vores!egne!grænser,!før!vi!skal!ud!og!hjælpe!i!alle!de!
andre!lande.!Vi!har!også!hjemløse!og!folk,!som!ikke!har!noget.!
!
I:!Det!er!det!jeg!mener.!Vende!blikket!mod!vores!egne!problemer,!vores!egne!børn!i!Danmark,!som!har!
store!problemer.!!
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!
G:!Dem!som!Kirkens!Korshær!tager!sig!af,!det!er!jo!typisk!også!folk!i!Danmark!med!alkoholproblemer!
eller!enlige!mødre.!Så!der!er!masser.!
!
A:!Vi!har!jo!et!utroligt!godt!velfærdssamfund!herhjemme,!som!samler!folk!op.!Og!selvfølgelig!ikke!nok,!
men!der!er!endnu!værre!andre!steder,!men!det!er!jo!en!smags!sag.!!
!
I:!Jeg!tænkte!bare,!at!hvis!man!laver!reklamespots,!så!kunne!man!jo!lave!dem!med!vores!egne!
problemer,!de!nære!problemer,!end!at!vi!altid!skal!se!på!det!her!henrivende!lille!dukkebarn!nede!fra!
Afrika.!!
!
L:!Jeg!har!Unicef,!og!jeg!har!Mødrehjælpen,!men!bort!set!fra!det,!så!har!jeg!den!omvendte!holdning!
f.eks.!For!jeg!vil!generelt!helst!støtte!dyr!og!naturen,!end!jeg!vil!støtte!mennesker.!Jeg!mener!dybest!
set,!at!vi!selv!må!finde!ud!af!det!rod,!vi!får!lavet.!Helt!ærligt...!!
!
A:!Men!der!er!nogle,!der!mener,!at!det!er!forkert!at!støtte!alt!muligt!velgørenhed.!At!man!hellere!skal!
gøre!noget!fra!politisk!hold.!F.eks.!at!støtte!demokratiet!og!kampen!for!det.!!
!
G:!Men!så!er!der!jo!også!hele!spørgsmålet!om!korruption.!Hvor!meget!kommer!egentlig!ud!til!
befolkningen?!!
!
A:!Jeg!kender!nogle,!der!arbejder!i!Unicef,!og!det!er!meget!organiseret.!Selvfølgelig!bruger!de!meget!
på!administration,!men!det!er!også!mange!lande,!hvor!de!hjælper!og!har!aktiviteter.!Så!der!kan!også!
være!mere!kontrol!med!pengene,!når!der!er!snak!om!de!store!NGOer.!!
!
Moderator:!Har!I!set!NGO!reklamer!andre!steder!end!på!tv?!
!
I:!Ja!i!dagbladene!G!f.eks.!Politiken.!Der!har!jeg!set!reklamer!for!de!store.!Unicef!måske...!
!
A:!Jeg!har!set!noget!fra!Børnefonden!ved!busstoppestedet,!tror!jeg!nok.!Og!Metro!havde!også!en!stor!
én!på!et!tidspunkt.!
!
P:!Generelt!synes!jeg,!de!fleste!er!ret!aggressive!i!deres!markedsføring.!!
!
G:!Der!er!også!meget!på!Facebook!af!den!slags.!Der!popper!de!da!jævnligt!op.!Men!jeg!kan!ikke!lige!
komme!på!nogle.!
!
L:!Jeg!tror!simpelthen,!at!jeg!har!udviklet!selektiv!syn,!når!det!kommer!til!de!der!reklamer.!Jeg!ser!dem!
simpelthen!ikke.!
!
K:!Jeg!kan!stadig!mindes!4!unger!og!en!mand,!der!havde!hver!sin!båndoptager!og!radioen!tændt.!Og!
jeg!gik!fra!værelse!til!værelse!og!slukkede,!og!når!jeg!kom!tilbage,!så!havde!de!tændt!dem!igen.!
!
Moderator:!Men!L,!du!siger!at!du!slet!ikke!ser!dem?!
!
L:!Nej!jeg!bemærker!dem!ikke.!
!
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P:!Jeg!er!også!rigtig!dårlig!til!det.!Jeg!ser!heller!ikke!reklamerne.!Kun!når!der!er!en!lille!lidende!hund!
eller!en!abe,!der!bløder.!Når!der!virkelig!er!noget,!der!gør!ondt.!!
!
A:!Det!er!sjovt,!for!jeg!har!nemlig!selektiv!hørelse!i!forhold!til,!når!reklamer!vil!fortælle!mig!noget,!
mens!at!hvis!det!er!Læger!uden!grænser,!hvor!man!ser!noget!med!en!jeep,!så!begynder!jeg!straks!at!
tænke,!nåh!det!er!lidt!et!naturprogram!det!her,!selvom!jeg!så!opdager,!at!det!en!reklame.!Men!jeg!
føler!ikke,!at!de!vil!sælge!mig!noget,!andet!end!jeg!kan!købe!noget!til!dem.!!
!
G:!Der!er!mange!indslag!i!TVGavisen,!som!godt!kan!gøre!opmærksomhed!på!forskellige!kriser!i!
forskellige!lande.!Hvem!hjælper!egentlig!der?!I!Nord!Nigeria!blev!der!bortført!200!piger!fra!en!landsby,!
men!militæret!ville!ikke!rykke!ud,!selvom!man!mente,!at!det!kunne!de!sagtens!klare.!Og!så!tænker!man!
uvilkårligt,!er!det!ikke!et!land!vi!støtter!med!et!eller!andet.!Skal!vi!støtte!nogle!lande,!der!betragter!
menneskeliv!som!legoklodser,!som!man!bare!kan!flytte!på?!
!
L:!Jeg!tror!det!er!den!evindelige!afvejning,!for!det!skal!vi!jo!ikke,!men!på!den!anden!side,!så!skal!vi!jo,!
hvis!vi!kan!hjælpe!dem!lidt!i!den!rigtige!retning.!Det!er!svært.!
!
P:!Lige!præcis!i!sådan!nogle!lande,!kan!der!jo!godt!være!fare!for,!at!pengene!går!til!de!forkerte.!!
!
I:!Så!er!der!selvfølgelig!biografreklamer.!Plan!tror!jeg,!jeg!har!set!der!og!Børnefonden.!!
!
P:!Børnefonden!har!i!hvert!fald!kørt!meget!på!et!tidspunkt.!Men!nu!er!det!Plan!fadder,!der!kører.!
!
G:!I!gamle!dage!hang!der!sedler!nede!i!Irma,!hvor!man!kunne!rive!en!slip!af!og!melde!sig!ind!i!
Børnefonden.!
!
Moderator:!I!forhold!til!nogle!af!de!NGOer!I!støtter!eller!har!støttet,!kan!I!så!huske,!hvordan!i!blev!
meldt!ind?!
!
P:!Jeg!er!selv!gået!ind!på!Kræftens!bekæmpelse!og!Aidsfondets!hjemmeside!og!meldt!mig!ind.!Det!
havde!ikke!noget!at!gøre!med!en!reklame,!jeg!havde!set.!!
!
K:!Jeg!tror!jeg!meldte!mig!ind!engang,!der!var!lotteri.!Så!var!der!en!eller!andet!slip.!!
!
L:!Jeg!tror,!jeg!har!sagt!ja!til!et!par!af!de!der!opkald.!I!hvert!fald!fra!Unicef!og!Mødrehjælpen.!
!
I:!det!må!de!ikke!mere!vel?!
!
G:!Det!gør!de!altså.!!
!
L:!Men!det!er!okay,!jeg!har!også!sagt!nej.!Red!Orangutangen!opsøgte!jeg!selv.!!
!
Moderator:!I!forhold!til!de!opkald!du!modtog,!hvad!fik!dig!så!til!at!sige!ja?!
!
L:!At!jeg!synes,!det!var!et!godt!formål.!Altså!der!er!mand,!der!har!ringet,!og!gerne!vil!sælge!en!sag,!og!
jeg!kan!da!godt!forstå,!at!de!gør!det,!men!jeg!synes,!jeg!er!ret!god!til!at!sige!nej!til!dem.!!
!
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A:!Jeg!blev!medlem!af!Green!Peace,!fordi!de!ringede!til!mig.!Og!Amnesty!dem!mødte!jeg!på!
Købmagergade,!og!meldte!mig!ind.!Jeg!har!også!meldt!mig!ind!i!Røde!kors,!når!der!har!været!
landsindsamlinger,!og!de!har!efterladt!en!brochure!gennem!brevsprækken.!Og!Kattens!Værn!blev!jeg!
medlem!af,!før!jeg!overhovedet!fik!dyr.!Og!det!var!pga.!min!faster,!som!overbeviste!mig!om,!at!det!var!
en!god!ide.!Og!WSPA!det!var!første!gang!jeg!blev!påvirket!af!noget!jeg!så!i!fjernsynet!eller!biografen.!!
!
I:!Jeg!var!frivillig!i!Amnesty!International!tilbage!i!70'erne,!og!så!var!der!en!lang!periode,!hvor!jeg!var!
passiv!og!ude!af!det.!Men!da!de!havde!fundet!mig!i!arkivet,!så!blev!jeg!ringet!op!i!midt!00'erne!af!en!
meget!sympatisk!ung!mand,!kunne!man!høre!på!stemmen.!Og!han!pressede!mig!så!til!at!donere!igen.!!
!
P:!Med!manuskiftet!foran!sig!(alle!smågriner).!!
!
I:!Og!Børnefonden,!det!har!været!i!forbindelse!med!en!featureuge,!vi!har!haft!på!skolen,!hvor!jeg!var!
lærer,!hvor!vi!arbejdede!med!børn!i!andre!lande.!Hvor!jeg!synes,!at!jeg!skulle!støtte!de!her!børn.!Vi!var!
en!familie,!der!havde!råd!til!det.!Mens!jeg!arbejdede.!!
!
Moderator:!Du!sagde,!at!du!følte!dig!presset!til!at!melde!dig!ind!i!Amnesty?!!
!
I:!Ja,!men!han!havde!en!anden!tilgang!til!det!end!hende,!der!ringede!fra!Børnefonden,!da!jeg!meddelte,!
at!nu!ville!jeg!ikke!være!fadder!mere!for!de!her!børn,!jeg!havde.!Hun!pressede!meget!mere!på!en!
mindre!sympatisk!måde,!end!han!åbenbart!har!gjort.!Hun!var!virkelig!grænseoverskridende.!Jeg!kan!
huske,!at!jeg!bare!blev!så!vred.!Jeg!kommer!ikke!til!at!give!til!Børnefonden!igen,!også!fordi!jeg!er!blevet!
bevidst!om,!at!i!stedet!for!at!støtte!et!barn,!så!vil!jeg!hellere!give!til!hele!landsbyen!ligesom!du!sagde!L.!
Gennem!mikrolån!f.eks.!Hvor!flere!børn!kan!få!glæde!af!mine!penge.!!
!
G:!Der!var!også!for!en!del!år!siden!en!masse!rod!i!Børnefonden.!Der!var!jeg!på!nippet!til!at!melde!mig!
ud,!men!så!tænkte!jeg!stadigvæk!på!den,!jeg!støttede.!så!jeg!blev!der.!Men!de!forsøgte!også!at!få!mig!
til!at!overveje!at!tage!et!nyt!sponsorbarn.!Vi!skrev!sammen!over!mail.!Men!jeg!ville!ikke!have!noget!
nyt.!Så!skrev!de!bare,!at!jeg!jo!kunne!vende!tilbage!til!dem,!hvis!jeg!fik!lyst.!Så!det!accepterede!de.!!
!
A:!Jeg!kender!en!familie,!hvor!pigen!i!familien!blev!fadder,!og!så!var!hun!det!kun!et!år.!Jeg!synes,!det!er!
sådan!lidt!forkert!at!starte!på!sådan!noget,!og!så!slutte!det!igen!så!hurtigt.!Hvis!man!støtter!et!bestemt!
barn!over!mange!år,!så!bliver!det!jo!lige!pludselig!også!meget!personligt.!Det!synes!jeg!ikke!gør!noget.!!
!
I:!Det!der!undrer!mig!er,!at!jeg!fik!de!her!tegninger!og!breve!fra!den!her,!unge!mand!fra!Mali,!jeg!
støttede,!og!han!skrev!de!mest!ubehjælpsomme!breve.!Tegningen!var!en!tændstikmand.!Så!jeg!skrev!
til!Børnefonden,!og!spurgte!om!det!kunne!være!rigtigt,!at!han!gennem!de!13G14!år,!jeg!havde!støttet!
ham,!ikke!var!blevet!bedre!til!at!læse!og!skrive.!De!skrev!tilbage,!at!børnene!har!nogle!andre!kreative!
kvaliteter!end!danske!børn!har!(alle!griner).!Den!kunne!jeg!godt!regne!ud.!!
!
L:!Jeg!forestiller!mig!sådan!en!eller!anden!produktionsvirksomhed,!hvor!de!mindste!børn!sidder!og!
masseproducerer!til!alle!byens!andre!børn!(alle!griner).!
!
Moderator:!Men!det!var!ikke!der,!du!valgte!at!stoppe!din!donation?!
!
I:!Nej,!det!var!pga.!vores!økonomi.!Vi!ville!i!princippet!stadig!have!råd!til!det,!men!nu!synes!jeg!nok!var!
nok.!!
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!
Moderator:!Er!der!nogle!af!de!NGOer,!vi!har!været!inde!på,!som!I!føler!et!særligt!bånd!til?!
!
I:!Dansk!Flygtninge!hjælp,!men!det!er!så!fordi,!jeg!er!frivillig!der.!Jeg!laver!lektiehjælp.!Jeg!donerer!ikke!
til!dem.!!
!
G:!Måske!Spedalskhedsmissionen!G!dem!har!jeg!i!hvert!fald!forhøjet!mit!bidrag!til.!De!har!også!
henvendt!sig!på!mail!flere!gange.!De!andre!er!jeg!ikke!så!tilbøjelig!til!at!forhøje!mit!bidrag!til.!!
!
Moderator:!I!forhold!til!de!NGOer,!I!vælger!at!støtte,!søger!I!så!information!omkring,!hvordan!de!
forvalter!deres!penge?!!
!
P:!Jeg!undersøger!ikke!noget.!Jeg!stoler!på!den.!!
!
I:!Pressen!hiver!jo!nogle!gange!fat!i!nogle!af!dem,!og!siger!der!er!rod!i!papirerne,!og!så!bliver!man!da!en!
smule!forarget.!Men!jeg!har!aldrig!selv!gået!ind!på!deres!hjemmeside!for!at!tjekke!deres!budget.!Hvis!
man!kan!det.!
!
P:!Jeg!tror!måske!bare,!jeg!er!sådan!lidt!autoritetstro!på!den!måde,!at!jeg!tænker,!at!hvis!der!er!noget!
at!komme!efter,!så!er!der!nok!nogle!andre,!der!finder!det!end!lige!mig.!!
!
L:!Mange!af!de!NGOer!vi!har!haft!oppe!og!vende!er!jo!store!organisationer,!så!der!tænker!man!jo,!at!de!
bør!have!tingene!i!orden.!Det!må!de!kunne!administrere.!Men!så!er!der!nok!nogle,!der!laver!en!fejl!en!
gang!imellem.!Sådan!vil!det!jo!altid!være.!
!
A:!Jeg!har!været!inde!på!nogle!af!hjemmesiderne!i!forbindelse!med!jobsøgning,!og!der!synes!jeg!man!
fornemmer,!hvor!store!de!er,!og!hjemmesiderne!kan!godt!virke!ret!uoverskuelige.!!
!
G:!Jeg!er!inde!på!hjemmesiderne!og!kigge!en!gang!imellem,!men!det!er!mest!i!forbindelse!med,!at!jeg!
får!nyhedsbreve.!!
!
Første&reklamefilm&bliver&vist:&
!
Moderator:!Hvem!var!afsender!på!den!her!reklamefilm?!
!
I!kor:!SOS!børnebyerne!!
!
A:!Børnefonden!ik?!Eller!er!det!mig,!der!tager!fejl?!
!
I:!Det!er!SOS!Børnebyerne.!!
!
A:!Okay,!der!kan!man!bare!se.!
!
P:!Det!er!også!kun!fordi!vi!sad!her,!at!jeg!lægger!mærke!til!det.!Havde!jeg!bare!været!derhjemme,!
havde!jeg!ikke!lagt!mærke!til!det.!!
!
A:!Jeg!så!SOS,!men!det!forbandt!jeg!med!Børnefonden.!!
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!
Moderator:!Kan!I!huske,!at!I!har!set!den!her!film!før?!
!
K:!Ja!mange!gange.!!
!
I:!Jeg!har!aldrig!set!den!før.!!
!
A:!Jeg!bliver!i!tvivl,!når!de!siger!"nu!har!en!mor"!G!det!mig,!eller!er!det!hende,!der!sidder!der?!
!
I:!Ja!på!tre!år!bliver!han!et!lykkeligt!barn.!Hvor!kommer!moren!fra,!når!han!var!forældreløs?!
!
G:!Det!er!en!plejemor.!Det!er!det,!de!165!kr.!skal!gå!til.!Til!at!købe!en!mor!(der!smågrines)!
!
Moderator:!Hvad!mener!i,!filmen!overordnet!set!handlede!om?!!
!
A:!Om!Leon.!!
!
I:!Et!forældreløst!barn...!
!
G:!De!slår!jo!på!moderfølelsen.!!
!
P:!Det!handler!om,!hvad!der!for!os!er!sådan!et!lille!beløb,!kan!ændre!et!liv!for!dem.!!
!
I:!Og!så!selvfølgelig!den!fattigdom,!manglende!mulighed!for!uddannelse!og!et!værdigt!liv!i!den!
Centralafrikanske!republik.!
!
A:!Jeg!så!slet!ikke!nogen!skole?!
