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Abstract 
 

 
HUMANITARIAN RELIEF ON THE CELLPHONE 
 
A study of the effect of verbal means in relief agencies’ SMS-marketing on consumers’ donation behavior. 
 

The world has never before seen as many crises at the same time as today. The high number of natural 

disasters and long wars has caused great distress and has resulted in more than 51 million refugees world-

wide. Naturally, the immense number of distressed has put pressure on relief agencies’ budgets and has 

brought into focus the need to identify opportunities to improve profit performance. One method for the 

relief agencies to raise money is SMS-marketing. With few expenses relief agencies can reach a large 

number of people in a short amount of time by sending out a short text by SMS, which encourages the 

receiver to make a donation by sending a SMS-code (e.g. “HELP”) to a four digit number. Several Danish 

relief agencies increasingly use SMS-marketing, because it has proved to be an effective method to raise 

money. The number of donations to the Danish relief agency Folkekirkens Nødhjælp (DanChurchAid) by 

SMS has for example increased from 2,834 in 2011 to 12,183 in 2013. However, the relief agencies’ use of 

SMS-marketing is still at an initial stage. According to the manager of dialogue communication at Folke-

kirkens Nødhjælp, SMS-marketing is a relatively new communication channel, and Folkekirkens Nødhjælp 

do not have profound knowledge on how to phrase the marketing communication to this communication 

channel in order to encourage consumers’ donation behavior most effectively. Consequently, this thesis 

seeks to answer how use of verbal means in relief agencies’ SMS-marketing can increase the number of 

consumers’ economic donations. According to the Fogg behavior model, consumers donate when donation 

behavior is somehow triggered and when they are motivated and have the ability to donate. SMS-marketing 

can function as a trigger for donation behavior, and the use of marketing communication can affect the level 

of persuasiveness of the trigger. This thesis therefore studies the effect of the verbal means ‘message 

evidence’ and ‘the degree of personal communication’ in SMS-marketing. Message evidence can either be 

narrative – of storytelling nature – or statistical – of factual nature, and the degree of personal communica-

tion can either be personal or impersonal. The effect of these verbal means used in other communication 

channels than SMS are described by using existing literature and research. Moreover, theories of how 

humans process information cognitively and affectively are used to understand how consumers process 

information and how the use of verbal means can support the processing. Furthermore, existing literature and 

research are used to identify and describe factors, which influence consumers’ motivation and ability to 

donate as well as their ability to receive marketing communication and donate by SMS. This knowledge is 

used to gain an understanding of how consumers process information in a SMS and used to formulate texts 

for the thesis’ study. The existing literature and research are also used in the remaining part of the thesis in 

order to relate the thesis’ results to the prior knowledge. Four quantitative studies and two qualitative studies 
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were used to answer the problem statement. In collaboration with Folkekirkens Nødhjælp the quantitative 

studies were carried out by sending different composed texts by SMS to more than 6,000 consumers, who 

had signed up for Folkekirkens Nødhjælp’s SMS-marketing, in order to test statistically which of the verbal 

means was most effective to increase the number of economic donations. On the basis of an analysis of the 

data, the statistic message evidence seems most effective to encourage donation behavior. Furthermore, it 

appears that the effect of the degree of personal communication was dependent on its combination with the 

message evidence. The narrative message evidence was most effective in combination with the personal 

communication, and the statistical message evidence was most effective in combination with the impersonal 

communication. To gain an understanding of why these verbal means and the combination thereof were most 

effective, two qualitative focus groups were carried out. In conclusion the applicability of the results are 

discussed.  
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1. INTRODUKTION 
1.1 Indledning og problemstilling 
Aldrig før har verden oplevet så mange kriser på samme tid. De mange katastrofer og langvarige krige har 

medført en enorm nød og på verdensplan tvunget mere end 51 millioner mennesker på flugt. Så mange 

flygtninge har verden ikke oplevet siden 2. Verdenskrig (Kjeldtoft, 2014; FN-forbundet, u.å.), og den 

verdensomspændende nød har medført store finansieringsproblemer hos nødhjælpsorganisationer verden 

over. Ifølge UNICEF Danmarks generalsekretær Steen Andersen har det store behov for nødhjælp strakt 

deres ”menneskelige og økonomiske ressourcer til det aller-alleryderste” (Kjeldtoft, 2014) og medført, at det 

langsigtede nødhjælpsarbejde er blevet nedprioriteret for at kunne redde liv nu og her (Kjeldtoft, 2014). Der 

er derfor stort behov for, at nødhjælpsorganisationer øger deres indtjening. Større viden om hvordan 

nødhjælpsorganisationer kan øge deres indtjening, ved bl.a. at fremme donationsadfærd hos forbrugere, kan 

gavne organisationerne i denne henseende.  

 

En metode, hvorved nødhjælpsorganisationer kan indsamle penge, er sms-marketing. Ved at udsende en kort 

tekst via sms eller via fx tv-indslag, facebook eller organisationens hjemmeside, der opfordrer forbrugere til 

at donere ved at sende en sms til et firecifret telefonnummer (Dam & Madsen, 2011: 60), kan nødhjælpsor-

ganisationer, med få omkostninger, nå ud til mange mennesker på kort tid (Trappey & Woodside, 2005: 

382). I dag har størstedelen af den danske befolkning en mobiltelefon, der kan modtage og afsende sms’er 

(Danmarks Statistik, 2014), og sms er ikke længere er forbeholdt den yngre del af befolkningen, men 

anvendes som kommunikationsform af alle aldersgrupper (Neustar, Inc, 2010: 2). Derfor er sms-marketing et 

vidtrækkende værktøj til at indsamle penge til akutte nødhjælpssituationer. Ifølge Sune Bang, der er direktør 

hos Kommunikationsbureauet København, er sms-marketing en effektiv metode for nødhjælpsorganisationer 

til at indsamle penge, fordi ”de er i kontakt med nogen, der i forvejen er pro noget” (Østerby, 2014), når 

personer tilmelder sig sms-marketing. Sms-marketing når derfor ud til forbrugere, der har en interesse i at 

donere til nødhjælpsorganisationen.  

 

En række danske nødhjælpsorganisationer, som fx Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Røde Kors, Amnesti 

International, Red Barnet og Dansk Flygtningehjælp, anvender i stigende grad sms-marketing, fordi det har 

vist sig at være en effektiv metode til at indsamle penge (Masri, 2013). Fx steg antallet af donationer via sms 

hos Folkekirkens Nødhjælp fra 2.834 i 2011 til 12.183 i 2013 (Masri, 2013). Ifølge Søren Anton Buhl, der er 

digital konsulent hos Røde Kors, kan nødhjælpsorganisationers stigende brug af sms-marketing forklares 

ved, at forbrugernes holdning til digitale medier har ændret sig markant inden for de sidste ti år: ”At give 

penge via internettet var ikke så populært i 2004, og det var heller ikke alle, der turde donere penge via sms. 

I dag er sms-donationer en af vores allerstørste kanaler i katastrofesammenhænge” (Masri, 2013).  
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Nødhjælpsorganisationers brug af sms-marketing er dog stadig i den indledende fase (Gregorio, 2013). Hos 

Folkekirkens Nødhjælp er sms-marketing, ifølge leder af dialogkommunikation Nina Halberstadt, en 

forholdsvis ny kommunikationskanal, og derfor har Folkekirkens Nødhjælp ikke dybdegående viden om, 

hvorledes udformningen af marketingskommunikationen kan fremme donationsadfærd mest muligt 

(Interview, 1. december, 2014). Ifølge Kim Skytte Graae, der arbejder med digital fundraising hos Folkekir-

kens Nødhjælp, planlægger organisationen at sætte mere fokus på denne form for marketing i fremtiden, på 

grund af det store potentiale til at fremme forbrugeres donationsadfærd (Masri, 2013). Nødhjælpsorganisati-

oners stigende brug af sms-marketing og deres manglende viden om udformningen af marketingskommuni-

kation, danner grundlag for at undersøge dette aspekt nærmere. Den eksisterende litteratur har efter min 

bedste overbevisning ikke beskæftiget sig med nødhjælpsorganisationers marketingskommunikation i 

forhold til sms-marketing, hvilket understreger behovet for mere viden om udformningen af marketings-

kommunikationen til denne kanal. 

 

1.2 Problemformulering 
Med afsæt i ovenstående problemstilling, vil jeg i denne afhandling besvare følgende problemformulering:   

 

Hvordan kan nødhjælpsorganisationer, ved brug af sproglige virkemidler i sms-marketing, øge antallet af 

forbrugeres økonomiske donationer? 

 

Grundet ressourcebegrænsninger tager jeg udgangspunkt i én nødhjælpsorganisation, Folkekirkens Nød-

hjælp, og i de to sproglige virkemidler ’message evidence’ og ’grad af personlig kommunikation’. Jeg 

skelner her mellem det narrative og det statistiske message evidence og mellem den personlige og upersonli-

ge kommunikation. Ligeledes fokuserer jeg udelukkende på sms-marketing i form af marketingskommunika-

tion, der udsendes til forbrugere via sms, og på forbrugere, som selv har anmodet om marketingskommuni-

kation via sms.  

For at kunne besvare ovenstående problemformulering, belyser jeg først, hvilke faktorer der præger 

forbrugeres donationsadfærd, samt hvilke faktorer der præger forbrugeres brug af sms-marketing. På 

baggrund af dette formulerer jeg formodninger om, hvordan forbrugere vil bearbejde marketingskommunika-

tionen via sms kognitivt såvel som affektivt. Dernæst belyser jeg, hvordan de to sproglige virkemidler har 

påvirket forbrugeres donationsadfærd via andre kanaler end sms, og jeg påpeger forventninger til, hvordan 

forbrugere påvirkes via sms. 
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1.3 Afgrænsning 
Idet Folkekirkens Nødhjælp kun har få oplysninger om de personer, som donerer til organisationen via sms, 

afgrænser jeg afhandlingen fra at omhandle viden om målgruppen for sms-marketing. Jeg anerkender, at 

viden om målgruppen er vigtig for at udarbejde succesfuld kommunikation, men jeg er, grundet manglende 

oplysninger, ikke i stand til at inddrage dette aspekt. Af ressourcemæssige årsager afgrænser jeg ydermere 

afhandlingen fra at omhandle altruisme og egoisme, der ifølge en stor del af litteraturen inden for velgøren-

hed beskriver forbrugeres motivation for at donere (se fx Andreoni, 1990).  

1.4 Begrebsafklaring 
I afhandlingen betegner jeg personer, som donerer til nødhjælpsorganisationer, som forbrugere, idet 

donationer kan anses som en form for værdiudveksling mellem personen og nødhjælpsorganisationen 

(Hibbert & Horne, 1997: 262).  

 

Jeg anvender ligeledes begrebet mobil-marketing i afhandlingen. Mobil-marketing er en bred betegnelse for 

marketing, der indbefatter en mobiltelefon, herunder sms-marketing, som er fokuspunktet i denne afhand-

ling, men ligeledes andre former for marketing via fx apps, hjemmesider omstruktureret til mobilformatet, 

QR koder samt mobilbannere og –annoncer.  

 

1.5 Metode  
For at svare på afhandlingens problemformulering benytter jeg mig af forskellige metoder til at indsamle 

viden og data. Jeg erkender, at denne vidensproduktion præges af dens kontekst, og særligt af at jeg, som 

undersøger, præger den. Min forforståelse for emnet og min akademiske baggrund påvirker således mine 

valg af bl.a. anvendt litteratur, opbygning af afhandlingen, udformning af den empiriske undersøgelse såvel 

som fortolkning deraf. Hermeneutikken omkranser således afhandlingen på et filosofisk plan og anvendes 

konkret i fortolkningsprocessen i de kvalitative undersøgelser (Christensen, 1994: 27). 

Dette afsnit forklarer, hvordan jeg bruger teori og empiri. Metodeafsnittet er opdelt i underafsnittene 

teoretisk tilgang og empirisk metode. Den teoretiske tilgang beskriver kort, hvilket teoretisk grundlag, jeg 

anvender i opgaven, og det empiriske metodeafsnit beskriver ligeledes kort, hvilke empirisk metoder, jeg 

anvender i afhandlingen, samt hvordan jeg indsamler data. 

1.5.1 Teoretisk tilgang   
Som en overordnet ramme for afhandlingen anvender jeg den psykologiske Fogg-adfærdsmodel til at forstå 

de bagvedliggende årsager til donationsadfærd samt til at forklare, hvordan sproglige virkemidler i marke-

tingskommunikation via sms kan øge antallet af forbrugeres donationer. Derudover benytter jeg mig af 

sekundær litteratur og sekundær empiri for at skabe en teoretisk grundforståelse for donationsadfærd via sms 
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samt for de to sproglige virkemidler, ’message evidence’ og ’grad af personlig kommunikation’, der kan øge 

antallet af forbrugeres donationer. Helt konkret anvender jeg tidligere udførte undersøgelser og litteratur, der 

omhandler henholdsvis donationsadfærd, sms-marketing, personlig kommunikation samt statistisk og 

narrativt message evidence. Da den sekundære litteratur og empiri om de to sidstnævnte omhandler 

marketingskommunikation via andre kanaler end sms, anvender jeg her teori om, hvordan forbrugere, 

kognitivt såvel som affektivt, bearbejder information via sms. Jeg beskriver de kognitive processer ved brug 

af den socialkognitive ’Heuristic-Systematic Information Process Model’. Herved kan jeg belyse, hvordan 

forbrugere forventes at bearbejde marketingskommunikationen via sms. 

1.5.2 Empirisk metode 
På baggrund af det teoretiske grundlag udformer jeg det empiriske undersøgelsesdesign. Jeg anvender 

primær empiri til at besvare problemformuleringen, idet jeg ved at udføre kvantitative og kvalitative 

undersøgelser frembringer empiri til brug i afhandlingen. Jeg benytter mig af den kvantitative undersøgelse 

for at belyse, hvilke af de sproglige virkemidler, der er mest effektive til at øge antallet af forbrugeres 

donationer. Konkret gøres dette ved at udsende marketingskommunikation via sms til forbrugere, der har 

tilmeldt sig Folkekirkens Nødhjælps sms-linje. Tre undersøgelser tester effekten af begge sproglige 

virkemidler ved at udsende fire forskelligt formulerede tekster. Den fjerde undersøgelse tester effekten af det 

ene sproglige virkemiddel, personlig kommunikation, ved at udsende to forskelligt formulerede tekster. I 

forbindelse med den kvalitative undersøgelse udfører jeg to fokusgruppeinterviews, med formålet om at 

forklare, hvorfor disse virkemidler er mest effektive. 

2. TEORETISK GRUNDLAG 
I dette afsnit beskrives det teoretiske grundlag for afhandlingens undersøgelser. Den første del omhandler 

forbrugeradfærd, og den anden del omhandler marketingskommunikation. 

 

2.1 FORBRUGERADFÆRD 
I dette afsnit beskrives den psykologiske adfærdsmodel Fogg-adfærdsmodellen, der anvendes som en 

overordnet ramme for afhandlingen. Dernæst belyses faktorer, der kan præge forbrugeres donationsadfærd, 

samt faktorer, der kan præge forbrugeres brug af sms-marketing. 

 

2.1.1 Fogg-adfærdsmodellen 
Fogg-adfærdsmodellen anvendes til forstå de bagvedliggende årsager til forbrugeradfærd og til at forklare, 

hvordan forbrugeradfærd kan påvirkes. Modellen er særlig nyttig til at forklare, hvordan forbrugere 
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overbevises til en given adfærd via teknologiske kanaler (Fogg, 2009: 1). Fogg-adfærdsmodellen er 

illustreret nedenfor. 

 

 
 

Ifølge Fogg-adfærdsmodellen forudsætter den tilstræbte forbrugeradfærd (illustreret med stjernen), at tre 

faktorer er tilstede på samme tidspunkt: motivation, mulighed og en udløser (illustreret med pilen). En 

udløser gør forbrugeren opmærksom på adfærden, og kan fx være en reklame eller en sms-besked (Fogg, 

2009: 3), hvorfor marketingskommunikation via sms kan fungere som en udløser for donationsadfærd. 

Graden af forbrugeres motivation og mulighed for donationsadfærd har stor betydning for, hvordan 

marketingskommunikationen skal overbevise forbrugeren om at donere til en nødhjælpsorganisation for at 

udløse donationsadfærd. Marketingskommunikationen skal i højere grad overbevise forbrugere om at 

donere, hvis de har lav motivation og/eller mulighed for donationsadfærd, og i lavere grad overbevise 

forbrugere, hvis de har høj motivation og mulighed for at donere (Fogg, 2009: 3).  

 

For at belyse hvorledes marketingskommunikationen skal overbevise forbrugere om donationsadfærd, 

beskrives faktorer, der påvirker forbrugeres motivation og mulighed for at donere til nødhjælpsorganisatio-

ner via sms i de følgende to afsnit, om donationsadfærd og sms-marketing. Dernæst beskrives, hvordan 

sproglige virkemidler i marketingskommunikationen kan udløse donationsadfærd ved at overbevise 

forbrugere i højere eller mindre grad. 

Høj 
ŵŽƟǀĂƟŽŶ

>Ăǀ
ŵŽƟǀĂƟŽŶ

>Ăǀ
mulighed

Høj
mulighed

Tilstræbt 
ĨŽƌďƌƵŐĞƌĂĚĨčƌĚ

Udløser
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2.1.2 Donationsadfærd 
I dette afsnit belyses forskellige kontekstuelle faktorer, som præger forbrugernes motivation og mulighed for 

donationsadfærd. 

Bevidst om behov 

Donationsadfærd forudsætter en bevidsthed om, at der er et behov for donationer (Bekker & Wiepking, 

2011: 929), og danner derfor grundlaget for forbrugeres motivation for at donere. Denne bevidsthed opstår, 

når forbrugeren konstaterer “a significant gap between the beneficiary’s current and ideal states of wellbeing 

or between what is and what should be” (Bendapudi et al., 1996: 37), og kræver derfor, at forbrugeren bliver 

informeret om et såkaldt ’gap’. Denne information kan netop komme fra nødhjælpsorganisationers marke-

tingskommunikation, der både oplyser om behovet og ved brug af forskellige kommunikative virkemidler 

forsøger at præge forbrugernes beslutningsproces med formålet at skabe donationer (Rasmussen, 2013: 29). 

Information kan ligeledes komme fra mediers fokus på aktuelle kriser og derved understøtte marketings-

kommunikationens formål. Det er tidligere påvist, at en stor mediedækning af en specifik krise medfører 

flere donationer (Bekker & Wiepking, 2011: 930). Marketingskommunikationens effekt som udløser for 

donationsadfærd må derfor formodes at stige, hvis den udsendes i forbindelse med mediedækning af emnet. 

Sagens fokus  

Forbrugeres holdning til de sager som nødhjælpsorganisationer fokuserer på, er en afgørende faktor for deres 

donationsadfærd, idet forbrugere vælger at donere, når de ”believe in the cause” (Hibbert & Horne, 1997: 

267) og derved er motiverede for at donere. Ofte har forbrugere visse ’favoritorganisationer’, som fokuserer 

på en sag af stor betydning for personen, og de er derfor tilbøjelige til at donere til netop disse organisationer 

(Hibbert & Horne, 1997: 266). Fx kan forbrugere anse visse sager for særligt vigtige, hvis de kan relatere til 

sagens fokus og de personer, som lider nød. Det ses særligt ved donationer til sygdomsbekæmpende 

organisationer, hvor folk der har haft sygdommen tæt inde på livet, i højere grad donerer til den specifikke 

sygdomsbekæmpende organisation end til andre velgørenhedsorganisationer (Bekker & Wiepking, 2011: 

930). Forbrugere tillægger også sager større betydning, hvis de vurderer den nødlidendes situation som 

værende uforskyldt (Bendapudi et al, 1996: 38). Således kan sager med fokus på aids risikere at blive 

vurderet som mere selvforskyldt end sager med fokus på naturkatastrofer og dermed hæmme donationsad-

færd (Rasmussen, 2013: 26). Derudover kan sager, der påpeger en uretfærdighed, som forbrugeren har nemt 

ved at forholde sig til, vurderes som vigtigere end andre sager. (Østerby, 2014). Da denne afhandling 

undersøger donationsadfærd hos forbrugere, som har anmodet om marketingskommunikationen fra 

nødhjælpsorganisationen, må det formodes, at de anser organisationen og de sager, som den beskæftiger sig 

med, som vigtige. 



!
!!

12!

Humør 

Forbrugeres motivation for donationsadfærd påvirkes ligeledes af deres humør. Litteraturen peger hovedsag-

ligt på, at forbrugere i en negativ sindsstemning donerer, fordi de ønsker at ændre den negative sindsstem-

ning til en positiv, og idet donationsadfærden får dem til at føle sig bedre tilpas (Bekker & Wiepking, 2011: 

938; Merchant et al, 2010: 757). Ligeledes peger litteraturen på, at forbrugere donerer, når de er i er godt 

humør, fordi de ønsker at bevare den positive sindsstemning (Hibbert & Horne, 1997: 270).  

Kendskab og omdømme  

Forbrugeres motivation for donationsadfærd påvirkes af deres kendskab til organisationen og af organisatio-

nens omdømme. Forbrugere er mere modtagelige over for marketingskommunikation fra kendte afsendere 

end fra ukendte afsendere. Kendskab til nødhjælpsorganisation skaber dermed grobund for kommunikation 

med forbrugeren og kan derfor i højere grad påvirke forbrugerens vurdering af behovet for donationen og 

dermed fremme donationsadfærd (Bendapudi et al, 1996: 37; Hibbert & Horne, 1997: 269; Rasmussen, 

2013: 27). Noget litteratur peger endda på, at organisationens omdømme er den primære faktor, som 

forbrugere baserer deres donationsbeslutning på (Snipes & Oswald, 2010: 78; Hibbert & Horne, 1997: 265). 

Kendskab til organisationen fremmer dog ikke nødvendigvis donationsadfærd, idet negativ omtale godt nok 

skaber kendskab, men ikke tillid til organisationen. Organisationens omdømme har derfor stor betydning for, 

hvordan forbrugere reagerer på opfordringen til donation (Hibbert & Horne, 1997: 265; Bekkers & 

Wiepking, 2011: 952; Hibbert et al, 2007: 728), idet “The reputation of a nonprofit will provide numerous 

clues as to how well a particular nonprofit will perform in this capacity” (Sargeant & Woodliffe, 2007: 277). 

Forbrugernes syn på organisationen er derfor tæt forbundet med forbrugernes tillid til, at organisationen 

anvender donationerne forsvarligt (Hibbert et al, 2007: 732; Rasmussen, 2013: 27). En undersøgelse viser 

endda, at den næstvigtigste årsag (efter økonomi) til at forbrugere ikke donerer er, at de ikke tror på 

organisationens evne til at bruge pengene optimalt (Jensen & Jacobsen, 2013: 26). Da forbrugere har 

anmodet om marketingskommunikation fra nødhjælpsorganisationen, må det formodes, at de har et kendskab 

til organisationen, lige såvel som det må formodes, at de anser organisationen for at have et godt omdømme. 

Forventning om donationens effekt 

Forbrugeres motivation for donationsadfærd påvirkes ligeledes af, om de har en forventning til, at donatio-

nen kan gøre en forskel (Bekker & Wiepking, 2011: 942). I tilfælde hvor forbrugeren vurderer behovet for 

donationer til at være for stort, kan personen således føle en fortvivlelse, der gør det svært at forholde sig til 

marketingskommunikationens budskab, eller personen kan føle, at donationen er ubetydelig, idet den blot er 

”en dråbe i havet” (Rasmussen, 2013: 26), og dermed afholde sig fra at donere. Usikkerhed om hvorvidt 

donationerne går til det angivne formål, kan ligeledes fraholde forbrugere fra at donere (Jensen & Jacobsen, 

2013: 26). Marketingskommunikation med information om hvordan donationen konkret anvendes, kan 

derfor medvirke til at øge donationsadfærd (Bekker & Wiepking, 2011: 942; Das et al., 2008). 
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Sociale normer 

Sociale normer kan ligeledes fremme motivation for donationsadfærd (Basil et al, 2006: 1038). Selvom 

forbrugere ofte afviser, at det sociale pres præger deres donationsadfærd, viser flere undersøgelser, at der er 

en stærk sammenhæng (Bekker & Wiepking, 2011: 937). For at fremme donationsadfærd, kan den sociale 

norm derfor påpeges i marketingskommunikationen eller aktiveres ved andres tilstedeværelse i donationssi-

tuationen (Basil et al, 2006: 1043). Undersøgelser viser, at normen er stærkere jo flere mennesker, der er 

tilstede, og at den særligt aktiveres, når de tilstedeværende er kvinder. Ligeledes viser undersøgelser, at 

forbrugere ofte er mere tilbøjelige til at donere i situationer, hvor donationen bliver iagttaget af en person, 

som forbrugeren har et nært forhold til. Årsagen hertil kan være, at de sociale normer er stærkere, når 

donationsbeslutningen tages med en ven eller familiemedlem med til stede, end når personen er omgivet af 

fremmede. En anden undersøgelse peger dog på, at dette ikke har nogen effekt på forbrugeres donationsbe-

slutning (Bekkers & Wiepking, 2011: 951-952). 

Økonomi 

Forbrugernes mulighed for donationsadfærd afhænger nødvendigvis af en økonomisk faktor. Den økonomi-

ske faktor rangerer endda som den primære årsag til ikke at donere (Jensen & Jacobsen, 2013: 26), hvilket 

kan forklare, hvorfor antallet af donationer ofte øges, når beløbet nedsættes (Bekker & Wiepking, 2011: 

932). Den økonomiske faktor må derfor formodes at mindske forbrugeres mulighed i høj grad. 

Holdning til indsamlingsmetode  

Forbrugeres motivation for donationsadfærd påvirkes ligeledes af deres syn på den metode, som organisatio-

ner anvender til at indbringe donationer. Forbrugeres syn på organisationers indsamlingsmetoder er ofte 

forbundet med, hvor påtrængende forbrugere anser metoden for at være. Metoder, der føles påtrængende, 

kan mindske forbrugerens følelse af at have kontrol over beslutningsprocessen og fratage dem følelsen af, at 

donationen sker af egen fri vilje. Derfor kan metoder, som anses for at være påtrængende, hæmme donati-

onsadfærd. I nogle tilfælde kan et negativt syn på indsamlingsmetoden endda føre til et negativt syn på 

organisationen (Hibbert & Horne, 1997: 267). Forbrugernes holdning til sms-marketing må derfor formodes 

at have en indvirkning på forbrugerens motivation for donationsadfærd (Karjaluoto et al., 2008: 246). Dette 

aspekt uddybes i afsnittet nedenfor. 

 

2.1.3 Sms-marketing 
Ved at tage højde for de faktorer, der præger motivation og mulighed for at modtage marketingskommunika-

tion fra nødhjælpsorganisationer via sms og at donere via denne kanal, kan marketingskommunikationen i 

højere grad udløse donationsadfærd. Derfor belyses disse faktorer nedenfor. 
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Tilgængelighed  

Som tidligere beskrevet kræver donationsadfærd, at forbrugere er bevidste om behovet for donationer. I 

forbindelse med marketingskommunikation kræver dette, at forbrugere har mediet tilgængeligt. Ved brug af 

sms-marketing betyder det, at forbrugere nødvendigvis må have en mobiltelefon for at kunne modtage 

information om de nødlidendes behov via denne kommunikationskanal. Udbredelsen af den teknologiske 

udvikling inden for mobiltelefoner har resulteret i, at mobiltelefonen er blevet en naturlig del af hverdagen 

for mange mennesker (Sanchez & Goolsbee, 2010: 1056). Størstedelen af den danske befolkning ejer en 

mobiltelefon. Ifølge Danmarks Statistik har 98 % af de danske hustande mindst én mobiltelefon, og 93 % af 

alle danskere bruger mobiltelefoner (Wijas-Jensen, 2013: 28). Smartphonen er i høj grad også udbredt på 

tværs af generationer, idet 67 % af danskere mellem ! 15 og 70 år har en smartphone (Gretlund & Wieland, 

2013: 38). Størstedelen af den danske befolkning har derfor mulighed for at modtage information om de 

nødlidendes behov samt at donere via denne kanal. 

 

Smartphonen er ved forbrugerens side det meste af døgnet (Gregorio, 2013), fordi dens mange egenskaber 

har medført, at forbrugere i dag anvender telefonen i mange sammenhænge, arbejdsmæssige såvel som 

private (Persaud & Azhar, 2012: 437). En global undersøgelse viser, at 75% tager deres smartphone med sig 

overalt (Fahmy, 2009). Forbrugere slukker ligeledes sjældent deres telefon (Gregorio, 2013). Undersøgelser 

viser ligeledes, at forbrugerne i høj grad har deres telefon tændt, når de sover - ca. to tredjedele sover med 

deres smartphone tændt, fordi de frygter at gå glip af noget (Fahmy, 2009). Forbrugere har derfor mulighed 

for at modtage budskabet fra nødhjælpsorganisationer på sms døgnet rundt. Det medfører dog også, at 

forbrugere med stor sandsynlighed er beskæftiget med noget andet, når de modtager marketingskommunika-

tion, hvilket kan indebære en risiko for, at de i mindre grad har mulighed for at læse budskabet, end hvis de 

ikke var beskæftiget med noget andet.  

Forbrugeres holdning til sms-marketing 

Det er vigtigt at belyse, hvordan sms-marketing påvirker forbrugernes donationsadfærd, idet forbrugeres 

holdning til sms-marketing præger deres modtagelighed over for marketingskommunikationen (Merisavo et 

al., 2007: 42) og derved deres motivation for at donere. Derfor belyser dette afsnit faktorer, der påvirker 

forbrugeres syn på sms-marketing. I afsnittet inddrages litteratur omhandlende sms-marketing såvel som 

mobil-marketing, idet det formodes, at forbrugeres holdning til mobil-marketing ligeledes kan sige noget om 

deres syn på sms-marketing. Størstedelen af forskning inden for sms-marketing fokuserer på lokaliserings-

baseret (location-based) sms-marketing (Persaud & Azhar, 2012; Gregorio, 2013), hvor forbrugere modtager 

sms, når de befinder sig et særligt geografisk placering, fx modtager et tilbud på sms, når de går ind i en 

butik. Alligevel kan denne forskning i høj grad videreføres til den form for sms-marketing, som undersøges i 

denne opgave. 
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Påtrængende 

Forbrugere har deres mobiltelefon i nærheden af sig det meste af dagen. For mange gælder det endda også, 

når de befinder sig på bade- og soveværelset, som ellers betegnes som meget private og personlige omgivel-

ser. Fra blot at have været et kommunikationsmiddel er mobiltelefonen i dag, med dens utallige egenskaber, 

som bl.a. kalender, kamera, betalingsmetode, mail-inbox, webbrowser, musikafspiller, vejfinder, pulsmåler 

osv., blevet en forlængelse af mange forbrugeres personlighed og individualitet (Persaud & Azhar, 2012: 

418; Evans-Cowley, 2010: 137). Netop fordi forbrugerne er tilgængelige via deres mobiltelefon det meste af 

døgnet, kan marketings-sms’er risikere at virke påtrængende (Trappey & Woodside, 2005: 382). Ifølge 

Danaher og Rossiter (2011: 18) anser forbrugere marketing via sms for irriterende, forstyrrende og generen-

de i samme grad som telemarketing og e-mail. Ifølge Trappey & Woodside (2005: 383) anser forbrugerne 

dog sms-marketing for at være mindre påtrængende end andre marketingmetoder som fx telemarketing, da 

førstnævnte ikke har samme tætte menneskelige kontakt. Andre undersøgelser viser, at selv når forbrugere 

har anmodet om marketingskommunikationen via sms, kan de risikere at opleve den som påtrængende, hvis 

indholdet ikke stemmer overens med deres forventninger og dette kan skabe irritation hos forbrugerne 

(Merisavo et al., 2007: 43). 