!
K:!Jo!han!gik!til!skole!med!sin!skoletaske.!Og!så!var!der!også!et!klassebillede.!!
!
A:!Det!er!da!meget!pussigt,!hvad!man!ser!og!ikke!ser.!!
!
Moderator:!Fremkalder!den!her!film!nogen!følelser!i!jer?!
!
P:!Jeg!tænker,!at!den!var!fantastisk!flot!lavet!filmisk.!!
!
K:!Jeg!har!set!den!så!mange!gange!i!den!sidste!tid,!så!den!vækker!ikke!rigtig!nogen!følelser!i!mig.!!
&
L:!Den!er!bare!meget!lidt!informativ.!Den!taler!kun!til!følelserne.!Det!tror!jeg!måske,!jeg!er!blevet!lidt!
for!gammel!til!at!falde!for.!!
!
A:!Den!vækker!hverken!følelser!eller!var!særlig!informativ.!Jeg!synes!bare,!den!var!meget!billedlig!flot.!
Enorm!reklameagtig.!Flotte!kontraster.!Flot!fotograferet.!Så!måske!er!der!nogle,!der!er!blevet!betalt!
godt!for!at!lave!den.!!
!
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P:!Jeg!synes,!den!appellerer!til!følelserne!i!starten,!men!i!det!øjeblik!speakeren!starten!og!siger!noget!
med!"i!dag!er!det!4!år!siden...",!så!begynder!det!at!blive!overdrevet!synes!jeg.!Så!er!det,!man!mister!
det!igen.!Det!lyder!lidt!utopisk.!
!
G:!Det!er!børn,!der!fortæller.!!
!
P:!Ja!i!starten,!men!så!bliver!det!en!voksen.!!
!
I:!Den!går!lige!i!hjertet.!Mest!i!starten.!!
!
G:!Meget!få!af!de!reklamer!er!særlig!informative.!!
!
A:!Jeg!forestiller!mig!en!dreng,!der!sidder!foran!en!mikrofon.!!
!
L:!Det!er!sådan!en!klassisk!romanfortælling.!Det!går!fra!den!rene!elendighed!og!bare!med!lidt!hjælp,!så!
kan!de!leve!lykkeligt!til!deres!dages!ende!(sagt!med!ironi!i!stemmen)!
!
G:!Ja!det!virker!for!friseret!og!urealistisk.!Det!er!ikke!en!journalist,!der!har!været!i!marken!og!
dokumenteret,!sådan!lever!de,!sådan!er!forholdene.!Den!første!gang!jeg!så!den,!var!ikke!så!længe!
efter,!at!jeg!havde!opsagt!Børnefonden.!Så!jeg!overvejede,!om!jeg!skulle!støtte!dem.!Der!var!både!
mulighed!for!at!støtte!et!enkelt!barn!og!så!den!samlede!organisation.!Jeg!valgte!så!at!sige,!jeg!synes,!
jeg!støtter!nok,!med!det!jeg!har,!så!der!må!nogle!andre!til.!!
!
Moderator:!I!forhold!til!de!lyde,!der!bliver!brugt,!kan!I!huske,!hvad!det!var?!
!
L:!Ja!en!mundharmonika!(efterligner!den)!
!
I:!Jeg!kan!slet!ikke!huske,!at!der!var!musik.!!
!
G:!Jeg!lægger!mest!mærke!til!billederne,!men!lyden!er!jo!også!væsentlig!for!forståelsen.!!
!
Moderator:!Kan!I!huske!noget!af!det,!der!blev!sagt?!
!
L:!Han!hed!Leon,!var!11!år.!!
!
I:!Han!havde!mistet!sine!forældre,!og!skulle!tage!sig!af!sine!søskende!G!han!blev!lige!pludselig!den!
voksne.!Og!så!var!de!ved!at!dø!G!alle!sammen.!!
!
G:!Og!så!kom!SOS!børnebyerne!og!redede!dem.!!
!
I:!Nu!var!de!rigtig!glade!alle!sammen.!!
!
L:!Jeg!synes!egentlig!generelt,!den!er!ret!plat!den!del.!Jeg!synes,!det!er!lidt!spild,!for!du!kan!godt!se,!at!
det!er!super!flot!filmet!og!klippet.!Selve!indholdet!i!reklamen!er!bare!som!P!sagde!for!overdrevet.!!
!
G:!Den!minder!mig!om!de!programmer,!hvor!folk!er!ude!og!se!på!huse.!De!folk,!der!er!med!der,!de!er!
købt!ind!som!statister.!Mine!tanker!kommer!over!på!det!samme!med!den!her!reklamefilm.!Det!virker!
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meget!instrueret.!Så!man!glemmer!helt,!hvad!det!er!for!et!land,!vi!er!i.!Og!hvad!kender!man!selv!til!
landet.!Det!virker!opstillet.!Det!kan!godt!være,!man!bliver!nødt!til!at!lave!det!sådan.!
!
Moderator:!Hvilke!informationer!fik!I!om!SOS!Børnebyerne!gennem!reklamen?!
!
L:!Ikke!nogen.!Der!stod!sikkert!et!telefonnummer!eller!lignende.!!
!
A:!Var!der!ikke!et!link?!
!
I:!Der!var!et!blåt!bånd!henover,!hvor!der!stod!støt!med!165!kr.!!
!
G:!Det!var!ligesom!om,!at!barnet!ikke!passede!med!de!omgivelser.!Han!var!for!velnæret.!!
!
I:!Ej!der!var!et!sted,!hvor!de!var!meget!tynde.!Mens!ellers!der!var!ingen!information!om!
organisationen.!!
&
A:!Jo!jeg!ved,!at!de!så!laver!noget!i!det!land!i!Afrika.!
!
G:!Jeg!har!læst!på!hjemmesiden,!at!de!arbejder!med!de!her!byer.!
!
L:!Ja,!men!der!har!du!været!på!hjemmesiden.!!
!
G:!Reklamen!kan!jo!godt!virke,!som!en!appetitvækker!til!at!gå!ind!på!hjemmesiden.!Jeg!så!reklamen,!og!
så!gik!jeg!ind!på!hjemmesiden,!og!det!var!der!jeg!fandt!ud!af,!at!man!ikke!behøver!støtte!et!konkret!
barn,!man!kunne!godt!donere!et!andet!beløb,!som!så!gik!til!fællesskabet!i!en!børneby.!
!
A:!Der!var!engang!i!Børnefonden!reklamen,!hvor!de!gjorde!meget!ud!af!G!der!var!en!hel!klasse,!der!
råbte!"bornefonden".!De!talte!til!os,!for!det!var!jo!på!dansk,!de!sagde!det.!!
!
I:!Men!det!er!jo!en!anden!NGO.!Det!vi!snakker!om!nu!er!SOS!Børnebyerne.!
!
A:!Se!jeg!blander!dem!sammen!!Ej!hvor!er!det!fusket.!!
!
I:!Du!er!én!af!dem,!der!kunne!donere!til!begge!to.!
!
A:!Ja,!men!jeg!donerer!ikke!til!nogle!af!dem.!
!
Moderator:!Hvilke!værdier,!føler!I,!kommer!til!udtryk!gennem!reklamen?!
!
A:!Fattigdom.!Manglende!muligheder.!
!
L:!Man!prøver!at!appellerer!til!vores!ansvarsfølelse.!Dårlige!samvittighed.!!
!
G:!Empati.!
!
Moderator:!Hvad!er!jeres!opfattelse!af!SOS!Børnebyerne,!efter!at!have!set!den!her!film?!!
!
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I:!Den!har!ikke!ændret!sig.!
!
P:!Jeg!tror!generelt!vil!folk!nok!tænke,!er!det!nu!dem!eller!de!andre!eller!nogen!tredje.!Man!kan!ikke!
rigtig!se!forskel!på!dem.!Budskabet!er!det!samme.!Der!er!ikke!noget!med,!hvorfor!skal!vi!vælge!SOS!
Børnebyerne!frem!for!Plan!fadder!eller!Børnefonden.!Den!er!der!ikke.!!
!
I:!SOS!Børnebyerne!er!billigere!lagde!jeg!mærke!til.!Børnefonden!er!225!kr.!!
!
A:!Det!er!jo!meget!smart!!!
!
P:!Men!de!har!f.eks.!ikke!skrevet,!at!de!er!de!billigste!inde!for!området.!!
!
G:!Vi!får!reelt!ikke!at!vide,!hvad!pengene!bliver!brugt!til.!!
!
K:!Jo!!Det!bliver!jo!brugt!til,!at!børnene!bliver!passet.!Det!sagde!billederne.!!
!
P:!Ja!en!skolegang,!en!familie,!mad...!
!
G:!Men!det!er!vel!ikke!alle,!der!får!en!ny!mor?!
!
P:!Jo!det!sagde!de.!!
!
I:!Ja!et!helt!nyt!liv.!!
!
L:!Det!viser!jo!bare,!at!man!skal!gøre,!som!G!gør.!Hvis!man!er!i!tvivl,!så!skal!man!gå!ind!på!hjemmesiden!
og!tjekke!det.!!
!
Moderator:!Et!sidste!spørgsmål!til!den!her!film.!Kunne!I!finde!på!at!give!penge!til!SOS!Børnebyerne!på!
baggrund!af!den!her!film?!
!
I!kor!:!Nej!!!
!
I:!Selvom!vi!er!målgruppen.!!
!
G:!Som!sagt!har!jeg!været!på!nippet!til!at!ville!støtte.!!
!
Anden&reklamefilm&bliver&vist:&
!
P:!Den!rammer!lige!i!øjet!!
!
A:!Den!rammer!mig!fuldstændig,!men!alligevel!gjorde!jeg!ikke!noget.!
!
I:!Det!er!jo!den!ironiske!tilgang,!ik?!
!
A:!Det!handler!jo!om!prioritering.!!
!
P:!Jeg!kan!godt!huske,!at!jeg!har!set!den!flere!gange.!!
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!
K:!Den!har!jeg!godt!nok!ikke!set!før.!
!
Moderator:!Hvem!var!den!fra?!
!
I!kor:!Læger!uden!grænser!
!
I:!MSF.!Det!er!jo!det!franske.!!
!
P:!Det!er!jo!en!fransk!organisation.!!
!
I:!Nej,!jeg!har!ikke!set!den!før.!!
!
A:!Der!er!flere!af!dem!med!det!samme!tema.!
!
I:!Altså!ironien?!
!
A:!Ja.!
!
P:!Jeg!kan!aldrig!huske,!hvor!jeg!har!set!det!henne.!Men!jeg!går!ud!fra,!at!det!er!på!fjernsynet.!Og!lige!
så!snart!jeg!bare!så!hende!der!kvinder,!tænkte!jeg,!nåh!ja!den!er!god.!!
!
A:!Men!det!er!lidt!underligt,!at!hun!sidder!og!snakker!dansk!til!en!unge,!der!bare!sidder!og!måber.!
!
Moderator:!Kan!I!beskrive!handlingen?!
!
P:!Den!handler!jo!om,!at!hun!sidder!og!snakker!dansk!til!et!afrikansk!sygt!barn,!og!prøver!at!hjælpe!
ham,!fordi!hun!er!læge.!Så!sidder!hun!og!fortæller!om!en!veninde,!som!gerne!ville!have!givet!penge,!
men!hun!fik!det!ikke!lige!gjort,!og!så!går!de!jo!ind!og!appellerer!til!99,9%!af!alle!mennesker!i!en!eller!
anden!grad.!Måske!ikke!lige!præcis!omkring!den!organisation,!men!velgørende!organisationer!
generelt.!Folk!har!som!oftest!de!bedste!hensigter,!og!de!vil!gerne!hjælpe,!men!de!får!bare!ikke!lige!
taget!sig!sammen!til!at!gøre!det.!!
!
I:!Siger!hun!ikke!også!selv,!at!hun!gerne!vil!hjælpe?!Eller!er!det!kun!veninden?!
!
P:!Kun!veninden.!Hun!sidder!jo!og!stikker!i!vores!alle!sammens!dårlige!samvittighed.!!
!
A:!Og!så!kommer!speakerren!ind:!gode!intentioner!redder!ikke!liv.!
!
G:!Men!kan!folk!forstå!den!ironi,!der!ligger!i!den?!
!
A:!Jeg!er!sådan!én,!hvor!man!skal!stikke!fingeren!op,!når!man!er!ironisk,!for!jeg!forstår!ikke!alle!former!
for!ironi,!men!den!der!er!så!tyk,!at!den!går!lige!ind.!
!
I:!Men!den!får!mig!ikke!til!at!melde!mig!ind!igen!og!give!fast!165!kr.!om!måneden.!Det!er!nok!fordi,!jeg!
er!færdig!med!at!give.!!
!
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A:!Hvis!jeg!havde!penge,!er!det!lige!præcis!sådan!en!form!for!reklame,!som!kunne!få!mig!til!at!støtte.!
Kampagnen!tiltaler!mig.!Det!er!måske!lige!så!god!en!organisation,!som!alle!de!andre,!men!kampagnen!
fanger!mig.!Jeg!tror!på,!at!det!er!organisationen,!der!har!en!form!for!humor.!Jeg!kender!selvfølgelig!
også!mange!læger.!Så!snart!jeg!har!nogle!penge,!så!finder!jeg!noget!at!støtte.!Det!gælder!nok!mere!
kvinder!end!mænd.!Hvor!er!mændene!egentlig!henne?!
!
Moderator:!Lagde!I!mærke!til,!hvad!den!hvide!kvinde!havde!på?!
!
P:!En!hvid!kittel.&&
!
A:!Ja!men!hun!var!nærmest!sygeplejerskeGagtig.!På!den!måde!hun!sad!og!lyttede!til!hjertet.!Og!så!
havde!hun!også!et!kors.!Men!det!var!Røde!kors.!Det!er!jo!typisk!dem,!der!også!kommer!ud.!Selvom!hun!
var!fra!Læger!uden!grænser,!så!havde!hun!sådan!et!rødt!kryds!på.!!
!
I:!Det!hele!er!meget!sort/hvidt!synes!jeg.!Der!var!ikke!meget!mimik.!
!
A:!Jeg!følte,!at!hun!bad!barnet!om!tilgivelse.!!
!
P:!I!virkeligheden!var!hun!måske!også!lidt!ubehøvlet!over!for!den!her!sorte!familie.!Hun!sidder!bare!der!
og!snakker!dansk.!Hvis!man!selv!sad!over!for!en!læge!med!ens!syge!barn,!og!de!så!bare!snakkede!et!
andet!sprog!til!en,!så!ville!det!jo!ikke!være!spor!sjovt.!
!
K:!Men!det!ville!jo!aldrig!forekomme!i!virkeligheden.!!
!
P:!Nej!nej!det!er!også!det,!jeg!mener.!!
!
L:!Det!der!virker!med!den!der!reklame,!det!er!at!den!er!så!underspillet!på!alle!mulige!måder.!Både!at!
hun!er!det!og!også!selve!billedet!G!det!er!jo!næsten!statisk.!Men!pointen!er!soleklar!!!
!
P:!Ja,!man!bliver!ikke!distraheret!af,!at!der!foregår!alt!muligt!rent!filmisk.!Den!er!meget!alvorlig,!men!
ikke!direkte!deprimerende,!men!den!sætter!da!klart!en!stemning.!!
!
A:!Nej,!der!er!ligesom!kun!én!scene!der!ikke!rigtigt!skifter,!hverken!stemning!eller!humør.!
&
P:!Den!forrige!film!klippede!meget!rundt,!så!der!kommer!man!lidt!til!at!glemme,!hvad!den!egentlig!
handler!om.!Budskabet!bliver!væk.!
!
G:!Fokus!på!dårlig!samvittighed.!!
!
Moderator:!Vækker!den!andre!følelser!end!dårlig!samvittighed?!
!
L:!Sympati.!
!
G:!Empati.!Der!er!en!grund!til,!at!der!er!forstenede!ansigter.!Vi!er!jo!i!et!brandpunkt!i!verden,!det!er!
derfor!lægerne!er!derude.!Så!de!er!jo!traumatiserede!i!forvejen.!!
!
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P:!Man!forestiller!sig,!at!hvis!hun!rejste!sig!op!og!gik,!så!ville!hun!komme!ud!af!et!telt!i!en!eller!anden!
lejr.!!
!
G:!Ja!ligesom!med!tvGserien!'Sommer',!der!var!da!en!af!sønnerne,!der!var!læge.!!
!
P:!Ja,!det!er!rigtigt.!!
!
L:!På!en!eller!anden!måde!giver!den!også!et!indtryk!af!hendes!magtesløshed.!Der!er!ikke!så!meget,!hun!
kan!gøre,!når!hun!ikke!har!midlerne!til!det.!!
!
A:!Man!identificerer!sig!også!med!hendes!stres,!og!den!stres!man!selv!kan!opleve!i!ens!arbejdsliv.!Så!
det!handler!ikke!kun!om,!at!det!er!synd!for!dem,!man!identificerer!sig!også!med!den!person,!der!er!
dernede!og!arbejde.!!
!
G:!Den!viser!bare!for!lidt!i!forhold!til,!hvad!det!er!for!et!brandpunkt,!de!arbejder!i.!!
!
P:!Hun!signalerer!ligesom!'gør!dog!noget'.!for!jeg!sidder!bare!her,!og!kan!ikke!gøre!ret!meget!mere,!
fordi!vi!mangler!penge.!Jeg!gør!det!så!godt!jeg!kan,!men!jeg!kan!ikke!trylle.!!
!
L:!Jeg!springer!ikke!hen!for!at!støtte!dem!bare!pga.!den!her!reklame.!Men!de!får!sig!jo!placeret!på!den!
der!usynlige!prioriteringsliste.!Mere!end!SOS!Børnebyerne!gjorde.!!
!