 

Forbrugernes vurdering af hvorvidt sms-marketing er påtrængende, afhænger bl.a. af om marketingskommu-

nikationen deri, skaber en vis grad af værdi for dem (Persaud & Azhar, 2012: 438, Roach, 2009: 126; Barnes 

& Scornavacca, 2004: 135). Hvis forbrugerene anser værdien af sms’ens indhold som høj, vil de være mere 

tilbøjelige til at donere penge til formålet. Hvis forbrugerne derimod anser sms’en for at være anmassende og 

af lav værdi, vil de være mindre tilbøjelige til at donere (Persaud & Azhar, 2012: 425). Forbrugerens 

vurdering af, hvorvidt sms-marketing er påtrængende, afhænger ligeledes af tilliden til afsenderen samt af 

forbrugerens følelse af at have kontrol over at kunne vælge denne form for marketing til og fra. De tre 

aspekter værdi, tillid og kontrol belyses nedenfor. 

Værdi 
Flere undersøgelser peger på, at forbrugeres vurdering af værdien ved marketingskommunikation via sms er 

tæt forbundet med dens vurderede relevans, idet det afspejler forbrugernes interesse i marketingskommuni-

kationen (Trappey & Woodside, 2005: 384; Merisavo et al., 2007: 42; Barnes & Scornavacca, 2004: 135; 

Varnali & Toker, 2010: 147). Dette betyder, at forbrugere i højere grad vil benytte sig af sms-marketing og 

donere via denne kanal, hvis de anser marketingskommunikationen som værende relevant. Da forbrugere, i 

denne undersøgelse, har anmodet om marketingskommunikationen, må det formodes, at de anser den som 

værende relevant, idet den omhandler en organisation de kender og sager, som de anser for vigtige.  

 

Ligeledes peger flere undersøgelser på, at forbrugernes oplevelse af brugbarheden ved marketingskommuni-

kationen via sms er tæt forbundet med den værdi, som de tillægger marketingskommunikation (Karjaluoto et 
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al., 2008: 252; Roach, 2009: 125; Barnes & Scornavacca, 2004: 132; Persaud & Azhar, 2012: 425; Merisavo 

et al., 2007: 46; Merisavo et al., 2007: 46). Marketingskommunikationen kan fx anses som brugbar, når 

indholdet er informativt (Merisavo et al., 2007: 46; Merisavo et al., 2007: 42), eller når det øger muligheden 

for at udføre en handling, som de anser som relevant (Gregorio, 2013). Sms-marketing gør det nemt at 

donere, idet forbrugere hverken behøver computer- eller internetadgang eller at finde dankortet frem. Det 

kræver blot en mobiltelefon, der kan sende en sms, hvilket stort set alle mobiltelefoner er i stand til, 

hvorefter beløbet trækkes via forbrugerens telefonregning (Gregorio, 2013). Derudover er det mindre 

tidskrævende end andre former for donationsmulighed, idet forbrugeren blot ved at sende en kode (fx 

’GIV150’) til det angivne telefonnummer kan donere til det ønskede formål. Modsat fx telemarketing giver 

sms-marketing også forbrugeren en vis fleksibilitet ved at kunne svare på sms’en på et tidspunkt, der er 

hensigtsmæssigt for den enkelte forbruger. Da forbrugere har anmodet om sms-marketing, må det ligeledes 

formodes, at de anser marketingskommunikationen for at være brugbar og derfor i højere grad vil benytte sig 

af sms-marketing og donere via sms. 

 

En undersøgelse viser direkte, at forbrugere kan være positive stemt over for sms-marketing, i tilfælde hvor 

indholdet er relevant og brugbart, på trods af at de anser sms-marketing for at være påtrængende (Trappey & 

Woodside, 2005: 383). Det tyder derfor på, at forbrugere, der har tilmeldt sig sms-marketing må forventes at 

være positivt stemt over for denne form for marketing, med mindre det viser sig, at marketingskommunikati-

onen ikke stemmer overens med deres forventninger. 

Tillid 
Forbrugernes vurdering af hvorvidt sms-marketing er påtrængende, afhænger ligeledes af forbrugernes tillid 

til afsenderen (Persaud & Azhar, 2012: 421; Roach, 2009: 126; Varnali & Toker, 2010: 148).  En undersø-

gelse viser fx, at forbrugere, der har tillid til afsenderen af sms-marketing, er positivt indstillet over for sms-

marketing (63%) i samme grad som marketing via tv (68%) eller radio (65%). Når forbrugere derimod ikke 

har tillid til afsender, er kun 35% positivt indstillet over for sms-marketing (Barnes & Scornavacca, 2004: 

135). Det må formodes, at forbrugere har en hvis tillid til nødhjælpsorganisationer, hvorfra de har tilmeldt 

sig sms-marketing med formålet om at donere. Det er dog muligt, at mediet kan mindske forbrugernes tillid 

til afsenderen. Forskning inden for e-handel viser, at tillid til sælger er en vigtig grundlæggende faktor for en 

positiv købsintention, og at det er sværere at skabe tillid online, end det er offline (Persaud & Azhar, 2012: 

425). Ifølge Persaud og Azhar (2012: 425) kan dette også være gældende for køb via mobiltelefon. Undersø-

gelser påpeger derudover, at mobiltelefoners små skærme medvirker til at mindske tillid ved køb via 

mobiltelefon (Suki, 2011: 18).  
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Endelig viser undersøgelser, at sms-marketing, som forbrugerne anser som brugbar, øger forbrugernes tillid 

til afsenderen (Varnali & Toker, 2010: 148), hvilket understreger vigtigheden af, at forbrugere anser 

marketingskommunikationens for at give værdi. 

Kontrol 
Forbrugernes vurdering af om sms-marketing er påtrængende, afhænger ligeledes af, hvorvidt forbrugerne 

føler, at de har kontrol over at kunne vælge denne form for marketing til og fra (Persaud & Azhar, 2012: 

429; Roach, 2009: 126; Varnali & Toker, 2010: 147). Forbrugernes villighed til at benytte sig af sms-

marketing vil således være lavere, hvis forbrugerne modtager sms-marketing uden deres samtykke, eller hvis 

de ikke har mulighed for at melde det fra (Persaud & Azhar, 2012: 438).  

 

Nødhjælpsorganisationer er undtaget markedsføringsloven §6 omhandlende ulovlig reklamehenvendelser 

uden modtagerens samtykke (Forbrugerombudsmanden, 2013), og de kan derfor sende sms-marketing til en 

stor del af befolkningen, på trods af at disse personer ikke har givet udtryk for at ville modtage denne 

marketingskommunikation. Nogle forbrugere modtager derfor sms-marketing fra nødhjælpsorganisationer 

uden at have givet samtykke, men fordi de tidligere har oplyst deres telefonnummer i forbindelse med 

tilmelding til andre støtteordninger eller ved tidligere at have doneret penge via sms. Derfor har sms-

marketing også et relativt højt kundefrafald (Amoruso et al., 2010: 7, 9). Forbrugere, der indledningsvist har 

givet deres samtykke dertil, må dog forventes at føle kontrol over modtagelse af sms-marketing.   

 

Den danske rammeaftale mellem teleselskaber, der udbyder sms-marketing til nødhjælpsorganisationer, 

kræver, at marketingskommunikation via sms-marketing skal give forbrugeren mulighed for at afmelde sig 

ved at sende en firecifret kode1. Herved må det formodes, at forbrugere i Danmark føler en høj grad af 

kontrol over framelding af sms-marketing.  

 

2.2 MARKETINGSKOMMUNIKATION 
I dette afsnit beskrives hvordan forbrugere bearbejder informationen i marketingskommunikationen, og 

hvordan bearbejdningen præger forbrugernes beslutningsproces i forskellig grad. Dernæst belyses to former 

for sproglige virkemidler, der kan anvendes til at udløse forbrugeres donationsadfærd. 

2.2.1 Bearbejdning af information  
Formålet med nødhjælpsorganisationers marketingskommunikation er at udløse forbrugeradfærd, ved at 

overbevise forbrugere om at donere til netop deres sag. Forbrugeradfærd er påvirket af adskillige faktorer, 

hvoraf nogle sker bevidst og andre ubevidst. Det er i stor udstrækning beskrevet i litteraturen, at denne 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!http://www.rammeaftalen.dk/rammeaftalen/!
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beslutningsproces kan ske via to forskellige ’ruter’ – en kognitiv og en affektiv rute (Cook et al., 2011: 147-

148). En stor del af forskningen viser, at der sker visse kognitive processer, når man læser en tekst, der har til 

formål at overbevise. Anden forskning peger dog på, at affekt også har en indflydelse på, hvordan man 

bearbejder information, idet det at overbevise sig selv både indebærer kognitive og affektive processer, og 

fordi kognition er relateret til visse former for følelsesmæssige reaktioner (Kopfman et al., 1998: 283). 

Forholdet mellem affektive og kognitive processer har været bredt diskuteret i litteraturen, men de fleste 

anerkender, at de to processer adskiller sig fra hinanden (Hansen & Christenen, 2007: 69). En nyere tilgang 

til affekt peger på, at de affektive processer støtter og guider den rationelle beslutningsproces (Hansen & 

Christensen, 2007: 426). De to forskellige ruter til at overbevise forbrugere belyses nedenfor.  

Den kognitive rute til overbevisning 
Den overbevisende effekt i en tekst er afhængig af de kognitive processer, som opstår i mødet med teksten 

(De Wit et al., 2008: 111). Den socialkognitive ’Heuristic-Systematic Information Process Model’ (herefter 

benævnt HSM) har haft stor indflydelse på forskningen inden for forbrugeradfærd og understøttes empirisk 

inden for det socialpsykologiske forskningsfelt (Darke, 2007: 429). Modellen beskriver to kognitive måder at 

bearbejde information på, som på forskellig vis former forbrugerens holdning til informationen: den 

systematiske og heuristiske proces (Chen & Chaiken, 1999: 74).  

 

I den systematiske proces bearbejder forbrugerne informationen forholdsvist analytisk gennem en omfattende 

bearbejdning af indholdet i informationen. Overbevisningen sker derfor via en grundig analyse af informati-

onens argumenter. Den systematiske proces kræver store kognitive anstrengelser for at analysere informatio-

nens argumenter, men resulterer derfor også i en større tiltro til analysens validitet, hvorfor den systematiske 

proces kan betegnes som det stærke, overbevisende argument (Chen & Chaiken, 1999: 74; Chen et al., 2009: 

45). 

 

I den heuristiske proces bearbejder forbrugeren derimod ikke informationen ud fra selve indholdet, men via 

heuristikker, der vurderes ud fra vidensstrukturer, der er tillært og lagret i hukommelsen. En simulationsheu-

ristik kan således forme forbrugerens holdning, idet letheden ved at forestille sig noget kan øge forbrugerens 

tiltro det omtalte (Tversky & Kahneman, 1979: 202). Længden kan ligeledes fungere som et heuristisk 

signal, idet lange budskaber kan anses for at indeholde flere argumenter og derved være bedre (Darke, 2007: 

430; Chen & Chaiken, 1999: 74).  En tilgængelighedsheuristik kan forme forbrugernes holdning ved, at 

indholdet skaber mange associationer og derved fremstår bedre, end hvis indholdet ikke havde skabt mange 

associationer (Tversky & Kahneman, 1973: 208). Overbevisningen sker via en tillid til disse heuristiske 

signaler. Den heuristiske proces kræver derfor langt færre kognitive anstrengelser end den systematiske. For 

at kunne aflæse de heuristiske signaler skal en relevant vidensstruktur blot være tilgængelig, dvs. at 
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forbrugerenen skal have en eksisterende viden relateret til emnet (Chen & Chaiken, 1999:74). Den heuri-

stiske proces resulterer i en lavere tiltro til analysens validitet sammenlignet med den systematiske proces, 

hvorfor den heuristiske proces kan betegnes som det svage, overbevisende argument (Chen et al., 2009: 45). 

 

Ifølge HSM er måden, som forbrugeren bearbejder information på, styret af motivationen for at bearbejde 

informationen samt et princip om at gøre sig færrest muligt kognitive anstrengelser (Chen & Chaiken, 1999: 

74). Den heuristiske proces anvendes derfor i situationer, hvor forbrugeren har lav motivation for at 

bearbejde informationen, og i situationer, hvor forbrugeren er distraheret, er under tidspres, eller på anden 

vis ikke har mulighed for at bearbejde informationen i dybden. Den systematiske proces anvendes derimod i 

situationer, hvor forbrugeren har høj motivation for at bearbejde informationen, og i situationer, hvor 

forbrugeren har mulighed for at bearbejde informationen i dybden (Chaiken et al., 1989: 212; Chen & 

Chaiken, 1999: 74). De to bearbejdningsprocesser kan foregå hver for sig, men de kan også udspille sig 

samtidigt, hvorved den heuristiske proces indirekte kan påvirke den systematiske bearbejdning, idet 

heuristikkerne kan præge forbrugerens syn på argumenternes validitet (Chen et al.,1999: 44). 

Den affektive rute til overbevisning 
De affektive processer består af emotioner og følelser. Emotioner er ubevidste mekanismer, der opstår på 

baggrund af ydre stimuli fra omgivelserne eller indre stimuli, som fx fysiske behov eller kognitiv aktivitet. 

Sidstnævnte betyder derfor, at emotioner kan opstå pga. en tanke. En person kan derfor ubevidst påvirkes til 

en specifik adfærd via emotioner. Følelser aktiveres af emotioner og repræsenterer kognitive processer, som 

kan være både bevidste og ubeviste (Hansen & Christenen, 2007: 74). Idet en stor del af litteraturen bruger 

begreberne emotion og følelse i flæng, skelnes der ikke mellem de to begreber i det følgende, men anvendes 

den samlede betegnelse affekt. Affekt har en stor betydning i forbrugeres beslutningsproces, idet ”The mind 

tags almost every concept and object with a valence that is automatically brought to mind when provoked by 

an appropriate symbol” (Wilson et al., 2008: 393), hvilket medfører, at den kognitive indflydelse har meget 

svært ved at ”overdøve” den affektive indflydelse. Denne opfattelse af affekts betydning i beslutningsproces-

ser er i overensstemmelse med opfattelsen inden for en stor del af psykologi- og marketingfeltet (Wilson et 

al., 2008: 393). Dette medfører, at affekt kan fungere som et stærkt argument til at overbevise forbrugeren, 

på trods af at personen hverken er motiveret eller har mulighed for at bearbejde informationen i dybden. 

Således kan voldsomme beskrivelser af fx udsultede børn, der har mistet deres familier, og hvis liv er 

afhængig af støtten, vække stærke følelser hos forbrugeren og føre til donationsadfærd, på trods af at 

forbrugeren ikke indledningsvist var motiveret eller havde mulighed for at bearbejde informationen i dybden. 

Forbrugeres motivation og mulighed for at bearbejde marketingskommunikation via sms 

Forbrugernes motivation for at bearbejde marketingskommunikationen fra en nødhjælpsorganisation må 

formodes at være relativt høj, idet forbrugerne, ved at tilmelde sig sms-marketing derfra, må have en 
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interesse i at læse det. Forbrugernes motivation for at bearbejde information på en mobiltelefons skærm må 

formodes at være relativ høj af samme årsag. På baggrund af det ovenstående må det derfor formodes, at 

forbrugere ikke anser sms-marketing som værende påtrængende, fordi marketingskommunikationen giver 

dem en form for værdi ved enten af være anvendelig og/eller relevant, og fordi de føler en vis form for 

kontrol over modtagelse af sms’erne. Ligeledes formodes det, at forbrugerne har en vis tillid til afsenderen, 

men at denne tillid kan mindskes, hvis marketingskommunikationen ikke stemmer overens med deres 

forventninger. 

 

Forbrugernes mulighed for at bearbejde marketingskommunikationen via sms må formodes at være relativ 

lav, idet forbrugere har deres mobiltelefon i nærheden af sig det meste af dagen og derfor ofte vil være 

beskæftiget med noget andet, når de modtager marketingskommunikationen. Mediet for marketingskommu-

nikationen kan ligeledes mindske forbrugernes mulighed for at bearbejde informationen, idet mobiltelefoners 

lille skærm gør det nødvendigt at scrolle for at kunne læse hele teksten. Det kan være en udfordring ved brug 

af sms-marketing, fordi scrolling gør det sværere for læseren at lokalisere de vigtige pointer i en tekst, 

hvilket mindsker forståelsen (Piolat et al., 1997; Sanchez & Wiley, 2009). Den lille tekststørrelse på en 

mobiltelefons skærm kan ligeledes have en effekt på forståelsen af beskedens indhold, idet den gør det 

sværere for læseren at identificere bogstaver og at sammensætte ord. Det kan risikere at forvirre læseren og 

dermed besværliggøre bearbejdning af informationen i teksten (Sanchez & Goolsbee, 2010: 1057).  

 

Idet forbrugerne formodes at have høj motivation for at bearbejde marketingskommunikationen via sms, men 

ofte har lav mulighed for dette, tyder det på, at forbrugere primært vil tage deres donationsbeslutning via 

affektive processer eller heuristikker, når de er beskæftiget med noget andet. Når de ikke er beskæftiget med 

noget andet, vil de derimod anvende en analytisk bearbejdningsproces. 

 

2.2.2 Sprogligt virkemiddel: Message evidence  
En måde hvorpå nødhjælpsorganisationer kan fremme donationsadfærd ved at øge den overbevisende effekt i 

marketingkommunikationen, er at anvende message evidence som et sprogligt virkemiddel. Message 

evidence underbygger marketingkommunikationen med en form for bevis, der enten kan tage udgangspunkt i 

statistisk, objektivt information eller narrativt, anekdotisk information (Allen & Preiss, 1997: 125). 

 

Det statistiske message evidence er ofte opbygget som et argument med empirisk statistik og fakta, der 

opsummerer et større antal sager (Allen & Preiss, 1997: 126). Denne form for message evidence underbyg-

ger derfor informationen ved at understrege, hvor stort et problem der er tale om. Det statistiske message 

evidence vil i højere grad end det narrative fremme kognitive reaktioner og systematisk bearbejdning, idet 
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det kræver en detaljeret bearbejdning og reflekteret argumentation at blive overbevist af informationen 

(Kopfman et al., 1998: 279, 284; Das et al., 2008: 163; De Wit et al., 2008: 111). Det statistiske message 

evidence er derfor mest effektivt i situationer, hvor forbrugerne ikke er beskæftiget med noget andet, når de 

modtager marketingskommunikationen på sms, og derfor i højere grad har mulighed for at bearbejde 

informationen. 

 

Det narrative message evidence indeholder ofte en beskrivelse af en specifik hændelse og dens kontekst 

(Rumelhart, 1975: 213) og er ofte opbygget som en fortælling med forskellige faser. Fortællingens første 

fase handler typisk om en ubalance i form af et problem, som skal løses, eller en forhindring, der skal 

overkommes, og kommunikeres oftest ved at beskrive en voldsom hændelse eller ved en udtalelse fra en 

nødlidende person. I fortællingens anden fase opfordres forbrugeren til at donere penge og får derved 

mulighed for at mindske ubalancen ved at hjælpe den nødlidende person (Merchant et al, 2010: 754). Denne 

form for message evidence underbygger derfor informationen ved at kommunikere en stor mængde 

information med få ord, som forbrugere har nemt ved at afkode, fordi de fra en tidlig alder lærer, hvordan 

man bearbejder information i den narrative form: “Stories engage widely shared cognitive routines that 

virtually any member of society can use to make elegant judgment about a described behavior or situation” 

(Bennett, 1978: 1). Det narrative message evidence vil i højere grad end det statistiske fremme affektreaktio-

ner og en heuristisk bearbejdning af informationen, idet den overbevisende effekt sker på baggrund af 

mentale genveje og associationer samt forbrugerens personlige interesse i emnet (Das et al., 2008: 163; 

Strack & Deutsch, 2004: 224; Kopfman et al., 1998: 279; De Wit et al., 2008: 111). Det narrative message 

evidence er derfor mest effektivt i situationer, hvor forbrugerne er beskæftiget med noget andet, når de 

modtager marketingskommunikationen på sms, og derfor har lav grad af mulighed for at bearbejde informa-

tionen. Det tyder derfor på, at det narrative message evidence vil være mest effektiv til at fremme donations-

adfærd, givet at det er i stand til at fremme affektreaktioner og en heuristisk bearbejdning via sms. 

 

Litteraturen peger i høj grad på, at det narrative message evidence er mere effektivt end det statistiske til at 

overbevise forbrugeren (Woodside et al., 2008: 98). Litteratur, der specifikt omhandler donationsadfærd, 

peger ligeledes på det narrative message evidence som værende mest effektivt (fx Das et al., 2008: 170). 

Enkelte undersøgelser peger dog på, at det statistiske er mest effektivt til at overbevise forbrugeren (Allen & 

Preis, 1997). Andre påpeger, at det ikke er muligt at bestemme, hvilken af de to typer message evidence, der 

er mest effektiv, fordi effekten er afhængig af den enkelte forbruger (Dennis & Babrow, 2005: 341).  

 

Nedenfor belyses forskellige måder, hvorpå message evidence kan overbevise forbrugere om at handle på 

donationsopfordringen i marketingskommunikationen. 
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Øger troværdighed 

Forbrugere kan overbevises til at handle på en donationsopfordring, hvis de anser marketingskommunikatio-

nen som troværdig. Flere undersøgelser peger på, at forbrugere anser marketingskommunikations troværdig-

hed som det vigtigste aspekt for at være modtagelig over for reklamer på smartphones, idet det fremmer 

forbrugerens fordybelse og motivation for at bearbejde budskabet (Kim & Han, 2014: 260, 264-265). 

Litteraturen beskriver både det statistiske og det narrative message evidence som effektivt til at øge 

indholdets troværdighed i forbrugerens øjne. Nogle undersøgelser peger på, at påstande, der bygger på flere 

undersøgelser, såsom statistiske budskaber, anses som mere troværdig end påstande, der bygger på én 

undersøgelse, såsom narrative budskaber (Baesler & Burgoon, 1994: 593; Kopfman et al., 1998: 291). Andre 

undersøgelser peger på, at det narrative message evidence anses som mest troværdigt (De Wit et al., 2008: 

111). Det forklares bl.a. ved, at det narrative message evidence aktiverer en tilgængelighedsheuristik, idet 

levende beskrevet information, såsom konkrete personhistorier, nemmere og hurtigere aktiverer vidensstruk-

turer, der er relateret til emnet, i form af associationer og derfor fremstår mere tydeligt. Det kan også 

forklares ved, at det aktiverer en simulationsheuristik, fordi den narrative fortælleteknik gør det nemmere for 

forbrugeren at sætte sig i hovedpersonens sted og forestille sig situationen, hvilket gør det nemmere at 

vurdere om indholdet er troværdigt (De Wit et al., 2008: 111). En forklaring kan ligeledes være, at forbruge-

res affektive reaktion mod ét identificeret offer er mere intens end mod en uidentificeret gruppe (Dickert & 

Slovic, 2009: 297), og at de følelsesmæssige reaktioner dermed fremmer donationsadfærd. 

 

Indhold fremstår livagtigt  

Message evidence kan ligeledes udløse donationsadfærd ved at fremstille marketingskommunikationen 

livagtigt og derved gøre det nemmere for forbrugere at forholde sig til informationen. Det narrative message 

evidence anses for at være mere konkret, livligt og billedskabende end det statistiske message evidence 

(Baesler & Burgoon, 1994: 585). Denne livlige information er mere effektiv end ikke-livlig information til at 

overtale forbrugere ad den følelsesmæssige vej, fordi førstnævnte er mere følelsesmæssigt interessant 

(Taylor & Thompson, 1982: 157) og derfor vækker flere følelser hos forbrugere (Small et al, 2007: 144). En 

årsag hertil kunne være, at det er nemmere at forholde sig til og føle noget for ét identificeret offer end for en 

gruppe af uidentificerede ofre, fordi mentale billeder af ét enkelt offer netop er mere livlige og konkrete 

(Dickert & Slovic, 2009: 297; Bekkers & Wiepking, 2011: 947).  

Påpeger relevant årsagssammenhæng 

Forbrugeradfærd kan ligeledes udløses ved, at marketingskommunikationen påpeger en relevant årsagssam-

menhæng mellem donationen og forbedring af forholdene i den pågældende sag. Dette kan fremme 

forbrugernes donationsadfærd ved at mindske deres tvivl om donationens effekt. Undersøgelser peger på, at 

det narrative message evidence er mere effektivt end det statistiske til at påpege denne sammenhæng, fordi 
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det er skrevet i et levende sprog og dermed skaber et konkret billede hos forbrugeren, der er nemmere at 

forholde sig til (Kopfman et al., 1998: 283). 

Øger opmærksomhed 

Message evidence kan ligeledes fremme donationsadfærd ved at øge forbrugernes opmærksomhed på 

marketingskommunikationen. Derved fremmes den analytiske bearbejdning af informationen, der er mere 

effektivt til at overbevise forbrugeren om adfærden. Undersøgelser viser netop, at en øget opmærksomhed 

kan fremme bearbejdning af information og skabe en mere positiv holdning til marketingskommunikationen 

(Campbell, 1995: 225). Noget litteratur peger på det narrative message evidence som værende mest effektivt 

til at øge forbrugernes opmærksomhed (Kopfman et al., 1998: 285), idet det konkrete, livlige og billedska-

bende sprog gør det nemmere for forbrugeren at identificere sig med tekstens hovedperson, og informationen 

herved i højere grad føles personligt relevant (Taylor og Thompson, 1982: 157). Andet litteratur peger på, at 

det statistiske message evidence er mest effektivt til at øge forbrugernes opmærksomhed, idet det frembrin-

ger flere tanker hos forbrugere og derved får dem til at reflektere over informationen i højere grad end det 

narrative message evidence. Herved fremmer det statistiske message evidence en mere dybdegående 

bearbejdning af informationen end det narrative, der i højere grad støtter sig op af intuitive associationer 

(Chen & Chaiken, 1999: 74; Kopfman et al., 1998: 289). 

 

Nogle undersøgelser viser dog, at en øget opmærksomhed ligeledes kan føre til modargumenter, irritation og 

mindre overbevisning af budskabet. En øget opmærksomhed kan ligeledes fjerne fokus fra selve budskabet 

og i stedet medføre, at forbrugere undrer sig og derfor fokuserer på årsagen til det aspekt, der vækkede 

personens opmærksomhed (Campbell, 1995: 226). Det er derfor ikke nødvendigvis fordelagtigt, at de 

sproglige virkemidler øger forbrugernes opmærksomhed.  

Vækker følelser 

Message evidence kan ligeledes overbevise forbrugere om at handle på en donationsopfordring ved at vække 

negative følelser og derved skabe negativ sindsstemning samt ved at vække sociale følelser, såsom medli-

denhed eller sympati over for de nødlidende (Britton et al., 2006). Litteraturen beskriver disse følelser som 

særligt effektive til at påvirke forbrugeres beslutningsproces om at donere eller ikke donere til nødlidende 

(Dickert & Slovic, 2009: 297). Fortællingen i det narrative message evidence er netop opbygget på en måde, 

der vækker negative følelser hos forbrugeren. Når ubalancen i hovedpersonens liv beskrives, er formålet 

således at vække negative følelser, som fx tristhed og vrede, og derved få forbrugeren til følelsesmæssigt at 

engagere og relatere sig til den nødlidende person. Tidligere undersøgelser viser netop, at appeller med 

udspring i negative affekter, såsom tristhed, vrede, frygt og skyld, kan øge forbrugerens empati- og sympati-

følelse og derved fremme donationsadfærd (Merchant et al, 2010: 757; Vitaglione & Barnett, 2003: 302). 

Når der i forlængelse heraf gives mulighed for at donere penge, får forbrugere mulighed for ændre deres 
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egen negative sindsstemning til en positiv. Meget litteratur peger netop på, at mennesker er tilbøjelige til at 

udføre en given handling, som fx at donere, for at bevare deres gode humør, undgå skyldfølelse og mindske 

deres negative sindsstemning (se fx Merchant et al, 2010: 754)  

 

Undersøgelser påviser, at det narrative message evidence er mere effektivt end det statistiske til at vække 

negative såvel som sociale følelser, fordi det er nemmere at føle medlidenhed og sympati for én person end 

for flere personer(Small et al, 2007: 144). Årsagen hertil kan være, at det er nemmere at forestille sig ofret, 

eller fordi man udvikler en stærkere empatisk emotion over for ofre som ligner en selv (Dickert & Slovic, 

2009: 297). Det tyder derfor på at det narrative message evidence er mere effektivt til at præge forbrugeres 

følelser og humør og derigennem fremme donationsadfærd. 

 

2.2.3 Sprogligt virkemiddel: Grad af personlig kommunikation 
En anden måde, hvorpå nødhjælpsorganisationer kan forsøge at påvirke forbrugeres donationsbeslutning, er 

ved at formulere marketingskommunikationen, så den fremstår personlig. Nødhjælpsorganisationer kan 

formulere marketingskommunikationen personligt ved fx at skrive mere direkte til forbrugeren. Det kan bl.a. 

gøres ved at bruge førsteperson, ved brug af jeg, mig, min eller mit. Nødhjælpsorganisationer kan også skrive 

mere direkte til forbrugeren ved at personliggøre afsenderen i marketingskommunikationen med et personligt 

(for)navn i stedet for organisationens navn.  

Undersøgelser om effekten af personlig marketingskommunikation peger dog i forskellige retninger 

(Gendall, 2005: 368). Hvor noget litteratur peger på, at den personlige kommunikation er effektiv til at 

fremme forbrugeradfærd, peger andet litteratur på det modsatte. Nedenfor beskrives, hvordan personlig 

kommunikation kan præge forbrugeres donationsadfærd. 

 

Skaber tillid til afsender 

Brug af personlig kommunikation kan være effektivt til at overbevise forbrugere om en given forbrugerad-

færd, fordi det kan skabe tillid til afsenderen af marketingskommunikationen (Cho et al., 2014: 102). 

Ligeledes kan det fremme forbrugeres accept af sms-marketing, idet den øgede tillid til afsenderen kan 

mindske irritation over kommunikationskanalen påtrængenhed. Forbrugeres tillid til afsenderen er en 

grundlæggende betingelse for forbrugeradfærd, fordi tillid mindsker forbrugeres oplevede risiko ved 

handlingen (Gefen, 2000: 727). Tillid kan fremkomme relativt hurtigt i mødet med marketingskommunikati-

onen i tilfælde, hvor organisationen vækker positive associationer hos forbrugeren eller på baggrund af 

kognitive heuristikker, der giver et hurtigt førstehåndsindtryk. Sådanne underbevidste relationsheuristikker 

kan have en vigtig effekt på forbrugeres umiddelbare beslutning om at stole på personer, som de ikke kender 

(Huang & Murnighan, 2010: 63-65).  
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Forbrugeres syn på marketingskommunikations troværdighed er desuden ofte påvirket af deres syn på 

organisationens troværdighed og pålidelighed (Kim & Han, 2014: 260), og deres modtagelighed over for 

marketingskommunikationen er derfor tæt forbundet med at have tillid til den pågældende afsender.  

Gentagende brug af personlig kommunikation i marketingskommunikationen kan desuden fremme tillid til 

afsenderen, idet mennesker er tilbøjelig til at stole på det, som er velkendt fra gentagende eksponering (Siau 

& Shen, 2003: 93). Undersøgelser viser, at tillid som regel opbygges gradvist gennem interaktioner mellem 

forbruger og afsender, hvor forbrugeren danner sig et indtryk af afsenderes integritet og intention og 

derigennem udvikler tillid (Gefen, 2000: 726).  

Skaber en illusion om et nært forhold og social tilstedeværelse 

Brug af personlig kommunikation kan ligeledes være effektivt til at overbevise forbrugere om donationsad-

færd, fordi det kan skabe en følelse af social nærvær mellem modtager og afsender ved at simulere en 

uformel samtale og derved skabe en illusion om forbundenhed mellem de to (Lee & Oh, 2012: 935, 936; 

Zhao & Rosson, 2009: 244), hvilket derigennem kan aktivere sociale normer i forhold til donationsadfærd. 

Illusion om et nært forhold eller et decideret venskab mellem afsender og modtager kan forklares ved 

fænomenet, der kaldes ’para-social interaction’ eller ’distanceret nærhed’. Det omhandler pseudo-venskaber 

mellem mediepersonligheder og tv-seere, hvor berømtheder ved at personalisere kommunikationen kan 

skabe en illusion om et venskab, idet de “claim and achieve an intimacy with what are literally crowds of 

strangers” ved at duplikere “the gestures, conversational style, and milieu of an informal face-to-face 

gathering” (Horton & Wohl, 1956: 216–217). 