G:!Hvis!jeg!ser!noget!i!tvGavisen,!om!at!lægerne!i!et!specifikt!land!har!brug!for!hjælp,!og!så!ser!den!her!
reklame,!så!kunne!jeg!godt!finde!på!at!støtte!dem.!!
!
A:!Det!gode!ved!den!her!reklame,!synes!jeg!også!er,!at!den!ikke!fordummer!folk.!Jeg!synes!den!
appellerer!til!min!intelligens!på!en!eller!anden!måde.!Og!så!underholder!den!mig!samtidig.!Jeg!synes!
SOS!Børnebyerne!med!deres!reklame!taler!lidt!ned!til!folk.!!
!
L:!Ja!det!er!egentlig!rigtigt,!men!hvorfor!egentlig,!for!det!gjorde!den!vel!ikke?!
!
P:!Det!er!måske!fordi,!vi!har!set!den!type!reklame!så!mange!gange.!Så!vi!gider!faktisk!ikke!have!det!ind!
med!syvtommer!søm!en!gang!til.!Læger!uden!grænsers!reklame!er!lidt!fræk!og!provokerende!G!det!er!
nyt,!det!har!man!ikke!set!før.!!
!
L:!Den!bad!heller!ikke!om!et!bestemt!beløb.!!
!
Moderator:!Lagde!I!mærke!til!de!lyde,!der!blev!brugt?!
!
A:!Hende!der!talte!G!det!lød!dæmpet,!som!om!hun!rent!faktisk!sad!i!et!telt.!!
!
K:!Jeg!havde!svært!ved!at!høre!det.!!
!
A:!Der!var!ikke!noget!musik!eller!noget.!Det!mindede!mig!lidt!om!en!dokumentarfilm,!hvor!man!filmer!
og!optager,!hvad!der!sker!lige!her!og!nu.!Hvis!der!har!været!musik,!må!det!virkelig!have!været!stille.!!
!
I:!Ja!det!var!ikke!noget!unødig!støj.!!
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!
Moderator:!Føler!I,!at!Læger!uden!grænsers!værdier!kom!til!udtryk!i!reklamen?&!
!
K:!Ja!det!synes!jeg!jo!nok.!De!er!jo!læger.!De!har!ikke!nok!redskaber.!Ikke!nok!plads.!
!
I:!Ja,!men!de!tager!stadig!ud!og!de!kæmper,!og!de!hjælper.!Jeg!har!indtryk!af,!at!de!læger!ikke!får!
nogen!særlig!god!løn.!!
!
A:!De!får!oplevelsen.!Jeg!kender!én,!der!tager!jævnligt!ud!for!dem.!!
!
K:!De!må!vel!stadig!få!nogle!penge.!!
!
P:!Ja,!men!man!tager!ikke!derned!for!pengenes!skyld.!Man!gør!det!ikke!for!at!blive!rig.!!
!
L:!Man!risikerer!også!at!komme!hjem!med!varige!mén.!!
!
Moderator:!Kunne!I!finde!på!at!give!penge!til!Læger!uden!grænser!på!baggrund!af!den!her!film?!
!
L:!Ja.!Men!ikke!fast.!
!
P:!Ja!den!kunne!godt!få!mig!til!det.!
!
I:!Det!vil!jeg!også!sige.!!
!
K:!Ej,!det!tror!jeg!ikke.!
!
G:!Hvis!jeg!ikke!allerede!støttede!nogle!andre,!så!ville!jeg!nok!have!gjort!det,!ja.!Jeg!tænker!tit!på,!om!
jeg!kan!støtte!nogle,!der!er!bedre,!end!dem!jeg!allerede!støtter.!!
!
Den&tredje&reklamefilm&bliver&vist:&
!
P:!Det!var!en!frygtelig!stemme.!Den!der!speaker!havde.!!
!
A:!Nåh!det!synes!jeg!ikke.!Det!var!et!Sinead!O'Connor!nummer.!Det!giver!mig!gåsehud.!'Don't!give!up'.!
Det!er!bare!sådan!G!hold!kæft!de!kæmper!mand!!Og!så!'det!er!ikke!for!børn'!
!
P:!Jeg!synes!faktisk,!det!er!et!meget!godt!motto!eller!udsagn,!de!kommer!med!der.!'Det!er!ikke!for!
børn'.!!
!
A:!Jeg!kan!i!hvert!fald!ikke!forestille!mig!min!søn!gå!11!km!efter!vand!hver!dag.!!
!
P:!Personligt!synes!jeg!igen,!at!man!har!set!den!type!reklamefilm!alt!for!meget,!den!er!meget!dyster.!
Børnefonden!har!også!reklameret!rigtig!meget!på!det!sidste.!Så!bliver!jeg!bare!lidt!irriteret!over!det!til!
sidst.!Men!jeg!kan!bedre!lide!den!her,!end!jeg!kunne!lide!SOS!Børnebyernes.!Den!er!kortere,!og!
budskabet!er!mere!klart!og!tydeligt.!Den!var!på!en!eller!anden!måde!heller!ikke!ligeså!lidende,!selvom!
børnene!selvfølgelig!led!hele!reklamen!igennem.!Jeg!ved!godt,!at!den!der!sang!var!der!G!den!kan!jo!så!
diskuteres.!!
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!
Moderator:!Hvem!var!reklamen!fra?!
!
A:!Børnefonden!–!ikke!at!forveksle!med!SOS!børnebyerne!(griner!lidt)!
!
P:!Ej,!der!kan!også!være!svært,!at!huske!men!jo,!Børnefonden.!!
!
Moderator:!Kan!I!forklare,!hvad!reklamen!handlede!om?!
!
I:!Den!handlede!om!nogle!børn!i!Afrika,!der!har!det!dårligt.!!
!
A:!Ja!som!arbejder,!som!om!de!er!voksne.!!
!
I:!Og!så!handler!den!vel!også!om,!at!man!kan!hjælpe!børnene.!Eller!i!hvert!fald!at!Børnefonden!kan!
hjælpe!de!her!børn.!!
!
Moderator:!Kan!I!huske,!at!I!har!set!den!før?!
!
A:!Ja,!jeg!har!i!hvert!fald!lige!støttet!Børnefonden!med!25!kr.!over!mobilen.!For!tre!dage!siden.!Jeg!tror,!
det!var!den.!Men!der!stod!jo!215!kr.,!og!man!skulle!ringe!til!dem,!men!jeg!mener!også,!de!har!lavet!en!
anden,!hvor!man!kunne!støtte!over!sms.!For!mig!hørte!jeg!musikken,!det!gjorde!jeg!ikke!med!de!to!
andre.!Teksten!i!nummeret!gik!lige!ind.!!
!
I:!Den!appellerer!igen!til!mine!følelser.!De!her!børn,!der!lider!og!har!det!forfærdeligt.!Og!sulter.!Men!de!
ser!jo!faktisk!ikke!særligt!sultne!ud,!dem!de!har!valgt!her.!Hvilket!egentligt!er!underligt.!
!
A:!Men!vi!får!ikke!at!vide,!hvad!pengene!går!til.!!
!
L:!Jeg!synes!den!var!mere!sympatisk.!Jeg!tror!det!hænger!sammen!med,!at!de!ikke!har!prøvet!at!
fremtvinge!den!der!lidelse.!Vi!kan!sgu!godt!regne!ud,!at!unger,!der!skal!arbejde!på!den!måde!der,!de!
har!ikke!samme!barndom,!som!vores!børn!har!haft.!
!
I:!Det!er!rigtigt.!Der!er!ikke!død!og!smerte!og!tab!af!forældre.!!
!
L:!Så!de!taler!ikke!ned!til!en.!!
!
G:!Børnefonden!går!jo!ind!og!støtter!familier,!der!hvor!de!er!med!uddannelse!til!børnene!osv.,!det!ser!
man!jo!ikke!her.!!
!
A:!Når!den!kun!er!30!sekunder,!forsvinder!den!jo!også!let!i!mængden,!og!man!kan!jo!næsten!ikke!nå!
tilbage!fra!toilettet,!før!den!er!slut!(alle!smågriner).!!
!
Moderator:!Føler!I!at!I!får!information!om!Børnefonden!gennem!reklamen?!
&
K:!Nej!ikke!andet!end!et!telefonnummer.!!
!
I:!Man!får!intet!at!vide!om!organisationen!andet!end!nummeret,!websiden!og!pris.!!
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!
L:!Måske!kunne!man!finde!på,!at!gå!på!nettet!og!læse!mere.!!
!

Moderator:!Hvilke!værdier!føler!I!kom!til!udtryk!igennem!filmen?!

!
A:!Værdien!omkring,!at!nogle!skal!tage!sig!af!de!her!stakkels!børn.!!
!!
Moderator:!Hvad!er!jeres!generelle!indtryk!af!Børnefonden!efter!at!have!set!den!her!film?!
!
I:!De!bruger!mange!penge!på!reklamer.!!
!
L:!Det!har!ikke!forandret!sig.!!
!
P:!Jeg!tænker,!at!de!er!dyrere!i!forhold!til!SOS!Børnebyerne.!Hvad!er!det,!man!får!mere!for!de!60!kr.?!
Går!de!ekstra!penge!til!børnene,!eller!er!det!fordi,!Børnefonden!laver!så!mange!annoncer,!at!!det!er!så!
dyrt?!!
!
A:!Tjae.!Jeg!føler,!Børnefonden!har!deres!egen!kampagneafdeling,!hvorimod!med!SOS!Børnebyerne,!de!
er!gået!ud!og!hyret!nogle,!fordi!det!er!så!poppet.!Uden!at!vide!noget!om!det.!!
!
Moderator:!Kunne!I!finde!på!at!give!penge!til!Børnefonden!på!baggrund!af!filmen?!
!
L:!Altså!de!sælger!jo!et!koncept,!som!jeg!bevidst!har!valgt!fra.!!
!
I:!Jeg!støtter!dem!ikke!igen.!
!
G:!Det!gør!jeg!heller!ikke.!Så!vil!jeg!hellere!støtte!nogle!andre.!Jeg!fik!ikke!nok!information,!den!var!for!
kort.!!
!
A:!Altså!jeg!tror!ikke,!at!pengene!går!til!et!specifikt!barn,!jeg!tror!de!går!til!en!samlet!pulje.!
!
L:!Det!kan!man!jo!håbe!på.!!
!
I:!Jeg!tror,!det!går!direkte!til!det!barn.!Man!får!jo!breve.!!
!
Moderator:!Var!der!én!af!de!tre!reklamefilm,!der!tiltalte!jer!mere!end!de!andre?!
!
L:!Læger!uden!grænser.!
!
A:!Det!samme!her.!
!
K:!Også!her.!
!
P:!Typisk!danskere!G!ironi!og!sarkasme.!!
!
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G:!Jeg!ved!det!ikke.!Jeg!kan!ikke!lide!ironien.!Den!får!mig!til!at!sige,!det!er!ikke!reelt.!Jeg!vil!ikke!støtte!
læger!uden!grænser!fast,!men!jeg!vil!støtte!dem,!når!jeg!har!bevis!for,!at!de!er!ude!og!gøre!nytte.!
!
A:!Men!det!er!de!vel!hele!tiden?!
!
G:!Ja!ja,!men!jeg!vil!se!det.!!
!
A:!Det!kan!man!vel!se!på!nettet.!!
!
I:!Min!mand!og!jeg!har!undersøgt,!hvordan!man!kan!komme!ud!og!hjælpe!læger!uden!grænser.!Man!
kan!godt!hjælpe,!selvom!man!ikke!er!læge!G!med!administration!og!sådan.!På!sigt!kunne!vi!godt!finde!
på,!at!tage!ud!med!dem.!
!
A:!G,!hvad!appellerede!mest!til!dig?!
!
G:!Jeg!ved!ikke,!hvad!jeg!skal!mene!om!det.!Jeg!kan!godt!reflektere!over!dem,!men!jeg!har!jo!besluttet,!
at!jeg!ikke!vil!støtte!dem,!så!de!her!reklamer!appellerer!ikke!til!mig.!
!
A:!Nej!okay...!!
!
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Bilag&7&(&Transskribering&af&fokusgruppeinterview&2&(yngre)&
&
Teknologiske&ståsted:&
!
Moderator:!Hvad!er!jeres!teknologiske!ståsted?!Ser!i!tv,!læser!avis,!bruger!de!sociale!medier?!
!
A:!Har!et!tv,!en!Iphone!og!computer.!Jeg!ser!både!tv2,!zulu,!kanel!4.!Jeg!læser!kun!metro!express,!for!
den!er!gratis.!!
!
R:!Jeg!har!ikke!noget!tv,!men!jeg!hører!radio!og!bruger!meget!de!sociale!medier!som!facebook!og!
instagram.!Jeg!læser!kun!avis!på!nettet!I!f.eks.!på!bbc!og!politiken.dk.!Facebook!bruger!jeg!mest!til!at!
få!nyheder!fra!venner!og!familie.!!
!
T:!Jeg!bruger!også!de!sociale!medier!I!Facebook!og!instagram.!Og!så!læser!jeg!information!på!nettet.!
Og!radio.!Jeg!ser!meget!lidt!tv,!men!så!er!det!mest!på!dr.dk.!Og!så!læser!jeg!Nørrebro!og!Nordvest!nyt.!!
!
F:!Jeg!ser!ikke!så!meget!fjernsyn,!men!Facebook!bruger!jeg!meget.!Og!så!læser!jeg!aviser!I!Berlingske,!
Politiken,!Ekstra!Bladet.!Jeg!læser!avis!hver!dag.!Og!så!hører!vi!radio!på!mit!arbejde!hver!dag!I!mest!p3.!
!
S:!Jeg!bruger!de!sociale!medier!og!så!dr.dk!for!at!læse!overskrifter.!Og!hver!gang!der!er!nogle!i!min!
familie,!der!har!mulighed!for!at!give!et!avisabonnement,!så!får!jeg!det.!Så!jeg!har!haft!politiken,!
Information,!Kristeligt!dagblad.!Hvad!end,!der!florerer!i!familien,!så!kommer!det!til!mig,!og!så!har!jeg!
det!en!måneds!tid.!På!Facebook!stalker!jeg!mest!bare!mine!venner.!Jeg!bruger!det!ikke!til!at!få!nyheder!
I!det!er!mest!sladder.!Jeg!hører!også!meget!radio!I!jeg!sværger!til!p1.!!
!
V:!Jeg!bruger!også!de!sociale!medier!og!DRs!app!for!nyheder!og!Ekstra!Bladet!og!BT!en!gang!imellem.!
Og!så!ser!jeg!tv!I!mest!tv2,!kanal!4!og!tv3.!!
&
Om&at&støtte&NGOer:&
&
Moderator:!I!forhold!til!velgørende!organisationer,!har!I!så!et!generelt!billede!af!dem?!Hvad!er!jeres!
generelle!holdning!til!dem?!
!
R:!De!er!ret!pågående.!Jeg!føler!ikke!så!tit,!at!jeg!har!et!valg,!når!jeg!bliver!ringet!op!eller!standset!på!
gaden.!De!er!meget!påtrængende!i!forhold!til!at!få!deres!budskab!ud.!Mange!af!NGOerne!har!jeg!
allerede!liket!på!facebook,!så!jeg!får!egentlig!de!samme!budskaber!på!den!måde,!der!kan!jeg!bare!selv!
tage!stilling!i!forhold!til,!at!der!er!en!eller!anden,!der!stalker!mig!på!strøget.!Når!jeg!møder!dem,!så!
lukker!jeg!lidt!mere!ned.!
!
F:!Jeg!synes!især,!det!er!Unicef,!der!er!pågående!på!gaden.!Jeg!kan!det!slet!ikke,!jeg!står!fuldstændig!
af.!Det!har!også!været!fremme,!at!de!sponsorerer!FC!Barcelona,!og!man!ved!bare,!at!hvis!de!skal!have!
deres!logo!på!fodboldspillernes!trøjer,!så!koster!det!kassen.!Det!gider!jeg!da!ikke!betale!til.!Hvis!jeg!skal!
støtte!nogen,!så!skal!jeg!vide,!at!det!går!direkte.!!
!
T:!Ja!man!vil!gerne!føle,!at!når!man!betaler!penge!til!en!hjælpeorganisation,!så!vil!man!gerne!have,!at!
pengene!rent!faktisk!går!til!de!mennesker,!som!er!i!nød.!!
!
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F:!Men!selvfølgelig!skal!de!her!organisationer!også!profilerer!sig!selv.!Det!er!de!jo!nødt!til!for!at!få!
penge!ind.!Men!ja,!de!kan!godt!være!ret!anmassende.!!
!
S:!Jeg!synes!også!tit,!de!bruger!sådan!en!samvittighedsappel.!De!spiller!meget!på!ens!dårlige!
samvittighed.!De!viser!rigtig!tit!negative!billeder,!det!er!sjældent,!at!det!er!den!positive!historie.!Det!
var!det!her!vi!gjorde!med!dine!penge,!og!se!hvor!godt!det!gik.!Det!er!altid,!synes!du!det!er!okay!at!dem!
i!Syrien!ikke!har!nogen!penge,!ikke!har!noget!mad!og!fryser!ihjel,!fordi!de!ikke!har!nogen!sovepose?!
Altså!hvad!vil!de!have,!at!jeg!skal!svare!på!det?!De!sætter!virkelig!én!i!et!dårligt!lys,!når!eller!hvis!man!
siger!nej!og!går.!!
!
F:!Jeg!går.!!
!
S:!Jeg!har!faktisk!engang!snakket!fransk!til!en!for!at!slippe!væk.!!
!
R:!Jeg!støtter!faktisk!Unicef,!fordi!jeg!blev!stalket!en!gang,!og!så!er!jeg!faktisk!ikke!kommet!ud!af!det.!