Manipulerende og irriterende 

Brug af personlig kommunikation kan dog ligeledes hæmme forbrugeres donationsadfærd, idet den 

personlige kommunikation kan anses som irriterende og manipulerende, hvilket derved kan medføre, at 

forbrugeren i højere grad anser kommunikationskanalen som påtrængende. Det vil betyde, at den upersonlige 

kommunikation vil være mere effektiv end den personlige til at fremme donationsadfærd.  

Forbrugere er vant til, at virksomheder og organisationer forsøger at overbevise dem om at udføre en 

specifik adfærd og de har derfor en viden og en øget opmærksomhed på de teknikker, som virksomheder og 

organisationer benytter sig af. Denne viden bruges til at vurdere, om den pågældende teknik er passende at 

anvende ved brug af kognitive heuristikker. Det kan hæmme forbrugernes donationsadfærd, hvis de anser 

den overbevisende teknik for at være manipulerende, fordi de ikke vil fremstå som uintelligente (Campbell, 

1995: 226, 235), eller fordi det skaber irritation og utålmodighed hos forbrugeren (Kim & Han, 2014: 260). 

Følelsen af irritation kan desuden hindre forbrugere i at forstå budskabet i marketingskommunikationen 

(Kim & Han, 2014: 265), hvilket nødvendigvis mindsker muligheden for at donere. 
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3. CASE: FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 
Afhandlingens empiriske undersøgelse af effekten af de to sproglige virkemidler i nødhjælpsorganisationers 

sms-marketing tager udgangspunkt i Folkekirkens Nødhjælp (herefter benævnt som FKN) som afsender af 

marketingskommunikationen.  

 

FKN er en selvstændig nødhjælpsorganisation med ”rødder i den danske folkekirke, (der) arbejder der, hvor 

nøden er størst, uden hensyn til religion, køn, race eller politisk overbevisning” (Folkekirkens Nødhjælp, 

u.å.). Organisationen er en del af den internationale ACT Alliance (Action by Churches Together), som 

består af over 100 kirker og humanitære organisationer, der tilsammen udgør en af de fem største ngo’er i 

verden (Folkekirkens Nødhjælp, u.å.). Ifølge Rasmussen (2013: 27) har FKN et godt omdømme, idet langt 

de fleste kender eller har hørt om FKN og oplever den som troværdig, og organisationen er derfor fordelagtig 

at anvende som afsender af marketingskommunikationen, fordi forbrugeres positive syn på FKN kan 

forventes at medføre en større modtagelighed over for marketingskommunikation fra FKN. 

 

FKN udsender sms-marketing ca. en gang om måneden til personer, der har tilmeldt sig FKN’s sms-linje, 

enten via FKN’s hjemmeside eller via afkrydsning i sms-feltet ved tilmelding til at donere via betalings 

service. Ca. hver anden sms omhandler økonomiske donationer, og de resterende omhandler andre emner, 

såsom underskriftindsamling, hvervning af indsamlere til landsindsamlingen, underskriftindsamlinger, 

opfordring til at dele oplevelser osv. (telefon med Nina Halberstadt, 14. januar, 2015).  

4. UNDERSØGELSESDESIGN 
For at svare på afhandlingens problemformulering, blev kvantitative såvel som kvalitative undersøgelser 

benyttet. Denne kombination var valgt med hensigten om ”at følge op og uddybe vidensproduktionen” 

(Halkier, 2003: 18) for at øge undersøgelsens validitet (Halkier, 2003: 18). Hvor afhandlingens kvantitative 

undersøgelse frembragte viden om, hvilke af de sproglige virkemidler der var mest effektive i sms-

marketing, gav de kvalitative undersøgelser en dybere og mere detaljeret forståelse af forbrugernes donati-

onsadfærd (Andersen: 2013: 152). Den kvalitative undersøgelse blev således anvendt for at forklare, hvorfor 

disse virkemidler var mest effektive og øgede derved undersøgelsens validitet ved samtidig at give plads til 

forklaringer som ikke allerede er belyst af eksisterende teori.  

4.1 Kvantitativ undersøgelse 
Til afhandlingens kvantitative undersøgelse blev data indsamlet ved at udsende sms’er via FKN’s sms-linje. 

Denne undersøgelsesmetode uddybes i dette afsnit. 
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4.1.1 Sms-udsendelse som undersøgelsesmetode 
Der blev foretaget fire undersøgelser i form af sms-udsendelser. Tre af undersøgelserne testede effekten af 

begge de sproglige virkemidler, message evidence og personlig kommunikation. Ved hver sms-udsendelse 

var der formuleret fire forskellige tekster, der hver repræsenterer en kombination af de to sproglige virkemid-

ler (narrativ/personlig, narrativ/upersonlig, statistisk/personlig, statistisk/upersonlig). Den fjerde undersøgel-

se testede effekten af det sproglige virkemiddel personlig kommunikation. Ved denne sms-udsendelse var 

der formuleret to forskellige tekster, der hver repræsenterede den upersonlige eller personlige kommunikati-

on. Effekten ved de forskellige tekster måltes ved antallet af personer, der donerede.  

 

Den kvantitative undersøgelse belyste respondenternes faktiske adfærd, frem for blot at belyse deres 

holdningstilkendegivelse, hvilket må siges at styrke undersøgelsens validitet.  Tidligere undersøgelser af 

donationsadfærd viser således, at forbrugeres holdningstilkendegivelser ikke stemmer overens med deres 

faktiske donationsadfærd (Østerby, 2014), idet emnet netop er genstand for respondenters tilbøjelighed til at 

afgive svar, som anses for mere socialt ønskværdige end det sandfærdige svar (Rook, 2006: 149). Dette 

understreger vigtigheden af at måle respondenternes faktiske adfærd. 

Udsendelse og dataindsamling 

FKN stod for udsendelse af sms’erne såvel som indsamling af data. Som tidligere nævnt var der tale om fire 

sms-udsendelser: 

• Sms 1: 10.01.2015 kl. 18.10 til 6.312 respondenter. 

• Sms 2: 31.01.2015 kl. 18.52 til 6.662 respondenter. 

• Sms 3: 26.02.2015 kl. 11.29 til 6.816 respondenter. 

• Sms 4: 05.03.2015 kl. 13.54 til 6.520 respondenter. 

Respondenter 

De udformede tekster blev udsendt til personer, som har tilmeldt sig FKN’s sms-linje i den periode, hvor 

undersøgelsen foregik. Ved hver sms-udsendelse blev disse personer opdelt i henholdsvis fire og to grupper, 

som modtog hver sin tekst. Den kvantitative undersøgelse repræsenterede derfor en delprøve, idet hver 

gruppe udgjorde en stikprøve af den samlede population (Andersen, 2013: 101). Stikprøverne kan dog 

betegnes som relativt store (den mindste var på 1.563 personer), hvilket øger validiteten af resultaterne.  

Stikprøverne blev desuden udvalgt tilfældigt (e-mail med Anneli Brink Hansen, 9. marts, 2015), hvilket er en 

forudsætning for at de pågældende data kan anvendes i statistiske test (Agresti & Finlay, 2009: 156). 
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Etiske problemstillinger 

I forbindelse med udviklingen af undersøgelsesmetoden fremkom der overvejelser omkring de etiske 

problemstillinger ved undersøgelsen. For det første kan der sættes spørgsmålstegn ved det uetiske aspekt, at 

undersøgelsen anvender respondenter, der ikke ved, at de deltager i undersøgelsen. For det andet kan der 

sættes spørgsmålstegn ved, om det er etisk forsvarligt, at undersøgelsen påvirker respondenternes faktiske 

donationsadfærd, idet undersøgelsen foregår ved at udsende forskellige sms’er, på trods af teoretiske 

formodninger om, hvilken sms der vil være mest effektiv til at fremme respondenternes donationsadfærd. 

Den etiske problemstilling handler derfor om forsvarligheden ved at undersøgelsesmetoden muligvis kan 

påvirke det samlede antal donationer til FKN negativt. Vedrørende begge problemstillinger kan der 

argumenteres for, at undersøgelsen forsyner FKN med sproglige værktøjer, der kan øge donationer på langt 

sigt, og at denne undersøgelse derfor blot mindsker donationer på kort sigt. Ligeledes kan der argumenteres 

for, at respondenterne har en interesse i at hjælpe nødlidende gennem FKN, idet de donerer til FKN, hvilket 

kan mindske den uetiske problemstilling ved at anvende dem i en undersøgelse, der netop kan give FKN 

sproglige værktøjer til at øge den samlede hjælp til nødlidende. 

Teksternes længde 

Teksterne til sms’erne blev skrevet så kort som muligt for at mindske den negative effekt, som scrolling kan 

have på forbrugeres forståelse af tekster, der læses på skærme. Derudover blev det, så vidt det var muligt, 

forsøgt at formulere teksterne i den enkelte sms-udsendelse med samme længde, så denne faktor ikke 

påvirkede undersøgelsens resultat. 

Den teoretiske og praktiske virkelighed 

Idet afhandlingen undersøger, hvordan sproglige virkemidler i sms-marketing kan øge antallet af økonomi-

ske donationer til nødhjælpsorganisationer, tager det teoretiske afsnit sit udspring i dette, og den empiriske 

undersøgelser bygger derfor videre på dette teoretiske grundlag. Grundet afhandlingens tidsbegrænsede 

arbejdsperiode var det dog kun muligt, at én af sms-udsendelserne omhandlede økonomiske donationer, idet 

FKN ikke udsender opfordring til økonomiske donationer flere gange i træk. De resterende sms-udsendelser 

omhandlede derfor en opfordring til at ’synes godt om’ FKN’s facebookside (sms 2) og en opfordring til at 

melde sig som indsamler til FKN’s landsindsamling (sms 3 og 4). På trods af at disse undersøgelser ikke 

omhandlede økonomiske donationer, forventes de alligevel at indikere effekten af de sproglige virkemidler 

på respondenternes adfærd, idet den opfordrede adfærd i sms’erne krævede en form for handling fra 

respondenternes side.  

Formulering af tekster 

I afsnittet herunder bliver teksterne til de fire sms-udsendelser præsenteret, og de bagvedliggende overvejel-

ser for den sproglige formulering beskrives efterfølgende. 
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SMS 1  

narrativ message evidence & personlig kommunikation 
30-årige Fyrjal og hendes børn er flygtet fra krigen i 
Syrien og har søgt tilflugt i en flygtningelejr i 
Tyrkiet.  

Narrativ message evidence 

Nu har en voldsom vinterstorm ramt området med -
17 graders kulde og børn fryser ihjel i flygtningelej-
rene. 

Generisk tekst 

Familier som Fyrjals har hårdt brug for tæpper og 
vintertøj 

Narrativ message evidence 

Vil du hjælpe? Send HÅB til 1220 og støt med 100 
kr. 

Generisk tekst 

Hilsen Nina, Folkekirkens Nødhjælp Personlig kommunikation 
Afmeld? Send AFMELDING til 1277 Generisk tekst 
 

narrativ message evidence & upersonlig kommunikation 
30-årige Fyrjal og hendes børn er flygtet fra krigen i 
Syrien og har søgt tilflugt i en flygtningelejr i 
Tyrkiet.  

Narrativ message evidence 

Nu har en voldsom vinterstorm ramt området med -
17 graders kulde og børn fryser ihjel i flygtningelej-
rene. 

Generisk tekst 

Familier som Fyrjals har hårdt brug for tæpper og 
vintertøj 

Narrativ message evidence 

Vil du hjælpe? Send HÅB til 1220 og støt med 100 
kr. 

Generisk tekst 

Folkekirkens Nødhjælp Upersonlig kommunikation 
Afmeld? Send AFMELDING til 1277 Generisk tekst 
 

statistisk message evidence & personlig kommunikation 
Syrien: 9 mio. mennesker er på flugt fra den blodige 
borgerkrig og mange har søgt tilflugt i flygtningelej-
re i nabolandene 

Statistisk message evidence 

Nu har en voldsom vinterstorm ramt området med -
17 graders kulde og børn fryser ihjel i flygtningelej-
rene. 

Generisk tekst 

De mange flygtningefamilier har hårdt brug for 
tæpper og vintertøj. 

Statistisk message evidence 

Vil du hjælpe? Send HÅB til 1220 og støt med 100 
kr. 

Generisk tekst 

Hilsen Nina, Folkekirkens Nødhjælp Personlig kommunikation 
Afmeld? Send AFMELDING til 1277 Generisk tekst 
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statistisk message evidence & upersonlig kommunikation 
Syrien: 9 mio. mennesker er på flugt fra den blodige 
borgerkrig og mange har søgt tilflugt i flygtningelej-
re i nabolandene 

Statistisk message evidence 

Nu har en voldsom vinterstorm ramt området med -
17 graders kulde og børn fryser ihjel i flygtningelej-
rene. 

Generisk tekst 

De mange flygtningefamilier har hårdt brug for 
tæpper og vintertøj. 

Statistisk message evidence 

Vil du hjælpe? Send HÅB til 1220 og støt med 100 
kr. 

Generisk tekst 

Folkekirkens Nødhjælp Upersonlig kommunikation 
Afmeld? Send AFMELDING til 1277 Generisk tekst 
 

Emne (givet af FKN): Teksten omhandlede en vinterstorm, der har ramt et stort område i Mellemøsten, hvor 

mange syriske flygtninge bor i flygtningelejre (Pedersen, 2015), med en efterfølgende opfordringen til en 

økonomisk donation. Emnet til teksterne blev valgt for at portrættere en aktuel krise, der var beskrevet i 

medierne, idet det øgede mediefokus formodedes at fremme forbrugerenes donationsadfærd. 

 

Message evidence: Det statistiske message evidence var baseret på information fra FKN’s hjemmeside2, og 

det narrative message evidence var baseret på en personhistorie, som FKN har udleveret. Historien foregik 

dog ikke under den aktuelle vinterstorm, idet FKN ikke havde mulighed for at få personhistorier med så kort 

varsel. I de narrative tekster blev det derfor indirekte formuleret, at personen befinder sig i vinterstormen (e-

mail med Nina Halberstadt, 9. januar, 2015). 

Forventning om effekt: Donationens formål var konkretiseret ved at pointere behovet for tæpper og vintertøj, 

for at mindske forbrugeres tvivl, om den enkelt donation vil gøre en forskel, og om donationen gik til det 

angivne formål. 

 

Den teoretiske og praktiske virkelighed: Ifølge FKN var det ikke muligt at formulere teksterne med den grad 

af personlig kommunikation, som det indledningsvist var formuleret (se bilag 1), hvor sætningen: ”Du kan 

hjælpe ved at donere 100 kr., som jeg giver videre i form af livsnødvendigt vintertøj og sko” blev ændret til: 

”Familier som Fyrjals har hårdt brug for tæpper og vintertøj. Vil du hjælpe?”. Ifølge Nina Halberstadt (e-

mail, 10. januar, 2015) var årsagen hertil, at FKN ikke kan stå inde for, at Nina personligt overleverer 

donationen, og at FKN ikke kan love at donationerne går til tøj. Den personlige kommunikation var derfor 

alene repræsenteret ved en personlig og upersonlig afsender. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!https://www.noedhjaelp.dk/nyheder/senesteSnyt/nytaarskronikSetSnytSfaellesskabSogSenSbedreSverden!!
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For at undgå forskel i behov for at læse teksten’scrolle’ var teksterne desuden formuleret nogenlunde lige 

lange. Grundet FKN’s rettelser i teksten inden udsendelsen var de to tekster med statistisk message evidence 

dog længere end de to tekster med narrativ message evidence, hvilket kan have påvirket sms-udsendelsens 

udfald. 

SMS 2  

narrativ message evidence & personlig kommunikation 
Vi får medicin, hvis vi bliver syge. Det har 58-årige 
Arnarhan fra Kirgisistan ikke råd til. Hun har mén 
efter en blodprop, og landets høje arbejdsløshed 
forhindrer hendes sønner i at hjælpe. 

Narrativ message evidence 

Lad os bekæmpe uretfærdighed sammen! Tænd for 
Danmarks Indsamling på DR1 nu, og bliv opdateret 
om showet på vores facebookside:  

Generisk tekst 

http://hjlp.dk/noedfb. Link 
Hilsen Nina, Folkekirkens Nødhjælp Personlig kommunikation 
Afmeld? Send AFMELDING til 1277 Generisk tekst 
 

narrativ message evidence & upersonlig kommunikation 
Vi får medicin, hvis vi bliver syge. Det har 58-årige 
Arnarhan fra Kirgisistan ikke råd til. Hun har mén 
efter en blodprop, og landets høje arbejdsløshed 
forhindrer hendes sønner i at hjælpe. 

Narrativ message evidence 

Lad os bekæmpe uretfærdighed sammen! Tænd for 
Danmarks Indsamling på DR1 nu, og bliv opdateret 
om showet på vores facebookside:  

Generisk tekst 

http://hjlp.dk/noedfb1. Link 
Hilsen Folkekirkens Nødhjælp Upersonlig kommunikation 
Afmeld? Send AFMELDING til 1277 Generisk tekst 
 

statistisk message evidence & personlig kommunikation 
Vi får medicin, hvis vi bliver syge. Det har en stor 
del af Kirgisistans befolkning ikke råd til. 38 % lever 
under fattigdomsgrænsen og en høj arbejdsløshed 
har tvunget ca. en femtedel af befolkningen til at 
udvandre. 

Statistisk message evidence 

Lad os bekæmpe uretfærdighed sammen! Tænd for 
Danmarks Indsamling på DR1 nu, og bliv opdateret 
om showet på vores facebookside:  

Generisk tekst 

http://hjlp.dk/noedfb2. Link 
Hilsen Nina, Folkekirkens Nødhjælp Personlig kommunikation 
Afmeld? Send AFMELDING til 1277 Generisk tekst 
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statistisk message evidence & upersonlig kommunikation 
Vi får medicin, hvis vi bliver syge. Det har en stor 
del af Kirgisistans befolkning ikke råd til. 38 % lever 
under fattigdomsgrænsen og en høj arbejdsløshed 
har tvunget ca. en femtedel af befolkningen til at 
udvandre. 

Statistisk message evidence 

Lad os bekæmpe uretfærdighed sammen! Tænd for 
Danmarks Indsamling på DR1 nu, og bliv opdateret 
om showet på vores facebookside:  

Generisk tekst 

http://hjlp.dk/noedfb2. Link 
Hilsen Folkekirkens Nødhjælp Upersonlig kommunikation 
Afmeld? Send AFMELDING til 1277 Generisk tekst 
 

Emne (givet af FKN): Teksterne omhandlede det årlige tv-show Danmarks Indsamling, hvor DR i samarbej-

de med 12 humanitære organisationer indsamler penge til hver deres sag (Danmarks Indsamling, u.å, a). 

Dette års overordnede tema lød ’Imod uretfærdighed’. Idet FKN samlede ind til nødlidende ældre i Kirgisi-

stan (Danmarks Indsamling, u.å, b), omhandlede teksterne denne specifikke sag. Opfordringen i sms-

udsendelsen gik på, at få forbrugeren til at se tv-showet og ’synes godt om’ FKN’s facebookside, ved at 

klikke på et link i sms’en. Da det hverken var muligt at måle, hvor mange af modtagerne der så showet eller 

måle trafikken fra klik på linket i teksten til klik på ’synes godt om’-knappen på facebook, måles forbruger-

adfærden ved antal klik på link. Det kan ikke direkte sidestilles med forbrugeradfærden, men afspejler 

forbrugernes interesse i at udføre handlingen. Det øgede mediefokus på Danmarks Indsamlingen i perioden 

omkring udsendelsen af sms’erne kan formodes at have fremmet forbrugeradfærden. 

 

Message evidence: Det statistiske message evidence var baseret på en artikel på FKN’s hjemmeside3, og det 

narrative message evidence var baseret på en personhistorie, som FKN havde fremsendt (e-mail med Anneli 

Brink Hansen, 26. januar, 2015). 

 

Sagens fokus: Den indledende sætning i teksterne var skrevet med henblik på tydeligt at fremstille uretfær-

digheden, så det var nemmere for forbrugere at forholde sig til budskabet. 

 

Den teoretiske og praktiske virkelighed: Idet de deltagende organisationer ikke havde lov til at indsamle 

penge i en periode omkring Danmarks Indsamling (telefonsamtale med Nina Halberstadt, 14. januar, 2015), 

omhandlede denne sms-udsendelse ikke økonomiske donationer, men derimod en opfordring til at ’synes 

godt om’ FKN’s facebookside. Ydermere var den personlige og upersonlige kommunikation lige såvel som i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!https://www.noedhjaelp.dk/detSgoerSvi/herSarbejderSvi/centralasien/kirgisistan!!
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den første sms-udsendelse repræsenteret ved en personlig og upersonlig afsender i denne sms-udsendelse, på 

baggrund af FKN’s rettelser i sms 1. 

 

SMS 3 
narrativ message evidence & personlig kommunikation 

Etiopiske Kedija var 13 år, da hun blev bortført og 
tvunget til ægteskab. Som 15-årig fødte hun sit 
første barn. Folkekirkens Nødhjælp har siden hjulpet 
Kedija til at fortsætte sin skolegang. Piger som 
Kedija har brug for vores hjælp. Vi samler ind til 
kvinder i verdens fattigste lande søndag d. 8. marts.  

Narrativ message evidence 

Vil du bruge 3 timer på at hjælpe? Meld dig som 
indsamler i dag:  

Generisk tekst 

http://hjlp.dk/nh-sms2  Link 
Hilsen Nina, Folkekirkens Nødhjælp.  Personlig kommunikation 
Afmeld? Send AFMELDING til 1277. Generisk tekst 
 

narrativ message evidence & upersonlig kommunikation 
Etiopiske Kedija var 13 år, da hun blev bortført og 
tvunget til ægteskab. Som 15-årig fødte hun sit 
første barn. Folkekirkens Nødhjælp har hjulpet 
Kedija til at fortsætte sin skolegang. Piger som 
Kedija har brug for vores hjælp. Vi samler ind til 
kvinder i verdens fattigste lande søndag d. 8. marts. 

Narrativ message evidence 

Vil du bruge 3 timer på at hjælpe? Meld dig som 
indsamler i dag:  

Generisk tekst 

http://hjlp.dk/nh-sms4 Link 
Hilsen Folkekirkens Nødhjælp.  Upersonlig kommunikation 
Afmeld? Send AFMELDING til 1277. Generisk tekst 
 

statistisk message evidence & personlig kommunikation 
39.000 kvinder tvinges hver dag til at indgå 
ægteskab, selvom de er under 18 år, og en tredjedel 
af alle kvinder udsættes for misbrug eller anden 
fysisk vold. De har brug for vores hjælp. Folkekir-
kens Nødhjælp samler ind søndag d. 8. marts til bl.a. 
at uddanne kvinder i verdens fattigste lande.   

Statistisk message evidence 

Vil du bruge 3 timer på at hjælpe? Meld dig som 
indsamler i dag:  

Generisk tekst 

http://hjlp.dk/nh-sms3 Link 
Hilsen Nina, Folkekirkens Nødhjælp.  Personlig kommunikation 
Afmeld? Send AFMELDING til 1277. Generisk tekst 
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statistisk message evidence & upersonlig kommunikation 

39.000 kvinder tvinges hver dag til at indgå 
ægteskab, selvom de er under 18 år, og en tredjedel 
af alle kvinder udsættes for misbrug eller anden 
fysisk vold. De har brug for vores hjælp. Folkekir-
kens Nødhjælp samler ind søndag d. 8. marts til bl.a. 
at uddanne kvinder i verdens fattigste lande.   

Statistisk message evidence 

Vil du bruge 3 timer på at hjælpe? Meld dig som 
indsamler i dag:  

Generisk tekst 

http://hjlp.dk/nh-sms5 Link 
Hilsen Folkekirkens Nødhjælp.  Upersonlig kommunikation 
Afmeld? Send AFMELDING til 1277. Generisk tekst 
 

Emne (givet af FKN): Teksterne omhandlede FKN’s landsindsamling, som havde temaet ’kvinder i verdens 

fattigste lande’. Opfordringen i sms-udsendelsen handlede om at melde sig som indsamler ved at klikke på et 

link i teksten og derefter udfylde en tilmeldingsblanket på den dertilhørende hjemmeside. Tilmeldingen 

repræsenterer den direkte forbrugeradfærd, men antal klik på link er også interessant, idet det viser respon-

denternes interesse for adfærden. På trods af at undersøgelsen ikke kan måle det, er det således muligt, at 

sms’en kan have gjort forbrugere opmærksomme på mulighed for at samle ind til FKN, og at de efterfølgen-

de har tilmeldt sig som indsamler via andre medier.  

 

Message evidence: Det statistiske message evidence var baseret på information fra FKN’s hjemmeside4, og 

det narrative message evidence var baseret på en artikel fra FKN’s hjemmeside5. 

 

Sagens fokus: For at undgå, at forbrugere afholdte sig fra at donere, fordi de vurderede den nødlidendes 

situation som værende selvforskyldt, var en historie om en aidsramt kvinde bevidst valgt fra som det 

narrative message evidence i denne sms-udsendelse. Med formålet om at gøre det nemmere for forbrugere at 

forholde sig til uretfærdigheden i teksten og derved fremme donationsadfærd, blev personhistorien valgt med 

tanke på, at hovedpersonens lave alder (13 år) ville understrege uretfærdigheden yderligere. 

 

Forventning om effekt: Donationens formål var pointeret ved at skrive, at pengene bl.a. går til kvinders 

uddannelse, for at mindske forbrugernes tvivl om de indsamlede penge vil kunne gøre en forskel og om de 

går til det angivne formål. 

 

Den teoretiske og praktiske virkelighed: Idet FKN’s årlige landsindsamling foregik på dette tidspunkt, var 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!https://www.noedhjaelp.dk/detSkanSduSgoere/stoetSsomSsognSogSkirke/sogneindsamling/aaretsStemaS2015!
5!https://www.noedhjaelp.dk/nyheder/senesteSnyt/nuSgaarSkedijaSiSskoleSigen!!
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det ikke muligt at teste økonomiske donationer i denne sms-udsendelse. Den personlige kommunikation var 

desuden repræsenteret ved en personlig og upersonlig afsender i denne sms-udsendelse på baggrund af 

FKN’s rettelser i sms 1.  

SMS!4!
upersonlig kommunikation 

Har du planer på søndag? Generisk 
Folkekirkens Nødhjælp samler ind for at hjælpe 
kvinder i verdens fattigste lande. 

Upersonlig kommunikation 

Vi mangler stadig indsamlere i store dele af landet. 
Vil du hjælpe? Meld dig som indsamler nu: 

Generisk 

http://hjlp.dk/smsindsamler Link 
Hilsen Folkekirkens Nødhjælp Upersonlig kommunikation 
 

personlig kommunikation 
Har du planer på søndag? Generisk 
Jeg samler ind for at hjælpe kvinder i verdens 
fattigste lande. 

Personlig kommunikation 

Vi mangler stadig indsamlere i store dele af landet. 
Vil du hjælpe? Meld dig som indsamler nu: 

Generisk 

http://hjlp.dk/smsindsamler Link 
Hilsen Nina, Folkekirkens Nødhjælp Personlig kommunikation 
 

Emne (givet af FKN): Teksten til denne sms-udsendelse skal påminde forbrugere om at tilmelde sig til 

FKN’s landsindsamling. Emnet er yderligere beskrevet i afsnittet om sms 3.  

 

Syn på sms som indsamlingsmetode: Dette er beskrevet i afsnittet om sms 3. 

 

Den teoretiske og praktiske virkelighed: På samme vis som den foregående sms var det ikke muligt at teste 

økonomiske donationer i denne sms-udsendelse, idet FKN’s årlige landsindsamling foregik på dette 

tidspunkt. 

 

Statistiske test 

For at kunne generalisere stikprøvens resultat til populationen på et statistisk grundlag, anvendes statistiske 

test på data. Til dette formål anvendes en Z-test for to andele, idet man ved at sammenligne to andele, tester 

om der på et 95% niveau er en signifikant forskel mellem dem. Samtlige af testene i analysen er ensidet 

(Agresti & Finlay, 2009: 187).   
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Metodekritik 

Den kvantitative undersøgelse kan ikke fortælle, hvorvidt forbrugere der ikke donerer efter at have modtaget 

sms’en, aktivt vælger denne adfærd (ikke-donation) efter at have læst teksten, eller om adfærden skyldes 

andre faktorer, som fx at forbrugere slet ikke har læst beskeden, enten fordi forbrugeren ikke har modtaget 

beskeden eller har slettet beskeden. Undersøgelsen kan derfor ikke sige noget om tekstens effekt på ikke-

donationsadfærd. 

 

Idet tre af sms-udsendelser ikke omhandlede økonomiske donationer, kan resultatet af disse undersøgelser 

ikke anvendes direkte til at besvare afhandlingens problemstilling. Som tidligere beskrevet kan de dog 

formodentligt indikere effekten af de sproglige virkemidler på forbrugernes adfærd, idet den opfordrede 

adfærd i sms’erne kræver en form for handling fra deres side. 

4.2 Kvalitativ undersøgelse 
Til afhandlingens kvalitative undersøgelse blev der benyttet fokusgruppeinterview. Fordele ved denne form 

for interview og beskrivelse af de udførte interview uddybes nedenfor, mens der kommenteres på ulemper i 

et senere afsnit om metodekritik. 

4.2.1 Fokusgruppeinterview 
Der blev benyttet fokusgruppeinterview, fremfor fx interview med enkeltpersoner, fordi førstnævnte 

”stimulerer interaktionen i gruppen til mere nuancerede og dybgående udsagn end ved traditionelle 

interviews” (Andersen: 2013: 155), og fordi gruppeinteraktioner i højere grad forventes at lede til emotionel-

le og spontane udsagn (Kvale, 1997: 208). Formålet med at interviewe deltagerne i en gruppesammenhæng 

var, at deltagerne skulle forholde sig til hinandens oplysninger, holdninger og synspunkter (Andersen: 2013: 

155; Halkier, 2009: 49). Derved kunne ”nye og uventede aspekter” (Kvale, 1997: 107) om effekten af de 

sproglige virkemidler fremkomme, hvilket udvider forståelsen af emnet. Metoden forventes desuden at være 

effektiv til at mindske ”ekstreme og usande udsagn” (Andersen: 2013: 156). Derudover var fokusgrupper 

fordelagtige at anvende, fordi metoden er forbundet med lave omkostninger, tidsmæssigt såvel som 

økonomisk (Andersen: 2013: 155), og fordi interviewpersoner ofte anser denne form for interview for ”mere 

interessant og underholdende end individuelle interview” (Andersen: 2013: 156), hvilket gjorde det 

nemmere at få personer til at deltage. 

Interviewpersoner  

Der blev foretaget to kvalitative fokusgruppeinterview med fire interviewpersoner i hver. Antallet af 

fokusgrupper og interviewpersoner blev valgt på baggrund af anbefalinger fra Michael Bloor et al. om at 

holde det ”nede på det absolutte minimale, da fokusgrupper er meget arbejdsintensive” (Bloor et al., 2001: 

28). På trods af at opgavens kvalitative undersøgelse er en delundersøgelse, idet den tog udgangspunkt i en 
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delmængde af totalpopulationen (Andersen, 2013: 101), kan den fremkomne viden bruges til at fremføre 

noget om totalpopulationen, idet kvalitative interview med få personer kan generaliseres til større grupper, 

fordi hver case ”indeholder et meget stort antal observationer af enkeltpersoner” (Kvale, 1997: 109). 

 

Samtlige interviewpersoner er i alderen 24-30 år og blev repræsenteret ved to kvinder og to mænd i hver 

fokusgruppe. Den ene fokusgruppe repræsenterede desuden personer i uddannelse, mens den anden 

repræsenterede personer på arbejdsmarkedet. Det var forsøgt at øge undersøgelsens validitet ved netop at 

sikre en fordeling af køn og personer med forskellige økonomiske råderum i fokusgrupperne. For at undgå, 

at det ømtålelige emne om forskelle i personernes økonomiske situation kan påvirke interviewpersonernes 

svar, repræsenteredes de studerende i én fokusgruppe og de, der arbejder, i en anden (Halkier, 2003: 31). 