Men!jeg!kan!godt!få!lidt!fnidder!over,!at!de!faktisk!bliver!ved!at!ringe!til!mig,!selvom!jeg!støtter!i!
forvejen,!for!at!spørge!om!jeg!ikke!vil!støtte!med!mere.!Det!gør!faktisk,!at!jeg!overvejer!hver!gang!de!
ringer!at!melde!mig!ud.!Jeg!føler!ikke!rigtig,!at!det!er!mit!valg,!hvis!de!bliver!ved!med!at!ringe!til!mig.!Til!
gengæld!synes!jeg,!det!er!rart,!at!jeg!får!mails!omkring,!hvad!de!penge!jeg!donerer!så!går!til.!Det!er!så!
hver!gang,!at!jeg!modtager!det,!at!jeg!så!tænker,!nåh!men!så!bliver!jeg.!Så!jeg!vil!egentlig!hellere!have!
de!positive!sider!af!det.!
!
S:!Men!det!er!jo!også!en!balancegang.!For!de!bliver!jo!også!nødt!til!at!gå!ind!og!fortælle!om!de!
projekter,!som!de!har!brug!for!penge!til.!Men!det!der!med!at!gå!ind!og!angribe!folk!på!deres!dårlige!
samvittighed,!det!giver!bare!en!dårlig!smag!i!munden.!Det!er!en!ubehagelig!tilgang!til!det.!!
!
F:!De!segmenterer!jo!også!deres!målgruppe!I!især!gamle!damer!65+,!og!det!er!dem,!de!ringer!til.!Og!
det!synes!jeg!bare!er!dårlig!stil.!!
!
R:!Jeg!håber!ikke,!jeg!ligner!én,!der!er!65.!!
!
F:!Nej!men!i!forhold!til!når!de!skal!have!nye!medlemmer,!så!segmenterer!de!typisk!på!alderen.!De!
presser!på!ældre!menneskers!dårlige!samvittighed,!og!man!ved,!at!rigtig!tit,!så!har!ældre!mennesker!
sværere!ved!at!sige!nej.!Hvis!man!ringer!til!en!gammel!dame,!som!er!ensom,!så!vil!hun!gerne!give!100!
kr.!fast!om!måneden!til!Røde!kors!eller!Unicef,!fordi!du!gider!tale!med!hende.!Det!bliver!man!også!lært!
op!til!som!fundraiser.!Det!synes!jeg!virker!dobbeltmoralsk.!Jeg!synes,!det!virker!som!om,!at!de!tager!ret!
meget!mere,!end!de!giver.!!
!
T:!Jeg!synes,!at!det!er!synd,!at!man!ofte!forbinder!NGO’er!med!de!her!dårlige!ting,!og!at!de!kun!samler!
penge!ind,!når!der!opstår!katastrofer!rundt!om!i!verden,!for!i!virkeligheden!laver!de!jo!også!meget!
forebyggende!arbejde.!Og!de!har!projekter,!som!handler!om!alt!muligt!andet!end!en!katastrofe,!hvor!
der!har!været!jordskælv!osv.!Men!når!jeg!tænker!hjælpeorganisationer,!så!tænker!jeg!nødhjælp.!Og!
jeg!tænker,!at!de!samler!ind,!fordi!nu!er!der!sket!noget!stort.!Men!i!virkeligheden!er!det!jo!meget!mere!
end!det.!!
!
F:!Men!det!viser!de!jo!ikke.!
!



!!! 3!

T:!Nej,!det!gør!de!nemlig!ikke.!!
!
S:!Jeg!tror!også,!jeg!har!det!sådan!med!det,!at!så!gør!de!meget!i!en!meget!koncentreret!periode,!og!så!
synes!jeg!det!er!virkelig!problematisk,!at!de!så!trækker!sig!ud!igen.!På!den!måde!det!sker,!når!det!er!
helt!aktuelt.!Det!er!bare!noget!helt!andet.!Jeg!ville!ønske,!at!de!sagde,!kan!du!huske!det!der!skete!for!
to!år!siden,!det!er!stadig!aktuelt,!for!vi!har!stadig!et!projekt!kørende!dernede,!men!det!har!ikke!lige!så!
mange!penge.!Kunne!du!tænke!dig!at!støtte!det!projekt,!så!vi!kan!fortsætte?!I!stedet!for!at!det!kun!er!
der,!hvor!det!virkelig!brænder,!og!så!bliver!der!sat!helt!vildt!meget!ind,!og!så!trækker!de!ud!igen.!Det!
synes!jeg!er!en!problematisk!situation.!!
!
F:!Man!støtter!lidt!der,!hvor!det!er!på!mode!at!støtte.!Det!medierne!har!fokus!på.!Sådan!virker!det!i!
hvert!fald.!!
!
A:!Jeg!vil!hellere!støtte!et!længerevarende!projekt!end!de!korte.!Men!det!er!også!det!der!med,!at!de!
stopper!én!på!gaden,!og!ikke!forstår!et!nej.!De!bliver!ved!med!at!presse!på.!Og!når!man!først!er!meldt!
ind,!så!kan!man!ikke!komme!ud!af!det!igen.!Og!det!synes!jeg!er!problematisk.!Og!så!bliver!de!ved!med!
at!sende!én!brochurer,!også!efter!man!er!meldt!ud.!Det!kan!være!lidt!frustrerende.!!
!
V:!Det!tænker!jeg!også.!
!
Moderator:!Har!I!nogle!NGOer!I!synes!bedre!om!end!andre?!!
!
Stilhed!
!
F:!Kræftens!bekæmpelse!måske.!De!er!meget!gode!til!at!lave!proaktivt!arbejde!f.eks.!De!laver!alle!
mulige!arrangementer!f.eks.!løb.!!
!
A:!Lige!præcis!Kræftens!bekæmpelse!det!synes!jeg!også!er!noget,!man!meget!bedre!kan!forholde!sig!
til.!Fordi!alle!kender!nogen,!der!har!haft!kræft,!så!det!bliver!hurtigt!personligt.!kræftens!bekæmpelse!
har!jeg!altid!lyst!til!at!støtte!på!grund!af!det.!
!
F:!Jeg!har!også!Røde!Kors.!Jeg!synes,!de!har!lavet!nogle!gode!julekampagner.!I!forhold!til!de!penge,!
man!vælger!at!støtte!med,!kan!man!også!selv!vælge,!om!de!skal!gå!direkte!til!julehalløjet,!eller!en!
familie,!så!børnene!i!den!familie!det!næste!år!kan!være!med!til!en!række!aktiviteter.!Det!synes!jeg,!de!
gør!rigtig!godt.!!
!
S:!Jeg!synes,!at!en!af!Røde!Korses!styrker!er,!at!de!er!gode!til!at!samarbejde!med!andre,!som!jeg!ser!
det.!Røde!Kors!er!jo!en!kæmpe!paraply!organisation!af!internationale!netværk,!og!de!samarbejder!
også!med!Røde!halvmåne.!Og!det!får!mig!til!at!tænke,!måske!kan!det!her!faktisk!godt!rykke!lidt,!hvis!
man!lægger!sine!penge!der.!De!har!noget!pondus!med!deres!navn,!fordi!folk!kender!dem!og!deres!
logo.!Plus!at!de!både!har!en!akutdel!og!en!proaktiv!del.!!
!
R:!Jeg!synes!måske,!de!er!lidt!synd,!at!fordi!de!fleste!større!NGOer!har!den!her!lidt!fremmassende!
adfærd,!så!kommer!jeg!til!generelt!at!få!et!negativt!syn!på!alle!NGOer.!Men!det!er!jo!heller!ikke!fair,!for!
mange!af!dem!gør!det!rigtig!godt,!og!der!er!sikkert!også!mange!af!de!mindre,!der!gør!det!rigtig!godt,!
men!i!mit!hoved!er!de!lidt!de!samme!allesammen.!Og!jeg!kan!heller!ikke!rigtig!skille,!hvad!de!
forskellige!står!for.!Altså!hvis!der!kommer!én!og!spurgte!mig,!hvad!står!Mellemfolkeligt!Samvirke!for,!
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så!ville!jeg!ikke!kunne!sige,!hvad!de!har!fokus!på.!Det!aner!jeg!simpelthen!ikke.!Unicef!er!vel!i!forhold!
til!børn!ofte,!men!det!er!det!eneste!jeg!kan!huske.!!
!
F:!Jeg!synes!heller!ikke!NGOerne!er!gode!til!at!vælge!deres!samarbejdspartnere.!Jeg!synes!tit!deres!
sælgere!f.eks.!er!dårlige.!Det!er!jo!ikke!deres!egne!folk,!der!går!rundt!på!gaden,!det!er!folk!fra!et!
bureau,!de!har!lejet.!Og!det!sætter!dem!selv!i!et!dårligt!lys,!når!de!her!folk!ikke!er!kvalificerede!til!at!
sælge!deres!produkter!ordentligt.!!
!
A:!Jeg!tænker!sådan!arbejdsmæssigt!i!forhold!til,!hvad!NGOer!laver,!så!kan!jeg!ikke!sige,!at!der!er!
nogle,!jeg!ikke!bryder!mig!om.!Jeg!synes!altid,!man!har!et!indtryk!af,!at!det!kan!godt!være,!man!synes!
det!er!irriterende,!den!måde!de!skaffer!deres!penge!på,!men!det!arbejde!de!udfører,!det!tror!jeg!ikke,!
at!nogen!kan!klantre!dem!for.!De!gør!jo!et!godt!stykke!arbejde,!der!hvor!de!er.!!
!
V:!Nej!man!kan!ikke!sige,!at!de!gør!et!dårligt!stykke!arbejde.!!
!
A:!Men!jeg!synes!også,!jeg!har!svært!ved!at!skelne!mellem!mange!af!dem,!fordi!ofte!så!arbejder!de!i!de!
samme!områder.!!
!
S:!Men!jeg!tror!måske!stadig,!at!jeg!nogle!gange!tænker,!at!de!tager!afsted!med!hovedet!under!armen.!
Så!tager!de!afsted!og!synes!det!er!helt!vildt!fedt!at!give!en!masse!geder!til!en!landsby,!og!så!står!
landsbyboerne!bagefter!og!tænker!fedt,!nu!spiser!de!alle!mine!majs.!Jeg!har!ofte!snakket!med!folk,!når!
jeg!har!været!ud!og!rejse,!som!har!sagt,!at!det!f.eks.!er!et!problem!med!gederne,!fordi!de!ikke!har!
afgrøder!nok!til!at!fodre!dem!med,!de!har!ikke!vandressourcer,!og!de!raserer!markerne,!så!
landsbyboerne!ikke!kan!sælge!det!på!markedet,!som!de!skulle.!Det!kunne!man!måske!godt!have!
overvejet,!før!man!bare!smed!100!geder!i!hovedet!på!dem.!!
!
F:!Vi!lever!lidt!i!den!illusion,!at!den!hvide!mand!skal!redde!verden.!!
!
S:!Ja!hvordan!kan!det!være!dårligt,!at!jeg!giver!dig!en!ged?!Jeg!synes,!NGOerne!arbejder!for!meget!ud!
fra!deres!egne!præmisser!end!ud!fra!dem!de!hjælpers!behov.!Det!er!der,!hvor!jeg!tit!tænker,!jamen!det!
har!jeg!ikke!lyst!til!at!støtte,!for!jeg!kan!ikke!gennemskue,!hvordan!I!har!tænkt!jer!at!føre!jeres!
projekter!ud!i!livet.!Nogle!gange!gør!de!mere!skade!end!gavn.!Det!synes!jeg!er!uansvarligt.!!
!
Moderator:!I!forhold!til!de!projekter,!som!de!her!velgørende!organisationer!udfører,!føler!I!så,!at!der!er!
nok!information!omkring!projekterne?!
!
T:!Altså!ja,!når!de!ringer!til,!så!når!de!jo!at!give!en!hulens!masse!information!på!meget!kort!tid.!Nogle!
gange!glemmer!man!måske!at!høre!lidt!efter,!på!grund!af!måden,!det!bliver!gjort!på,!men!jeg!synes!
ikke,!der!mangler!information!om,!hvad!det!handler!om,!eller!hvad!de!vil!have!penge!til.!
!
R:!Man!får!jo!også,!når!man!vælger!at!støtte,!ofte!løbende!information!omkring,!hvad!ens!penge!går!til.!
!
S:!Det!er!jeg!faktisk!lidt!uenig!i,!fordi!jeg!synes!der!mangler!rigtig!meget!gennemsigtighed.!Jeg!synes,!de!
bruger!rigtig!mange!store!ord,!om!hvad!der!mangler,!men!jeg!synes,!det!er!sjældent,!at!man!får!at!
vide,!hvad!pengene!præcis!går!til,!og!hvor!lang!en!periode!handler!det!om.!Skal!I!have!medarbejdere!
derned?!Er!det!noget,!der!styres!hjemmefra?!Hvem!er!det,!der!udfører!det!her?!!
!
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A:!Tror!du!ikke,!man!kunne!få!den!information,!hvis!man!nu!bad!om!den?!Jeg!tror!bare,!de!tænker,!at!
det!skal!være!kort!information,!og!så!kan!man!få!det!uddybet,!hvis!man!spørger.!!
!
S:!Jeg!synes!bare,!jeg!nogle!gange!er!rendt!ind!i!sådan!nogle!uskyldige!telefonsælgere.!
!
A:!Nej,!de!ved!nok!ikke!noget.!!
!
F:!Nej!det!sidder!i!et!eller!andet!call!center!på!Nørrebro!mega!billigt!til!60/70!kr!i!timen,!så!hvis!de!ikke!
får!dig!og!400!andre!til!at!donere!den!her!uge,!så!bliver!de!fyret.!Så!de!ved!ingenting!ud!over!det!
overordnede.!Men!hvis!man!kontakter!NGOen!direkte,!tror!jeg!man!kan!få!svar.!
!
R:!Jeg!synes,!Unicef!er!ret!gode!til!at!fortælle,!hvad!pengene!præcis!går!til.!I!de!mails!jeg!får!står!der!
f.eks.!i!den!her!måned!er!så!og!så!mange!skolebøger!gået!til!den!her!skole.!Vi!arbejder!på!at!så!og!så!
mange!blyanter!skal!gå!til!den!skole.!Og!det!er!noget,!jeg!kan!forholde!mig!til.!Det!er!den!eneste!grund!
til,!at!jeg!bliver!ved!med!at!give.!Det!andet!med,!at!vi!skal!redde!Syrien,!jamen!det!kan!min!20’er!ikke.!
Men!her!der!ved!jeg,!at!jeg!godt!kan!give!til!et!penalhus.!Og!det!er!okay.!Det!kan!jeg!forholde!mig!til,!
og!det!synes!jeg!virker,!fordi!man!netop!er!med,!og!man!føler,!at!man!godt!kan!forstå!det.!Og!selvom!
man!måske!ikke!kan!redde!verden,!så!hjælper!man!et!barn!med!deres!skolegang.!Man!gør!en!lille!bitte!
forskel!for!et!eller!andet!barn.!Det!der!måske!er!problematikken!her,!det!er,!at!du!ikke!får!de!her!ting!
at!vide,!når!du!ikke!giver.!De!kunne!da!sikkert!få!mange!flere!til!at!give,!hvis!de!gav!den!information!ud.!!
!
T:!Jeg!vil!også!sige,!at!de!mails!jeg!får!fra!de!organisationer,!jeg!støtter,!der!er!der!altså!også!mere!
uddybende!information!end!bare!lige!hvilken!katastrofe,!der!er!gang!i.!!
!
R:!Men!det!kan!godt!være,!de!skal!specialiserer!sig!lidt!mere!i,!at!det!er!den!synsvinkel,!de!skal!have!på!
markedsføringen!generelt!i!forhold!til!at!påvirke!folk.!!
!
F:!Ja,!hvis!du!giver!en!20’er!om!måneden,!så!er!der!en!skoleklasse,!der!får!60!blyanter.!!
!
S:!Men!det!tror,!det!var!det,!de!prøvede!med!den!der!ged.!Give!noget!konkret!i!stedet!for!bare!at!give!
et!beløb.!!
!
T:!Jeg!synes,!det!var!en!virkelig!god!kampagne!!!
!
A:!Ja!sådan!en!kampagne!som!den!med!geden,!den!kan!man!meget!bedre!forholde!sig!til.!Det!kunne!
også!bare!være!rart,!hvis!man!kunne!give!i!en!kort!periode,!for!jeg!hader!det!der!med,!at!jeg!bliver!
bundet!med!alt.!Jeg!bliver!bundet!med!Costume,!mit!mobilselskab!alt.!Og!så!skal!jeg!give!hver!måned.!
Og!jeg!får!aldrig!meldt!mig!ud,!og!så!har!jeg!lige!pludselig!udgifter!til!alt!muligt,!og!så!bliver!man!også!
sådan,!så!skal!jeg!bare!slet!ikke!være!medlem!af!noget.!!
!
V:!Jeg!kan!også!meget!bedre!lide!de!reklamer,!for!de!bare!siger!'støt!med!100!kr!nu',!for!så!bliver!man!
ikke!bundet!til!noget.!!
!
A:!Men!så!har!de!ens!nummer,!og!så!bliver!man!helt!sikkert!ringet!op.!!
&
Moderator:!Støtter!I!så!selv!nogle!NGOer!fast?!
!