 

For at sikre, at interviewpersonerne følte sig trygge ved at tage del i samtalen, og derved fremme en 

ubesværet dialog, var fokusgrupperne sammensat af personer, som kendte hinanden på forhånd (Halkier, 

2003:34). Det forventedes, at fokusgrupper med personerne, der kender hinanden, ville føre til mere 

dybdegående udtalelser, idet interviewpersonerne, på grund af deres fælles oplevelser og erfaringer, kunne 

uddybe hinandens perspektiver (Halkier, 2003: 34).  

 

Interviewpersonerne var valgt som stikprøve ved en bekvemmelighedsudvælgelse (convenience sample), på 

grund af deres tilgængelighed i undersøgerens omgangskreds (Saunders et al., 2012: 668). Ud over bekvem-

meligheden ved at interviewe personer fra egen omgangskreds, var denne form for udvælgelse valgt for at 

sikre interviewpersonernes fremmøde til interviewet (Halkier, 2003: 37). For at øge interviewpersonernes 

villighed til at deltage i interviewet, var interviewet udformet så nemt og bekvemt som muligt. Interviewper-

sonerne var oplyst om, at interviewet blot tog en times tid, og at der ville blive serveret lidt spiseligt og 

drikkevarer undervejs. Derudover fik de at vide, at de, som tak for deres deltagelse, ville få en flaske vin.  

Moderatorer 

Interviewet blev styret af to moderatorer, der stillede styrende spørgsmål for at starte dialogen mellem 

interviewpersonerne og håndtere de sociale dynamikker i gruppen (Halkier, 2009: 49) samt sikre, at 

interviewpersonerne holdt sig til at diskutere det afgrænsede emne (Andersen: 2013: 155). Den ene modera-

tor agerede som ordstyrer, mens den anden sørgede for, at alle relevante emner blev berørt og opfangede 

vigtige udsagn fra deltagerne, som var interessante at følge op på (Andersen: 2013: 155; Halkier, 2009: 60). 

Begge moderatorer indtog desuden en neutral, lyttende og tilbagetrukket rolle for at sikre, at samtalen 

primært foregik mellem interviewpersonerne (Halkier, 2009: 49). 
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Omgivelser 

Det ene fokusgruppeinterview blev afholdt på et neutralt sted, i et grupperum på CBS’ campus Solbjerg 

Plads, for at undgå en ”naturlig baggrundsstøj, som der ofte vil være i private hjem” (Halkier, 2009: 37). 

Det andet fokusinterview blev afholdt på to af deltagernes private adresse pga. pasning af deres barn. 

Interviewet blev afholdt, da barnet sov, for at sikre deltagernes fulde opmærksomhed.  

Interviewet  

For at mindske interviewpersonernes tilbøjelighed til at give svar, som anses for mere socialt ønskværdige 

end det sandfærdige svar (Rook, 2006: 149), havde interviewpersonerne ikke fået oplyst emnet forinden 

interviewet. Herved mindskedes påvirkningen af deres holdning til donationsadfærd, samtidig med at 

muligheden for ”spontane og emotionelle udsagn” om emnet blev øget (Kvale, 1997: 208).  

 

For at skabe god kontakt med interviewpersonerne og skabe en stemning, hvor de følte, at de kunne tale frit 

(Kvale, 1997: 130), blev interviewet indledt med en kort briefing, hvor de blev informeret om interviewets 

forløb. Her blev de oplyst om, at interviewet forventedes at vare en time, at interviewet blev optaget via 

lydoptagelse, og at deres udtalelser var anonyme. Derudover blev interviewpersonerne fortalt, at de fik stillet 

nogle få spørgsmål af moderatorerne, og at interviewet ellers ville foregå som en samtale mellem de fire 

personer. Ligeledes blev det understreget, at der ikke var nogle rigtige eller forkerte svar på spørgsmålene, 

idet interviewets formål netop var at få viden om deres holdninger og tanker om emnet (Kvale, 1997: 132; 

Halkier, 2009: 53). Endeligt sikredes det, at de ikke havde spørgsmål inden interviewet begyndte (Kvale, 

1997: 132).  

 

Interviewet kan betegnes som et delvist struktureret interview (Andersen: 2013: 155). Det fulgte en 

interviewguide med tre spørgsmål (se bilag 2), for at sikre, at de vigtigste emner blev belyst under inter-

viewet, og yderligere specificerede spørgsmål fremkom naturligt undervejs for at understøtte dialogen 

(Halkier, 2009: 42). Det lave antal planlagte spørgsmål gav herved plads til en åben dialog (Halkier, 2009: 

57) og sikrede samtidig, at tidsrammen blev overholdt (Andersen: 2013: 156). For at mindske risikoen for, at 

interviewpersonerne gav svar, som de anså for mere socialt ønskværdige end det sandfærdige svar, blev 

spørgsmålene udformet indirekte om folks holdninger til emnet, idet det formodes, at interviewpersonerne 

ubevidst ville projicere sine holdninger over på folks holdninger (Rook, 2006: 149).  

 

For at ’bryde isen’ mellem deltagere og mellem deltagere og moderatorer (Halkier, 2009: 57) indledtes 

interviewet med et spørgsmål, som var nemt at svare på, og som på et overordnet plan skabte en kontekst for 

interviewets emne. Det næste spørgsmål konkretiserede emnet til at omhandle donationer til nødhjælpsorga-

nisationer. Inden det sidste spørgsmål fik interviewpersonerne uddelt papir og blyant og blev bedt om at 

skrive deres mobiltelefonnummer ned. For at øge deres villighed til at skrive telefonnummeret, blev de 
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oplyst om, at det udelukkende blev brugt til at sende én sms i forbindelse med interviewet. Herefter modtog 

hver af interviewpersonerne én af de fire udgaver af sms 1. For at øge muligheden for interviewpersonernes 

”spontane og emotionelle udsagn” (Kvale, 1997: 208) om de sproglige virkemidlers effekt, blev de ikke 

informereret om, at de ikke havde modtaget den samme tekst. Det sidste spørgsmål konkretiserede emnet 

yderligere til at omhandle marketingskommunikationen i de specifikke sms’er. Når moderatorerne vurdere-

de, at dialogen ikke frembragte mere ny viden, blev interviewet afsluttet (Halkier, 2003: 40). For at give 

interviewpersonerne mulighed for uddybe et aspekt eller stille spørgsmål om noget, de havde undret sig over 

i løbet af interviewet (Kvale, 1997: 132), blev de spurgt, om de havde noget at tilføje eller nogle spørgsmål. 

For at sikre, at interviewpersonerne ikke gik fra interviewet med en ”tom følelse” af ikke at have fået noget 

til gengæld for at have ytret personlige oplevelser og følelser (Kvale, 1997: 132), blev interviewet afrundet 

med en debriefing, hvor de blev oplyst om interviewets formål og afhandlingens emne samt fik tak og en 

flaske rødvin for at have deltaget. 

Referat  

Der blev taget referat af gruppeinterviewene ved brug af en lydoptagelse (Andersen: 2013: 152). Lydopta-

gelsen blev efterfølgende transskriberet til skriftsprog, for at skabe overblik over indholdet til brug i analysen 

deraf (Kvale & Brinkmann, 2009: 202) og for at undgå, at moderatorerne skulle tage noter undervejs, hvilket 

ville have fjernet fokus fra deres primære rolle. På grund af interviewpersonernes anonymitet omtales de i 

transskriberingen som 1MA, 1MB, 1KA , 1KB og 2MA, 2MB, 2KA , 2KB, hvor tallet repræsenterer 

fokusgruppen, M/K repræsenterer køn og A/B repræsenterer individet. Interviewpersonernes dialog er 

transskriberet tæt på deres originale udtalelser og repræsenterer en personlig fortolkning af interviewperso-

nernes verbale kommunikation såvel som deres ikke-verbale kommunikation. For at lette transskriberingen 

og analysen deraf, er gentagende ord og fyldord såsom ”øh” dog udeladt (Kvale & Brinkmann, 2009: 203). 

Ligeledes er irrelevante sekvenser, hvor interviewpersonerne snakker om private emner, der ikke er relevant 

for afhandlingens emne, fjernet. For at bevare interviewpersonernes anonymitet, er navne fjernet, når de 

nævnes i dialogen, og erstattes med fx ”(til 2KA)”.  Følelsesudbrud som grin er markeret med ”(griner)”, lige 

såvel som henvendelser til en specifik person i gruppen er markeret med fx ”(til 2KA)”. Ydermere er 

tænkepauser markeret med ”(pause)”. Ord, som interviewpersonerne lægger ekstra tryk på, er markeret ved 

understregning. Tilfælde, hvor interviewpersoner bliver afbrudt, er markeret med ”…” og ligeledes, hvis de 

starter sætningen igen. For at lette forståelsen af den transskriberede tekst, er der indsat hjælpende ord og 

sætninger, der er markeret ved at være skrevet i kursiv. Sætninger, som ikke har kunnet forstås ved transskri-

bering, er markeret ved ”(sætning er uforståelig)”(Halkier, 2003: 77-78). Benævnelse af Folkekirkens 

Nødhjælp er desuden forkortet til FKN, for at mindske den transskriberede teksts længde.  
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Citater fra transskriberingen anvendes i analyse- og diskussionsafsnittet. Citater er dog redigeret ved at fjerne 

gentagede eller ufærdige sætninger og markering af følelsesudbrud samt ved at skrive sætningerne mere 

grammatisk korrekte og ændre ordstilling, for at gøre teksten mere læsevenlig.   

 

Fortolkning 

For at skabe overblik og systematisere datamaterialet, blev de to interview fortolket på to niveauer via 

meningskodning og meningskondensering (Kvale & Brinkmann, 2009: 223). På det overordnede niveau ved 

meningskodning blev de forskellige tekstudsnit kategoriseret under tematiske overskrifter med udgangspunkt 

i afhandlingens fokus (Halkier, 2003: 79), og på det mere specifikke niveau, ved meningskondenseringen, 

blev interviewpersonernes udsagn forkortet ved at sammenfatte hvert enkelt udsagns hovedbetydning (Kvale 

& Brinkmann, 2009: 227).  

 

Fortolkningen er baseret på den hermeneutiske tradition, hvor fortolkningen sker i en kontinuerlig proces 

mellem interviewets dele og helhed. Herved forstås interviewets dele ud fra helheden og helheden ud fra 

delene og denne hermeneutiske cirkel fortsætter, indtil man er nået frem til ”en indre enhed i teksten, der er 

uden logiske modsigelser” (Kvale & Brinkmann, 2009: 233). Det er bl.a. tilfældet, når interviewperson 2MA 

udtrykker, at han synes godt om den personlige kommunikation, men også giver udtryk for, at dette 

virkemiddel ikke virker på ham. Som senere beskrevet, anvendes interviewet som helhed samt interviewets 

kontekst til at fortolke hovedbetydningen af hans udsagn. Det anerkendes dog, at undersøgeren tager del i 

meningsdannelsen og derved påvirker den, idet fortolkningen er afhængig af undersøgerens forforståelse og 

af de ”spørgsmål som undersøgeren stiller til datamaterialet” (Halkier, 2003: 85).   

Metodekritik 

Brugen af bekvemmelighedsudvælgelse mindsker stikprøvens repræsentativitet betydeligt, da interviewper-

soner ikke udvælges tilfældigt (Saunders et al., 2012: 262). I den konkrete undersøgelse repræsenterer 

interviewpersonerne ikke forskellige aldersgrupper i samfundet, hvilket kan medføre en lavere validitet ved 

undersøgelsen, idet alder kan være en faktor, der påvirker undersøgelsens resultat. Da ingen af interviewper-

sonerne er tilmeldt sms-marketing fra FKN, mindskes undersøgelsens validitet yderligere, idet de ikke 

repræsenterer forbrugerne i den kvantitative undersøgelse. Ligeledes angav kun 3 ud af de 8 interviewperso-

ner, at de støttede nødhjælpsorganisationer, hvilket kan medføre en lavere validitet ved undersøgelsen, idet 

interviewpersonerne ikke repræsenterer forbrugere, der har en generel interesse i at donere, hvilket man må 

formode, at forbrugerne i den kvantitative undersøgelse har, idet de har tilmeldt sig sms-marketing. 

 

Brug af fokusgrupper kan derudover mindske den enkelte interviewpersons ytringer og dermed mindske en 

dybdegående forståelse af den enkelte persons holdninger og adfærd i modsætning til individuelle interview 
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(Halkier, 2003: 16). Dette aspekt er dog imødekommet ved, at interviewpersonerne kender hinanden, hvilket 

kan føre til mere dybdegående udtalelser, som beskrevet tidligere.  

 

Den åbne interviewmetode og det faktum, at interviewpersonerne kender hinanden på forhånd, medførte 

ydermere, at der til tider opstod en relativ kaotisk interviewsituation, hvor flere interviewpersoner talte 

samtidigt. Dette medførte en mere krævende transskribering af dialogen (Kvale, 1997: 208). I visse tilfælde 

umuliggjorde det ligefrem forståelsen af dialogen, og interviewsituationen medførte, at nogle udsagn ikke 

blev opfanget af moderatorerne. Ved transskribering af interviews var det derfor tydeligt, at moderatorernes 

styrende rolle til tider blev kontrollerende, for at bryde den kaotiske stemning. Denne kontrol kan have 

hæmmet fremkomsten af nye synsvinkler (Andersen: 2013: 155), der ellers burde have været uddybet af 

interviewpersonen.  

 

Interviewpersonernes tætte forhold indebærer også en risiko for, at deres ytringer begrænses på grund af 

indgroede sociale roller i gruppen (Halkier, 2009: 30). Ligeledes kan det også øge deres tilbøjelighed til at 

give usande svar, fordi de ikke vil fremstå anderledes end deres venner (Rook, 2006: 149).  

 

Moderatorernes relation til interviewpersonerne kan desuden risikere at have kompromitteret interviewet, 

idet moderatorerne ubevidst kan have afholdt sig fra at stille visse spørgsmål, fordi spørgsmålene anses som 

dumme eller for indlysende at spørge om (Halkier, 2003: 36). 

 

Brug af lydoptagelse fremfor videooptagelse af interview medførte ydermere, at meget kommunikation gik 

tabt i processen, idet størstedelen af den ikke-verbale kommunikation ikke indgik, ligesom emotionelle 

aspekter og ironi ikke nødvendigvis er blevet opfanget ved transskriberingen (Kvale & Brinkmann, 2009: 

207). Dermed er der en risiko for, at interviewpersonernes ytringer ikke er blevet fortolket korrekt (Kvale & 

Brinkmann, 2009: 206). 

5. ANALYSE 
I dette afsnit præsenteres og analyseres resultatet af de kvantitative såvel som de kvalitative undersøgelser. 

Hvor de kvantitative data kan belyse de forskellige sproglige virkemidlers effekt på forbrugernes donations-

adfærd, kan de kvalitative udtalelser belyse årsagen til de sproglige virkemidlers effekt på forbrugernes 

donationsadfærd. 
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5.1 Den kvantitative undersøgelse  
Data for de fire sms-udsendelser gennemgås og analyseres nedenfor og afsluttes med en opsamling. I 

tabellerne angives det narrative og statistiske message evidence som henholdsvis N og S, og den personlige 

og upersonlige kommunikation som henholdsvis P og U. Den røde skrift markerer, at der er en statistisk 

signifikant forskel i testen, og P-værdien er angivet med fed skrift efterfuldt af testestørrelsen (i parentes). 

Samtlige test i analysen er ensidet. 

5.1.1 Sms-udsendelse 1 
!
 Antal donationer Antal personer Andel der donerer i % 
N/P 117 1582 7,4 
N/U 107 1563 6,8 
S/P 125 1585 7,9 
S/U 143 1582 9,0 
 
Donationer N/P N/U S/P S/U 
N/P     
N/U 0,274 (0,599)    
S/P 0,302 (0,520) 0,132 (1,117)   
S/U 0,046 (1,683) 0,011 (2,274) 0,122 (1,165)  
 
Undersøgelsen peger på, at det statistiske message evidence er mest effektivt til at øge antallet af donationer, 

idet begge statistiske tekster indbragte flere donationer end begge narrative tekster. Der er dog ikke statistisk 

belæg for dette. Til gengæld er der statistisk belæg for at konkludere, at den statistiske/upersonlige tekst er 

signifikant mere effektivt end både den narrative/personlige tekst (P=0,046) og den narrative/upersonlige 

tekst (P=0,011). Undersøgelsen antyder, at den statistiske/upersonlige tekst ligeledes er mere effektiv end 

den statistiske/personlige tekst, idet denne kombination har indbragt 14% flere donationer (18 donationer), 

men der er ikke statistisk belæg for denne påstand (P=0,122). Undersøgelsen peger også på, at den statisti-

ske/personlige tekst er mere effektivt end den narrative/personlige tekst, idet førstnævnte kombination 

indbragte 7% (8 donationer) flere donationer end den anden, men der er heller ikke statistisk belæg for dette 

(P=0,302). 

 

Undersøgelsen indikerer ikke en entydig sammenhæng mellem graden af personlig kommunikation og effekt 

på donationsadfærd, når den anden variabel (message evidence) holdes konstant. Undersøgelsen peger 

imidlertid på, at flere donerer på baggrund af det narrative message evidence, når det er kombineret med den 

personlige kommunikation (10 flere donationer), og at flere donerer på baggrund af det statistiske message 

evidence, når det er kombineret med den upersonlige kommunikation (18 flere donationer). 
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Det tyder således på, at begge de statistiske tekster er mere effektive end de narrative tekster til at fremme 

donationsadfærd, på trods af at der kun er statistisk belæg for, at den statistiske/upersonlige tekst er mere 

effektivt end de to narrative. Undersøgelsens resultat peger dog også på, at effekten af de sproglige virkemid-

ler afhænger af kombinationerne af disse. I de narrative tekster er den personlige kommunikation således 

mest effektivt, og i de statistiske tekster er den upersonlige kommunikation mest effektivt. 

 

Der er afslutningsvist værd at bemærke, at donationsprocenten ved den statistiske/upersonlige tekst er relativ 

høj, idet den højeste donationsprocent, som FKN tidligere har oplevet ved sms-udsendelser var ca. 10%, 

hvilket understreger denne kombinations effekt (e-mail med Allan Lindemark, der er projektleder hos FKN, 

12. januar, 2015). 

5.1.2 Sms-udsendelse 2 
!

 Antal klik på link Antal personer Andel der klikker på link 
i % 

N/P 20 1666 1,2 
 

N/U 23 1649 1,4 
 

S/P 20 1673 1,2 
 

S/U 10 1674 0,6 
 

 
Klik på link N/P N/U S/P S/U 
N/P     
N/U 0,311 (0,494)    
S/P 0,495 (0,013) 0,306 (0,508)   
S/U 0,032 (1,847) 0,010 (2,318) 0,033 (1,836)  
 

Undersøgelsen indikerer ikke en tydelig sammenhæng mellem antal klik på link og type af message 

evidence, når den anden variabel (grad af personlig kommunikation) holdes konstant. Der er dog statistisk 

belæg for, at den statistiske/personlige (P=0,033), narrative/personlige (P=0,032) og narrative/upersonlige 

(P=0,010) tekst er signifikant mere effektiv til at fremme denne form for forbrugeradfærd end den statisti-

ske/upersonlige tekst.  

 

Undersøgelsen indikerer heller ikke en tydelig sammenhæng mellem graden af personlig kommunikation og 

antal klik, når den anden variabel (message evidence) holdes konstant, idet undersøgelsen tyder på, at den 

statistiske/personlige tekst er dobbelt så effektiv som den statistiske/upersonlige tekst (10 flere klik), mens 

forskellen på den narrative/upersonlige tekst og den narrative/personlige tekst er så lille (3 klik), at resultatet 

er for usikkert til at kunne pege på en klar sammenhæng.  
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Undersøgelsen kan altså ikke fortælle meget om forskellen i effekt på de tre mest effektive kombinationer af 

sproglige virkemidler, grundet den lille forskel på antal klik (fra 0-3 klik), og den peger dermed på, at de er 

stort set lige effektive til at fremme denne type af forbrugeradfærd. 

 

Det betyder, at kombinationen af det statistiske message evidence kombineret med den upersonlige 

kommunikation er mindst effektiv til at fremme denne form for forbrugeradfærd i denne sms-udsendelse. 

Denne sms-udsendelse peger derfor på det modsatte resultat end sms-udsendelse 1, hvor undersøgelsen 

antydede, at denne kombination var den mest effektive til at fremme den ønskede forbrugeradfærd.  

 

Det er værd at bemærke, at sms-udsendelses, på trods af den øgede mediefokus på Danmarks Indsamlingen i 

perioden omkring udsendelsen, alligevel har resulteret i så få antal klik. 

5.1.3 Sms-udsendelse 3 
 
Klik på link 
 

Antal klik på link Antal personer Andel der klikker på link 
i % 

N/P 31 1704 1,8 
N/U 31 1705 1,8 
S/P 33 1704 1,9 
S/U 23 1703 1,4 
 
Klik på link N/P N/U S/P S/U 
N/P     
N/U 0,499 (0,002)    
S/P 0,400 (0,252) 0,399 (0,255)   
S/U 0,137 (1,095) 0,137 (1,093) 0,089 (1,345)  
 
Undersøgelsen viser ikke en tydelig sammenhæng mellem type af message evidence og antal klik på link, 

når den anden variabel (den personlige kommunikation) holdes konstant, idet undersøgelsen peger på, at den 

narrative/upersonlige tekst er mere effektiv end den statistiske/upersonlige tekst, idet den har frembragt 35% 

flere klik på link (8 klik), mens forskellen på den narrative/personlige og statistiske/personlige er for lille (2 

klik) til at påpege en klar forskel i effekt. 

 

Undersøgelsen påpeger ligeledes ikke en tydelig sammenhæng mellem graden af personlig kommunikation 

og antal klik på link, når den anden variabel (message evidence) holdes konstant, idet undersøgelsen peger 

på, at den statistiske/personlige tekst er mere effektiv end den statistiske/upersonlige tekst, idet den har 

frembragt 43% flere klik på link (10 klik), mens der ikke er forskel på effekten på den narrative/personlige 

tekst og den narrative/upersonlige tekst. 
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Undersøgelsen kan altså ikke fortælle noget om forskellen i effekt på de tre mest effektive kombinationer af 

sproglige virkemidler, grundet den lille forskel på antal klik (fra 0-2 klik), og den antyder dermed, at de er 

stort set lige effektive til at fremme denne type forbrugeradfærd. 

 

I overensstemmelse med sms-udsendelse 2 peger denne sms-udsendelse på, at den statistiske/upersonlige 

tekst er den mindst effektive til at fremme denne forbrugeradfærd, hvilket ligeledes er i kontrast til sms-

udsendelse 1. Modsat ved sms-udsendelse 2 er der dog ikke statistisk belæg for dette, da ingen af P-

værdierne ligger under signifikantniveauet.  

 
Tilmelding Antal tilmeldinger Antal personer Andel der tilmelder sig i 

% 
N/P 7 1704 0,4 
N/U 2 1705 0,1 
S/P 6 1704 0,4 
S/U 3 1703 0,2 
 
Tilmelding N/P N/U S/P S/U 
N/P     
N/U 0,047 (1,670)    
S/P 0,391 (0,278) 0,078 (1,417)   
S/U 0,103 (1,266) 0,327 (0,449) 0,159 (1,000)  
 
Undersøgelsen viser ligeledes ikke en entydig sammenhæng mellem type af message evidence og antal 

tilmeldinger, når den anden variabel (graden af personlig kommunikation) holdes konstant, idet forskellen 

mellem den narrative/personlige og statistiske/personlige tekst såvel som den narrative/upersonlige og 

statistiske/upersonlige er for lille (1 tilmelding i begge tilfælde) til at konkludere en tydelig forskel. Der er 

dog statistisk belæg for, at den narrative/personlige tekst er signifikant mere effektiv end den narrati-

ve/upersonlige tekst (P=0,047). Undersøgelsen antyder desuden, at den førstnævnte kombination er mere end 

dobbelt så effektiv som den statistiske/upersonlige tekst (4 flere tilmeldinger). Forskellen er dog ikke 

statistisk signifikant (P=0,103). Undersøgelsen antyder ligeledes, at den statistiske/personlige er mere 

effektivt end den narrative/upersonlige tekst, idet den har frembragt 3 gange så mange tilmeldinger (4 flere 

tilmeldinger). Igen er forskellen dog ikke statistisk signifikant (P=0,078). 

 

Undersøgelsen antyder, at den personlige kommunikation er mere effektiv end den upersonlige kommunika-

tion til at øge antal tilmeldinger. Samlet set viser undersøgelsen, at den narrative/personlige tekst og den 

statistiske/personlige tekst er 160% mere effektiv end den narrative/upersonlige og den statisti-

ske/upersonlige tekst (8 flere tilmeldinger). Denne forskel er samtidig statistisk signifikant, idet P-værdien er 

0,030 (teststørrelsen er 1,888). Når den anden variabel (message evidence) holdes konstant, antyder 

undersøgelsen ligeledes, at den personlige kommunikation er mest effektiv, idet de personlige tekster har 
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henholdsvis mere end to og tre gange så stor effekt (6 mod 3 og 7 mod 2). Som nævnt ovenfor er der dog kun 

statistisk belæg for at sige, at den narrative/personlige tekst er mere effektiv end den narrativ/upersonlige 

tekst (P=0,047). 

 

Det tyder derfor på, at den personlige kommunikation er mest effektiv til at fremme denne form for 

forbrugeradfærd, og at det statistiske og narrative message evidence er lige effektive i kombinationen med 

den personlige kommunikation. 

 

Det bør dog bemærkes, at forskellen i reelle antal tilmeldinger er så lav, at det er muligt, at forskellene 

skyldes tilfældigheder. Desuden kan man sætte spørgsmålstegn ved brugbarheden af denne viden til at øge 

antal tilmeldinger i en betydelig grad, når antallet af tilmeldinger for samtlige sms’er er så lavt. 

 

En interessant observation er, at den tekst, som ifølge undersøgelsen, medførte flest klik, ikke er den som 

medførte flest tilmeldinger. Dog er forskellen på klik så lille (2 klik), at det blot kan skyldes en tilfældighed. 

  

Det er samtidig interessant at påpege, at den narrative/upersonlig tekst kun medførte 2 tilmeldinger på trods 

af, at den medførte et af de højest antal klik på link (31 klik). Den narrative/personlige tekst og den statisti-

ske/personlige tekst, der medførte nogenlunde samme antal klik på link (31 og 33 klik), frembragte de højest 

antal tilmeldinger (7 og 6 tilmeldinger). Det antyder, at den personlige kommunikation har en større effekt, 

når det kommer til stykket.   

 
5.1.4 Sms-udsendelse 4  
 
Antal klik på link Antal klik på link Antal personer Andel der klikker på link 

i % 
P 52 3260 1,6 
U 61 3260 1,9 
 
Antal klik på link P 
U 0,197 (0,854) 
 
Undersøgelsen antyder, at den upersonlige kommunikation er mest effektiv til få forbrugere til at klikke på 

linket, idet den har medført 17% flere klik på link (9 klik) end den personlige kommunikation. Der er dog 

ikke statistisk belæg for dette, da P-værdien ligger over signifikansniveauet. 

 
 Antal tilmeldinger Antal personer Andel tilmeldinger i % 

P 11 3260 0,3 
U 7 3260 0,2 
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Antal tilmeldinger P 
U 0,173 (0,944) 
 
Denne undersøgelse antyder modsat, at den personlige kommunikation er mest effektiv til at få forbrugere til 

at tilmelde sig som indsamlere, idet den har medført 57% flere tilmeldinger (4 tilmeldinger). Der er dog 

heller ikke statistisk belæg for denne sammenhæng, da P-værdien igen ligger over signifikansniveauet. 

 

Det er interessant, at der ikke er en sammenhæng mellem antal klik og antal tilmeldinger. Den upersonlige 

og personlige kommunikation synes at påvirke forskellige former for adfærd, idet det tyder på, at den 

upersonlige kommunikation i højere grad øger antal klik, mens den personlige kommunikation i højere grad 

øger antal tilmeldinger. Dog bør det bemærkes, at forskellen på antal klik (9 klik) såvel som antal tilmeldin-

ger (4 tilmeldinger) er så lille, at undersøgelsens udfald kan skyldes tilfældigheder.  

 

5.1.5 Opsamling 
De forskellige sms-udsendelser peger ikke entydigt på, hvilke sproglige virkemidler der er mere effektive 

end andre til at øge antallet af donationer.  

 

Ud af de tre sms-udsendelser, hvor message evidence indgik, antyder én (sms-udsendelse 1), at det statistiske 

message evidence er mest effektivt. To undersøgelser (sms-udsendelse 2 og 3) antyder, at de to narrative 

tekster samt den ene statistiske tekst (statistiske/personlige) er mere effektive til at øge antal klik på link end 

den anden statistiske tekst (statistiske/upersonlige), men at de tre første er nogenlunde lige effektive. Og én 

undersøgelse (sms-udsendelse 3) antyder, at den ene statistiske tekst (statistiske/personlige) er mere effektiv 

til at øge antal tilmeldinger end den ene narrative tekst (narrativ/upersonlig), mens den anden narrative tekst 

(narrativ/personlig) er mere effektiv til at øge antal tilmeldinger end den anden statistiske tekst (stati-

stisk/upersonlig). Undersøgelsen peger endvidere på, at de to tekster med størst effekt (statistiske/personlige 

og narrativ/personlig) er nogenlunde lige effektive til at øge tilmeldinger. Der er dog ikke statistisk belæg for 

alle disse sammenhænge.  

 

Med henblik på graden af personlig kommunikation peger to undersøgelser (sms-udsendelse 3 og 4) på, at 

den personlige kommunikation er mere effektiv end den upersonlige til at øge antal tilmeldinger. Sms-

udsendelse 4 antyder til gengæld, at den upersonlige kommunikation er mere effektiv til at øge antal klik. 

Sms-udsendelse 2 og 3 antyder, at de to personlige tekster (narrativ/personlig og statistisk/personlig) samt 

den ene upersonlige tekst (narrativ/upersonlig) er mere effektiv end den anden upersonlige tekst (stati-

stisk/upersonlig) til at øge antal klik, men at de tre førstnævnte er stort set lige effektive. Sms-udsendelse 3 

antyder derfor, i modsætning til sms-sendelse 4, at den personlige kommunikation er mest effektiv til at 
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fremme begge typer af forbrugeradfærd, idet de to personlige tekster, der medførte flest klik ligeledes 

medførte flest tilmeldinger. Sms-udsendelse 1 antyder, at det narrative message evidence er mest effektivt til 

at øge antallet af donationer i kombination med den personlige kommunikation, mens det statistiske message 

evidence er mere effektivt i kombination med den upersonlige kommunikation. Der er dog heller ikke 

statistisk belæg for disse sammenhænge.  

 

Det er interessant, at sms-udsendelse 1 viser, at den statistiske/upersonlige tekst er statistisk signifikant mere 

effektiv til at øge antal donationer end den narrative/upersonlige tekst, og at sms-udsendelse 2 modsat viser, 

at den statistiske/upersonlige tekst er statistisk signifikant mindre effektiv til at øge antal klik end narrati-

ve/upersonlige, samt at sms-udsendelse 3 antyder, at begge disse kombinationer er mindre effektive til at øge 

antal tilmeldinger end de to resterende. En oplagt forklaring er, at undersøgelsernes udfald er forskellige, 

fordi de ikke undersøger den samme adfærd. De modsatrettede resultater kan derfor betyde, at de forskellige 

former for forbrugeradfærd præges af forskellige faktorer, hvilket ifølge Fogg-adfærdsmodellen skyldes, at 

motivation og mulighed for adfærden adskiller sig og derfor kræver forskellige former for udløsere. Hvis 

dette er tilfældet vil det betyde, at sms-udsendelse 2, 3 og 4 ikke kan anvendes direkte til at svare på, 

hvordan nødhjælpsorganisationer ved brug af de to sproglige virkemidler kan øge antallet af forbrugernes 

økonomiske donationer, idet de ikke omhandler økonomiske donationer.  

 

Ud fra sms-udsendelse 1 tyder det derfor på, at donationsadfærd i højere grad fremmes ved det statistiske end 

ved det narrative message evidence. De tidligere gennemgåede teorier om bearbejdning af information og 

litteratur om message evidence via andre kanaler end sms pegede imidlertid på, at det narrative message 

evidence ville være mest effektivt til at øge donationer. Begrundelsen hertil var, at det narrative message 

evidence i højere grad end det statistiske forventes at fremme en bearbejdning af marketingskommunikatio-

nen ud fra affektreaktioner og/eller kognitive heuristikker, der er fordelagtige i forbindelse med sms-

marketing, fordi forbrugere ofte er beskæftiget med noget andet, når de modtager marketingskommunikation 

via sms og derfor har lav mulighed for at bearbejde informationen. Men da den kvantitative undersøgelse 

viser, at det statistiske message evidence er mere effektivt, kunne det tyde på, at det narrative message 

evidence ikke er i stand til at fremme affektreaktioner og/eller en heuristisk bearbejdning via sms. 

 

Ligeledes tyder sms-udsendelse 1 på, at det narrative message evidence er mest effektiv til at fremme 

donationsadfærd, når det kombineres med den personlige kommunikation, og det statistiske message 

evidence ligeså i kombination med den upersonlige kommunikation. Effekten af graden af den personlige 

kommunikation afhænger derfor omvendt af kombinationen med message evidence.  
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Det er interessant, at både tredje og fjerde sms-udsendelse antyder, at der ikke nødvendigvis er en sammen-

hæng mellem et sprogligt virkemiddels effekt på klik og effekt på tilmeldinger. I sms-udsendelse 3 medførte 

den narrative/upersonlige tekst et af de højeste antal klik (31), men det laveste antal tilmeldinger (2), og i 

sms-udsendelse 4 medførte den upersonlige kommunikation flest klik (61), mens den personlige kommuni-

kation medførte flest tilmeldinger (11). Dette underbygger den tidligere pointe om, at de sproglige virkemid-

ler virker forskelligt afhængig af, hvilken adfærd de skal fremme. Det kan samtidig betyde, at undersøgel-

sens udfald i sms 2 ikke nødvendigvis kan fortælle noget om forbrugernes interesse for den faktiske adfærd 

(at ’synes godt om’ FKN’s facebookside), hvis der ikke er en sammenhæng mellem klik og den faktiske 

handling. Det bør dog bemærkes, at de ovenstående konklusioner er forbundet med en vis grad af usikker-

hed, da forskellene i de reelle tal er relativt små. 

 
Det lave antal klik og tilmeldinger i sms-udsendelse 2, 3 og 4 antyder ydermere, at sms ikke er en særlig 

effektiv kanal til at fremme disse former for forbrugeradfærd, særligt med henblik på hvervning af indsamle-

re. Da det ikke er muligt at måle åbningsrate på sms, er det svært at vurdere, hvor mange der læser sms’erne, 

og det er derved muligt, at flere personer bliver opmærksomme på muligheden for adfærd (’synes godt om’ 

FKN’s facebookside og tilmelding til landsindsamlingen) via sms’en og følger op på denne handling via 

andre medier. På den måde kan sms-marketing indirekte fremme forbrugeradfærd ved at fungere som en 

oplysende service for forbrugerne og kan være nyttig for FKN til andre formål end fundraising alene. 

 

5.2 Den kvalitative undersøgelse 
I dette afsnit analyseres de to fokusgruppeinterview (bilag 3 og 4), med formålet om at belyse årsagen til den 

kvantitative undersøgelses udfald. Da det tyder på, at forskellige former for forbrugeradfærd præges af 

forskellige faktorer, og de to fokusgruppeinterview tager udgangspunkt i teksterne fra sms-udsendelse 1 om 

økonomiske donationer, kan den kvalitative undersøgelse hovedsagligt anvendes til at forklare årsager til 

donationsadfærd. På baggrund af interviewpersonernes dialog er afsnittet herunder opdelt således, at det 

indledningsvist belyser, hvordan henholdsvis message evidences og graden af personlig kommunikation 

præger donationsadfærd, og dernæst belyser, hvordan marketingskommunikation og sms-marketing generelt 

set præger donationsadfærd. Endeligt opsummeres de vigtigste pointer i en opsamling. 

 

5.2.1 Message evidence 
I fokusgruppe 2 giver alle fire interviewpersoner udtryk for, at det statistiske message evidence i højere grad 

end det narrative har en effekt på dem. 2KB og 2MB giver udtryk for, at de foretrækker fakta og 2KB og 

2MA udtaler, at de ikke behøver en historiefortælling. I fokusgruppe 1 peger 1MB ligeledes på det statistiske 

message evidence, som værende mere effektivt end det narrative til at udløse hans donationsadfærd: ”Jeg 
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tror hellere, jeg ville donere, hvis jeg fik en besked, hvor der stod, at ’de her flygtningelejre, nu går det galt 

og vinteren kommer. Og så og så mange mennesker. Har du lyst til at støtte og hjælpe med det?’ I stedet for, 

at det lige præcis er hende her og hendes børn har brug for vintertøj.”.  Flertallets positive syn på det 

statistiske message evidences effekt stemmer dermed overens med udfaldet af den kvantitative undersøgelse 

i sms-udsendelse 1. 1KA og 1MA tror derimod, at det narrative message evidence er mere effektivt til at 

udløse donationsadfærd, fordi folk nemmere kan relatere sig til en konkret historie end 9 mio. mennesker og 

derved bedre kan forholde sig til situationen. 1KA udtaler bl.a.: ”Med kvinden, der er det vel, fordi de måske 

kan relatere, hvis de selv er en 30-årige kvinde og (til) hendes børn og sådan selv kan sætte sig mere ind i 

situationen. Man får et navn på personen. Og det er ikke bare dem dernede altså. Man får på en eller anden 

måde et forhold til hinanden. (…) Hvorimod, når man siger 9 mio., så bliver det måske lidt mere, for nogen, 

uhåndgribeligt”. Dette kan være med til at forklare, hvorfor en del forbrugere donerede på baggrund af de 

narrative tekster, og det er samtidig i overensstemmelse med tidligere undersøgelser, der netop påpeger, at 

det narrative message evidence udløser donationsadfærd, fordi det er nemmere at relatere til én person end til 

flere, da det store antal fremstår uhåndgribeligt. 1MB giver dem ret i, at det formodentligt virker bedst på de 

fleste, men at det ikke virker på ham, fordi det narrative message evidence er: ”lidt en plattenslagermåde at 

samle lidt ekstra penge på. At de fremhæver denne her ene ting. Fordi der er jo masser af elendighed her i 

verden. Det ved man jo godt. Det er derfor man støtter en organisation. Og når de så siger, at nu er der lige 

den her skole, og her går de her 20 børn, der har brug for din hjælp. Jeg bliver sådan harm over det” og 

1MA udtaler ligeledes, at det narrative message evidence ”kan blive for meget”. Interviewpersonernes 

irritation over det narrative message evidence kan være medvirkende til at forklare, hvorfor der ikke var flere 

forbrugere der donererede på baggrund af dette message evidence i den første sms-udsendelse. Desuden 

tyder ovenstående på, at årsagen til irritation over det narrative message evidence kan skyldes at forbrugere 

føler, at der bliver talt ned til deres intellekt, når der fokuseres på en enkelt nødlidende, da de er velvidende 

om det langt større store antal nødlidende, der har brug for donationer. 

 

På trods af, at det i høj grad bliver udtrykt, at det statistiske message evidence er mest effektivt til at udløse 

donationsadfærd, giver samtlige interviewpersoner i fokusgruppe 2 samt 1KA og 1MB udtryk for, at 

mistillid til donationens effekt, kan være en af de primære barrierer for donationsadfærd, og at denne 

mistillid øges ved beskrivelse af et stort antal af nødlidende i det statistiske message evidence. 2KB udtaler: 

”Ja, det er både og, ikke? Fordi 9 mio. Det er virkeligt uoverskueligt på en eller anden måde”, og hun 

fortsætter: ”så tænkte jeg så 9 mio. og 100 kr.”. Og 2MA stemmer i, idet han udtaler: ”jeg kan godt smide 

100 kr., men så burde jeg også smide 100 kr. der, og der og der og der. Altså det vil være der uanset hvad. 

Fattigdom. Folk der bliver dræbt”.  Og han siger ligeledes at, ”det virker bare lidt som om, det ryger i et sort 

hul, når man kaster det ned. Det virker ikke som om, der sker noget med de penge, der bliver brugt”. Det kan 

være medvirkende til at forklare, hvorfor forbrugere donerer på baggrund af de narrative tekster, og er i 
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overensstemmelse med de tidligere undersøgelser, der peger på, at det narrative message evidences netop 

tydeliggør den relevante årsagssammenhæng mellem donation og effekt, fordi det skaber et konkret billede 

af den nødlidende. Herved giver det narrative message evidence forbrugere følelsen af at kunne gøre en 

forskel i højere grad end det statistiske message evidence, fordi donationen i mindre grad føles som ’en dråbe 

i havet’.  

 

2KB, 2MA og 2KA udtaler, at deres donationsadfærd forudsætter, at de bliver følelsesmæssigt berørt af 

marketingskommunikationen, og de peger på flere måder, hvorpå dette kan ske. 2KB påpeger, at sagens 

fokus er en vigtig faktor for, at hun bliver følelsesmæssigt berørt og antyder, at det narrative message 

evidence er effektivt til dette: ”Jeg tror også, at det skal ramme meget. Folk skal føle noget personligt med 

det. Fx når der har været indsamling med kræft. Alle kender bare nogen, der har haft det, og når man så 

hører, de dér fortælle på tv, om en mor der er død og hun har to børn, så rammer det os bare helt vildt meget 

alle sammen. Så vil man gerne støtte. Jeg tror, at nogen gange med sådan noget flygtningehjælp, et eller 

andet sted, så kan det være svært at føle det helt ligeså. Vi kan ikke helt sætte os ind i det på samme måde.”.  

2MA, 1KA og 1KB giver ligeledes udtryk for, at sagens fokus er en vigtig faktor. 1KA ytrer fx at, ”man 

nærmest vil synes, at det bare er ondt ikke at” donere til Kræftens Bekæmpelse, når man har haft sygdom-

men inde på livet. 2KB fortæller ligeledes, at hun er tilbøjelig til at støtte sager, der omhandler Bosnien, fordi 

hun gik i folkeskole med en flygtning derfra og senere fik en kæreste fra Bosnien, og har hørt om de forhold, 

som de levede under i deres hjemland: ”så på en eller anden måde, så bliver det lidt mere personligt, ikke? 

Altså. Men det er jo, fordi man har haft nogle oplevelser. Det har jo så været med til at danne mine ting, for 

hvad jeg gerne vil støtte. (…) Man kan jo ikke give alle sådan en oplevelse. Med alle emner.” 1MA påpeger 

også, at personlige holdninger til udlændingepolitik kan påvirke folks donationsadfærd, og at det derfor kan 

være en barriere for donationsadfærd, når marketingskommunikationen omhandler mennesker i Syrien, fordi 

”der er folk, som jeg ikke selv kender fra min opgangskreds, der er fucking ligeglade med mennesker nede i 

Syrien, fordi det bare er indvandrer eller asylansøgere, der kommer herop og stjæler nogle penge. De er 

fuldstændig ligeglade med de mennesker.” Dette peger derfor på, at sagens fokus er en faktor, der kan udløse 

donationsadfærd, idet forbrugere har nemmere ved at relatere sig til sager, som står dem nær og derved 

vækker følelser hos dem, og modsat afholder de sig fra at donere til sager, som ikke står dem nær eller til 

personer, som de decideret ikke vil hjælpe. Det tyder ligeledes på, at der en tendens til, at det narrative 

message evidence i højere grad vækker følelser, når sagens specifikke fokus står forbrugeren nær, hvilket 

kan medvirke til at forklare, hvorfor forbrugere donere på baggrund af det narrative message evidence. 

 

Samtlige interviewpersoner i fokusgruppe 2 udtrykker, at marketingskommunikation i højere grad påvirker 

dem følelsesmæssigt, hvis den inkluderer visuel kommunikation. Både 2KB og 2KA peger på, at de i højere 

grad bliver rørt, når de ser billeder, fx i forbindelse med Danmarks Indsamlingen i tv. Både 2MB og 2MA 
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peger på, at den visuelle kommunikation i højere grad end den verbale fanger deres opmærksomhed. 2MB 

udtaler, at: ”de reklamefilm der kører på fjernsynet. De virker meget stærkere, fordi der er billede på og det 

her, det er bare noget tekst. Der er sikkert mange, der ikke gider, der ikke får det læst ordenligt igennem”, og 

2MA tilslutter sig dette og uddyber: ”At man gør det mere visuelt, så tror jeg, at man fanger nogle flere. Og 

man kan også se på de reklamer, at de bliver mere og mere ekstreme, ikke? For at fange modtageren eller 

dem der støtter. Og så ser man dyr, der bliver tortureret eller udsultede negerbørn, ikke. Der skal hele tiden 

mere og mere til for at fange opmærksomheden”. De peger herved på, at manglen på den visuelle kommuni-

kation i sms-marketing kan være en barriere for donationsadfærd via denne kanal. Ydermere udtrykker 

samtlige interviewpersoner i fokusgruppe 2, at det narrative message evidence i højere grad end det 

statistiske behøver visuel kommunikation for at udløse donationsadfærd. 2MB udtaler bl.a. om den narrative 

tekst, at ”Det er sådan noget, der egner sig mest til tv. At det nok er sådan en historie, der fanger flest, fordi 

der ser man en person eller en familie, der lider. Og det påvirker mere end fakta med 9 mio. eller hvor 

mange det nu var, der var på flugt. Men det er fordi, jeg tænker det på en skærm og ikke her på sms. På sms 

der tror jeg, ja, det fanger ikke rigtigt det her, der står med familien.” Både 2MB og 2KB giver udtryk for, at 

de ligefrem mister tiltro til det narrative message evidence, når der ikke er brugt visuel kommunikation. 2MB 

siger: ”Jeg synes bare, at det virker mere sådan tomt og digtet på en eller anden måde. Altså, jeg synes, man 

kan forholde sig mere til det, når man ser det på tv-skærmen”, og 2KB udtaler ”Jeg har jo sådan en 

fornemmelse af, at man har digtet en historie for at skulle ramme mig”. Alle interviewpersonerne i fokus-

gruppe 2 er enige om, at den manglende visuelle kommunikation i sms-marketing medfører, at det statistiske 

message evidence er mere effektivt til at udløse donationsadfærd via sms. Fx udtaler 2MB: ”Det kan godt 

være, at det har noget med det, at det er fakta og sådan noget egner sig bedre til den her type medie”. 

Interviewpersonerne peger derfor på, at det narrative message evidence ikke er effektivt til at udløse 

donationsadfærd uden at kunne vække følelser, og at det netop ikke formår at vække følelser hos forbrugeren 

på sms, fordi det fremstår utroværdigt uden billeder. Den manglende visuelle kommunikation i sms-

marketing kan derved være medvirkende til at forklare, hvorfor der ikke var flere forbrugere, der donerede 

på baggrund af det narrative message evidence via denne kanal. 

 

2KB, 2KA og 2MA angiver også en anden årsag til, at det statistiske message evidence kan være mest 

effektivt til at udløse donationsadfærd. De peger på, at personer, som aktivt har anmodet om sms-marketing 

fra FKN, har interesse i sagerne fra organisationen og derfor allerede er følelsesmæssigt berørt. 2KB udtaler, 

at: ”hvis du ligesom selv har valgt, at du gerne vil have de der sms’er, så har du kun brug for fakta. Så du 

har du ikke brug for at skulle gribes først af en historie”. Og hun uddyber: ”jeg tænker, hvis jeg havde 

tilmeldt mig sådan noget, så er det fordi, at jeg godt, i løbet af et år, vil reagere på fem af de her ting eller 

sådan noget. Altså, jeg tror ikke, at jeg ville tænke, at jeg ville støtte alt. Så ville det være det der med, at jeg 

valgte det, som jeg gerne ville støtte, og der har jeg bare brug for fakta. Kort og godt. Så har jeg ikke brug 
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for, at der er digtet en eller anden person. For der er jo en person i alle kriser”. Det tyder derfor på, at den 

statistiske information i højere grad kan øge forbrugernes opmærksomhed, fordi forbrugerne allerede er 

motiveret til at bearbejde og reflektere over indholdet, hvilket kan være medvirkende til at forklare, hvorfor 

det statistiske message evidence var mest effektivt til at udløse donationsadfærd. 

 

1KA peger også på, at årsagen til, at hun ikke blev påvirket af det narrative message evidence var, at hun er 

så vant til at se dette sproglige virkemiddel i indsamlingssammenhæng: ”Jeg tror egentlig ikke, jeg tænkte 

på, hvordan det var formuleret. Jeg synes, at det var så normalt, at man bliver bombaderet fra Børnefonden 

og alle de her organisationer, hvor det er sådan en person de fremhæver”. Det viser, at der er en tendens til, 

at forbrugere ikke bliver følelsesmæssigt påvirket af det narrative message evidence, fordi brugen af dette 

sproglige virkemiddel i høj grad er genkendeligt i forbindelse med indsamling. Det kan være medvirkende til 

at forklare, hvorfor forbrugere ikke i højere grad donerede på baggrund af det narrative message evidence.  

5.2.2 Grad af personlig kommunikation 
Samtlige interviewpersoner i fokusgruppe 1 samt 2KA, 2KB og 2MB giver udtryk for, at den personlige 

kommunikation ikke udløser deres donationsadfærd. 2MA modsiger sig selv, idet han både udtrykker, at han 

gerne vil have den personlige kommunikation, og at det ikke virker på ham. Årsagen hertil kan være den 

kvalitative metodes risiko for at øge interviewpersonernes tilbøjelighed til at give usande svar, fordi de ikke 

vil fremstå anderledes end deres venner. Det tyder dog på, at han i højere grad bliver påvirket af den 

personlige kommunikation, idet han senere ytrer: ”Jeg kan egentlig godt lide det. At man gør det sådan mere 

personligt med et navn på”, og at han, med personligt, mener at der ”er en person som koncentrerer sig om 

dig”. Han fortsætter: ”Bare det, at I studser over det, tænker lidt mere over det, så må man sige, at det virker. 

Så sidder det mere fast, når man gør sig nogle tanker, i stedet for at tænke ’okay, den her, det er bare sådan 

en standard’”. Det kan være med til at forklare, hvorfor den personlige kommunikation kan udløse donati-

onsadfærd, idet den øger forbrugernes opmærksomhed over for markeringskommunikations budskab. Både 

2MB og 1KA udtaler dog, at de ikke bemærkede den personlige kommunikation. 1KA udtaler, at hun blot 

tænkte: ”Der er nogen, der prøver at sælge mig noget nu”. 2KA påpeger ligeledes det negative aspekt i, at 

den personlige kommunikation i højere grad end den upersonlige føles som om, en telefonsælger prøver at 

sælge hende noget. 1MA bemærkede den personlige kommunikation, men blev ikke påvirket af den: ”jeg så 

bare, at der stod Nina og så tænkte jeg, at ’det er da fint. Nina’”. 1MB påpeger, at årsagen til, at den 

personlige kommunikation ikke vækkede hans opmærksomhed kan være: ”at det samfund vi har, hvor vi jo 

hele tiden er eksponeret over for et eller andet, så derfor er vi bare gode til at slå fra, når det er, at vi ved, at 

nu er der folk, der prøver at sælge os et eller andet”, hvilket 1MA giver ham ret i: ”Ja, det er en meget 

genkendelige sms. Hele kommunikationen i den. Det er måske det”. Dette kan medvirke til at forklare, 

hvorfor nogle forbrugere ikke agerer på baggrund af dette sproglige virkemiddel, idet brugen deraf i nogle 
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tilfælde slet ikke bemærkes, fordi det er så genkendeligt i sammenhæng med indsamling. 2KA giver 2MA ret 

i, at den personlige kommunikation øgede hendes opmærksomhed, men peger på, at denne opmærksomhed 

ikke udløser hendes donationsadfærd. Hendes umiddelbare reaktion på sms’en lød: ”Hilsen Nina? Hvem 

fanden er Nina?”, og hun forklarer reaktionen ved at sige: ”Ja, jeg studsede over det, for jeg synes, at det er 

mærkeligt, at den kommer fra sådan en person, som jeg ikke ved hvem er ”. Hun fortsætter: ”Det virker også 

bare lidt, nærmest, uprofessionelt på mig, at der står sådan et navn, som jeg ikke ved hvem er”. 1MB udtaler, 

at den personlige kommunikation ville gøre ham vred: ”Jeg ville blive sur over, hvis der stod Nina, for så 

ville det igen være et forsøg på, at det er alt for personligt, for jeg ville vide, at den her Nina har ikke 

personligt siddet og sendt den her besked”. 1MA tilslutter sig dette. Det tyder derfor på, at tilfælde, hvor den 

personlige kommunikation havde mindre effekt, kan forklares ved, at den øgede opmærksomhed på det 

sproglige virkemiddel vækker irritation og decideret vrede, idet det føles manipulerende og tydelige fremstår 

som et sælgende virkemiddel. Ligeledes peger det på, at den personlige kommunikation ikke formår at skabe 

en illusion om et nært forhold, hvilket igen tyder på, at den personlige kommunikation ikke er i stand til at 

aktivere sociale normer i forhold til donationsadfærd. 1MA påpeger desuden, at årsagen til at den personlige 

kommunikation vækker vrede kan være, at kombinationen af den personlige kommunikation og det narrative 

message evidence er for voldsom. Det kan forklare, hvorfor kombinationen var mindre effektiv til at udløse 

donationsadfærd end den statistiske/upersonlige tekst og statistiske/personlige tekst i sms-udsendelse 1. Det 

kan dog ikke forklare, hvorfor netop denne kombinationen var mere effektiv til at udløse donationsadfærd 

end den narrative/upersonlige tekst i sms-udsendelse 1. 

 

2MB peger på, at hvis den øgede opmærksomhed skulle virke positivt, så ”krævede det også, at jeg vidste, 

hvem hun var. Så er hun jo ikke bare et navn”. Både 2MB og 2KB udtrykker, at den personlige kommunika-

tions effekt afhænger af, om der eksisterer en form for relation mellem modtager og afsender. 2KB siger fx: 

”hvis man fik sådan en besked fra Nina efterfølgende den der indsamlingsrunde, ’så fik vi gjort det og det. 

Tak for det. Hilsen Nina’. Så får man lidt mere et forhold til den person, der sådan vender tilbage til en. At 

det ikke nødvendigvis er, fordi hun vil have penge, men at der også kommer en eller anden konklusion. Så 

ved man sådan næste gang, at hun skriver, ’nå, men nu er den gal igen’. Så har man et ’lidt mere’ forhold, 

end hvis der kun bliver skrevet, fordi de mangler pengene”. 1MA påpeger ligeledes, at den personlige 

kommunikation måske ville være mere effektiv til at udløse donationsadfærd, hvis man havde fået flere 

sms’er fra den samme afsender: ”Men så skal vi virkelig vide hvem Nina er, altså så skal Nina have sendt 

mig nogle sms’er før”. Det tyder derfor på, at den personlige kommunikation i højere grad kan fremme en 

illusion om en tæt relation med afsenderen ved gentagende brug af det sproglige virkemiddel end ved enkelte 

sms-udsendelser. Dette er i overensstemmelsen med tidligere undersøgelser om opbygning af tillid, der peger 

på, at tilliden opbygges gradvist gennem interaktioner mellem forbruger og afsender, hvor forbrugeren 

danner sig et indtryk af afsenderes integritet og intention. FKN har forinden afhandlingens undersøgelse 
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anvendt navnene Nina og Allan som afsendere af FKN’s sms-marketing, og de forbrugere, som har været 

tilmeldt sms-linjen i en længere periode, har derfor gentagende modtaget marketingskommunikation fra Nina 

via sms, hvilket kan medvirke til at forklare donationer på baggrund af den gentagende personlige kommuni-

kation. Idet FKN ikke udelukkende sender opfordring til donationer via sms-marketing, men også anvender 

denne kanal til anden form for kommunikation og opfordringer, kan ovenstående ligeledes medvirke til at 

forklare donationer på baggrund af den personlige kommunikation. 2KB giver dog også udtryk for, at hun 

normalt ikke bemærker afsenderens navn i marketingskommunikation fra fx Kræftens Bekæmpelse, fordi det 

ikke har nogen betydning for hende. Dette kan igen medvirke til at forklare, hvorfor den personlige 

kommunikation i nogle tilfælde ikke fremmer donationsadfærd, idet det sproglige virkemiddel slet ikke 

bemærkes. 

 

Samtlige interviewpersoner i begge fokusgrupper udtrykker, at de ikke tror på, at den personlige afsender, 

Nina, har sendt sms’en. Fx siger 1KB: ”Man ved jo godt, at det er en standardsms. Og så lad være med at 

prøve at snyde mig”. Mistroen til, at marketingskommunikationen er skrevet af den personlige afsender, 

peger dog på, at den personlige kommunikation i mindre grad vil være effektiv til at øge forbrugernes tillid 

til afsenderen. Den personlige kommunikation kan derimod risikere at irritere forbrugeren, fordi det 

sproglige virkemiddel anses som en metode, der forsøger at manipulere forbrugeren. Det kan medvirke til at 

forklare, hvorfor den personlige kommunikation ikke i højere grad udløste donationsadfærd. 1KB og 1MA 

påpeger dog, at den personlige kommunikation måske ville virke bedre, hvis personens stillingsbetegnelse 

blev oplyst. 1MA tilføjer dog, at det ”måske ville være lidt mærkeligt, hvis der stod kommunikationschef-et-

eller-andet”, fordi ”det er et eller andet forsøg på at personificere noget, som ikke kan personificeres, fordi 

det bare er Nina”. Det tyder derfor på, at nogle forbrugere ville have mere tillid til, at den personlige 

kommunikation var skrevet af afsenderen, hvis marketingskommunikationen inddragede flere oplysninger 

om afsenderen, såsom stilling. Dog tyder det også på, at det ikke ville være effektivt til at udløse donations-

adfærd, idet de ekstra oplysninger ikke ville ændre på, at den personlige kommunikation fremstår som et 

tydeligt manipulerende virkemiddel til at udløse donationsadfærd. 

 

2MB og 2KA påpeger igen, at den manglende visuelle kommunikation i sms-marketing kan være en 

forklaring på, hvorfor den personlige kommunikation ikke virker på dem. 2MB siger, at ”det bliver hult, når 

det bare er en sms”, men giver udtryk for, at den personlige kommunikation kunne være mere effektiv ”Hvis 

det var en fjernsynsreklame, hvor der sad en og læste op, og så kom det lige op til sidst og siger, at hun 

hedder Nina”.  2KA peger ligeledes på, at den personlige kommunikation ville fungere bedre i en mail, hvor 

der er et billede af Nina: ”Så bliver det sådan lidt mere ’hej, tekst, med venlig hilsen Nina’ og så billede og 

FKN’s logo. Så er det ligesom sådan en officiel mail”. Interviewpersonerne giver derved udtryk for, at den 

personlige kommunikation, ligesom det narrative message evidence, fremstår utroværdigt uden billeder. Den 
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manglende visuelle kommunikation i sms-marketing kan derved også være medvirkende til at forklare, 

hvorfor forbrugere ikke i højere grad donerer på baggrund af den personlige kommunikation via denne kanal.  

5.2.3 Marketingskommunikationens effekt 
Samtlige interviewpersoner i fokusgruppe 2 samt 1KA, 1KB og 1MA giver alle udtryk for, at marketings-

kommunikationen ikke har en stor effekt på dem, idet andre faktorer påvirker deres donationsadfærd i højere 

grad.  Fx udtaler 2MB: ”jeg har bygget mine egne tanker og ideer omkring, hvordan tingene fungerer og det 

skal der ret meget til at rykke på. Og det gør sådan en besked ikke. Og det gør det heller ikke, når jeg ser det 

i tv”. 1KA påpeger ligeledes, at hun generelt ikke donerer penge til nødhjælpsorganisationer og udtaler: 

”uanset om det er en personificering eller det er nogle millioner, så hjælper vi jo ikke”, hvilket 1MA 

tilslutter sig. Både 1KB og 1KA påpeger, at deres økonomiske situation er den største barriere for deres 

donationsadfærd, hvilket stemmer overens med tidligere undersøgelse af det økonomiske aspekts indvirkning 

på donationsadfærd. Det kan medvirke til at forklare, hvorfor marketingskommunikationen ikke i højere grad 

udløste forbrugeres donationsadfærd, fordi forbrugere enten ikke var motiveret eller havde tilstrækkelig 

mulighed for at donere.  

 

1MB påpeger også, at donationsadfærd afhænger af, ”hvad for et fokus, der er på det”, og at sager der får 

meget presseomtale, som fx Danmarks Indsamling, samler mange penge ind. Han peger herved på mediernes 

fokus som en understøttende faktor for marketingskommunikationen til at udløse donationsadfærd, hvilket er 

i overensstemmelse med tidligere undersøgelser. Det kan medvirke til at forklare, hvorfor flere ikke 

donerede på baggrund af sms-udsendelse 1, fordi sms’erne blev udsendt kort efter terrorangrebet på den 

franske satiriske avis, Charlie Hebdo og mediebilledet derfor i den periode var præget af historier om 

sidstnævnte. 

 

2KB bemærker dog, at selvom hun på forhånd har bestemt sig for at støtte specifikke sager, så har marke-

tingskommunikationen alligevel haft en effekt, idet den fungerer som en påmindelse: ”Så det kan godt være, 

at jeg har bestemt mig for, på forhånd, hvem jeg vil støtte, men jeg får også kun støttet dem, når de så 

henvender sig til mig”. 1MB giver også udtryk for, at marketingskommunikation via sms kan være effektivt 

som en påmindelse, idet han udtaler: ”det kan godt være sådan, at du måske for 3 år siden, har betalt eller 

har støttet et eller andet projekt, men der tænker du jo ikke over selv, ’hov, nu er der noget nyt, det skal jeg 

lige opsøge’. Så på den måde tror jeg, at det fungerer meget godt at sende ud igen, også sige ’hey, du har 

tidligere støttet det her. Kunne du være interesseret i at give penge?’”. Det tyder derfor på, at det kan være 

effektivt at påminde forbrugere om at støtte og herved øge værdien af at modtage marketingskommunikation 

via sms. Det kan medvirke til at forklare, hvorfor forbrugere donerede på baggrund af marketingskommuni-

kationen via sms. 
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2MA udtaler, at marketingskommunikationen skal skille sig ud og bryde rammerne, hvis den skal have en 

effekt på ham. 1MB giver udtryk for det modsatte, idet han udtaler: ”det ville måske også være sygt 

irriterende, hvis de sprang rammerne for den genre”. Det tyder derfor på, at nødhjælpsorganisationer i 

højere grad kunne udløse donationsadfærd hos nogle forbrugere, ved at anvende en udløser, der adskiller sig 

fra den genkendelige kommunikation inden for indsamling, men at det også vil anses som irriterende af 

andre forbrugere og dermed hæmme deres donationsadfærd. 

 

2KA, 1KA og 1MB påpeger, at marketingskommunikation i højere grad udløser donationsadfærd, når 

kommunikationen angiver, hvad pengene præcis bliver brugt på, idet det øger tilliden til, at donationerne går 

til det angivne formål. 2KA siger fx at, ”de der gaver jeg købte fra UNICEF, der ved man præcis, hvad man 

køber. Så tror jeg på, at det hjælper. Jeg tror på, at det er det, som det går til. Når jeg betaler for 5 gange 

poliovaccine, så er det også de poliovacciner, der kommer derned. Det tror jeg på, når de skriver det”. 1KA 

forklarer også, hvordan det ville fremme donationsadfærd: ”Så man kan se, hvad det går til og man kan se, at 

det udretter et eller andet. Så tror jeg, at folk er mere tilbøjelige til at have lyst til at give penge til sådan 

noget”. I overensstemmelse med tidligere undersøgelser antyder deres ytringer derfor, at den konkrete 

information om donationernes anvendelse kan have fremmet marketingskommunikations effekt i sms-

udsendelse 1 (tæpper og vintertøj) og 3 (uddannelse), idet det kan øge forbrugeres motivation for at donere. 