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T:!Jeg!har!et!barn!hos!SOS!Børnebyerne.!Jeg!har!også!være!medlem!af!100.000!forskellige!ting,!fordi!
jeg!har!haft!lidt!svært!ved!at!sige!nej,!men!så!besluttede!jeg!mig!for,!at!jeg!bare!gerne!ville!støtte!én!
ting.!Og!det!blev!så!SOS!Børnebyerne.!Men!jeg!tror!også,!det!er!fordi,!det!er!meget!konkret.!Det!er!det!
her!barn,!du!hjælper.!Og!det!kan!godt!være,!at!der!også!går!nogle!penge!til!nogle!andre!ting,!men!det!
er!nemt!at!forholde!sig!til.!Og!så!har!jeg!ligesom!bare!besluttet,!at!nu!er!det!det!mine!penge!går!til.!Og!
så!længe!jeg!er!studerende,!så!er!det!det,!jeg!støtter,!og!jeg!har!ikke!råd!til!andet.!Det!er!en!god!gode!
for!mig!til!at!feje!de!andre!organisationer!lidt!væk.!!
!
F:!Du!får!faktisk!dit!eget!barn,!som!du!faktisk!kan!tage!ned!og!besøge.!
!
T:!Det!er!jo!også!lidt!sjovt,!for!jeg!har!valgt!et!barn!fra!et!land,!som!jeg!faktisk!har!et!forhold!til.!!
!
F:!Var!det!fra!Plan?!
!
T:!Nej!det!er!gennem!SOS!Børnebyerne.!!
!
F:!De!er!ikke!en!del!af!Unicef?!!
!
T:!Nej!det!tror!jeg!ikke.!!
!
F:!Man!kan!jo!ikke!finde!ud!af!forskellen.!!
!
Moderator:!Er!der!en!bestemt!grund!til,!at!det!blev!lige!netop!SOS!Børnebyerne!frem!for!f.eks.!Plan!
eller!Børnefonden,!der!også!arbejder!med!fadderskaber?!
!
T:!Jeg!sad!og!kiggede!på!det!på!nettet,!og!jeg!kiggede!på!dem,!og!jeg!kiggede!på!Plan,!tror!jeg!nok.!Og!
jeg!synes!SOSs!hjemmeside!var!den!mest!overskuelige.!!
!
R:!Jeg!støtter!også!en!brønd!faktisk,!men!det!er,!fordi!det!er!min!storebrors!kærestes!veninde,!som!har!
lavet!en!FacebookIgruppe!til!støtte!for!brønden,!som!hun!selv!har!været!nede!og!se!i!Guatemala.!Men!
man!giver!ikke!så!meget,!og!så!ved!jeg!pengene!går!til!den!brønd,!og!en!brønd!kan!ikke!rigtig!
forårsagde!nogen!skade.!Så!er!der!en!landsby,!der!får!vand.!Og!så!netop!også!fordi!det!er!sådan!et!
projekt,!hvor!du!giver,!når!du!kan,!og!hvad!du!har!lyst!til.!Og!så!selvfølgelig!smider!de!nogen!gange!ud,!
at!den!her!måned!er!der!måske!ikke!nogen,!der!har!støttet,!så!er!der!nogen,!der!kan!eller!vil.!Men!det!
er!også!til!at!forholde!sig!til.!Og!så!ved!man!også,!at!der!ikke!er!nogle,!der!sidder!og!tjener!penge!på!
det.!Alle!pengene!går!direkte!til!brønden.!Det!er!rart!at!vide.!!
!
S:!Jeg!støtter!kræftens!bekæmpelse.!Det!har!jeg!gjort!i!halvandet!år.!Men!jeg!har!faktisk!overvejet!at!
opsige!det,!fordi!det!bliver!taget!i!én!omgang,!så!det!er!sindsygt!mange!penge!på!en!gang.!Jeg!har!ikke!
kunne!finde!ud!af,!om!man!ville!kunne!lave!det!om.!Men!jeg!har!ikke!fået!opsagt!det!endnu,!så!jeg!
støtter!stadig.!!
!
R:!Men!man!kan!jo!få!trukket!noget!fra!i!skat?!
!
S:!Nårh,!det!har!jeg!ikke!styr!på.!!
!
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T:!Jeg!kan!huske,!at!jeg!troede,!at!det!var!hele!beløbet!man!kunne!få!trukket!fra!i!skat,!så!tænkte!jeg,!
jamen!så!skal!jeg!jo!donere!til!alle!NGOer!!Men!så!fik!jeg!undersøgt!det!lidt!mere!og!kunne!se,!at!sådan!
forholdt!det!sig!altså!ikke!(alle!griner).!!
!
Moderator:!Kan!I!huske,!hvordan!I!blev!meldt!ind!i!de!her!organisationer?!
!
T:!Med!mig!var!det!et!aktivt!valg,!jeg!tog.!Til!gengæld!meldte!jeg!mig!så!også!ud!af!alt!muligt,!jeg!var!
blevet!medlem!af!gennem!facere.!!
!
F:!Jeg!blev!fanget!over!telefonen.!Men!det!var!fordi,!det!var!en!pige,!der!lød!som!mig!selv,!og!det!lød!
som!om,!hun!havde!haft!en!rigtig!hård!arbejdsdag,!og!så!faldt!jeg!lidt!for!det.!Men!det!lød!også!som!et!
godt!projekt.!
!
S:!Jeg!meldte!mig!aktivt!ind.!Gik!ind!og!søgte!og!fandt!det.!!
!
Moderator:!Er!der!nogen!NGOer,!I!føler!et!tættere!tilhørsforhold!til!end!andre?!
!
T:!Ja,!jeg!er!medlem!af!en!meget!lille!NGO,!som!hedder!MAK.!Dem!har!jeg!rejst!med,!og!jeg!arbejder!
frivilligt!for!dem.!Så!dem!har!jeg!et!tilhørsforhold!til.!Det!er!den!allerbedste!NGO,!der!findes.!Det!er!
frivilligt!styret!det!hele,!der!er!kun!én!ansat,!som!er!ansat!12!timer!om!ugen.!Der!bliver!lavet!nogle!seje!
projekter,!og!der!er!nogle!seje!mennesker!med.!Det!er!ikke!kommercielt!drevet,!men!det!rykker!jo!så!
heller!ikke!så!meget!som!en!stor!NGO.!Så!mange!penge!er!der!slet!ikke!i!spil.!!
!
S:!Hvordan!fandt!du!den!NGO?!
!
T:!Min!fætter!var!med.!Det!er!jo!også!problemet.!Der!er!lidt!mangel!på!reklame,!og!der!er!ikke!rigtig!
nogen,!der!kender!dem!ud!over,!hvis!man!kender!nogen,!der!er!i!den!i!forvejen.!!
!
R:!Med!den!der!brønd!var!det!bare!Facebook,!hvor!jeg!blev!spurgt,!om!jeg!ville!joine!en!gruppe.!!
&
Om&NGOers&brug&af&reklamer:&
&
Moderator:!I!forhold!til!NGOers!reklamer!kan!I!så!huske,!at!I!har!set!nogle!reklamer!fra!velgørende!
organisationer?!!
!
Stilhed!
!
F:!Man!har!jo!set!alle!de!der!unger,!der!løber!rundt.!Og!man!har!set!dem,!der!har!fluer!i!øjnene.!
Kæmpe!maver!og!søskende,!der!sidder!og!holder!om!hinanden.!
!
V:!Så!er!der!også!dem!med!de!der!dyr.!WSPA.!Virkelig!skræmmende!billeder.!
!
T:!Ja!meget!væmmelige!billeder.!
!
R:!Og!Plan!fadder!med!sådan!en!masse!danskere,!der!spørger:!vil!du!have!et!barn!med!mig?!
!
S:!De!der!go!cards,!de!siger!også:!vil!du!have!et!barn!sammen!med!mig?!Det!synes!jeg!er!meget!sødt.!
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!
A:!Men!jeg!synes!også!man!lægger!meget!mærke!til!Kræftens!bekæmpelses!reklame!I!den!der!med!
flag.!Den!der!skriv!et!flag.!Kan!I!huske!den?!Den!var!også!på!facebook.!
!
R:!Det!har!jeg!ikke!lagt!mærke!til.!
!
T:!Heller!ikke!mig.!
!
A:!Har!I!ikke?!Nåh,!men!så!er!det!nok!bare,!fordi!jeg!har!liket!dem!på!Facebook.!!
!
T:!Er!det!ikke!også!Kræftens!bekæmpelse,!der!havde!den!der!med,!at!man!kunne!få!en!HPV!vaccine!I!
gør!det!sammen!med!din!veninde.!!
!
F:!Med!Amalie!!Jeg!blev!faktisk!helt!skræmt!af!de!der!reklamer,!fordi!de!sagde!noget!med,!at!man!
skulle!gå!hen!i!FitnessWorld.!Så!tænkte!jeg!da!bare!hvad?!Det!har!jeg!da!ikke!lyst!til!at!få!gjort!i!et!
fitnesscenter.!Jeg!har!så!heller!aldrig!fået!den.!!
!
R:!Men!der!var!også!den!med!humor!mod!aids,!hvor!Huxi!Bak!kysser!en!mand.!!
!
S:!Ja,!den!var!sød!!
!
A:!Men!tit!så!glemmer!man,!hvad!reklamer!var!for!ik?!Man!husker!Huxi,!der!kysser!én,!men!hvad!var!
det!for?!
!
S:!Der!er!også!den!der!humor!mod!aids,!hvor!man!render!rundt!med!de!der!klovnenæser.!Det!synes!jeg!
er!sjovt.!!
!
F:!Den!kører!de!jo!hvert!år.!
!
R:!Hvem!er!det,!der!laver!det?!
!
S:!Det!er!også!Aidsfonden.!Jeg!mener!også,!de!har!nogle!røde!sløjfer!man!kan!få.!
!
F:!Kræftens!bekæmpelse!har!også!de!der!sløjfer.!Støt!brysterne.!
!
S:!Jeg!har!et!støt!brysterne!computer!etui,!og!min!søster!har!gummistøvlerne.!!
!
T:!Jeg!tror,!jeg!har!sengetøj.!Det!blev!virkelig!kommercielt.!Man!kunne!købe!Kohberg!boller!med!det!!!
!
R:!Jeg!havde!sådan!en!lyserød!sløjfe!på!min!rygsæk,!da!jeg!var!i!Chile,!og!så!troede!de!allesammen,!at!
det!var!fordi,!jeg!var!syg!(alle!griner).!!
!
T:!Jeg!kan!også!huske!én!med!en!lang!grusvej,!hvor!der!kommer!nogle!mennesker!gående,!og!så!
forsvinder!nogle!af!dem!undervejs,!fordi!de!dør!af!sult.!Jeg!kan!ikke!huske,!hvilken!organisation!det!
var.!Den!ender!med,!at!der!står!ét!barn!tilbage,!som!siger:!min!mor!er!død!af!det,!og!min!far!er!død!af!
det,!og!min!lillebror!døde!af!det!her,!og!nu!er!der!kun!mig!tilbage.!
!
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V:!Er!det!måske!ikke!også!én!af!NGOerne!med!fadderskaber?!!
!
T:!Jo!det!kan!godt!passe.!
!
F:!Den!har!jeg!aldrig!set.!
!
A:!Og!så!er!der!den!der:!skriv!et!barns!historie!om.!!
!
T:!Det!er!vist!Plan!fadder.!!
!
S:!Var!det!ikke!også!nogle!nødhjælpsorganisationer,!der!fik!en!sag!på!nakken,!fordi!de!havde!en!
reklame,!som!viste!så!mange!billeder,!der!kørte!så!hurtigt,!at!man!ikke!reelt!opfangede!det,!men!ens!
underbevidsthed!fangede!det,!og!det!var!nogle!ret!hårde!billeder.!Det!var!krise!og!nød.!Og!så!kom!der!
faktisk!en!retssag,!hvor!de!blev!dømt,!for!det!må!man!ikke!inden!for!dansk!reklamelov.!Man!må!ikke!
lave!så!hurtige!billeder,!at!man!ikke!bevidst!opfanger,!hvad!der!er!på!dem.!!
!
R:!Det!handler!vel!om,!at!man!ikke!må!manipulere!folk.!!
!
Moderator:!Hvad!synes!I!generelt!om,!at!NGOer!bruger!penge!på!reklame?!
!
F:!Det!er!vel!en!nødvendighed.!Man!kommer!ikke!til!at!kunne!hjælpe!med!mindre,!man!har!pengene!til!
at!kunne!gøre!det.!!
!
V:!Det!tænker!jeg!også.!!
!
F:!Men!det!handler!jo!bare!om,!hvor!mange!penge!de!bruger,!i!forhold!til!dem!de!får!ind.!Så!længe!der!
er!en!højere!ROI,!så!er!det!fint!nok.!Men!hvis!de!går!ud!og!bruger!penge!på!alt!muligt!fis!og!ballade,!så!
bliver!jeg!sur.!Men!at!de!bruger!penge!på!reklamer!og!profilering,!det!er!okay!med!mig.!!
!
S:!Det!der!du!sagde!med!fodbold,!det!har!jeg!ikke!lagt!mærke!til,!før!du!påpegede!det.!Men!jeg!kan!
sagtens!se!for!mig!alle!de!der!fodboldtrøjer!med!Unicef!logoet!på.!Men!jeg!tænker,!at!det!må!
simpelthen!koste!mange!penge.!Men!der!er!jo!også!virkelig!mange!mennesker,!der!ser!fodbold.!!
!
F:!Der!var!virkelig!en!diskussion,!da!det!kom!frem,!at!de!havde!det!her!sponsorart,!fordi!det!koster!så!
meget.!Der!var!virkelig!få,!der!troede!på,!at!det!kunne!give!en!god!ROI.!Så!de!var!nødt!til!at!fremlægge!
beviser!på,!at!de!faktisk!tjener!penge!på!det.!!
!
R:!Jeg!synes,!det!er!en!ret!god!måde!at!nå!en!helt!ny!målgruppe.!Så!attacker!de!ikke!de!gamle!damer.!
Og!samtidig!med!at!de!støtter!fodbold,!de!støtter!sport,!de!støtter,!at!man!er!aktiv.!Jeg!ville!synes,!det!
var!lidt!synd,!hvis!det!var!et!eller!andet!produkt,!som!direkte!går!til!ældre!kvinder.!!
!
F:!Ja!her!rammer!de!alle.!!
!
R:!Sport!er!jo!et!positivt!budskab!i!modsætning!til!at!sætte!en!lille!afrikaner!dreng!på!en!vodkaflaske!
(alle!smågriner).!
!
T:!Jeg!synes!også,!det!er!en!god!ide.!Det!er!en!nødvendighed!med!de!reklamer.!!
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!
S:!Ja!man!skal!ud!og!vise!flaget!for!at!folk!ved,!hvor!de!skal!gå!hen!for!at!hjælpe.!Det!gælder!både!de!
store!og!de!små!organisationer.!!
!
F:!Det!skal!også!siges,!at!alle!de!her!NGOer,!de!får!også!reklamen!billigere!end!kommercielle!
virksomheder.!De!får!bedre!aftaler,!det!er!der!ingen!tvivl!om.!Det!gør!så!også,!at!hvis!de!køber!200.000!
balloner!til!et!eller!andet!arrangement,!så!får!de!flere!penge!ind,!end!de!har!brugt.!!
!
S:!Det!gør!mig!glad!at!høre.!
!
V:!Ja!jeg!synes!også,!det!er!en!nødvendighed,!for!at!folk!kan!vide,!hvad!de!står!for.!
!
Informationssøgning:&
!
Moderator:!I!forhold!til!de!organisationer!I!så!vælger!at!støtte,!går!I!så!ind!og!undersøger!mere!
præcist,!hvad!organisationerne!bruger!deres!penge!til?!
!
A:!Nej.!
!
S:!Jeg!er!altid!rimelig!kritisk,!når!jeg!har!dem!i!røret.!Så!vil!jeg!gerne!vide,!hvor!mange!procenter,!der!
går!til!hvad,!og!hvem!de!har!ansat.!Hvad!er!fremgangsmåden!eller!metoden!de!bruger!ved!deres!
projekter.!
!
T:!Jeg!er!virkelig!ikke!særlig!kritisk.!!
!
A:!Hvis!man!bare!smider!en!20!i!sådan!i!indsamlingsbøsse,!så!går!jeg!altså!ikke!ind!og!tjekker.!Så!stoler!
jeg!bare!på,!at!de!gør!det!godt!nok.!
!
T:!Man!er!jo!også!lidt!mere!kritisk,!hvis!man!selv!har!valgt!organisationen.!Se!screener!man!dem!nok!
lidt!mere.!!
!
A:!Det!kommer!vel!også!an!på,!hvor!mange!penge!man!giver.!Hvis!man!giver!over!50!kr.!fast!om!
måneden,!så!ville!jeg!nok!også!gå!ind!og!tjekke.!!
!
R:!Jeg!tror!faktisk!alt!i!alt,!at!jeg!giver!90!kr!om!måneden,!og!nu!får!jeg!så!også!mails!fra!dem,!men!jeg!
tror!ikke,!jeg!ville!vide!det,!hvis!jeg!ikke!fik!de!mails.!Men!jeg!sætter!pris!på,!at!de!siger!det!til!mig.!!
!
F:!Jeg!tror!også,!det!handler!om,!at!alting!er!så!offentligt!tilgængeligt!i!Danmark,!at!man!kan!gå!ind!og!
tjekke!regnskabet.!Så!jeg!tror!ikke,!vi!er!så!bekymrede.!Vi!er!nok!også!lidt!naive!I!eller!tillidsfulde!om!
man!vil!I!vi!stoler!på,!at!pengene!går!derhen,!hvor!vi!tror,!og!hvis!der!så!pludselig!står!noget!i!avisen!
om,!at!det!gjorde!de!ikke,!så!bliver!vi!mega!sure.!!
!
T:!Jeg!tror!også!tit,!at!man!bare!går!ud!fra,!at!det!er!der!styr!på,!og!hvis!der!ikke!er!det,!så!er!der!en!
journalist,!der!finder!ud!af!det!for!mig!(alle!griner).!
!
S:!Og!så!er!der!ramaskrig!i!Danmark.!!
!
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T:!Der!var!ham!der!fra!Røde!Kors,!der!gik!af,!hvor!han!fik!helt!vildt!mange!penge!for!det.!Jeg!kan!ikke!
huske,!om!han!blev!fyret!eller!havde!sagt!op.!Og!så!var!det!jo!bare!oppe!i!medierne,!om!han!virkelig!
kunne!tillade!sig!at!tage!imod!alle!de!penge!fra!en!hjælpeorganisation.!!
!
F:!Men!de!har!jo!virkelig!nogle!gode!kontrakter,!når!de!sidder!som!ledere.!Men!det!er!der!jo!et!eller!
andet!sted!ikke!noget!at!sige!til,!for!de!sidder!jo!med!et!kæmpe!ansvar.!Og!hvis!du!vil!have!nogle!
ordentlige!mennesker!til!at!køre!de!her!organisationer,!så!bliver!man!også!nødt!til!at!betale!for!det.!
!
Moderator:!I!forhold!til!de!sociale!medier,!er!der!nogen!af!de!NGOer,!vi!har!været!inde!på,!som!I!
måske!liker,!men!som!I!måske!aldrig!har!givet!nogle!penge?!!
!
R:!Ja.!Altså!den!der!aids!halløj,!den!liker!jeg,!men!jeg!tror!ikke,!jeg!har!støttet!dem.!Men!kampagnen!
var!sjov.!!
!
T:!Jeg!har!også!liket!rigtig!mange!ting.!
!
F:!Jeg!har!ikke!liket!noget!!Jeg!gider!ikke!blive!spammet.!!
!
T:!Jeg!kan!godt!lide!at!blive!spammet.!Især!på!Facebook!for!der!bliver!man!spammet!af!alt!muligt!andet!
i!forvejen,!og!man!kan!bare!lade!være!med!at!læse!det,!hvis!man!ikke!gider.!Jeg!tror!mange!af!dem,!jeg!
har!liket,!så!har!jeg!måske!også!støttet!dem!på!et!tidspunkt,!men!når!jeg!har!valgt!at!like!dem,!så!er!det!
ikke!nødvendigvis!i!forbindelse!med,!at!jeg!også!har!givet!dem!penge!i!samme!omgang.!Så!har!det!bare!
været!på!grund!af!en!god!kampagne.!Det!skal!de!have!et!like!på.!
!
R:!Man!er!nok!også!lidt!mere!løst!i!forhold!til!at!give!likes!på!Facebook.!!
!
V:!Jeg!ved!ikke!engang,!hvad!jeg!liker.!!
!
F:!Folk!liker!meget,!det!afspejler!nok!ikke!hvor!mange!støtter,!man!reelt!har.!!
!
I!kor:!Nej.!!
!
T:!Men!jeg!ville!aldrig!like!noget,!hvor!jeg!ikke!går!ind!for!deres!sag.!I!virkeligheden!liker!man!vel!noget,!
fordi!man!godt!kunne!tænke!sig!at!give!noget.!Det!var!Læger!uden!grænser,!som!havde!den!der:!gode!
intentioner...!
!
F:!Ja,!gode!intentioner!gør!ikke!en!skid.!Det!var!deres!budskab.!Det!kan!jeg!godt!huske.!
!
T:!Den!var!jo!også!ret!god.!Meget!sigende.!!
!
S:!Ja,!man!følte!sig!meget!ramt.!Øv!det!var!mig!det!der.!!
!
T:!Ja,!man!tænkte!nemlig,!ja!det!er!mig.!
!
F:!Og!de!gør!virkelig!et!godt!stykke!arbejde!i!udlandet.!Hvor!mange!gange!har!de!ikke!også!rapporteret!
ting,!som!man!ellers!ikke!ville!få!at!vide.!De!kan!virkelig!fortælle,!hvordan!situationen!virkelig!er.!!
!
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Moderator:!I!forhold!til!Facebook,!lægger!I!så!mærke!til,!hvad!NGOerne!lægger!op?!
!
A:!Nogle!gange!ja,!men!jeg!kan!ikke!lige!huske!hvad.!Jeg!kan!kun!huske,!at!jeg!har!liket!Kræftens!
bekæmpelse.!
!
R:!Man!bliver!alligevel!påduttet!så!mange!ligegyldige!informationer!fra!sine!venner!derinde,!så!synes!
jeg!næsten!NGOerne!har!mere!interessante!ting!at!sige.!Så!der!er!jeg!sådan!lidt!mere!åben,!fordi!jeg!
åbner!min!Facebook!med!den!viden,!at!der!kan!være!reklamer!om!det!ene!eller!det!andet,!men!så!gør!
det!mig!ikke!noget.!I!forhold!til,!hvis!jeg!bliver!ringet!op,!så!ville!jeg!forvente,!at!det!var!en!jeg!kendte,!
og!ikke!en,!der!prøvede!at!sælge!mig!noget.!!
!
A:!Jeg!er!helt!enig.!Men!hvis!jeg!så!det,!ville!jeg!nok!bare!tænke,!at!det!var!endnu!en!reklame,!og!så!
ville!jeg!være!ligeglad.!!
!
F:!Ja!man!lægger!nok!ikke!mærke!til,!hvad!man!har!liket.!!
!
S:!Jeg!bliver!lidt!knotten!over!de!der!kæmpe!indsamlingsshows,!hvor!man!kan!vinde!biler!og!alt!mulig.!
Så!kører!der!sådan!et!fattigt!barn!som!baggrundsbillede!og!så!står!der!den!vildeste!volvo,!man!kan!
vinde.!Det!bliver!kvalmende.!!
!
T:!Ja,!de!er!helt!voldsomme.!!
!
F:!F.eks,!Danmarksindsamlingen?!Jeg!har!aldrig!nogensinde!set!det.!Men!de!får!jo!så!mange!penge!ind.!
Bare!for!virksomheder!at!have!deres!logo!på!rulleteksten!koster!100.000!kr.!Så!de!tjener!så!mange!
penge!på!de!shows.!Så!ja!det!virker!sindsygt,!men!det!fungerer.!!
!
S:!Og!hvor!mange!de!ikke!får!til!at!sende!en!sms!for!at!vinde!den!skide!volvo.!!
!
A:!Man!må!give!dem,!at!de!har!ramt!rimelig!meget!plet!med!det!koncept!der,!for!det!er!
fredagsunderholdning!den!uge,!det!kører.!!
!
F:!Det!er!ikke!kun!hr!og!fru!Danmark,!der!sidder!og!ser!det.!Også!fordi!de!er!gode!til!at!skaffe!den!
underholdning,!danskerne!vil!have.!
!
A:!Jeg!har!det!måske!sådan!lidt,!at!der!får!de!så!mange!penge.!Det!kører!bare!det!der,!så!der!behøver!
jeg!ikke!at!støtte.!!
!
R:!Ja,!de!får!sådan!nogle!kæmpebeløb!fra!virksomheder,!så!der!forsvinder!min!20’er!lidt.!!
!
T:!Jeg!støtter!det!ikke,!fordi!jeg!ikke!kan!lide!konceptet.!Jeg!synes,!det!er!noget!underligt!noget,!at!det!
skal!gøres!til!underholdning.!
!
F:!Ja,!men!jeg!tror,!der!er!rigtig!mange,!som!ikke!normalt!støtter,!som!lige!pludselig!gør!det!til!sådan!et!
show.!!
!
A:!Jeg!bliver!måske!også!bare!lidt!mistroisk!omkring,!hvor!mange!af!pengene,!der!rent!faktisk!går!til!
NGOerne!efter!sådan!et!show.!Det!må!jo!koste!virkelig!meget!at!stille!op.!!
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!
F:!Der!tænker!jeg,!at!DR!nok!sponsorerer!en!del,!da!det!også!er!mega!god!profilering!for!dem!at!have!
det!show.!
!
Vi&viser&første&reklame:&
!
Moderator:!Hvem!var!reklamefilmen!fra?!
!
I!kor:!SOS!Børnebyerne!
!
Moderator:!Kan!i!huske,!at!I!har!set!den!før?!
!
A:!Ja!
!
V:!Ja!
!
R:!Jeg!har!ikke!set!den!
!
S:!Heller!ikke!mig!
!
T:!Heller!ikke!mig.!Men!har!der!været!en!anden,!hvor!det!også!er!Lars!Brygmand,!der!taler?!!
!
A:!Det!kan!godt!være.!Jeg!lagde!også!mærke!til,!at!det!var!ham.!Det!er!ikke!så!lang!tid!siden,!den!er!
kørt,!tror!jeg.!!
!
V:!Jeg!synes!også!lige,!jeg!har!set!den.!Men!måske!er!det!bare,!fordi!den!ligner!noget!af!det!andet,!som!
også!kører.!!
!
A:!Ja!det!kan!sagtens!være.!
!
Moderator:!Kan!I!huske,!hvor!I!har!set!den!henne?!!
!
A:!DR1!tror!jeg?!
!
V:!TV2!eller!TV3!mener!jeg.!DR1!kører!da!ikke!reklamer?!!
!
F:!Nej!det!er!derfor,!vi!skal!betale!tvIlicens.!!
!
Moderator:!Hvad!mener!I,!at!filmen!handlede!om?!
!
T:!Om!at!skaffe!flere!faddere.!
!
F:!Ja!flere!faddere!til!de!her!børn.!!
!
T:!Børns!rettigheder!er!det!vel!også.!Børn!skal!ikke!vokse!op!som!værende!den!voksne,!de!skal!have!lov!
til!at!være!børn.!
!
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F:!Det!synes!jeg!måske!ikke,!den!viste!så!meget.!Jeg!synes!til!gengæld,!de!skal!lave!deres!reklamefilm!
mere!realistisk.!Jeg!synes,!de!pynter!på!virkeligheden,!det!kan!jeg!ikke!lide,!det!virker!sådan!lidt!
manipulerende,!hvis!I!forstår?!Jeg!tror!f.eks.!ikke!på,!at!det!er!hans!reelle!lillesøster,!for!hun!ser!for!ung!
ud!i!forhold!til!de!tal,!man!får!at!vide!i!filmen.!!
!
S:!Jeg!synes!lidt,!det!er!et!billigt!trick!at!få!et!barn!til!at!speake.!Derudover!er!der!rigtig!mange!triste!
billeder,!og!så!kommer!deres!logo,!og!så!vender!historien!a!la!'nu!er!verden!meget!bedre'.!Det!virker!
måske!lidt!for!voldsomt!til!at!være!sandt.!
!
A:!Men!de!kører!jo!meget!på!det!med!følelser.!På!mig!virker!det.!!
!
T:!Det!virker!også!på!mig.!!
!
A:!Men!samtidig!med!at!det!virker,!så!ved!man!jo!også!godt,!hvilke!tricks,!de!benytter!sig!af.!!
!
S:!Jeg!forstod!faktisk!ikke!rigtig!reklamen.!Man!bliver!fadder!og!så!donerer!man,!men!hvor!kommer!
moren!ind!i!billedet?!!
!
A:!Der!fortæller!de!jo!heller!ikke!konkret,!hvad!projektet!går!ud!på.!!
!
S:!'Men!det!bedste!af!det!hele!var,!at!de!havde!fået!en!mor'!I!hvor!kom!hun!fra?!!
!
T:!Det!tænkte!jeg!ikke,!men!det!er!måske!også,!fordi!jeg!ved,!hvad!en!børneby!er.!!
!
S:!Ja,!jeg!ved!ikke,!hvad!det!er.!!
!
T:!Det!mangler!de!jo!så!at!fortælle.!Man!får!en!SOS!mor,!som!ikke!er!ens!biologiske!mor,!men!som!er!
én,!som!sørger!for!at!man!går!i!skole,!får!noget!at!spise!osv.!Og!så!får!man!SOS!søskende,!så!man!bor!i!
små!familier.!
!
A:!Men!det!går!de!så!bare!ud!fra,!at!folk!ved?!
!
F:!Så!er!det!derfor,!lillesøsteren!ser!så!ung!ud.!Det!er!ikke!hans!rigtige!søster.!!
!
V:!Der!mister!de!nok!nogle.!!
!
R:!Ja!jeg!blev!også!mega!forvirret,!for!så!ville!det!i!mit!hoved!give!mening,!hvis!der!så!var!en!hvid!mor!
med!mange!penge,!der!sad!med!en!telefon.!Det!ville!give!mening,!selvom!det!måske!ikke!er!så!
romantisk!et!billede.!Men!det!giver!jo!mega!god!mening,!når!du!fortæller,!hvad!det!går!ud!på.!
!
Moderator:!Kan!I!huske!nogle!af!de!lyde,!der!blev!brugt!i!filmen?!
!
F:!Grin.!
!
T:!Jeg!kan!overhovedet!ikke!huske!noget!musik.!
!
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A:!Speakeren!var!Lars!Brygmand.!Han!har!sådan!en!god!behagelig!stemme.!Det!bruger!de!altid.!
Derudover!var!der!noget!baggrundsmusik.!
!
V:!Der!var!da!sådan!noget!sørgeligt!musik.!!
!
Moderator:!Hvilket!noget!information!synes!I,!I!fik!om!SOS!Børnebyerne!gennem!den!her!film?!
!
R:!Jeg!synes!faktisk!ikke,!man!fik!særlig!meget!information.!
!
F:!Nej,!de!kommer!i!skole,!det!er!det!eneste,!jeg!fik!at!vide.!
!
A:!Så!blev!jeg!bare!lidt!i!tvivl,!da!de!nævnte!moren.!Fik!de!så!kun!hende,!og!hvad!med!den!der!skole?!
Jeg!følte!ikke!de!var!særlig!klare!omkring,!hvad!pengene!går!til.!!
!
S:!Jeg!synes,!man!fik!at!vide,!at!der!var!en!flok!børn,!der!var!i!en!ulykkelig!situation,!og!at!man!gennem!
SOS!Børnebyerne!kunne!hjælpe!de!børn.!Jeg!synes!det!grundliggende!var,!at!storebroderen!ikke!
længere!havde!ansvaret!for,!at!de!overlevede,!som!han!i!følge!historien!næsten!ikke!kunne!klare.!Så!
der!kom!nogen!og!tog!det!ansvar!fra!hans!skuldre.!Og!hvad!der!så!ydermere!er!i!det,!det!får!man!ikke!
sådan!100%!svar!på.!Men!man!får!alligevel!en!hel!del!gennem!billederne.!Der!er!et!skift!fra,!at!der!
sidder!børn!på!gaden!ovenpå!skrald,!til!de!render!rundt!og!spiller!bold,!går!i!skole!og!griner.!Så!jeg!
synes!den!der!med!at!tage!ansvaret!fra!børnenes!skuldre!og!give!dem!barndommen,!det!var!rimelig!
klart.!!
!
V:!Jeg!synes!ikke,!man!får!noget!detaljeret!at!vide!omkring,!hvad!de!gør.!Du!hjælper!en!familie,!men!
man!skal!have!noget!mere!baggrundsviden!for!at!vide,!hvad!du!gør!for!de!børn.!!
!
T:!Ja!man!fik!vel!egentlig!kun!at!vide,!at!hans!levesituation!blev!forbedret.!
!
Moderator:!Hvilke!værdier!føler!I!kom!til!udtryk?!
!
Stilhed.!
!
S:!Det!er!vel!sådan!noget!med!ansvar!for!børn.!Børn!skal!have!muligheden!for!at!gå!i!skole,!og!ikke!
bekymre!sig!om!at!få!mad.!Man!skal!have!en!familie,!nogen!der!er!der!for!en.!
!
T:!Og!mulighed!for!en!barndom.!!
!
A:!Ja!det!var!meget!den!der!barndom.!Han!havde!en!anden!rolle,!end!den!han!burde!have.!!
!
F:!At!give!børn!den!barndom,!de!burde!have.!!
!
Moderator:!Har!jeres!opfattelse!af!SOS!Børnebyerne!ændret!sig!efter!at!have!set!den!her!reklame?!
!
I!kor:!Nej.!!
!
Kunne!I!finde!på!at!give!penge!til!SOS!Børnebyerne!på!baggrund!af!den!her!film?!
!
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R:!Jeg!kunne!ikke!finde!på!det!på!grund!af!filmen.!Jeg!kunne!finde!på!det,!efter!T!lige!gav!en!info!
omkring,!hvad!det!handler!om.!Altså!jeg!blev!rørt!af!den.!
!
V:!Ja,!men!det!er!ikke!som!om,!at!man!sidder!og!tænker!over!den,!efter!man!har!set!den.!!
!
F:!Jeg!kunne!nok!ikke!finde!på!at!give!til!dem.!!
!
Moderator:!Men!I!snakkede!om,!at!den!rørte!jer!følelsesmæssigt!I!hvilke!følelser!mener!i,!den!rør!ved?!!
!
T:!Jeg!fik!lidt!lyst!til!at!tude.!Men!jeg!tror!på!trods!af,!hvor!følelsesmæssigt,!jeg!end!bliver!påvirket,!så!
tror!jeg,!at!5!min!efter,!så!er!jeg!nok!kommet!mig!over!det.!Jeg!tror!ikke!filmen!alene,!kunne!have!fået!
mig!til!at!støtte!dem.!!
!
S:!Jeg!bliver!en!lille!smule!fascineret!af,!hvor!dygtige!de!alligevel!er!til!at!lave!de!her!reklamefilm.!Det!
bliver!lidt!mere!analytisk.!De!kan!sgu!deres!kram.!De!ved!hvad!for!noget!musik,!de!skal!spille,!de!ved,!
hvilken!rækkefølge!billederne!skal!komme!i,!og!længden!skal!være!sådan!og!sådan,!barnet!skal!ses!
alene!på!vejen,!for!så!virker!han!virkelig!forladt.!De!ved!godt,!hvad!for!nogle!knapper,!de!skal!trykke!
på.!Og!det!er!egentlig!meget!imponerende.!Men!jeg!ville!stadig!ikke!støtte!dem!på!baggrund!af!
reklamen.!!