Interviewpersonerne udtaler sig dog ikke direkte om konkretiseringen af tæpper og vintertøj i sms’ernes 

tekst, hvilket kan betyde, at det alligevel ikke har haft en stor effekt på forbrugernes motivation.  

 

2MA og 2KA antyder også, at marketingskommunikations manglende effekt på deres donationsadfærd kan 

skyldes mistillid til organisationen. 2MA siger direkte, at han ikke donerer, fordi han ikke stoler på, at 

nødhjælpsorganisationer anvender donationerne som angivet: ”man ved bare med sådan noget indsamling til 

Afrika og sådan noget der. Hvor bundkorrupte alle lande er dernede. Det er min overbevisning, at det 

gavner ikke noget, for det ender bare i hænderne på dem (de bundkorrupte personer)”. Det tyder derfor på, 

at mistillid til at organisationen anvender donationerne forsvarligt, kan mindske motivation for at donere, og 

at marketingskommunikationen derfor ikke er effektiv til at udløse donationsadfærd. Dette kan forklare, 

hvorfor forbrugere ikke i højere grad donerede i sms-udsendelse 1. 2KA påpeger dog, at hendes skepsis 

afhænger af nødhjælpsorganisationens omdømme, idet hun udtaler: ”Men lige Folkekirkens Nødhjælp, ville 

jeg ikke være så skeptisk. De virker som om, de har et meget godt ry, tænker jeg”. Dette er i overensstemmel-

se med tidligere undersøgelser, der peger på, at forbrugeres syn på en nødhjælpsorganisation er tæt forbundet 

med tillid til, at organisationen anvender donationerne forsvarligt. Det kan forklare, hvorfor forbrugere 

donerede, fordi de i højere grad var motiverede til donationsadfærd pga. FKN’s gode omdømme. 
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5.2.4 Sms-marketing 
Samtlige interviewpersoner i fokusgruppe 2 påpeger, at det er irriterende at få marketingskommunikation 

uopfordret, blot fordi man har støttet tidligere. 1KA, 1KB og 1MA giver udtryk for det samme og påpeger, at 

det virker anmassende. 2MB kalder det decideret spam, og 1KA sammenligner det med ”de dér sælgere, der 

står på gaden”. De er dog alle enige om, at det ikke er irriterende, hvis man har tilmeldt sig sms-linjen. Fx 

udtaler 2MB: ”Så må man også gå ud fra, at så har man tænkt sig, i en eller anden grad, at støtte noget på et 

tidspunkt” og 2KA tilføjer: ”Så har man en interesse i organisationen”. Det tyder derfor på, at formodningen 

om, at forbrugere ikke vil anse sms’erne som irriterende, når de selv har tilmeldt sig sms-linjen, er rigtig, 

fordi forbrugerne allerede er motiverede for at donere til organisationen via sms. Det tyder på, at disse 

forbrugere anser sms-marketing for at have en værdi, ved at være brugbar og relevant, idet sms’erne oplyser 

dem om muligheden for at donere til sager, som de har en interesse i. 1KB påpeger dog, at det alligevel kan 

virke irriterende, idet hun siger: ”jeg har da også prøvet at tilmelde mig noget, som jeg måske har fortrudt. 

Og så får man hele tiden sms’er og mails”. Dog siger hun også, at afmeldingsmuligheden i teksten kan 

modvirke dette, idet ”det der står, at man kan afmelde sig, det gør jo også, at de er lidt mindre pressende”. 

Hun peger hermed på, at sms-marketing alligevel kan frembringe irritation hos forbrugere, der har angivet 

interesse i at modtage marketingskommunikation via denne kanal, fordi disse forbrugere havde andre 

forventninger til antallet af sms-udsendelser, hvilket er i overensstemmelse med litteraturen. 1KB påpeger 

dog, at den tydelige mulighed for afmelding i sms’erne mindsker irritationen. Hun peger derfor på, at øget 

kontrol over framelding af sms, kan øge accept af sms-marketing og derved kan have fremmet motivation for 

at donere via sms. 

 

Både 2KA og 2MA påpeger, at sms er en nem og hurtig måde at støtte på. I lighed med litteraturen påpeger 

de dermed, at bekvemligheden ved at donere via sms kan anses som en værdi, der fremmer motivation for at 

donere via sms. 

 

1KB påpeger, at hun ikke læser marketingskommunikation på sms, med mindre hun ikke er beskæftiget med 

noget: ”det får jeg ikke lige (læst), altså jo, nogen gange, hvis jeg ikke laver noget. Men hvis jeg får en 

besked fra et nummer, jeg ikke rigtig kender, ligesom når man får besked fra Netto, så læser jeg dem ikke.”. 

Dette peger på, at sms som kanal for donation er særligt begrænset af, at der er en risiko for, at forbrugere 

ikke læser marketingskommunikationen, når de er beskæftiget med noget andet. Det er i overensstemmelse 

med litteraturen, der beskriver, at forbrugere ofte er beskæftiget med andre ting, når de modtager sms-

marketing, fordi de er tilgængelige via sms døgnet rundt. 1KB påpeger ligeledes, at længden på teksten kan 

være en barriere for donationsadfærd, idet hun udtaler: ”Hvis det var sådan en helt vild lang en, så tror jeg 

ikke engang, at jeg ville læse den”. Det peger på, at længden påvirker forbrugeres motivation for at bearbejde 

informationen i marketingskommunikationen. Der er dog ingen, der påpeger, at længden på den tekst, som 
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de har modtaget på sms, påvirker deres motivation eller mulighed for at bearbejde informationen. Det kan 

forklare, hvorfor relativt mange forbrugere har doneret på baggrund af sms-udsendelse 1. Der er heller ikke 

nogen som påpeger, at der er forskel på længden af de narrative og statistiske tekster, hvilket kan betyde, at 

FKN’s rettelser, der medførte forskel i længde, ikke har påvirket det endelige resultat.  

 

2KB påpeger, at beløbets størrelse kunne afskrække hende fra at donere: ”Jeg synes 100 kr. Ja okay, det 

lyder sådan lidt nærrigt. Det er mere uoverskueligt end 25 kr.”. Det medgiver 2KA og peger på, at beløbet 

særligt virker højt pga. mediet: ”min telefonregning er jo kun 100 kr. om måneden. Så i det perspektiv, så 

bliver det jo dobbelt op på mobilregningen, ikke?”. Og hun fortsætter: ”Jeg tror ikke, jeg ville føle det på 

samme måde, hvis det var på en anden måde, jeg betalte det, tror jeg. At det bare gik fra mit kort. Så tror jeg 

ikke, at jeg ville synes, at det var ligeså meget. Det er jo åndsvagt, men det tror jeg ikke”. 1MB påpeger 

ligeledes, at det økonomiske aspekt har en større betydning ved donationer over sms end via andre kanaler, 

fordi ”100 kr. i forhold til hvad en normal mobilregning lyder på, så tror jeg måske godt man tænker, at det 

er rimelig højt”. Det tyder derfor på, at den økonomiske faktor kan mindske forbrugeres mulighed for at 

donerer og dermed påvirke donationsadfærden, og at denne faktor særligt spiller ind ved sms som kanal for 

donationer. 

 

5.2.5 Opsamling 
Nedenfor opsummeres de vigtigste pointer fra den kvalitative undersøgelse, der kan belyse årsager til 

forbrugernes donationsadfærd i sms-udsendelse 1. 

 
Message evidence: De kvalitative interview påpeger flere årsager til, at det statistiske message evidence var 

mere effektivt end det narrative message evidence, til at udløse donationsadfærd i sms-udsendelse 1. 

Interviewpersonerne peger på, at årsagen til, at forbrugere donerer på baggrund af det statistiske message 

evidence kan være, at de i forvejen er følelsesmæssigt berørt af de sager, som FKN beskæftiger sig med, idet 

de selv har anmodet om sms-marketing derfra, og de derfor ikke har brug for at blive følelsesmæssigt ramt af 

marketingskommunikationen, for blive motiveret til at bearbejde informationen og motiveret til donationsad-

færd. Forbrugerne er derimod højt motiverede for at bearbejde informationen i marketingskommunikationen, 

fordi de anser den for at give dem en værdi, i form af en behjælpelig påmindelse om at støtte, som nyttig 

information om aktuelle kriser til tage sin beslutning ud fra, og/eller i form af at være en nem og hurtig måde 

at donere på.  

 

Interviewpersonerne peger desuden på flere årsager til, at forbrugere ikke i højere grad donerer på baggrund 

af det narrative message evidence. En årsag kan være, at forbrugere bliver irriterede over det narratives 

message evidences smalle fokus på en enkelt nødlidende, når de er velvidende om det langt større antal 
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nødlidende, der har brug for hjælp. En anden årsag kan være, at forbrugere ikke bliver følelsesmæssigt 

påvirket af det narrative message evidence, fordi brugen af dette sproglige virkemiddel i høj grad er 

genkendelig i forbindelse med indsamling. En tredje årsag kan være, at forbrugere anser det narrative 

message evidence som utroværdigt, når det ikke underbygges med visuel kommunikation, og at sms-

marketings mangel på visuel kommunikation derfor medfører, at det narrative message evidence fremstår 

utroværdigt, når det anvendes i sms-marketing.  

 

Interviewpersonerne peger dog også på, at forbrugere ikke i højere grad donerer på baggrund af det 

statistiske message evidence, fordi de har en større mistro til, at donationen har en effekt ved det statistiske 

message evidence, fordi den enkelte donation føles ubetydelig grundet det høje antal af nødlidende, og at 

årsagssammenhængen mellem donation og effekt derfor er uklar. Ligeledes peger interviewpersonerne på, at 

forbrugere donerer på baggrund af det narrative message evidence, fordi dette sproglige virkemiddel gør det 

nemmere for dem at relatere sig til de nødlidende og blive følelsesmæssigt berørt, og fordi det i højere grad 

vækker følelser, når sagens fokus står dem nær. Dette forklarer dog ikke udfaldet af sms-udsendelse 1, hvor 

den ene statistiske tekst var signifikant mere effektiv end de to narrative tekster, og den anden statistiske 

tekst ligeledes tydede på at være mere effektiv end de to narrative tekster.  

 

Graden af personlig kommunikation: Det kvalitative interview påpeger flere årsager til, at den upersonlige 

kommunikation var mere effektivt end den personlige kommunikation til at udløse donationsadfærd, hvilket 

kan forklare den upersonlige kommunikations bedre effekt i de statistiske tekster i sms-udsendelses 1. En 

årsag kan være, at den personlige kommunikation vækker irritation og vrede hos nogle forbrugere, idet de ser 

det sproglige virkemiddel som en manipulerende salgsmetode. En anden årsag kan være, at forbrugere ikke 

har tillid til, at den personlige kommunikation er skrevet af afsenderen. Det kan både resultere i, at det 

sproglige virkemiddel ikke formår at øge forbrugernes tillid til afsenderen og derved ikke udløser forbruger-

adfærd, og at det skaber irritation, fordi det anses som en manipulerende salgsmetode. En tredje årsag kan 

være, at forbrugerne anser den personlige kommunikation som utroværdigt uden visuel kommunikation, og 

at sms-marketings mangel på visuel kommunikation derfor medfører, at den personlige kommunikation 

fremstår utroværdigt, når den anvendes i sms-marketing. En fjerde årsag kan være, at nogle forbrugere slet 

ikke bemærker den personlige kommunikation, fordi det er et så genkendeligt et sprogligt virkemiddel i 

sammenhæng med indsamlinger, og at det derfor ikke udløser forbrugernes donationsadfærd.  

 

De kvalitative interview peger ligeledes på flere årsager til, at den personlige kommunikation var mere 

effektivt end den upersonlige kommunikation til at udløse donationsadfærd, hvilket kan forklare den 

personlige kommunikations bedre effekt ved den narrative tekst i sms-udsendelse 1. En årsag er, at den 

personlige kommunikation øger forbrugernes opmærksomhed over for markeringskommunikations budskab. 
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En anden årsag kan være, at forbrugere føler en form for relation mellem dem og den personlige afsender og 

derved i højere grad er tilbøjelige til at agere på opfordringen i marketingskommunikationen. Illusionen om 

en relation kan netop forklares ved, at de gentagende gange har modtaget sms-marketing fra den samme 

personlige afsender, idet FKN før har udsendt sms-marketing med Nina som afsender, og at sms-

marketingen ikke altid omhandler penge, men også bruges til anden form for kommunikation og opfordrin-

ger.  

 

Det er desuden værd at bemærke, at interviewpersonernes præferencer vedrørende de sproglige virkemidler i 

høj grad afspejler den mest effektive kombination i sms-udsendelse 1. Over halvdelen af interviewpersoner-

ne udtrykte, at det statistiske message evidence ville have den største effekt på deres donationsadfærd, og 

alle på nær én udtrykte, at den upersonlige kommunikation ligeledes ville være mest effektiv. 

 

Kombination af sproglige virkemidler: I de kvalitative interview påpeges det, at kombinationen af det 

narrative message evidence og den personlige kommunikation er mindre effektiv til at udløse donationsad-

færd, idet den er ’for voldsom’ og derfor kan vække vrede hos forbrugerne. Det kan forklare, hvorfor 

kombinationen var mindre effektiv til at udløse donationsadfærd end de to statiske tekster i sms-udsendelse 

1. Det forklarer dog ikke, hvorfor kombinationen var mere effektiv til at udløse donationsadfærd end den 

narrative/upersonlige tekst i sms-udsendelse 1, da den narrative/upersonlige tekst ifølge interviewet burde 

være mere effektiv end den narrative/personlige tekst. 

 

Lav motivation og mulighed samt udløser: De kvalitative interview peger ligeledes på faktorer, der kan 

forklare, hvorfor de sproglige virkemidler ikke i højere grad formåede at udløse donationsadfærd, fordi 

forbrugeres motivation for donationsadfærd var for lav, eller fordi udløseren ikke var effektiv nok. Den lave 

motivation kan skyldes, at nogle forbrugere ikke har tillid til, at organisationen anvender donationerne 

forsvarligt. Det bliver dog påpeget i den kvalitative undersøgelse, at FKN har et godt omdømme, hvilket kan 

have øget forbrugernes tillid til, at organisationen anvender donationerne forsvarligt. Den lave motivation 

kan ligeledes skyldes, at nogle forbrugere ikke har tillid til, at donationer bliver brugt til det angivne formål. 

At udløseren ikke var mere effektiv kan skyldes, at medierne ikke har fokuseret på vinterstormen i høj grad, 

hvilket kan medvirke til at forklare, hvorfor flere ikke donerede. Det kan ligeledes skyldes, at de sproglige 

virkemidler ikke i høj nok grad adskiller sig fra den genkendelige kommunikation inden for fundraising. Det 

sproglige virkemiddel risikerer dog ligeledes at hæmme donationsadfærd ved at adskille sig i for høj grad, 

idet det kunne vække irritation hos forbrugere. 

 

De kvalitative interview påpeger derudover faktorer, der kan forklare, hvorfor de sproglige virkemidler ikke i 

højere grad formåede at udløse donationsadfærd via sms-kanalen, fordi forbrugeres motivation og/eller 
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mulighed for donationsadfærd var for lav, eller fordi udløseren ikke var effektiv nok. Den lave motivation 

kan skyldes, at forbrugere ikke får den værdi, som de forventede af sms-marketing og derfor bliver irriterede 

og mister motivationen for donationsadfærd. Den lave mulighed kan skyldes, at forbrugere ikke læste 

marketingskommunikationen, fordi de anså teksten for at være for lang eller var beskæftiget med noget 

andet, da de modtog sms’en. Endeligt kan udløserens mindre effekt skyldes, at mediet ikke har mulighed for 

at inddrage visuel kommunikation i marketingskommunikationen. 

6. DISKUSSION 
I dette afsnit vurderes afhandlingens undersøgelse, og det diskuteres, hvad der kan konkluderes på baggrund 

af undersøgelsens resultat.  

 

Den kvantitative undersøgelse tegner et billede af, at forskellige former for forbrugeradfærd påvirkes 

forskelligt af de sproglige virkemidler, der er undersøgt i denne afhandling. Det vil betyde, at sms-

udsendelse 1 primært vil kunne anvendes til at belyse, hvordan nødhjælpsorganisationer kan fremme 

donationsadfærd ved brug af sproglige virkemidler i sms-marketing donationsadfærd, idet de 3 andre sms-

udsendelser omhandler andre typer af forbrugeradfærd. Det leder frem til en diskussion af, hvor meget denne 

ene undersøgelse kan sige om ovenstående.  

 

Sms-udsendelse 1 viste, at kombinationen af det statistiske message evidence og den upersonlige kommuni-

kation var statistisk signifikant mere effektiv end den narrative/upersonlige tekst og den narrative/personlige 

tekst, og undersøgelsen peger ligeledes på, at den førstnævnte kombination var mere effektiv end den 

statistiske/personlige tekst i denne sms-udsendelse, omend forskellen ikke var statistisk signifikant. Men der 

kan sættes spørgsmålstegn ved, om resultatet kan have været påvirket af kontekstuelle faktorer og derfor ikke 

ville pege på samme resultat, hvis de samme sproglige virkemidler blev testet på ny. Man kan fx forestille 

sig, at resultatet blev påvirket af tidspunktet for udsendelsen. Tidligere undersøgelser viser, at forbrugere er 

mere tilbøjelige til at donere på nogle tidspunkter af året (Bekker & Wiepking, 2011: 934). Spørgsmålet i 

denne sammenhæng er derfor om forbrugere i højere grad er tilbøjelige til at donere til den statisti-

ske/upersonlige tekst i forhold til de andre kombinationer i januar? Måske er forbrugere mere motiverede til 

at bearbejde marketingskommunikationen i sms efter en afslappende juleferie, og at forbrugerne derfor i 

højere grad har overskud til at bearbejde informationen systematisk i januar, frem for fx december, hvor 

mange har travlt i hjemmet såvel som på arbejde eller studie. Måske kan juleferie og denne periodes fokus på 

det personlige samvær med familien ligeledes være årsag til at forbrugere foretrækker den upersonlige 

kommunikation i januar. Man kan også forestille sig, at dagen for udsendelse (lørdag) kan have påvirket 

resultatet. Man kan formode, at forbrugere er mere afslappede i weekenden end på en hverdag, og derfor i 
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højere grad vil være motiverede og have større mulighed for at bearbejde informationen systematisk. 

Ligeledes kan man forestille sig, at tidspunktet for udsendelsen (kl. 18.10) kan have påvirket resultatet. 

Måske er forbrugere mere motiverede og har større mulighed for at bearbejde informationen systematisk 

tidligt på aftenen end senere på aftenen eller om dagen i weekenden, hvor de evt. har planlagte aktiviteter og 

derfor er mindre motiverede og har mindre mulighed for at bearbejde marketingskommunikation på sms. 

Man kan også forestille sig, at resultatet er påvirket af vejrforholdende i Danmark og mediefokusset derpå, 

idet en vinterstorm blev varslet i tiden op til sms-udsendelsen, der ligeledes omhandlede en (noget voldsom-

mere) vinterstorm. Måske har dette fokus på vinterstormen i Danmark gjort det nemmere for forbrugerne at 

relatere sig til de nødlidende. Og måske har dette medført, at de i mindre grad har brug for, at det narrative 

message evidence vækker stærke følelser, men derimod i højere grad har brug for statistisk information til at 

basere deres donationsbeslutning på. Terrorangrebet i Paris kort tid inden sms-udsendelsen kan ligeledes 

have påvirket sms-udsendelsens resultat. Måske kan mediernes store fokus på terrorangrebet have fremmet 

den statistiske/upersonlige teksts effekt til at udløse donationsadfærd? Af samme årsag som beskrevet 

ovenfor kan dette mediefokus måske have medført, at forbrugere i højere grad føler sympati for nødlidende 

og derfor ikke har behov for at blive følelsesmæssigt ramt af marketingskommunikationen. Det store 

mediefokus på Syrien og syriske flygtninge i de seneste år betyder ligeledes, at forbrugere er blevet påvirket 

følelsesmæssigt af voldsomme billeder og historier over en længere periode, og måske derfor blot har brug 

for at blive oplyst om antallet af nødlidende, der har brug for hjælp. Måske ville de i højere grad have brug 

for at blive følelsesmæssigt påvirket af det narrative message evidence og den personlige kommunikation, 

hvis teksterne omhandlede et andet folkefærd? Det er sandsynligt, at disse såvel som andre faktorer kan have 

påvirket undersøgelsens resultat, og det vil derfor kræve yderligere undersøgelser af de sproglige virkemidler 

i sms-udsendelser, hvis man med større sikkerhed skal kunne konkludere, at undersøgelsens udfald kan 

generaliseres til ikke blot sige noget om netop denne undersøgelse i netop denne kontekst. 

 

Det kan ligeledes diskuteres, om undersøgelsen kan generaliseres til at sige noget om, hvordan de sproglige 

virkemidler påvirker hele den danske befolknings donationsadfærd til FKN. Man må formode, at forbrugere, 

der tilmelder sig sms-marketing fra FKN, i højere grad er motiveret og har mulighed for at donere til FKN 

end forbrugere, der ikke anmoder om marketingskommunikation derfra. Ifølge Fogg-modellen vil forskellen 

i motivation og mulighed for donationsadfærd medføre forskellig effekt ved marketingskommunikationen. 

Det vil betyde, at undersøgelsen peger på, at de personer, som har anmodet om marketingskommunikation 

fra FKN, i højere grad bliver påvirket af den statistiske/upersonlige tekst, mens resten af den danske 

befolkning vil påvirkes af andre kombinationer. Denne pointe kommer også frem i de kvalitative undersøgel-

ser, hvor 2KB, 2KA og 2MA peger på, at forbrugere, som aktivt har anmodet om sms-marketing fra FKN, 

har interesse i sagerne fra organisationen og derfor allerede er følelsesmæssigt berørt, hvilket betyder, at 

disse forbrugere i højere grad påvirkes af det statistiske end det narrative message evidence. Det kan 
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ligeledes formodes, at personer, der tilmelder sig marketingskommunikation via sms, er motiveret for at 

bearbejde denne information. Det betyder, at personer, som har anmodet om marketingskommunikation, i 

højere grad vil påvirkes af det stærkere argument i form af det statistiske message evidence via systematisk 

bearbejdning, når de har muligheden for at bearbejde informationen, end resten af befolkningen. De 

personer, som ikke har anmodet om marketingskommunikationen, vil derimod i højere grad påvirkes af det 

svagere argument i form af det narrative message evidence via affekt og heuristikker. Det tyder dog ikke på, 

at det narrative message evidence er effektivt til overbevise via affekt og heuristikker, når det anvendes i 

sms-marketing, fordi sms-marketing ikke giver mulighed for at underbygge troværdigheden ved brug af 

visuel kommunikation. Hvis dette er tilfældet, tyder det på, at udsendelse af marketingskommunikation via 

sms til hele befolkningen vil resultere i langt færre donationer end ved andre udsendelsesmetoder, der kan 

benytte sig af visuel kommunikation.  

 

Det er imidlertid interessant, at interviewpersonerne i den kvalitative undersøgelse i høj grad gav udtryk for, 

at den statistiske/upersonlige tekst ville være mest effektiv til at udløse donationsadfærd, selvom de ikke var 

tilmeldt sms-marketing fra FKN eller andre nødhjælpsorganisationer. Det kan dog være, at dette resultat 

skyldes bias. Idet den narrative message evidence og den personlige kommunikation kan tænkes at tale til 

forbrugeres følelser, og det statistiske message evidence og den upersonlige kommunikation i højere grad 

tænkes at tale til forbrugerens fornuft, kan det være, at interviewpersonerne påpeger sidstnævnte for at 

fremstå mere intelligente. 1MB giver fx udtryk for denne holdning, da han på et tidspunkt udtaler: Og så tror 

jeg, at den mere oplyste del af befolkningen måske bedre forstår eller bedre kan relatere sig til de større tal 

og de rent faktiske omstændigheder. (…). Jeg tror, at hvis man laver den sådan helt konkret og følelsesmæs-

sig, så rammer man måske den mindre oplyste befolkning lidt bedre. Det gør det nemmere. Og det giver på 

en eller anden måde, giver dem noget, det lyder også højrøvet, de kan relatere sig til. Det gør det nemmere 

for dem at forstå og ramme nogle følelser”. Idet undersøgelserne er baseret på få stikprøver, der ikke er 

repræsentative for populationen, bl.a. fordi de ikke repræsenterer forbrugere, der er tilmeldt FKN’s sms-

marketing og fordi de aldersmæssigt repræsenterer en lille del af populationen, er der hæftet en del usikker-

hed ved at konkludere noget generelt ud fra interviewpersonernes ytringer. Det vil derfor kræve flere og 

repræsentative fokusgruppeinterview, hvis man skal kunne drage en retvisende konklusion ud fra de 

kvalitative undersøgelser.  

 

Derudover kan det diskuteres, om undersøgelsens resultat kan generaliseres til samtlige forbrugere, der 

tilmelder sig sms-marketing fra nødhjælpsorganisationer, idet undersøgelsen kun omhandler forbrugere, der 

har tilmeldt sig sms-marketing fra FKN. Man må formode, at samtlige af disse personer er motiverede og i 

høj grad har mulighed for at donere til nødhjælpsorganisationer, idet de alle har tilmeldt sig sms-marketing 

fra en nødhjælpsorganisation. Måske påvirkes forbrugere, der tilmelder sig sms-marketing fra FKN, 
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anderledes af de sproglige virkemidler end forbrugere, der tilmelder sig sms-marketing fra andre nødhjælps-

organisationer. Fx kan man forestille sig, at forbrugere, der støtter BØRNEfonden6, i højere grad vil donere 

på baggrund af den narrative/personlige tekst, fordi denne organisations donationsmetode netop er opbygget 

omkring det følelsesmæssige aspekt, idet forbrugere får billeder og mulighed for at besøge og skrive sammen 

med det barn som de sponsorerer. Man kan også stille spørgsmålstegn ved om forbrugere, der støtter den 

kristne nødhjælpsorganisation FKN, i høj grad repræsenterer troende kristne, og om religionen har en 

indflydelse på, hvilke sproglige virkemidler de påvirkes af. Måske påvirkes troende i højere grad af det 

statistiske/upersonlige, fordi religionens næstekærlighed og medmenneskelighed medfører, at de allerede er 

berørt følelsesmæssigt af de nødlidendes situation. På baggrund af det ovenstående synes det sandsynligt, at 

undersøgelsens udfald ikke kan sige noget om, hvordan forbrugere, der er tilmeldt sms-marketing fra 

nødhjælpsorganisationer, generelt set bliver påvirket af de sproglige virkemidler, idet forbrugerne, der støtter 

forskellige organisationer, formentligt adskiller sig fra hinanden på flere centrale punkter. For at vurdere om 

undersøgelsens resultat kan generaliseres til flere nødhjælpsorganisationers forbrugere, er det nødvendigt at 

få mere viden om de personer, som tilmelder sig sms-marketing fra FKN, såvel som om de personer, der 

tilmelder sig sms-marketing fra disse nødhjælpsorganisationer. Som tidligere nævnt har det af praktiske 

årsager ikke været muligt i denne undersøgelse. 

7. KONKLUSION 
Undersøgelserne i afhandlingen danner grundlag for at besvare problemformuleringen, der lød: hvordan kan 

nødhjælpsorganisationer, ved brug af sproglige virkemidler, øge antallet af forbrugeres donationer. 

 

Diskussion i afhandlingen peger på, at undersøgelsernes resultater formodentligt ikke kan generaliseres til 

samtlige nødhjælpsorganisationer og samtlige forbrugere, men hovedsagligt kan fortælle noget om donati-

onsadfærd hos de forbrugere, der har tilmeldt sig sms-marketing hos FKN. Ifølge Fogg-adfærdsmodellen må 

forbrugeres motivation og mulighed for at donere til en nødhjælpsorganisation forventes at være forskellig, 

alt efter om forbrugerne har eller ikke har tilmeldt sig sms-marketing til forbrugere. Ligeledes er det 

tænkeligt, at forbrugere, der har tilmeldt sig sms-marketing fra forskellige nødhjælpsorganisationer, påvirkes 

forskelligt af de sproglige virkemidler. Det vil kræve viden om de personer som tilmelder sig sms-marketing 

fra FKN, såvel som om de personer, der tilmelder sig sms-marketing fra andre nødhjælpsorganisationer, for 

at vurdere om afhandlingens resultater kan generaliseres. Afgrænsningen af afhandlingens problemformule-

ring har derfor medført, at svaret ligeledes begrænses. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!http://bornefonden.dk/Du%20kan/Sponsorat!
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Udfaldet af afhandlingens fire kvantitative undersøgelser peger på forskellige sproglige virkemidler som 

værende mest effektive til at fremme forbrugeradfærd. Da undersøgelserne omhandler forskellige former for 

forbrugeradfærd, kan de modsatrettede resultater tyde på, at de forskellige former for forbrugeradfærd 

præges af forskellige faktorer, hvilket ifølge Fogg-adfærdsmodellen skyldes, at motivation og mulighed for 

adfærd adskiller sig, og at der derfor kræver forskellige former for sproglige virkemidler til at udløse 

forbrugeradfærden. Svaret på afhandlingens problemformuleringen tager derfor primært udgangspunkt i den 

ene undersøgelse, der omhandler økonomiske donationer. 

 

Den kvantitative undersøgelse tegner et billede af, at forbrugere i højere grad donerer på baggrund af det 

statistiske message evidence end det narrative message evidence. Teorier om bearbejdning af information og 

litteratur om message evidence i andre kanaler end sms, pegede dog på, at det narrative message evidence 

ville være mest effektivt til at øge donationer. Ifølge disse teorier og denne litteratur ville det narrative 

message evidence være mest effektivt til at øge donationer, fordi det i højere grad end det statistiske fremmer 

en bearbejdning af marketingskommunikationen ud fra affektreaktioner og/eller kognitive heuristikker, der 

er fordelagtige i forbindelse med sms-marketing, fordi forbrugere ofte er beskæftiget med noget andet, når de 

modtager marketingskommunikation via sms og derfor har lav mulighed for at bearbejde informationen på 

det givne tidspunkt. Idet afhandlingens undersøgelse viser, at det statistiske message evidence er mere 

effektivt til at øge antallet af donationer, tyder det dog på, at det narrative message evidence i sms’erne ikke 

var i stand til at fremme de nødvendige affektreaktioner og/eller en tilstrækkelig heuristisk bearbejdning. I 

forlængelse heraf peger de kvalitative undersøgelser på, at forbrugere donerer, når de er følelsesmæssigt 

berørt af den sag, som nødhjælpsorganisationer skildrer. Men undersøgelsen fremhæver samtidig, at det 

narrative message evidence ikke er i stand til at vække følelser, enten fordi brugen af dette sproglige 

virkemiddel, i høj grad er genkendelig i forbindelse med indsamling, eller fordi det narrative message 

evidence fremstår utroværdigt, når det ikke underbygges med visuel kommunikation. Manglen på visuel 

kommunikation i sms-marketing mindsker derved troværdigheden ved det narrative message evidence, 

hvilket hæmmer dets affektfremmende effekt. Den mindre effekt ved det narrative message evidence kan 

endvidere forklares ved, at forbrugere bliver irriterede over det smalle fokus på en enkelt nødlidende, når de 

er velvidende om det langt større antal nødlidende, der har brug for hjælp. Undersøgelserne peger dog også 

på en anden forklaring, idet den større effekt ved det statistiske message evidence kan skyldes, at det ikke er 

nødvendigt, at det narrative message evidence vækker følelser, fordi forbrugere, der har anmodet om sms-

marketing fra en nødhjælpsorganisation, allerede er følelsesmæssigt berørt af de sager, som nødhjælpsorga-

nisationen beskæftiger sig med og derfor allerede er motiverede for at bearbejde marketingskommunikatio-

nen og til at donere. I de kvalitative interview kom det frem, at forbrugere, der har anmodet om sms’er fra 

FKN, kan være mere motiverede for at bearbejde marketingskommunikation, fordi den giver dem en værdi i 
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form af en behjælpelig påmindelse om at støtte, som nyttig information om aktuelle kriser til tage sin 

beslutning ud fra, og/eller i form af at være en nem og hurtig måde at donere på. 

 

Den kvantitative undersøgelse peger ikke entydigt på, om den personlige eller upersonlige kommunikation er 

mest effektiv til at øge antallet af forbrugeres donationer. Den peger dog på, at effekten deraf afhænger af 

kombinationen med message evidence, idet det narrative message evidence synes mest effektiv til at øge 

antallet af donationer, når den kombineres med den personlige kommunikation, og det statistiske message 

evidence synes mest effektiv til at øge antallet af donationer i kombination med den upersonlige kommuni-

kation. De kvalitative undersøgelser peger imidlertid på to årsager til, at den personlige kommunikation er 

mere effektiv end den upersonlige kommunikation til at udløse donationsadfærd, hvilket kan forklare den 

personlige kommunikations bedre effekt ved de narrative tekster. Den personlige kommunikation kan for det 

første medvirke til, at forbrugerne føler en form for relation mellem dem og den personlige afsender og 

derved i højere grad er tilbøjelige til at agere på opfordringen i marketingskommunikationen. For det andet 

kan dette sproglige virkemiddel medvirke til at øge forbrugernes opmærksomhed over for markeringskom-

munikations budskab. De kvalitative undersøgelser peger dog ligeledes på årsager til, at den upersonlige 

kommunikation er mere effektivt end den personlige kommunikation til at udløse donationsadfærd, hvilket 

kan forklare den upersonlige kommunikations bedre effekt i de statistiske tekster. Ifølge interviewpersonerne 

kan årsagerne være, at den personlige kommunikation kan vække forbrugeres vrede og irritation, at den 

anses som en manipulerende salgsmetode, eller at marketingskommunikation med personlig kommunikation 

slet ikke bemærkes af forbrugere og derfor ikke udløser donationsadfærd. En årsag kan ligeledes være 

forbrugernes manglende tillid til, at den personlige kommunikation er skrevet af afsenderen, hvilket medføre, 

at det sproglige virkemiddel ikke formår at øge forbrugeres tillid til afsenderen og derved ikke udløser 

forbrugeradfærd. Endeligt kan en årsag være, at forbrugere anser den personlige kommunikation som 

utroværdigt uden visuel kommunikation, hvilket får den personlige kommunikation til at fremstå utroværdig, 

når den anvendes i sms-marketing.  

 

Idet den kvantitative undersøgelse viser, at kombinationen af det statistiske message evidence og den 

upersonlige kommunikation var statistisk signifikant mere effektiv end kombinationen af den narrative 

message evidence og den personlige kommunikation, kan den førstnævnte kombination betegnes som den 

mest effektive til at øge antallet af forbrugeres donationer til FKN i forbindelse med sms-marketing. At 

kombinationen af det narrative message evidence og den personlige kommunikation ikke viste sig at være 

mere effektiv, på trods af teoretiske formodninger derom, kan ud fra de kvalitative undersøgelser forklares 

ved, at kombinationen af de to sproglige virkemidler er ’for voldsom’ og derfor kan vække vrede hos 

forbrugere. 
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De kvalitative undersøgelser i afhandlingen belyser ligeledes andre faktorer, der bevirker, at de sproglige 

virkemidler i sms’erne ikke i højere grad udløste forbrugeres donationsadfærd. Forbrugeres lave motivation 

for at donere kan således skyldes en manglende tillid til, at FKN anvender donationerne forsvarligt, eller at 

donationerne ikke anvendes til det angivne formål. Mediernes lave fokus på vinterstormen, som omtales i 

sms’en, og de genkendelige anvendte sproglige virkemidler inden for fundraising, kan forklare, hvorfor 

sms’erne ikke i højere grad udløste donationsadfærd. Ligeledes kan sms som kanal for marketingskommuni-

kationen have påvirket forbrugernes donationsadfærd. Forbrugere kan være mindre motiverede for at donere, 

hvis de ikke føler, at sms’en har givet dem den værdi, som de forventede og derfor bliver irriterede. Sms som 

kanal for marketingskommunikation medfører ligeledes en høj risiko for, at modtageren er beskæftiget med 

noget andet, når sms’en modtages. Dette, såvel som risikoen for at forbrugere anser teksten i sms’en for at 

være for lang, kan medføre, at forbrugere ikke læser budskabet, og at muligheden for donationsadfærd 

dermed mindskes markant. Derudover kan manglen på visuel kommunikation have været en barriere for 

forbrugeres donationsadfærd. 

8. PERSPEKTIVERING  
Ressourcebegrænsninger har nødvendigvis medført, at fokus i afhandlingen er begrænset til få aspekter. I 

forbindelse med arbejdsprocessen er flere interessante aspekter fremkommet, som i den videre forskning 

kunne være spændende at undersøge nærmere. I afhandlingens diskussionsafsnit påpeges det fx, at det er 

nødvendigt at få viden om målgruppen for FKN’s sms-marketing såvel som om andre nødhjælpsorganisatio-

ners målgruppe for sms-marketing, for at kunne vurdere om afhandlingens resultat kan fortælle noget om 

andre nødhjælpsorganisationer end FKN. I tilfældet af store ligheder mellem de forskellige målgrupper vil 

anvendeligheden af denne afhandlings undersøgelse, såvel som interessen for at udføre yderligere undersø-

gelser, være stor, idet flere organisationer vil få gavn af denne viden. Ydermere vil en dybdegående analyse 

af disse målgrupper give mulighed for at målrette og personalisere marketingskommunikationen via sms 

yderligere, hvilket formodentligt vil medvirke til at øge antallet af forbrugeres donationer yderligere. Fx vil 

viden om emner, der interesserer de enkelte forbrugere, såvel som viden om de enkelte forbrugeres syn på 

passende beløbstørrelse for donation, være nyttig for at målrette kommunikationen. Et andet aspekt, der 

kunne være interessant at undersøge nærmere, er forbrugernes afmeldingsadfærd. For hvordan påvirker de to 

sproglige virkemidler forbrugernes afmeldingsadfærd? Afmelder forbrugere sms-marketing i højere grad, når 

teksten er personlig eller upersonlig? Når teksten er narrativ eller statistisk? Eller på baggrund af kombinati-

oner af de to sproglige virkemidler? I tilfælde af, at sproglige virkemidler, der er effektive til at fremme den 

ønskede forbrugeradfærd, ligeledes øger afmeldingsadfærd i højere grad end andre virkemidler, kan 

anvendeligheden af afhandlingens resultat på længere sigt diskuteres. Tidsaspektet kunne ligeledes være 

interessant at undersøge nærmere. Spørgsmål kunne i denne sammenhæng være, hvor lang tid der går fra, at 
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forbrugere modtager sms’en, til at de donerer? Og om der er en sammenhæng mellem tid og type af message 

evidence? Som tidligere beskrevet formodes forbrugere at have høj motivation, men lav mulighed for at 

bearbejde teksten i sms-marketing. Ifølge teorier om kognitiv og affektiv bearbejdning af tekst vil det 

narrative message evidence derfor være mest effektivt til at fremme den ønskede adfærd, fordi affektreaktio-

ner og/eller den heuristisk bearbejdning sker hurtigere end den analytiske bearbejdning. Men da denne 

afhandling peger på, at det statistiske message evidence er mest effektivt til at øge antallet af donationer, 

kunne det være interessant at undersøge om forbrugere, der donere på baggrund af det statistiske message 

evidence, bruger længere tid på at bearbejde teksten analytisk end forbrugere, der donerer på baggrund af det 

narrative message evidence. I så fald kan det betyde, at den sproglige formulering af de statistiske sms-

tekster i højere grad skal fremme refleksion og hukommelse, således at forbrugere husker at donere på et 

senere tidspunkt. Hvis dette ikke er tilfældet, leder det frem til endnu en interessant undersøgelse af årsager 

til, at teorierne om kognitiv og affektiv bearbejdning af tekst ikke afspejler virkeligheden, når det kommer til 

sms-marketing. Man kan fx forestille sig, at tidsforskellen ved at bearbejde en kort tekst som en sms enten 

hurtigt eller langsommere vil være lille. Ydermere kan man forestille sig, at forbrugere bearbejder fakta i de 

statistiske sms’er ud fra heuristikker, frem for at gøre sig kognitive refleksioner, og at de derfor donerer 

inden for relativ kort tid. Hvis dette er tilfældet, kan det betyde, at den sproglige formulering af de statistiske 

sms-tekster i højere grad skal fremme sådanne former for heuristikker. 
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10. BILAG 
 

Bilag 1: Oprindelig tekst til sms 1 
Narrativ & personlig:  
30-årige Fyrjal og hendes børn er flygtet fra krigen i Syrien til en flygtningelejr i Suruc, Tyrkiet. Nu har en 
voldsom vinterstorm ramt området med -17 graders kulde. Du kan hjælpe familier som Fyrjals ved at donere 
100 kr., som jeg giver videre i form af livsnødvendigt vintertøj og sko: send HÅB til 1220 (+alm. sms-takst) 
VH Nina fra Folkekirkens Nødhjælp. Afmeld? Send AFMELDING til 1277 
 
Narrativ & upersonlig:  
30-årige Fyrjal og hendes børn er flygtet fra krigen i Syrien til en flygtningelejr i Suruc, Tyrkiet. Nu har en 
voldsom vinterstorm ramt området med -17 graders kulde. Du kan hjælpe familier som Fyrjals ved at donere 
100 kr., som Folkekirkens Nødhjælp giver videre i form af livsnødvendigt vintertøj og sko: send HÅB til 
1220 (+alm. sms-takst) VH Folkekirkens Nødhjælp. Afmeld? Send AFMELDING til 1277 
 
Statistisk & personlig:  
Flere end 9 mio. er på flugt fra krigen i Syrien og mange har fundet tilflugt i flygtningelejre i Mellemøsten. 
Nu har en voldsom vinterstorm ramt området med -17 graders kulde. Du kan hjælpe ved at donere 100 kr., 
som jeg giver videre i form af livsnødvendigt vintertøj og sko: send HÅB til 1220 (+alm. sms-takst) VH 
Nina fra Folkekirkens Nødhjælp. Afmeld? Send AFMELDING til 1277 
 
Statistisk & upersonlig:  
Flere end 9 mio. er på flugt fra krigen i Syrien og mange har fundet tilflugt i flygtningelejre i Mellemøsten. 
Nu har en voldsom vinterstorm ramt området med -17 graders kulde. Du kan hjælpe ved at donere 100 kr., 
som Folkekirkens Nødhjælp giver videre i form af livsnødvendigt vintertøj og sko: send HÅB til 1220 
(+alm. sms-takst) VH Folkekirkens Nødhjælp. Afmeld? Send AFMELDING til 1277 
 

Bilag 2: Interviewguide 
Emne Spørgsmål 

Indledende spørgsmål Hvad er det første I tænker på, når jeg siger ’at 

hjælpe andre’? 

Donoradfærd Hvad så, hvis det handler om at hjælpe 

nødlidende personer – som fx har været udsat 

for en naturkatastrofe eller krig? Hvad tror I 

har betydning for, om folk donerer til nød-

hjælpsorganisationer eller ej? 

Sproglige virkemidler og nødhjælpsorganisa-
tioners  

brug af sms-marketing 

Tror I, at folk ville donere penge efter at have 

modtaget denne sms? Hvorfor/hvorfor ikke? 
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Bilag 3: Transskribering af fokusgruppe-interview 1  
Dato: 12.05.15 
Sted: Grupperum på Solbjerg Plads, CBS 
Varighed (eksklusiv brief og debrief): 36 min.  
 
(Brief) 
 
M: Hvad er det første I tænker på, når jeg siger at hjælpe andre? 
1MA: Jeg tænker førstehjælp. 
1KA: Ja, jeg tænker på noget politi og sådan noget. At redde folk. 
1MA: Ja, at redde folk. 
1KB: Ja, det gør jeg også. 
1MB: Ja, jeg tænkte førstehjælp og de kampagner der kører på togstationer for tiden. Om førstehjælp i 
skolen. De der papfigurer. 
1MA: Det ved jeg simpelt ikke hvad er. 
1MB: Gør du ikke? Men du er måske heller ikke så meget på togstationer som mig. Men det er sådan nogle 
papfigurer, som skal give førstehjælp. 
M: Hvis det så handler om at hjælpe nødlidende personer. Altså folk der har været udsat for krisesituation. 
Folk som nødhjælpsorganisationer hjælper. Hvad tror I, får folk til at hjælpe dem? 
1KB: For at opnå god samvittighed, tror jeg. 
1MB: Jeg tror, det kommer meget an på, hvad for et fokus, der er på det. Fordi hvis det er en situation, som 
er meget op i medier og som virkelig får meget presse, så tror jeg egentlig ikke, at det nødvendigvis handler 
så meget om at få god samvittighed. Så er det mere en del af det pågældende tidspunkt. Det er det man lige 
gør. Man giver lige en sjat. Fx det der Danmarks Indsamling, der var forleden. Det var jo sindssygt mange 
knaster, der blev samlet lige pludselig. 
1KA: Folk var jo heller ikke bange for at skilte med, at de havde givet penge. 
1MB: Nej, nej. Det er en del af det der sker. Så giver man fandeme penge og nu giver jeg et eller andet 
(sætning er uforståelig). 
1KA: Jeg har ikke givet noget til Danmarks Indsamlingen. 
1MB: Heller ikke mig. 
1KA: Fordi jeg tror, der er mange, der kan se, hvad det (pengene) går til. Fx skoler eller et eller andet, så tror 
jeg, at folk hjælper, når man kan se. Så man kan se, hvad det går til og man kan se, at det udretter et eller 
andet. Så tror jeg, at folk er mere tilbøjelige til at have lyst til at give penge til sådan noget. 
1MB: Det tror jeg egentlig også. Hvis det er til et konkret projekt.  
1MA: Ja. 
1MB: I don’t know. Jeg står altid lidt af på det der ’nu mangler vi penge lige præcis til det her’. Fx Amnesti. 
Det er måske lidt mere, fordi én person, der giver det god mening at støtte, men altid, når de ringer, så er det 
fordi, jeg ikke har penge til at støtte med, men hver gang de ringer, så siger de ’det her projekt kunne vi 
rigtig godt bruge flere penge til’, og det står jeg sådan lidt af på, fordi jeg syntes, at det er lidt en plattensla-
germåde at samle lidt ekstra penge på. At de fremhæver denne her ene ting. Fordi der er jo masser af 
elendighed her i verden. Det ved man jo godt. Det er derfor man støtter en organisation. Og når de så siger, 
at nu er der lige den her skole, og her går de her 20 børn, der har brug for din hjælp. Jeg bliver sådan harm 
over det 
1KB: Der var også det der med Kræftens Bekæmpelse, der samlede ind sidste gang. At man næsten vidste, 
sådan næsten, hvad ens penge gik til, og der var meget kritik. At det mere var sådan noget, ikke for at finde 
en kur, men for at de kræftramte skulle have det godt. 
1KA: Ja. 
1MB: Men det ville jeg egentlig synes var fint nok. Men så ville jeg være mere på, hvis fx Kræftens 
Bekæmpelse åbent gik ud og sagde, at vi vil rigtig gerne samle flere penge ind i forhold til at gøre vilkårene 
bedre for kræftramte’. Det ville jeg synes var fint nok. Jeg synes det bliver lidt… 
1KB: Men det sagde de jo ikke rigtigt. 
1MB: Det ved jeg ikke. Jeg kender ikke sagen. 
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1KB: Jeg tror, at det var det som folk var sådan lidt sure over bagefter. 
1MB: Nå, fordi de troede, at det skulle være til forskning. 
1KA: Jeg tror også, at de der kræftindsamlinger, der er det mere folk, der gør det (donerer), fordi de har 
været berørt af det, og på den måde giver, hvorimod hvis det er til børn i Afrika eller Red Barnet, så tror jeg 
måske, at det er mere en samvittighedsting. Selvfølgelig vil de gerne hjælpe, men jeg tror, at det er lige så 
meget sådan en følelse af, at ’nu har jeg gjort hvad jeg bør gøre’, hvor Kræftens Bekæmpelse, er… 
1KB: …noget man har haft inde på livet. 
1KA: Præcis. Så vil man nærmest synes, at det er bare ondt ikke at gøre det. 
1MB: Men der er sikkert et eller andet element af, at så er man lige pludselig bare, så har man lige… 
(sætning er uforståelig). 
1KA: Eller bruger lige 4 timer på at samle ind, og det er super, dem der gør det. 
1MB: Så tag nok så lange bade, som du har lyst til (griner). 
1KA: Folk, de ændrer jo ikke andet i deres livsstil, så på en eller anden måde bruger det til at rense sig selv. 
Det hjælper jo også, det de gør, så det er jo ikke fordi det er dårligt, at de gør det, men jeg ved bare ikke hvad 
incitamentet altid er for at gøre det. 
1MB: Hvad tænker du (til 1MA)? 
1MA: Jamen, jeg ved faktisk ikke lige, hvad jeg skulle sige til alt det der, fordi der er 100% nogle der gør det 
bare fordi, de kan sige det til andre, at de har gjort det, men det gør alligevel en forskel, at det bliver gjort i 
forhold til det der tit sker, hvis man skal trække sådan nogle sociale medier ind, så synes jeg tit, at hvis der er 
nogen der smider et eller andet, det der terrorangreb i Frankrig, så kan de lige smide et eller andet op med, at 
de støtter det der magasin, men det bliver der jo ikke ændret noget ved i noget som helst. Ingen nødlidte der 
bliver hjulpet, af at du tager stilling til et eller andet, hvorimod at hvis du tager 4 timer ud af dit liv en søndag 
og samler ind til Kræftens Bekæmpelse, hjælper du, selvom det måske bare er for at behage din egen 
samvittighed. 
1KA: Men det er jo heller ikke et enten eller tilfælde. At du enten gør det for at hjælpe eller gør det for… 
1MA: Næ. 
1MB: Jeg tror da også, hvis det var mig, der var i den situation(nødlidende), så ville jeg være ligeglad med 
hvorfor folk gjorde det (hjalp). 
1MA: Præcis. Men jeg tror også, at organisationer ved godt, at de bliver nødt til at være transparente i deres 
måde at administrere deres penge på, og der er jo også Kræftens Bekæmpelse, hvis (sætning er uforståelig). 
Hvor meget bruger vi på det og hvor meget bruger vi på det. Men det er også en politisering, eller hvad det 
hedder, af hvad der nu er på mode at skulle støtte. Der er jo nogle sygdomme, som ikke får nogen som helst 
opmærksomhed, fordi der ikke er noget politisk i (pause). At det er mere moderne at forske i kræft, end det 
er i så meget andet. Og der er også nogle nødhjælpsorganisationer, der har mere politisk magt, og er med til 
at bestemme, hvad der skal sættes på agendaen. Det er jo bare sådan et storspil i forhold til medier og 
borgere og deres egen interesse og sådan noget. Der er jo ingen der snakker om det, der sker nede i Boko 
Haram. En hel by, der er blevet udryddet. Det er jo ligesom, der er bare en ligesom i alt det andet, så er der 
nogle mærkesager, som man arbejder med på et tidspunkt og så går det videre til noget andet. Det er jo 
sådan, det er. Tror jeg.  
1MB: Det der med Boko Haram, det er jo for sindssygt. 
M: Hvis jeg så må afbryde jer, hvis I vil være søde at skrive jeres telefonnummer og tage jeres mobil frem, 
så får i en sms lige om lidt.  
 
(Papir og blyanter bliver udleveret. Og sms’er udsendes til deltagerne) 
 
M: Tror I, at folk vil donere penge efter at have modtaget denne sms? Og hvorfor eller hvorfor ikke? 
1MA: Egentlig tror jeg, at man kan dele folk op i mennesker, der vil gøre og ikke vil gøre det. Fordi at, og 
hvis jeg skulle definere, ja det er sygt sagt, hvis man skulle definere det, så ville der være folk, som jeg ikke 
selv kender fra min opgangskreds, der er fucking ligeglade med mennesker nede i Syrien, fordi det bare er 
indvandrer eller asylansøgere, der kommer herop og stjæler nogle penge. De er fuldstændig ligeglade med de 
mennesker. Det er tit folk på Bornholm, vil jeg sige. Folk der bor i udkantsdanmark, som faktisk ikke vil 
have, fordi de ikke har nogen personlig relation til noget af det her, altså de har ikke noget. De er fuldstændig 
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ligeglade og det er bedste for dem er faktisk, at de (syrere) er dernede, så de ikke kommer herop og så er der 
den anden gruppe, som vel nok ville gøre det, men jeg ved bare ikke om det er et godt incitament til at gøre 
det. 
1KA: Jeg har det ikke som dem, du snakker om. At de bare skal blive dernede. At man hader dem og de skal 
ikke kommer herhen, men jeg tror ikke, jeg ville gøre noget, hvis jeg fik denne sms. 
1KB: Men der står også, at det bare er til vintertøj og sådan noget, så de kunne godt blive dernede. Det er 
bare varmt tøj. 
1KA: Men jeg tror ikke, at man kan sige, at enten er man enten total yderlige højrefløj eller også vil man 
gerne hjælpe. Jeg er på ingen måde yderlige højrefløj, men jeg tror ikke, at jeg ikke støttede, fordi jeg ikke 
ville, men jeg tror bare ikke. Generelt giver jeg bare ikke til sådan noget her nødhjælp, og det er ikke fordi, 
jeg er imod det eller noget som helst. Jeg har bare aldrig… 
1MA: Men jeg er også enig. Jeg ville heller aldrig give 100 kr. til det her. Fordi jeg føler, at det er bare for 
meget. 
M: Er der noget særligt i teksten, som får dig til at sige det? (til 1MA) 
1KA: For mig er det lidt sådan, ’hvor har du mit nummer fra’. Ja, nu har jeg selvfølgelig lige givet dig det. 
Jeg synes på en måde, at det er lidt anmassende. 
1KB: Hvem bliver sådan en her sendt ud til? (til M) 
M: Det er folk, der selv har tilmeldt sig det. 
1KB: Ja, ja okay. Så er det jo noget lidt andet, kan man sige.  
1KA: Så giver det jo meget god mening et eller andet sted. 
1MA: Så ville beskeden bekræfte det fællesskab, man har omkring det, at man allerede har meldt sig til og så 
tror jeg måske godt, at man kunne give 100 kr. 
1KA: Jeg synes egentlig ikke, der er noget i beskeden, der får mig tænke at ’nej, så vil jeg bare ikke hjælpe’. 
Tværtimod kan jeg se… 
M: Jeg kan afsløre, at I alle 4 har fået en forskellig sms. 
1KA: Åh, okay. 
1MA: Det sad jeg faktisk og tænkte på. 
1MB: Jeg ville umiddelbart, det som jeg også sagde tidligere, at her er det igen en eller anden konkret 
situation, som formentligt er opdelt, i hvert fald i min, som på en eller anden måde bliver slået plat på, synes 
jeg. Jeg ville hellere. Jeg tror hellere, jeg ville gøre det (donere), hvis jeg fik en besked, hvor der stod, at ’de 
her flygtningelejre, et eller andet, nu går det galt og vinteren kommer. Og så og så mange mennesker. Har du 
lyst til at støtte og hjælpe med det.’ I stedet for, at det lige præcis er hende her og hendes børn har brug for 
vintertøj. Vil du ikke give nogle penge til det? 
M: Kan jeg få dig til at læse de første par linjer? 
1MB: 30-årige Fyrjal og hendes børn er flygtet fra krigen i Syrien og søgt tilflugt i en flygtningelejr i 
Tyrkiet. 
1KB: Okay for min, det er sådan mere. Der står bare 9 mio. mennesker er på flugt fra den blodige borgerkrig 
og mange har søgt tilflugt i flygtningelejre, og de har brug for vintertøj.  
1MB: Den var jeg mere hoppet på, eller ikke sådan hoppet på, eller det ville jeg mere have synes, det ville 
jeg gerne, fordi (pause). Jeg står bare lidt af på det der. 
1KA: Jeg tror egentlig ikke, jeg tænkte på, hvordan det var formuleret. Jeg synes, at det var så normalt, at 
man bliver bombaderet fra Børnefonden og alle de her organisationer, hvor det er sådan en person de 
fremhæver. ’Har ikke nogen mor og far og har ikke noget at spise’. Det bliver sådan meget personificeret. 
Det synes jeg da, mange de gør. ’Hende her har ikke nogen mor. Hende her har mistet sin…’ 
1MB: Jeg tror også, det hjælper. Det er godt. Jeg ved ikke, bare om det er mig, der er en kynisk idiot. Jeg 
siger bare også sådan generelt, når man ser på det, så tror jeg det hjælper meget godt. Også når man snakker 
med nogen. ’Har du hørt historien om lille et eller andet?’ På den måde er det nemt. Men jeg tror i øvrigt, 
hvis… 
1KB: Hvis det havde været en far? 
1MB: Nej, der er børn i den her. Men jeg tror i øvrigt, hvis man sådan sender ud på en besked, så ville jeg 
sætte beløbet lavere, så tror jeg flere ville give. Jeg synes sådan 100 kr. i forhold til hvad en normal 
mobilregning lyder på, så tror jeg måske godt man tænker, at det er rimelig højt, men hvis nu der bare stod 
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’send HÅB til 1220 og støt med 25 kr.’, så ville langt flere melde ind. Så kan det godt være, at man ikke fik 
lige så meget ind ved hver, men jeg tror, at man ville få mere i det hele.  
1KB: Det kommer altså også meget an på min økonomiske situation, om jeg gider at give penge eller ej. 
1KA: Ja, men det gør det da for mig. 
1KB: Altså lige nu synes jeg ikke, jeg har penge til at give til noget og andre gange, så synes jeg, at jeg gerne 
vil give. Så synes jeg, at det afhænger meget af. Nu er vi også alle sammen studerende, så det er ikke fordi, 
vi har vanvittig mange penge. 
M: Men hvad tror I, er grunden til, at nogen vælger at støtte til denne her personlige historie eller vælger at 
støtte til det her, med ’at der er mange der står og mangler din hjælp’? 
1KA: Med kvinden, der er det vel fordi, de måske kan relatere til, eller hvis de selv er en 30-årige kvinde 
eller. Og hendes børn og sådan selv kan sætte sig mere ind i situationen. Man får et navn på personen. Og det 
er ikke bare dem dernede altså. Man får på en eller anden måde et forhold til hinanden. Det er nok det, de 
prøver på at skabe. Hvorimod, når man siger 9 mio., så bliver det måske lidt mere, for nogen, uhåndgribeligt 
og folk… 
1MB: Det tror jeg også. Jeg tror, uden overhoved at lyde højrøvet, så tror jeg meget, at det er en lidt mindre 
oplyst del af befolkningen ville have nemmere ved at relaterer til, at man får kastet et navn og to børn i 
hovedet… 
1KA: Mm. 
1KB: Mm. 
1MB: …for det kunne lige så godt have heddet Karina og havde haft to unger og skulle have flyttet til Fyn 
og hvad fanden. Men. Og så tror, jeg at den mere oplyste del af befolkningen måske bedre forstår eller bedre 
kan relatere sig til de større tal og de rent faktiske omstændigheder. Altså fordi her. Vi får ikke så meget af 
vide, eller jeg gør ikke, ’der er en kvinde som har børn’. Det ved man jo godt. ’De flygtede, da det begyndte 
at blive vinter’. ’De skal selvfølgelig have noget tøj’. Det ved man jo godt, men I don’t know. Jeg tror, at 
hvis man laver den sådan helt konkret og følelsesmæssig, så rammer man måske den mindre oplyste 
befolkning lidt bedre. Det gør det nemmere. Og det giver på en eller anden måde, giver dem noget, det lyder 
også højrøvet, de kan relatere sig til. Det gør det nemmere for dem at forstå og ramme nogle følelser… 
1MA: (griner) 
1MB: …hvorimod dem, der godt ved, hvad der sker, har et indblik i, hvad der rent faktisk foregår og hvor 
forfærdelige forholdende er, ikke nødvendigvis ikke har brug for at få ramt den der helt følelsesmæssige 
patos inde i sig, for at så at sige ’jamen ok, så giver jeg simpelthen det her hjælp’. Tror jeg. 
M: Du snakkede lidt om det der, om telefonen, med at få sms’en. Kan du uddybe det? (til 1MA) 
1KA: Jeg kan forstå, at hvis man har tilmeldt sig selv, så giver det meget god mening. Men ligesom de der 
sælgere, der står på gaden. ’Hvis jeg vil snakke med jer, så skal jeg nok gå hen til jer’. Det er måske lidt mit 
jydegen, men jeg synes ikke, det der asen og masen er så rart. Det får måske også mig til at være sådan, ’jeg 
skal nok selv bestemme, hvad og hvornår jeg vil give til det der. Det skal du ikke bestemme’. Det er sådan 
lidt. Ikke en decideret provokation, men jeg tror ikke(pause). Ja. Igen, de der sælgere på gaden. Jeg undgår 
dem også altid, og hvis jeg så ville støtte, så vidste jeg jo godt, hvor jeg skulle henvende mig.  Det virker på 
nogen, det virker bare ikke på mig.  
M: Hvad siger I andre til det, med at få sådan en sms? Hvis man selv har tilmeldt sig? 
1KB: Altså hvis man selv har tilmeldt sig, så er det fint med mig. Jeg ved ikke, jeg har da også prøvet at 
tilmelde mig noget, som jeg måske har fortrudt. Og så får man hele tiden sms’er og mails. Ja. 
1MA: Der er heller ikke nogen afmelding, man kan sende. 
1KB: Jo, det var der på min. 
1KA: Ja. 
1MB: Også min. 
1MA: Nå, afmelding. Ja. 
1MB: Men jeg tror generelt, det virker meget godt, fordi det kan godt være sådan (sætning er uforståelig), at 
du måske for 3 år siden, har betalt eller har støttet et eller andet projekt, men der tænker du jo ikke over selv, 
’hov, nu er der noget nyt, det skal jeg lige opsøge’. Så på den måde tror jeg, at det fungerer meget godt at 
sende ud igen, også sige ’hey, du har tidligere støttet det her. Kunne du være interesseret i at give penge’. 
Især når man ikke kører sådan et abonnementbasis, så er det jo bare hver måned, der går penge ind, så er det 
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nok en meget bedre måde at trække ind på, i forhold til at der kommer et nyt projekt, tænker jeg. For hvis 
man ikke støtter på abonnementbasis, så er det jo ikke fordi, man har et behov eller har udtrykt et. Accepteret 
at man gerne vil blive ved med at støtte. Man glemmer det nok, det forsvinder bare fra ens hoved, og så 
bliver man mindet om, at ’hey, nu er der noget nyt, kunne du tænke dig’? (pause) Så kan du jo bare sige nej. 
Så hvis der kommer et eller sødt billede af en isbjørn og så siger man ’ja, det vil jeg gerne’.  
M: Hvad så med slutningen af sms’en? Afsenderen? Er der noget der, der får jeg til at sige, at det ville få jer 
til at støtte eller få andre til at støtte i højere eller mindre grad? 
1MB: Tænker du på den konkrete afsender eller hvad? 
1KA: Hilsen Nina, FKN 
1MA: Nina? 
1KA: Nej, det ville overhoved ikke gøre noget, for at støtte for mig. 
1KB: Står der Nina? 
1KA: Det gør der i min. 
1KB: Det står der ikke i min. 
1MB: I har ikke læst op fra jeres.  
1KB: ’Send Håb til 1220 og støt med 100 kr. FKN. Afmeld. Spørgsmålstegn. Send afmeld.’ 
1KA: Men der står da ’send håb til 1220 og støt med 100 kr. Hilsen Nina, FKN’ 
1MB: Nå, på den måde. 
1KA: Men nej, om der står FKN. 
1MA: Men så skal vi virkelig vide hvem Nina er, altså så skal Nina have sendt mig nogle sms’er før.  
1MB: (griner) 
1MA: Altså så skal jeg virkelig gå ind på den hjemmeside og se hvem Nina er. 
1KB: Hun må gerne lige skrive, hvad hendes stilling er. 
1MB: Jeg ville blive sur over, hvis der stod Nina, for så ville det igen være et forsøg på, at det er alt for 
personligt, for jeg ville vide, at den her Nina har ikke personligt siddet og sendt den her besked.  
1MA: Nej, præcis. 
1MB: Jeg ville blive pissed over, at de forsøger på at lave det her personlige. 
1MA: Nu er vores ikke så voldsomme med den der personhistorier og sådan noget, så det… 
1KA: Min, der er det hele. Altså sådan meget personlig. Men ja, jeg bliver hverken vred eller noget som 
helst. Det er bare et eller andet marketing. 
1MB: Nå, men jeg ville heller ikke blive vred, jeg ville bare sidde og tænke ’really’? 
1KB: Jeg tænker bare om Nina ikke kan hjælpe, i stedet for at sende sms’er ud. 
1MB: Ej, det ville jeg ikke tænke, for jeg tror også, at… 
1KB: Jeg ved godt at det bare er noget marketing, men jeg tænker bare. Men er jeres beskeder ikke også 
meget længere end min? 
1KA: Jeg tror, det har noget med skærmstørrelsen. 
1MB: Jeg tror, vores er den samme (til 1KA) og så har I to den samme (til 1MA & 1KB). Bare med Nina 
og…  
1KA: Jeg tænkte slet ikke… 
MO: Der er forskel på længden. 
1KB: Hvis det var sådan en helt vild lang en, så tror jeg ikke engang, at jeg ville læse den. 
1MA: (griner) 
1MB: (griner) Bare sige ’niks - slet.’ 
1MA: Jamen, jeg ved det ikke.  
M: Hvorfor? 
1KB: Fordi det får jeg ikke lige. Altså jo, nogen gange, hvis jeg ikke laver noget. Men hvis jeg får en besked 
fra et nummer, jeg ikke rigtig kender, ligesom når man får besked fra Netto, så læser jeg dem ikke. 
1MB: Får du fra Netto? 
1KB: Jeg læser den ikke fra 12-et-eller-andet. Ja, har tilmeldt mig, og jeg ved ikke hvordan jeg melder mig 
fra. 
1MA: Det var egentlig bare. Jeg føler bare, at det er et eller andet forsøg på at personificere hele det der 
problem, og det ville måske virke på nogen, men nogen virker det bare ikke på. Altså, det er det samme som 
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en anden sagde, ’at jeg behøver ikke nogen personlige historie for at det viser at det er noget lort, der sker’. 
Så altså, det. Men det er da sødt, at Nina har skrevet den her besked. Det er bare ikke noget, der betyder 
noget for mig, kan jeg fornemme. 
1KA: Spørgsmålet er også bare, hvad ville betyde noget for os? Fordi uanset om det er en personificering 
eller det er nogle millioner, så hjælper vi jo ikke. 
1MA: Nej, præcis. 
M: Bare tænk på, hvad I tror, at andre ville tænke? 
1MA: Jeg tror virkelig godt, at hvis man vil have nogle til at rykke på noget, så skal det være noget konkret, 
noget som folk kan forholde sig til. Det er det, vi alle sammen siger, tror jeg. Og så vil man gerne have, at 
der er den her personlige historie, måske. Men jeg tror, det går over the top, hvis det er… 
1KB: Men det der står, at man kan afmelde sig, det gør jo også, at de er lidt mindre pressende. 1MB: Det er 
bare fordi loven siger, at de skal. 
1MA: Det er jo fint at have noget personligt ind over det, så det bliver konkret og sådan noget, men det kan 
også blive for meget. 
M: Men I siger, at I ikke tror, at det er Nina, der har skrevet sms’en? 
1MB: Jeg ville aldrig tro, at det var Nina der havde… 
1MA: Nej, det ville jeg heller aldrig tror på, at det var Nina, der har skrevet. 
1KA: Hvem er Nina? 
1KB: Så skulle hun skrive, at hun var kommunikations-et-eller-andet. 
1MB: Nej, nej det har slet ikke noget med det at gøre. Jeg tror bare. Nina sidder da ikke og skriver personli-
ge beskeder til hver person, der har skrevet sig på en liste. Altså der er en besked. Og send. 
1KA: Ja og der er flere forskellige auto-beskeder. Der er flere forskellige og så kører det vel bare derefter 
numerisk.  
1MB: Ja, men altså, nu er der jo flere beskeder, fordi det er et eksperiment. 
1KB: Nina skriver jo ikke beskeden hver eneste gang. 
1MB: Ja, det er nemlig det, der får mig til at stå af. Fordi det er ikke Nina, der har skrevet den der og så ville 
jeg synes, at det… 
1KB: Man ved jo godt, at det er en standardsms. Og så lad være med at prøve at snyde mig. 
M: Og det ville ændre noget, at der kom stillingsbetegnelse, som du sagde? (til 1KB) 
1KB: Det er bare lidt for at vide, hvad hun overhoved lavede. 
1MA: Man kunne sige det på den måde. Der er jo alle de der Læger uden Grænser. De kører jo med det der, 
at det jo meget er lægerne, der selv står og fortæller et eller andet. Der er det virkelig personificeret syn, der 
har været afsted og sådan noget. Og det er jo også en stillingsbetegnelse, det er faktisk en læge ,der har været 
dernede. Men det mister bare lidt når. Det ville måske være lidt mærkeligt, hvis der stod kommunikations-
chef-et-eller-andet.  
1KB: Der mangler bare et eller andet om, hvem Nina egentlig er. 
1MA: Ja, det er et eller andet forsøg på at personificere noget, som ikke kan personificeres, fordi det bare er 
Nina. 
1MB: Det er jo også fordi, at sådan en sms, det er jo sådan en (sætning er uforståelig) metode. Altså nu 
sender vi bare ud til en milliard og så må vi se, hvor mange der… 
1MA: Brevflet på Excel, og så så bare afsted. 
1MB: Ja, bare afsted og så hvor mange vi kan få og så… 
1KB: Folk bruger jo heller ikke sms mere. 
1MA: Nej, det skal være på snappen. ’Hej, det er Nina’ (griner). 
1MB: På Facetime (griner). 
1KA: Altså første gang, så tænkte jeg slet ikke over, at der stod Nina. Jeg tænkte sådan set overhoved ikke 
over det.  
1MA: Var du mere hook på hvad? 
1KA: Jeg var ikke hook på noget. 
1MB: Du var bare sådan, et sekund fra at slette den? 
Alle: (griner) 
1MA: Du sidder bare der, ’hvornår får jeg den sms, jeg skal have?’ 
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1KA: Nej, men jeg tænkte ikke over, at der stod ’hilsen Nina’. Jeg tror ikke, jeg har tænkt så meget over det. 
Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg ville studse over, at ’hvem er Nina’. For det er ikke fordi, jeg forestiller mig 
et ansigt. Jeg prøver jo ikke at personificere hvem Nina er. 
1MB: Men det tror jeg da lige præcis, at det er det, man vil have ud af det. 
1MA: Ja. 
1KA: Ja, men det virkede bare ikke på mig.  
1MB: Den søde danske jydske tøs der sidder og… 
1KA: Jeg tænkte overhoved ikke over, at der stod ’hilsen Nina’. Jeg mener bare. Om det overhoved ville 
virke?  
1MB: Tænkte du over det (til 1MA)? 
1MA: Ja, men altså ikke mere, at jeg bare så, at der stod Nina og så tænkte jeg, at ’det er da fint. Nina.’ 
1KA: Der er nogen, der prøver at sælge mig noget nu, og jeg tænkte slet ikke over. Nina. 
1MB: Jeg tror meget, at det samfund vi har, hvor vi jo hele tiden er eksponeret over for et eller andet, så 
derfor er vi bare gode til at slå fra, når det er, at vi ved, at nu er der folk der prøver at sælge os et eller andet. 
1MA: Ja, det er en meget genkendelige sms. Hele kommunikationen i den. Det er måske det. 
1MB: Det er måske også det man skal, fordi det ville måske også være sygt irriterende, hvis de sprang 
rammerne for den genre. Når man tænker på hvordan alle andre ting bliver markedsført i det offentlige rum, 
hvor det handler om at skjule så meget. Det ville måske være for meget, hvis nødhjælpsorganisationer fik 
snydt folk til at … 
1MA: Men det er måske også derfor, at folk der allerede har sagt ja til det her, ’så er det fint at de får den her 
sms’. Så kan de sige ja eller nej.  
1MB: Hvis man er ensom, så er det meget lækkert, at Nina skriver. 
M: Vi kan godt runde interviewet af nu. Eller måske har I noget, I vil tilføje? (pause) Eller noget, I vil spørge 
om? 
1MB: Næ. Det tror jeg ikke. 
1MA: Nej. Ikke hvis I ikke har andet at spørge os om? 
M: Det tror jeg ikke, vi har. Nej. 
1KA: Okay. 
1KB: Nej, jeg har ikke nogle spørgsmål. 
M: Så lad os slutte her. 
 