!
R:!Jeg!synes!faktisk,!at!det!med,!at!det!er!et!barn,!der!speaker!i!starten!får!det!til!at!virke!som!en!
historie!og!noget,!der!er!urealistisk.!Altså!fordi!det!var!ret!tydeligt,!at!det!her!barn!sidder!og!læser!op.!!
!
T:!Jeg!lagde!slet!ikke!mærke!til,!at!der!var!et!barn,!der!snakkede.!!
!
F:!Jeg!tror!også!bare,!at!de!bruger!de!her!børnestemmer,!fordi!det!rammer.!!
!
A:!Men!det!kan!godt!virke!for!meget.!Men!filmen!minder!alligevel!en!om,!at!der!er!nogen,!der!har!det!
sværere.!Det!synes!jeg!er!det,!der!rammer.!!
!
V:!Ja!man!tænker!lidt!på,!hvor!godt!man!selv!lever,!når!man!ser!filmen.!!
!
R:!Men!jeg!tror,!at!i!forhold!til!at!blive!ramt!af!den!her!reklame,!så!jeg!rent!faktisk!ville!støtte!dem,!så!
skulle!jeg!nok!være!lidt!ældre,!for!jeg!føler!mig!stadig!lidt!som!et!barn!selv.!!
!
T:!Men!det!er!jo!også!lidt!vildt!ik?!Jeg!er!24!år,!og!alligevel!tænker!jeg!da!nogle!gange,!nååårh!hvor!er!
det!synd!for!mig.!Jeg!har!brug!for!min!mor.!Og!ham!i!filmen!er!kun!7!år!!Det!er!jo!virkelig!sørgeligt.!
!
F:!Jeg!tror!bare!generelt,!jeg!bliver!irriteret!over!reklamer.!Propaganda!og!folk!der!prøver!at!prakke!mig!
noget!på.!Og!så!berører!det!mig!bare!heller!ikke!på!samme!måde,!fordi!det!er!så!langt!væk.!Måske!hvis!
jeg!havde!set!en!reklame!fra!Røde!Kors!omkring!noget,!der!sker!i!Danmark,!så!ville!det!berører!mig!på!
en!anden!måde.!Når!man!hører!om!børn!i!Danmark!på!hans!alder,!der!sidder!nærmest!uden!en!mor!og!
far!med!ansvar!for!sine!søskende.!Men!det!snakker!man!ikke!om.!Og!det!tænker!jeg!altid!over,!når!
man!ser!de!her!reklamer.!!
!
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S:!Altså!jeg!har!tudet,!jeg!ved!ikke!hvor!mange!gange,!til!de!der!kør!forsigtigt!i!trafikken!reklamer!og!
alkoholmisbrugsreklamer,!hvor!det!er!små!børn!og!deres!forældre,!der!snubler!ned!ad!trappen!eller!de!
smadre!ud!over!bilruden.!!
!
F:!Jeg!støtter!også!ting,!der!sker!uden!for!Danmark,!det!rør!mig!bare!ikke!på!samme!måde.!!
!
A:!Jeg!tænker!bare,!at!det!kan!godt!være,!der!er!børn!i!Danmark,!der!har!det!lige!så!forfærdeligt,!men!
der!tænker!jeg!også!bare,!at!vi!har!et!bedre!system.!Så!er!er!et!sikkerhedsnet,!og!det!har!de!ikke.!Deres!
system!fungerer!overhovedet!ikke!på!den!måde.!Og!det!er!korrupt.!Det!rør!mig!meget!mere.!!
!
V:!Jeg!tænker!også,!at!det!er!en!anden!måde,!de!har!det!dårligt!på!ik’!også?!Der!er!vel!ikke!i!så!stort!et!
omfang!børn,!der!ikke!får!mad!i!Danmark,!det!er!mere!børn,!der!døjer!med!familieproblemer!på!en!
anden!måde.!F.eks.!de!reklamer!om!alkoholisme.!De!folk!vi!ser!i!SOS!Børnebyernes!reklame,!de!døjer!
bare!med!væsentligt!større!problemer.!!
!
T:!Jeg!tror,!det!rør!mig!på!forskellige!måder.!
!
A:!Ja!men!det!rør!mig!stærkere!med!børnene!i!Afrika.!!
!
F:!Jeg!tror!måske!også,!det!er!nemmere!at!forholde!sig!til!ting,!der!sker!langt!væk.!!
!
T:!Det!tror!jeg!måske!ikke!nødvendigvis.!!
!
V:!Der!er!bare!nogle!andre!muligheder!herhjemme!for!at!få!hjælp.!
!
Vi&viser&anden&film:&
!
Moderator:!Hvem!er!den!her!reklame!fra?!
!
F:!Læger!uden!grænser!(alle!nikker)!
!
F:!Den!tror!jeg!bare!rammer!alle.!
!
V:!Jeg!fik!sådan!helt!kuldegysninger.!
!
T:!Jeg!synes,!det!er!så!godt!lavet.!Det!der!med,!at!hun!sidder!dernede.!Først!hører!man!bare!en!
speaker,!nåh!men!så!er!det!lægen,!der!sidder!der!og!fortæller!det!syge!barn!om!hendes!veninde!Line,!
som!jo!rigtig!gerne!vil!hjælpe!dig.!Har!du!det!lidt!bedre!nu?!Det!er!jo!så!rigtigt.!
!
F:!Ja!det!sætter!virkelig!tingene!i!perspektiv.!Det!hjælper!ikke!en!dyt,!at!vi!sidder!her!og!tænker,!nej!
hvor!er!det!synd!for!dem.!!
!
T:!Og!jeg!har!lige!præcis!siddet!og!sagt,!at!jeg!har!valgt!at!sortere!det!her!og!det!her!og!det!her,!fordi!
jeg!ikke!føler,!at!jeg!har!penge!nok.!Det!her!sæter!bare!virkelig!tingene!i!perspektiv.!Så!kunne!jeg!
måske!godt!leve!uden!det!ekstra!par!sko!den!her!måned.!Og!så!kunne!jeg!redde!den!her!lille!piges!liv.!!
!
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A:!Jeg!siger!også!altid!til!mig!selv,!at!nu!er!jeg!studerende,!så!nu!kan!jeg!ikke,!men!jeg!kan!gøre!det,!når!
jeg!får!et!fuldtidsjob.!Den!laver!jeg!altid!på!mig!selv,!og!det!er!jo!også!mega!dumt,!for!jeg!kunne!jo!godt!
leve!uden!en!masse!luksusting.!
!
F:!Ja,!og!hvad!er!sandsynligheden!for,!at!du!ikke!finder!en!ny!undskyldning,!når!du!så!får!fuldtidsjob?!
For!så!har!man!fået!børn!osv.!!
!
A:!Ja,!den!er!minimal.!!
!
F:!Men!jeg!tror!vi!finder!på!sådan!nogle!undskyldninger!for!vores!egen!skyld,!så!vi!ikke!konstant!skal!gå!
rundt!med!dårlig!samvittighed.!!
!
R:!Ja,!man!har!brug!for!at!dulme!sin!dårlige!samvittighed!på!en!eller!anden!måde!ik?!
!
S:!Jeg!tror!meget!det!handler!om!en!balance.!Jeg!bliver!sur!på!mig!selv,!hvis!jeg!får!sat!sig!op!til!at!jeg!!
vil!kunne!redde!hele!verden.!Nu!skal!du!simpelthen!tage!dig!sammen!dit!møgforkælede!hvide!
menneske!oppe!fra!vesten,!hvor!vi!har!et!godt!velfærdssystem.!Lad!være!med!at!tro,!at!du!bare!kan!
give!penge,!og!så!går!alle!problemerne!væk.!Og!samtidig!tænker!jeg,!giv!nu!bare!den!100!kr.!seddel.!!
!
Moderator:!Kan!alle!huske,!at!de!har!set!den!her!film!før?!
!
I!kor:!Ja!
!
A:!Jeg!kan!faktisk!ikke!huske!det.!
!
T:!Det!er!én!af!dem,!jeg!kan!huske!allerbedst.!!
!
V:!Vi!snakkede!også!om!det!slogan!før.!!
!
A:!Den!er!også!meget!anderledes!end!de!andre.!
!
F:!Jeg!synes!også,!de!har!vist!den!i!busser!og!aviser.!I!A!busserne!
!
V:!Jeg!kan!i!hvert!fald!huske,!at!jeg!har!set!der,!hvor!de!måler!rundt!om!hendes!arm!før!I!måler!hvor!
tynd!den!er.!!
!
A:!Men!man!har!på!en!eller!anden!måde!lidt!større!tillid!til!Læger!uden!grænser.!Jeg!ved!ikke!hvorfor.!
Måske!fordi!de!er!læger.!!
!
F:!Man!ved,!hvad!en!læge!laver.!Jeg!tror,!det!er!der,!den!ligger.!!
!
T:!Det!er!igen!det!der!med,!at!det!er!konkret.!!
!
F:!Præcis.!Alle!har!været!hos!en!læge,!og!ved!hvad!de!laver.!De!giver!medicin,!og!prøver!at!gøre!
mennesker!raske.!De!hjælper!syge!mennesker.!I!Syrien!tror!jeg!blandt!andet!Læger!uden!grænser!får!
rigtig!meget!støtte!sammenlignet!med!mange!af!de!andre!organisationer!dernede,!fordi!folk!ved,!hvad!
de!laver.!De!hjælper!alle!dem,!der!bliver!ramt!af!bomber!og!skud,!og!hvad!der!ellers!foregår!dernede.!!
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!
T:!Men!jeg!vil!også!sige,!at!på!trods!af,!at!jeg!kan!huske,!at!jeg!har!set!reklamen,!jeg!synes!den!er!mega!
godt!lavet,!og!jeg!synes,!det!er!et!godt!budskab!og!alt!det!der,!så!har!jeg!stadig!ikke!givet!nogen!penge!
til!dem.!Jeg!har!igen!brugt!den!der!med,!at!jeg!har!mit!sponsorbarn,!som!jeg!giver!penge!til,!og!jeg!har!
ikke!råd!til!mere.!Bum.!!
!
F:!Men!man!kan!heller!ikke!støtte!alting!til!enhver!tid.!Det!går!jo!ikke.!!
!
A:!Og!så!alt!det!med,!at!er!man!først!meldt!ind,!så!kan!man!lige!pludselig!ikke!blive!meldt!ud!igen,!når!
man!ikke!har!lyst!eller!mulighed!for!at!støtte!mere.!!
!
F:!Og!så!ringer!de!og!spørger!én,!hvorfor!man!har!meldt!sig!ud.!Og!så!synes!man!lige!pludselig!ikke,!at!
ens!egne!undskyldninger!var!gode!nok,!og!så!giver!man!igen.!
!
A:!Jeg!er!engang!blevet!meldt!ind!i!noget!på!Roskilde!Festivalen,!og!jeg!er!først!lige!sluppet!ud!af!det!
nu.!Og!det!er!3I4!år!siden,!og!det!er!sådan!noget!Anima!mod!pels.!Og!jeg!får!stadig!breve.!Jeg!var!fuld,!
og!de!sagde!det!kun!kostede!5!kr.!om!måneden,!og!så!står!man!der.!Og!så!kan!man!ikke!komme!ud!af!
det!igen.!De!har!gjort!det!dårligt!for!mig.!
!
Moderator:!Hvad!mener!I!overordnet!set,!at!reklamen!handlede!om?!
!
T:!Om!at!gode!intentioner!redder!ikke!liv.!Man!kan!snakke!nok!så!meget!og!synes,!at!sagen!er!nok!så!
god,!men!det!ændre!ikke!noget!for!nogen,!før!man!rent!faktisk!støtter!dem!økonomisk.!!
!
V:!Der!skal!være!handling.!
!
A:!Ja,!folk!skal!op!af!sofaen.!!
!
F:!Ja,!eller!sende!en!sms!fra!sofaen!(alle!griner)!
!
R:!Det!kræver!ikke!meget.!!
!
S:!Men!den!kræver!handling!på!intentionerne.!!
!
R:!Og!alle!er!fulde!af!gode!undskyldninger.!!
!
A:!Læger!uden!grænser!er!sikkert!også!vandt!til,!at!alle!synes,!at!de!gør!et!kæmpe!stykke!arbejde,!men!
der!er!ikke!nogen,!der!støtter!dem.!!
!
F:!Jamen!det!kan!da!godt!være,!at!vi!alle!sammen!tænker,!at!der!er!helt!vildt!mange,!der!støtter!læger!
uden!grænser,!men!hvis!alle!tænker!det,!så!er!der!jo!heller!ikke!nogen,!der!giver.!Det!kan!meget!vel!
være.!!
!
Os:!Hvilken!information!føler!I,!I!fik!om!Læger!uden!grænser!gennem!reklamen?!
!
R:!At!de!mangler!ressourcer.!!
!
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T:!Der!mangler!nogle!penge.!
!
A:!De!behøver!vel!heller!ikke!rigtig!at!informere!omkring!deres!projekt,!for!det!er!jo!bare,!hvad!det!er.!
Læger!ik?!Eller!sådan.!Så!det!er!nok,!at!hun!sidder!i!en!kittel.!!
!
V:!Men!det!bliver!man!jo!også!informeret!om!via!billederne.!!
!
A:!Ja!hun!signalerer,!at!hun!er!læge,!og!sidder!et!sted!i!Afrika!og!redder!børn.!!
!
R:!Men!jeg!synes!den!rammer!sådan!et!lidt!tragisk/komisk!emne.!Selvom!det!er!forfærdeligt,!så!kan!jeg!
ikke!lade!være!med!at!smågrine,!fordi!man!kan!se!sig!selv!i!det.!Og!det!er!da!den,!hvor!jeg!tænker,!at!
der!kunne!jeg!godt!have!lyst!til!at!give!noget,!fordi!de!fanger!faktisk!mig,!der!hvor!jeg!har!min!dårlige!
samvittighed.!Jeg!synes,!den!rammer!bedre!end!hos!dem,!der!bare!viser!sørgelige!billeder.!Den!er!bare!
så!menneskeligt!på!en!eller!anden!måde.!
!
F:!Den!er!bare!ærlig.!!
!
V:!De!viser!ligesom,!hvad!man!kan!gøre!bedre.!!
!
R:!Og!selvom!der!sidder!en!lille!pige,!som!tydeligvis!er!syg,!så!er!det!stadig!vist!på!en!værdig!måde.!Der!
er!f.eks.!ikke!nogen!klamme!sår!over!det!hele.!!
!
T:!Bare!udtrykket!i!ansigtet!I!det!siger!det!hele.!!
!
F:!Jeg!lægger!faktisk!overhovedet!ikke!mærke!til,!at!hun!er!tynd.!Men!lige!meget!hvad,!så!tænker!jeg!
bare,!at!den!her!reklame!er!fantastisk!godt!lavet.!Budskabet!står!klart.!
!
S:!Men!jeg!synes,!den!her!er!meget!mere!konfronterende,!end!den!anden!var.!Og!derfor!er!det!faktisk!
lidt!overraskende,!at!vi!alle!synes,!at!den!taler!til!os,!men!det!er!jo!nok!fordi!den!rammer!vores!dårlige!
samvittighed.!Den!siger!jo!faktisk,!at!vi!skal!tage!os!sammen.!Den!anden!er!sådan!lidt!mere,!prøv!at!se!
hvad!man!kan!gøre.!!
!
!
Moderator:!Er!der!nogle!bestemte!værdier,!I!føler!kommer!til!udtryk!i!reklamen?!
!
S:!Altså!hun!sidder!i!sådan!en!situation,!hvor!hun!er!hjælpen!udadtil.!Så!det!der!med,!at!vi!hjælper!
dem,!der!ikke!selv!er!i!stand!til!det,!men!det!kræver!så!et!bidrag.!Det!er!så!det,!der!er!ræsonnementet!
bag.!For!at!vores!professionelle!og!vores!vidensrige!personale!kan!tage!ud!og!hjælpe,!så!skal!de!
støttes.!Det!tænker!jeg!sådan!er!en!værdi,!eller!dobbeltværdi.!Både!at!man!skal!bruge!den!viden!man!
har!til!at!hjælpe!dem,!der!ikke!selv!kan,!men!også!at!man!skal!støtte!den!slags!projektor,!der!hjælper!
andre.!
!
R:!Det!er!jo!godt!for!første!gang!at!se,!at!ved!at!støtte,!så!sætter!man!hendes!arbejde!i!gang.!Hun!er!jo!
ligesom!vores!repræsentant.!Det!er!jo!der!vores!penge!ligger.!I!forhold!til!at!se!Afrikanske!
børnefamilier,!hvor!man!ikke!rigtig!kan!se,!hvor!vores!position!er.!Altså!hvilken!figur!har!vi?!Jo!vi!har!
pengene.!Men!her!sidder!der!et!menneske!og!repræsenterer!os.!Det!tror!jeg!bedre,!man!kan!forholde!
sig!til.!Og!man!kan!godt!se,!at!hun!udfører!et!stykke!arbejde.!Jeg!ville!nok!føle!en!større!sikkerhed!ved!
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at!give!pengene!til!hende!I!altså!jeg!ved!godt,!hun!er!en!skuespiler!I!men!en!læge,!der!udfører!et!
stykke!arbejde.!Med!SOS!Børnebyerne!ville!jeg!føle,!at!jeg!kaster!penge!ud!over!en!by!uden!rigtig!at!
vide,!hvor!de!ville!lande.!Lægen!repræsenterer!en!form!for!medmenneskelighed,!som!jeg!kan!lide,!og!
som!jeg!kan!forholde!mig!til.!!
!
T:!Ja!medmenneskelighed.!På!en!eller!anden!måde!så!fortæller!den!os!jo,!at!vi!er!gode!mennesker!og!
det!er!dejligt,!at!vi!har!gode!intentioner.!Vi!skal!bare!lige!skridtet!videre,!ik?!
!
F:!Du!er!heller!ikke!den!eneste,!der!har!det!på!den!måde.!Det!er!da!medmenneskeligt.!!
&
Moderator:!Har!jeres!syn!på!Læger!uden!grænser!ændret!sig!efter!at!have!set!reklamen?!
!
I!kor:!Nej.!
!
A:!Nej!jeg!tror!ikke,!de!fortalte!mig!noget,!jeg!ikke!vidste!i!forvejen.!!
!
T:!Man!bliver!bare!mindet!om,!at!de!gør!et!godt!stykke!arbejde.!!
!
A:!Man!bliver!også!mindet!om,!at!de!er!der.!Jeg!synes!faktisk!ikke,!at!de!reklamerer!så!meget!som!alle!
de!andre.!!
!
S:!Måske!virker!de!også!mere!sårbare,!fordi!de!sidder!og!appellerer!om!hjælp?!!
!
R:!Også!fordi!det!lige!så!meget!er!hende,!der!beder!om!hjælp.!Barnet!sidder!jo!meget!uforstående.!
!
T:!Ja!det!er!rigtig.!Det!er!lægen,!der!beder!om!hjælp.!Det!er!jo!ikke!barnet.!Hun!prøver!jo!ligesom!at!
forklare!barnet,!hvorfor!hun!ikke!kan!yde!den!hjælp,!som!hun!gerne!vil!give.!!
!
R:!Det!fungerer!et!eller!andet!sted!meget!godt.!
!
A:!Den!virker!måske!også,!fordi!man!ikke!føler,!at!de!presser!sig!på!på!så!mange!andre!områder.!Det!er!
ikke!dem,!der!ringer!til!mig!hele!tiden.!!
!
T:!Men!jeg!synes!også,!at!hvor!godt!jeg!end!synes!det!virker,!så!har!jeg!stadig!ik!givet!nogle!penge!til!
det.!!
!
Moderator:!Kunne!I!finde!på!at!give!penge!til!Læger!uden!grænser!på!baggrund!af!den!her!film?!
!
A:!Ja!det!kunne!jeg!godt.!
!
S:!Ja,!men!nok!bare!ikke!fast.!!
!
R:!Sådan!har!jeg!det!også.!!
&
Vi&viser&den&tredje&film:&
&
Moderator:!Hvem!var!afsenderen!af!den!her!reklame:!
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!
V:!børnefonden!!
!
F:!Absolut!intet.!

V:!Jeg!var!faktisk!i!tvivl!et!langt!stykke!hen!af!vejen!over,!hvem!den!var!fra.!

T:!Også!mig!–!jeg!sad!og!gættede!inde!i!mig!selv.!!

A:!Den!var!dårlig.!Det!var!jo!bare!sådan!noget!malplaceret!musik.!Den!var!bare!mærkelig,!synes!jeg.!
Mærkelig!kort!information!og!noget!dårlig!musik,!der!ikke!passede!til!billederne.!!
!
V:!Den!fangede!bare!ik.!
!
R:!Ja!altså!selvfølgelig!skal!de!have!en!barndom,!men!man!får!jo!ikke!noget!at!vide!om,!hvad!det!er.!
!
F:!Jeg!tænker,!hvad!ligger!de!i!udtrykket!barndom?!!
!
R:!Og!det!er!mange!penge!at!give!til!noget,!man!ikke!rigtig!ved,!hvad!er.!!
!
A:!Ja,!det!var!rigtig!mange!penge.!Det!har!jeg!da!ikke!lige.!!
!
R:!Også!fordi!de!så!ud!til!at!have!det!slemt,!men!hvad!kunne!få!dem!til!at!få!det!bedre?!Det!får!vi!jo!
ikke!noget!at!vide!om.!!
!
T:!Jeg!tror!også,!jeg!blev!ked!af!det!igen,!men!jeg!blev!ikke!lige!så!berørt!som!ved!SOS!Børnebyerne.!!
!
Moderator:!Kan!I!forklare,!hvad!reklamen!handlede!om?!
!
R:!Den!handlede!om,!at!børnene!i!Afrika!arbejder!i!stedet!for!at!være!børn.!!
!
A:!Ja,!og!at!man!kan!hjælpe!dem,!hvis!man!donerer!penge!til!Børnefondens!arbejde.!!
!
R:!Man!får!bare!ikke!rigtig!at!vide,!hvad!det!arbejde!går!ud!på.!
!
A:!Næh!det!er!rigtig!nok.!!
!
Moderator:!Kan!I!huske!at!have!set!den!her!reklame!før?!
!
I!kor:!Nej.!!
!
S:!Der!er!også!nogle!af!tingene,!hvor!jeg!tænkte,!at!det!er!da!meget!normalt,!hvis!man!bor!et!sted,!hvor!
der!skal!hentes!vand!flere!gange!om!dagen.!Så!hjælper!børnene!også.!Det!er!ikke!nødvendigvis!udtryk!
for!en!dårlig!barndom.!
!
F:!Nej!det!tænkte!jeg!også!!For!nogle!barn!er!det!der!ikke!en!dårlig!barndom!I!det!er!opvækst!på!et!helt!
andet!kontinent.!Så!er!vi!tilbage!til!det!der!med,!at!vi!tror,!at!vi!kan!sammenligne!vores!land!med!
deres.!De!er!vokset!op!i!Afrika,!det!er!ikke!som!at!vokse!op!i!Danmark.!!
!
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T:!Men!det!tænker!jeg!måske!er!et!virkemiddel!alligevel.!For!det!er!der!nok!mange,!der!ikke!ved.!Man!
tænker!bare,!at!hvis!du!ikke!kan!gå!i!børnehave,!eller!hvad!det!nu!er,!så!har!du!en!dårlig!barndom.!!
!
F:!De!fortæller!ikke!mig,!at!de!her!børn!ikke!går!i!skole!eller!børnehave.!
!
A:!Nej,!men!de!prøver!vel!at!ramme!folk!med!børnearbejde.!
!
F:!Men!det!gør!man!bare!ikke.!!
!
T:!Det!var!meget!trist.!!
!
R:!Det!er!også!bare!sådan!en!ordentlig!bombe.!Så!er!vi!kede!af!det.!Der!var!ikke!sådan!en!historie,!som!
man!kunne!forholde!sig!til.!Bare!en!kæmpe!boble!af!tristhed,!som!man!ikke!kunne!prikke!hul!på,!men!
man!kunne!heller!ikke!forholde!sig!til!den.!Har!de!det!dårligt?!Hvad!har!de!brug!for?!Hvad!går!mine!
penge!til?!!!
&
A:!Den!forsvinder!lidt!i!mængden!af!andre!reklamer.!!
!
S:!Det!jeg!synes!var!mest!underligt,!det!var!det!der!med!sandet.!Var!det!et!arbejde?!Det!fandt!jeg!ikke!
helt!ud!af.!Men!udover!det!I!det!med!at!hente!vand,!det!synes!jeg!ikke!er!noget!problem,!hvis!det!bare!
er!en!del!af!hverdagen.!De!bruger!også!tit!vandhullet!som!et!sted,!hvor!man!catcher!op!med!naboer.!
De!billeder!der!var,!var!der!mange!mennesker!på,!så!det!synes!jeg!ikke!nødvendigvis!var!dårligt.!!
!
A:!Det!kunne!nemlig!godt!være!en!helt!almindelig!hverdag.!
!
S:!Men!det!er!rigtig!nok,!at!hvis!barnet!bare!bærer!sand!hele!dagen,!så!er!det!et!problem.!!
!
T:!Så!burde!vi!måske!bare!have!set!noget!mere!om!det!barn.!Og!projektet!omkring!det.!Der!var!ikke!
noget!projekt.!!
!
S:!Ja,!og!måske!en!stemme,!som!giver!os!noget!information.!Andet!end!et!pengebeløb.!
!
V:!Den!sluttede!nærmest!før!den!startede.!!
!
R:!Og!der!stod!da!en!mand!og!hjalp!hende!med!at!hælde!benzin!I!var!det!hendes!far?!
!
Os:!Fremkaldte!den!nogle!følelser!I!jer?!
!
A:!Jeg!blev!mest!bare!irriteret.!!
!
T:!Jeg!blev!ked!af!det!igen.!
!
R:!Ked!af!det!og!forvirret.!
!
S:!Man!tillægger!den!nok!også!en!hel!masse!ekstra!ud!fra!ens!viden.!På!en!eller!anden!måde,!så!prikker!
den!bare!til!nogle!af!de!ting,!jeg!allerede!tænker!i!forhold!til!børn,!der!ikke!har!det!godt.!!
&
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F:!Men!vi!sætter!også!den!her!film!op!mod!de!to!andre,!vi!har!set.!Hvis!vi!havde!set!den!her!først,!så!
kan!det!godt!være,!at!vi!havde!reageret!anderledes.!!
!
A:!Ja,!så!var!jeg!nok!også!blevet!påvirket!mere!følelsesmæssigt.!!
!
F:!Men!jeg!synes!stadig!ikke,!at!den!fortæller!os!noget.!Barndom!er!et!meget!vidt!begreb.!
!
R:!Vi!fik!jo!heller!ikke!nogen!ny!information.!Vi!ved!godt,!at!det!står!skidt!til,!det!bliver!man!ikke!
overrasket!over.!Jeg!tror!måske,!der!skal!det!der!lidt!personlige!ind!I!enten!i!form!af!den!personlige!
historie!eller!noget,!der!overrasker!én!eller!går!én!lidt!på,!for!at!man!giver!penge.!!
!
T:!Selvom!jeg!ikke!helt!forstår!teksten!i!sangen!og!billeder!sammen,!så!kunne!jeg!mærke,!at!det!var!
sørgeligt.!Jeg!blev!ked!af!det,!fordi!jeg!forventede,!at!jeg!skulle!se!noget!sørgeligt.!
!
S:!Jeg!blev!ved!med!at!tænke,!hvad!er!det!for!en!organisation!det!her.!!
!
V:!Ja!det!gjorde!jeg!også.!!
!
R:!Don't!give!up.!Det!lignede!da!ikke,!at!de!var!ved!at!give!op?!
&
Os:!Lagde!i!mærke!til!stemmen/eller!stemmerne,!der!blev!brugt?!
!
I!kor:!!Nej!
!
F:!Men!de!sagde!bornefonden!til!sidst!
!
A:!Ja!det!er!rigtigt.!
!
S:!Det!er!også!deres!trademark.!Branding.!!
!
A:!Men!de!har!da!lavet!nogle!reklamer,!der!er!meget!bedre!end!den!her?!
!
R:!Ja,!jeg!synes!også,!de!plejer!at!lave!gode!reklamer.!Hvor!det!er!glade!og!smilende!børn,!der!løber!
rundt.!!
!
F:!Ja!det!er!også!det!jeg!tænker.!Og!det!vil!jeg!da!meget!hellere!støtte.!Det!fungerer!i!hvert!fald!meget!
bedre,!end!når!de!prøver!at!finde!nogen,!der!har!det!dårligt,!og!så!kan!de!ikke!engang!det.!!
!
S:!Den!sidste!jeg!kan!huske!at!have!set,!det!er!den!hvor!de!sidder!i!klasselokalet,!hvor!de!så!råber!
BORNEFONDEN!!!
!
T:!Ja!præcis!!Det!er!også!den!eneste!jeg!kan!huske,!men!den!er!også!meget!bedre!end!den!her.!
!
A:!Ja!det!er!den!klassiske.!!
!
T:!Jeg!synes!den!var!sjov,!fordi!alle!de!der!børn,!prøvede!at!sige!børnefonden,!men!der!i!var!ikke!
nogen,!der!kunne.!!
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!
A:!Ja!man!synes!altid,!det!er!sjovt,!når!udlændinge!skal!prøve!at!tale!dansk.!Der!ser!man!jo!også!nogle!
positive!ting.!Ser!at!projekterne!lykkedes.!Så!tænker!man,!yes!hvor!godt.!
!
T:!Ja!i!den!gamle!reklamefilm,!så!viser!de!ligesom,!at!de!har!gjort!nogle!ting,!og!så!er!børnene!blevet!
glade.!Og!det!kan!jeg!på!en!eller!anden!måde!godt!lide.!Det!virker!bedre.!!
!
V:!Ja,!så!ved!man,!at!hvis!jeg!betaler!de!her!penge,!så!gør!jeg!faktisk!noget!godt,!og!så!er!resultatet!det!
her.!!
!
R:!Man!blev!præsenteret!for!projektet!på!en!helt!anden!måde.!Med!den!nye!der!får!vi!kun!det!dårlige.!!
&
F:!Det!er!også!en!høj!sum!penge,!når!man!ikke!får!at!vide,!hvad!pengene!går!til.!
!
A:!Jeg!synes!også,!det!er!lidt!irriterende,!at!de!skal!bestemme,!hvilket!beløb!jeg!skal!donere.!!
!
F:!Med!de!to!andre!kunne!man!heller!ikke!vælge.!!
!
V:!Er!det!her!ikke!den!eneste,!der!sætter!beløb!på?!
!
F:!Det!behøver!kun!koste!krone!om!dagen!I!det!er!det!der!står.!For!de!siger!altid!et!eller!andet.!!
!
T:!1!krone!om!dagen!kan!man!også!meget!let!forholde!sig!til.!!
!
A:!Ja!det!lyder!jo!ikke!af!meget!i!forhold!til!215!kr.!om!måneden.!!
!
F:!Med!Læger!uden!grænsers!film!får!man!også!et!indtryk!af!effekten.!
!
T:!Ja!helt!sikkert,!også!selvom!den!heller!ikke!er!fyldt!med!positive!billeder.!Så!jeg!tror!ikke,!det!er!det!
positive!budskab,!der!i!sig!selv!gør!en!forskel.!Men!skal!forstå,!hvad!det!er!man!konkret!selv!gør,!hvad!
er!det!mine!penge!gør.!!
!
F:!Hvilken!forskel!gør!jeg?!!
!
T:!Man!vil!gerne!vide,!at!man!redder!et!lille!stykke!af!verden.!Og!hvad!er!det!så!for!et!stykke!jeg!
redder?!Det!vil!man!gerne!vide.!
!
V:!Ja.!!
&
Moderator:!Hvilke!værdier!føler!I!kom!til!udtryk!i!reklamen?!
!
S:!Hmmm…!At!børn!skal!have!ret!til!en!barndom.!Men!igen!siger!de!jo!ikke!noget!om,!hvad!det!reelt!
betyder.!!
!
T:!Det!er!vel!også!noget!med,!at!de!her!børn!mangler!omsorg.!De!ser!i!hvert!fald!ret!triste!ud.!De!
mangler!nogen,!der!tager!sig!af!dem!på!en!eller!anden!måde.!!
!
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Moderator:!Kunne!i!finde!på!at!give!penge!til!Børnefonden!på!baggrund!af!den!her!film?!
!
I!kor:!Nej!!
!
S:!Men!måske!på!baggrund!af!de!andre!reklamefilm!I!den!der!med!skolen,!den!er!meget!sød.!Den!
kunne!vi!også!allesammen!kunne!huske.!!
!
A:!Det!kan!jo!også!være,!de!prøver!noget!lidt!anderledes,!fordi!de!ved,!at!folk!kender!dem!og!ved,!at!de!
har!haft!nogle!andre!gode.!Det!kan!være,!de!tænker,!at!nu!er!de!så!godt!brandet,!at!de!bare!kan!nøjes!
med!at!sige!Bornefonden.!!
!
S:!Der!er!vel!også!en!eller!anden!form!for!mode!inden!for!de!her!film.!!
!
A:!Ja!nu!var!det!lige!det!triste,!der!skulle!kører.!!
!
R:!Måske!handler!det!også!om,!at!vi!har!været!igennem!en!økonomisk!krise!i!forhold!til!hvor!kort!den!
var.!!
!
A:!Besparelsesmode.!!
!
Moderator:!Her!til!sidst!var!der!så!en!af!filmene,!der!tiltalte!jer!mere!end!de!andre?!
!
F:!Læger!uden!grænser!
!
A:!Ja,!det!vil!jeg!også!sige.!
!
T:!Ja,!det!gør!den.!
!
De!andre!nikker.!
!
R:!Den!var!anderledes.!
!
T:!Den!var!mere!rammende.!Den!rammer!det,!man!altid!selv!tænker.!Jeg!vil!gerne,!men!et!eller!andet...!
!
R:!Man!kender!godt!Line.!!
!
T:!Man!er!jo!Line.!
!
A:!Den!er!også!mere!konkret.!Det!kan!jeg!godt!lide.!
!
T:!Jeg!kunne!også!godt!lide!SOS!Børnebyerne,!men!det!handler!måske!også!om,!at!det!allerede!er!en!
organisation,!jeg!støtter.!!
!
F:!Jeg!tror!måske!også,!at!alle!kender!nogen,!der!har!et!barn!hængende!på!køleskabet!derhjemme.!
!
R:!Men!til!gengæld!var!vi!også!voldsomt!forvirret!over!den.!!
!
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V:!I!Læger!uden!grænsers!film,!er!pigen!også!ved!at!dø.!Det!er!jo!virkelig!alvorligt.!Og!lægen!skal!bare!
bruge!lidt!penge!for!at!kunne!redde!hende.!!
!
S:!Jeg!tror!måske!også!bare,!at!man!bedre!kan!se!sig!selv!i!den!film!i!form!af!lægen.!Hvor!det!andet!
appellerer!til,!at!der!sker!meget!ude!i!verden.!Så!det!er!to!forskellige!situationer.!Vi!ser!os!selv!i!
situationen,!eller!vi!ser!os!selv,!som!dem,!der!er!langt!væk.!!