(Debrief) 
 

Bilag 4: Transskribering af fokusgruppe-interview 2 
Dato: 15.05.15 
Sted: Privatadresse 
Tid (Selve interview): 44 min.  
 
(Brief) 
 
M: Så kan jeg sige, at det i dag handler om ”at hjælpe andre”. Så når jeg siger at hjælpe andre, hvad er så det 
første, som I tænker på? 
2MA: Folk i nød tænker jeg. 
2MB: Jeg tænker førstehjælp. Vi har lige haft noget kursus på arbejdet. 
2MA: Det er også noget med nød, kan man sige. 
2KB: Jeg tror, jeg tænker sådan lidt i småtingsafdelingen, at man lige hjælper med at bære den gamle dames 
poser op, hvis man møder hende i opgangen. Jeg tænker sådan lidt småhjælp. De små ting i hverdagen. 
2MA: Jeg tænker på, at vi danskere er utrolig dårlige til at hjælpe folk i nød. En gammel dame som falder. 
Vi er enorm dårlig til at hjælpe. Det er et emne, som jeg har snakket med flere om tidligere. Det er det første, 
jeg tænker på.  
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2KB: Det er rigtigt. Jeg tror også, det er fordi, vi passer os selv så meget, så man ikke tænker på at hjælpe 
andre. 
2KA: Ja, det er der nok nogle andre, der gør. 
2MB: Ja, jeg tror også, at de der nødhjælpsindsamlinger til alt muligt… 
2MA: Dem stoler jeg ikke på (griner).  
2MB: Nej, nej, men de er der sku alligevel. Der har lige været til Folkekirkens et-eller-andet. Der hvor vi 
forsøgte at vinde en Passat. 
2KA: Nå, det der i fjernsynet? 
2MB: Ja, det var da sådan noget indsamling. 
2MA: Danmarks Indsamling? 
2KA: Ja, jeg kan ikke huske, hvem der stod for den.  
M: Hvis vi nu holder fast i det der med at hjælpe andre som er nødlidende. Altså folk som har været udsat 
for en eller naturkatastrofe eller krig. De folk som netop nødhjælpsorganisationer støtter. Hvad tror I så, får 
folk til at støtte eller ikke støtte dem? 
2MA: Der er mange der skal pleje deres eget ego… 
2MB: Ja, det tror jeg også. 
2MA: …og få god samvittighed. 
2KB: Og man kan vinde en bil. 
2MB: Det var derfor, at vi støttede med 150 kr. 
2KA: Vi? 
2MB: Okay, dig (til 2KA). 
Alle: (griner) 
2MA: Jeg gjorde faktisk præcis det samme sidste år (støttede pga. mulighed for at vinde præmie).  
2MB: Men jeg tror, der er mange, der tænker, at så når man ser sådan et program eller sådan en indsamling, 
så tænker man ’åh, vi har det så godt herhjemme og det er bare frygtligt alle andre steder’. Så tænker man ’nå 
ja, så kan vi godt lige undvære lidt til at give’. Og så er der nogen som tænker, inklusiv mig selv, som er 
sådan lidt skeptiske over hvad pengene går til. Som så afholder folk fra at donere noget. 
2KB: Jeg tror også, at det skal ramme meget. Folk skal føle noget personligt med det. Fx når der har været 
indsamling med kræft. Alle kender bare nogen, der har haft det, og når man så hører de der fortælle på tv, om 
en mor der er død og hun har to børn, så rammer det os bare helt vildt meget alle sammen. Så vil man gerne 
støtte. Jeg tror, at nogen gange med sådan noget flygtningehjælp et eller andet sted, så kan det være svært at 
føle det helt ligeså. Vi kan ikke helt sætte os ind i det på samme måde. 
2MA: Det kommer ikke helt tæt nok på. 
2KB: Jeg tror, jeg støtter mest til det, hvor jeg kan sætte mig ind i historien.  
2KA: Med mindre man ser den der, Danmarks Indsamling fx. Der får man jo billederne. 
2KB: Ja, men det er jo fordi, der kommer et show, og så gør det, at man bliver rørt på en eller anden måde. 
2KA: Ja. 
2KB: Men hvis de bare står og banker på døren, så står man sådan lidt ’nårh ja, det er rigtigt. Det har jeg 
godt læst, at der kommer et eller andet rundt i dag’. 
2MA: Eller at der står en facer på strøget.  
2KA: Ja, så går jeg en stor bue udenom. 
2KB: Ja, det gør jeg også. Hvad hedder de? Facere? 
2MA: Ja. 
2KB: Nå ja, fordi de er in your face? 
2MA: Ja. Face to face. 
M: Hvorfor går du en stor bue rundt om dem?  
2KA: Det ved jeg ikke. Jeg gider ikke snakke med dem.  
M: Hvorfor? 
2KA: Fordi de vil prøve at sælge mig alt muligt. Det ved jeg ikke. Det er sjældent, at jeg har tid at snakke 
med dem særligt længe.  
2MA: Det er faktisk sjovt. Hvad de vil sælge dig. Hvis det fx er Amnesti… 
2KB: Det er sådan et abonnement.  
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2MB: Det virker som om, de vil sælge mig noget. 
2KA: Men det er jo sådan nok. Det er jo ikke sådan ’giv mig en tyver’, fordi det vil jeg godt. Altså jeg putter 
altid i bøssen, hvis de kommer ind. Men jeg gider ikke have et abonnement til Amnesti eller et eller andet. 
Og at jeg skal stå og hører om alle deres, ’åh, så støtter vi det også støtter vi det og alt går til det’. Det gider 
jeg ikke.  
2MA: Men hvis du siger, at de sælger, så der er der jo nogen, der køber et eller andet. Hvad er det så de 
køber? Dem der ikke går en stor bue udenom? 
2KB: Det er dem der køber det der abonnement og en betalingsoversigt.  
2MA: Men hvad får de? 
2KB: Ja, det ved jeg sku heller ikke. Til sidst skriver de jo under, fordi de ikke kan komme videre. 
2KA: Det er det, der er argumentet for at støtte. 
2KB: Også tager de bare hjem, så de kan afmelde PBS igen. 
2KA: Ja. 
2MA: Nej, men det er bare fordi, jeg spørger sådan lidt, altså de køber jo et eller andet. Køber de så en god 
samvittighed?  
2KA: Ja, jeg skulle lige til at sige det. 
2MB: Ja, det gør de. 
2MA: For det er jo ikke en fysisk ting, som de får, vel? 
2KA: Nej, nej. 
2KB: De køber et negerbarn.  
2MB: Ja, det kan man også købe. 
2KB: Jeg har sådan et, faktisk. 
2MA: Så er der dem som køber for at sige, at de har gode samvittighed og de ligesom må reklamere med det, 
og ’jeg støtter dem og dem og sådan noget’, ikke? Lige børster skuldrene. Og så er der dem ,som rent faktisk 
gør det, fordi de oprigtigt føler, at ’hey. Jeg vil gerne bidrage til noget’, ikke.  
2KA: Det gør min mor. 
2MA: Jeg kender ikke særlig mange af enten den ene eller den anden.  
2KB: Min mormor støtter også alt det der på girokort. Det koster jo sådan 50 kr. til det ene sted og… det 
koster fandeme mere for girokortet end for støtten.  
2MB: Jeg støtter generelt ikke noget.  
2KB: Af princip? 
2MB: Ja, det kan man godt sige. Men det er pga. af den der skepsis over, hvad pengene bliver brugt til. Dels 
fordi det virker bare lidt som om, det ryger i et sort hul, når man kaster det ned. Det virker ikke som om der 
sker noget med de penge, der bliver brugt. 
2KB: Men følger du op? Efter Danmarks Indsamlingen har du så fulgt op på, hvad pengene blev brugt til? 
2MB: Næ. Nej, det har jeg ikke.  
2MA: Det er også svært at måle på, ikke? 
2MB: Jo, det er mega svært at måle.  
2KB: Altså jeg kan godt forstå din skepsis.  
2MB: Men man ved bare med sådan noget indsamling til nede i Afrika og sådan noget der. Hvor bundkor-
rupte alle lande er dernede. Det er min overbevisning, at det gavner ikke noget for det ender bare i hænderne 
på dem.  
2KA: Men det er jo derfor, at der var nogen inde og fortælle om, hvad de havde udrettet. 
2MB: Ja, det er rigtigt. Men det var ikke nok til at ændre min overbevisning. 
2KA: Men de der gaver jeg købte fra UNICEF, der ved man præcis, hvad man køber. Så føler jeg. Så tror jeg 
på, at det hjælper. Jeg tror på, at det er det, som det går til. Når jeg betaler for 5 gange poliovaccine, så er det 
også de poliovacciner, der kommer derned. Det tror jeg på, når de skriver det. Men det kan jo godt være… 
2MA: … at det ikke helt er rigtigt. 
2KA: Ja. 
2MA: Det er svært at tracke i hvert fald. 
2KA: Jo, jo, det er det. 
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2MA: Jeg tænker, at hvis jeg skal støtte sådan noget, så gør jeg det nok, hvis jeg får et fysisk produkt ud af 
det.  
2MB: Altså en drikkedunk eller sådan noget? 
2MA: Ja, eller betal 5 kr. mere for det her også går de til et eller andet Røde Kors, ikke? Så vil jeg hellere 
gøre det, end bare at give 100 kr. også ved jeg ikke, hvad det er. Om jeg bare har givet dem i hånden på en 
eller anden, der kører første klasse i flyet eller et eller andet, ikke? Men i hvert fald har jeg fået et eller andet 
ud af det selv. Ud over en god samvittighed, som jeg glemmer meget hurtigt. 
2KA: Jeg tror bare, at jeg har så meget tiltro til danskere.  
2MB: Det er jo ikke danskere, det ender hos. 
2KA: Nej, men det er jo alligevel nogle danske mennesker, der tager ned og måske bruger de her penge på 
de mennesker. Det er jo ikke bare sådan, at de sender dem til Mufasa. Eller overfører på netbanken og håber, 
at der kommer et hospital ud af det. 
2MA: Hvad med når I er ude og rejse. Giver du så tiggerbørn penge? 
2KA: Nej. 
2MA: Der ved du da ellers 100 %, hvad de går til. 
2KA: Ja, men det er fordi de… 
2MB: De går til alfonsen. 
2KA: Ja. 
2MA: Det er meget mere præcist, end at give dem på en bankkonto herhjemmefra. Du kan se, at de lander … 
2KA: Ja, det er det, men det er jo ligesom at give dem til en hjemløs her.  
2KB: Ja, jeg gør det heller ikke, men egentlig synes jeg faktisk, at grunden til, at jeg ikke gør det herhjemme 
i Danmark. Det er fordi, jeg synes, at dem der sidder og tigger, det er nogen der er her illegalt, og det 
fungerer ikke. Altså vores system er sådan sat op, at man godt kan hjælpe folk, hvis de ellers er i systemet. 
Så det bliver noget roderi at støtte noget, der er illegalt.  Men egentligt synes jeg godt, at i andre lande hvor 
det er fordi de ikke har et sikkerhedsnet, som vi har, så kan jeg godt forstå, at man giver penge til folk på 
gaden, men jeg må indrømme, at jeg ikke selv gør det, egentligt. Men egentligt synes jeg godt, at man kunne 
give dem, men jeg går også og prøver at undgå at have kontakt med dem der sidder på gaden og mangler, når 
man er på ferie, altså.  
2MA: Jeg kan huske, da vi var i Indien, så gav vi dem mad eller drikkevarer i stedet for penge.  Fordi så gik 
det jo ikke sådan til en anden pimp eller sådan noget. 
2KA: Nej, det er rigtigt. Det er en god ide. 
2KB: Jeg købte jo småkager og varm kakao til ham den hjemløse foran Kvickly op til jul. Og han gav mig et 
kram og så blev jeg så først lidt beskidt, også tænkte jeg, det er jo dejligt, at han blev så glad. 
M: Hvis jeg så må afbryde jer. Og så får I en sms lige om lidt. Jeg mangler faktisk kun dit nr. (til 2KB). Jeg 
skal nok lade være med at bruge telefonnummeret til andet end at sende denne sms. 
 
Papir og blyant bliver udleveret. Og sms’er udsendes til deltagerne. 
 
2KA: ’Hilsen Nina’. Hvem fanden er Nina? 
2KB: Er det den samme vi har fået? Nå, det må man ikke vide. 
2MB: Nej, for så kunne han bare have sendt den til flere. 
2KB: Ja, det er rigtigt. 
M: Tror I, at folk ville have doneret efter at have fået sådan en sms? Og hvorfor og hvorfor ikke? 
2KA: Det kan godt være, at folk ville. Jeg ville ikke.  
M: Hvorfor ikke? 
2KA: (pause) Det er lidt det samme som det der, eller jeg ved ikke om det er det samme, men nej, det ville 
jeg bare ikke. Jeg tror. Det gør jeg bare ikke. Det er ikke sådan noget med det der er skrevet eller det ved jeg 
ikke. Det føles som om det bare er sådan, ryger ud i ingen ting, eller sådan. Ja. 
2KB: Jeg kunne nok godt finde på det, men samtidig vil jeg sige, at jeg faktisk synes, at det er ret irriterende, 
når jeg får sådan en besked eller bare en mail, sådan uopfordret. Fordi man har støttet en gang, så automatisk 
så er du sådan på deres liste. Så kan jeg godt sådan gå lidt i protest og så gider jeg ikke.  
2MA: Så afmelder du? 
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2KB: Nej. Ja. Jamen, fordi jeg bliver sådan lidt irriteret over det der opsøgende i, at man sådan ikke selv kan 
vælge, når jeg vil støtte på en eller anden måde. 
2MB: Ligesom når der kommer en og ringer på døren.  
2KB: Jamen, som regel vil jeg hellere give i sådan nogle bøsser, for der kommer ikke nogen kontaktoplys-
ninger. 
2KA: (til 2MB) Nej, hvis det sådan er ’i dag er der indsamling’, så vil jeg godt, altså hvis der går frivillige 
rundt og man ved, at i dag samler de ind til Kræftens Bekæmpelse, så skal jeg nok give. 
2KB: Men der ved man også, at man ikke får en sms eller et eller andet. 
2MB: (til 2KA) Det er sku da mere af tvang, at man giver, altså. 
2KB: Af tvang? Nej. 
2MA: At de står i ens dør. 
2KA: Tja. Måske, men det at give nogle penge i kasse, det er fint nok. 
M: Hvad mener du med tvang? 
2MB: Det, at man får dårlig samvittighed, hvis man siger, at det gider man ikke støtte, når der står en lige 
foran en med en bøsse. 
2KA: Og her er der ikke nogen at stå til ansvar over for, så kan man godt sige nej.  
2MB: Nej, den her kan man bare feje til side.  
2MA: Den skiller sig ikke så meget ud den her tekst. Det er meget en standard.   
2MB: Ja, det er sådan mest spam. 
2KB: (til 2MA) Ville du støtte? 
2MA: Nej, det ville jeg ikke. Jeg ville tænke meget hurtigt, at hvorfor fanden får jeg denne her?  
2KB: Mm. 
2KA: Mm. 
2MA: Men jeg tror heller ikke, at jeg ville afmelde, fordi jeg vil heller ikke lukke dørene fuldkommen.  
2KB: Det kunne være, at der var en sød dame i den anden ende.   
2MA: Det kan være ,at hvis jeg fik tre af dem på en måned, så kan det godt være (at han ville afmelde). 
2KA: Så kan det være, at du ville ringe til hende Nina og sige ’hey’. 
2MA: Men jeg tror helt klart, at der er mange, der ville støtte, fordi der er en grund til, at de stadig eksisterer 
de her sms’er.  
M: Og hvorfor tror du så, at de ville støtte? 
2MA: Men det er dem der tænker ’det er godt nok synd’. Og så kan der godt være nogen der tænker… 
2KA: Og det er nemt. Altså en nem måde lige at støtte på. 
2MA: Ja. Det er nemt, lige hurtigt og sådan noget. Og så er der dem som siger, jeg gør det her en eller to, tre 
gange om året og det er det. Så det sætter jeg min samvittighed. Jeg sætter pris på min samvittighed, så det er 
sådan, jeg gør det. Så er der nogen, som falder på den der, tror jeg.   
2MB: Ja, men det er altså samme scenarie, som de reklamefilm der kører på fjernsynet. De virker meget 
stærkere, fordi der er billede på og det her, det er bare noget tekst. Der er sikkert mange, der ikke gider, der 
ikke får det læst ordenligt igennem og så… 
2MA: Den er ikke ekstrem den der.  
2KB: Jeg vil hellere, at det så er i fjernsynet, og jeg så ser det og så tager ligesom selv initiativ til at sende en 
sms, end det der med, de har sendt mig en besked, som jeg overhoved ikke har bedt om at få. Altså på 
fjernsynet så bliver jeg præsenteret for det, og så vælger jeg at sige, at det her er noget, jeg gerne vil støtte. 
Jeg bliver irriteret over at få sådan noget, som jeg ikke har… 
M: Men hvad så hvis man selv har skrevet sig op til det – så man har sagt ’ja tak’ til at få sms. 
2KB: Som regel er det jo fordi du har støttet en gang og så er det jo åbenbart det samme som at acceptere at 
man de næste 20 år skal have… 
M: Man kan også skrive sig op til det. 
2KB: Okay, det har jeg ikke gjort.  
2MB: Hvis man havde gjort det, så er det jo okay. 
2KB: Ja, så er det fint.  
2MB: Så må man også gå ud fra, at så har man tænkt sig, i en eller anden grad, at støtte noget på et tids-
punkt. 



!
!!

88!

2KA: Så har man en interesse i organisationen. 
2MA: Ja. Så er man lige pludselig typen, som støtter så meget, ikke. 
2KA: Jeg vil så sige. Lige med. Lige meget hvad, ville jeg ikke have lyst til, tror jeg, at støtte på sms, på den 
der måde. Men lige Folkekirkens Nødhjælp, ville jeg ikke være så skeptisk. De virker som om, de har et 
meget godt ry, tænker jeg. Uden at vide det overhoved (griner).  
M: Men tror I, at der er større chance for, at folk ville støtte via sms end ved andre medier? Altså netop 
sådan noget via fjernsynet, hvis der kommer den samme tekst eller der er nogen der læser det op? 
2MA: At man gør det mere visuelt, så tror jeg at man fanger nogle flere. Og man kan også se på de reklamer, 
at de bliver mere og mere ekstreme, ikke? For at fange modtageren eller dem der støtter. Og så ser man dyr, 
der bliver tortureret eller udsultet negerbørn, ikke. Der skal hele tiden mere og mere til for at fange opmærk-
somheden.  
M: (til 2KB) Hvad var det du sagde før, at det var den samme sms? Det kan jeg afsløre, at det er det ikke. 
Det har du ret i. Der er forskel på dem. Jeg ved ikke, om… 
2KB: Må vi høre hinandens? 
M: Ja, der er en der kan læse en op. Vil du læse din op? 
2KB: ’9 mio. mennesker på flugt fra den blodige borgerkrig og mange har søgt tilflugt i flygtningelejre i 
nabolandene. Nu har en voldsom vinterstorm ramt området med -17 graders kulde og børn fryser ihjel i 
flygtningelejre. De mange flygtningefamilier har hårdt brug for tæpper og vintertøj. Vil du hjælpe? Send 
HÅB til 1220 og støt med 100 kr. Folkekirkens Nødhjælp. Afmeld? Send AFMELD til 1277’ 
2MB: Ja, det kan jeg godt se. Det er derfor, jeg synes, at min mere lidt sådan på tv.  
M: Hvad står der i din? 
2MB: Der står ’30-årige Fyrjal og hendes børn har flugtet fra krigen i Syrien og søgt i en flygtningelejr i 
Tyrkiet. Nu har en voldsom vinterstorm ramt området med -17 graders kulde og børn fryser ihjel i flygtnin-
gelejren. Familier som Fyrjals har hårdt brug for tæpper og vintertøj. Vil du hjælpe? Send HÅB til 1277 og 
støt med 100 kr. Hilsen Nina, FKN.’ 
2KB: Nå, det var hende Nina, I snakkede om. 
2MA: Nina er altså ikke med i min. Men ellers er det præcis det samme som din. Det er bare ikke Nina. Åh, 
der var lige gennemtænkt lidt der, hvad? 
2KA: Nårhja, jeg har også Nina. Og den samme som din (til 2KB).  
2MA: Havde du også Nina(til 2KB)? 
2KB: Jeg havde heller ikke Nina. 
2MA: Vi to har ikke Nina og de to har Nina.  
M: Tror I, at det gør nogen forskel, at det er fra Nina eller fra FKN? 
2KA: Altså, jeg studsede over det. Jeg synes, det var mærkeligt. Det var derfor, jeg sagde det højt. Jeg 
tænkte ’hvem fanden er Nina?’ 
2MB: Jeg tænkte ikke så meget over det.  
2KB: Jeg tænkte, det nok var fordi, vi fik hver vores besked, men så var jeg ikke sikker på, at man ødelagde 
noget ved at spørge om det (griner).  
2KA: Ja, jeg studsede over det, for jeg synes at det er mærkeligt at den kommer fra sådan en person, som jeg 
ikke ved hvem er.  Og så synes jeg, det er mærkeligt på en eller anden måde. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan 
ikke sådan forklare hvorfor det er mærkeligt. Jeg synes bare. 
M: Tror du, at det gør nogen forskel på om folk vil støtte eller ej? (Til 2KA) 
2MA: Det gør det meget personligt. 
2KA: Ja, det kan man sige. 
2MA: Ja, det er det, de prøver på.  
2MB: Men om det gør det (en forskel) i en sms. Det ved jeg sku ikke.  
2KB: Jeg tror ikke, at det ville gøre det for mig. 
2KA: Det ville heller ikke gøre det for mig, men… 
2MA: Det er markedsføring. Ren markedsføring. 
2KB: Jeg kender jo ikke Nina.  
2KA: Nej. 
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2MB: Jeg synes det bliver hult, når det bare er en sms. Altså ’hvem fanden er Nina’? Det gør ikke så meget 
for mig. Hvis det var en fjernsynsreklame, hvor der sad en og læste op, og så kom det lige op til sidst og 
siger, at hun hedder Nina, så… 
2KA: Eller i mail. Der er også sådan tit et billede ved siden af, ikke? Så bliver det sådan lidt mere ’hej – 
tekst – med venlig hilsen Nina’ og så billede – og logo ’Folkekirkens Nødhjælp’. Så er det ligesom sådan en 
officiel mail. Det er bare sådan… 
2KB: Det virker også bare lidt, nærmest, uprofessionelt på mig, at der står sådan et navn, som jeg ikke ved 
hvem er. Jeg tænker ’gad vide om det er en, der bare selv har fisket den sms sammen’? Jeg tror hellere, at jeg 
så vil have, at det står som firmaet. Når nu jeg ikke har noget forhold til en, der hedder Nina.  
2MA: Der er jeg lidt uenig. Jeg kan egentlig godt lide det. At man gør det sådan mere personligt med et navn 
på.  
2KB: Men det er jo ikke personligt. 
2MA: Ja, ja man kan kalde det whatever. Men jeg synes, at det er friskt tænkt. Men jeg tager sådan lidt 
markedsføringsbriller på, men det fanger. Bare det, at I studser over det, tænker lidt mere over det, på nær 
dig (til 2MB), så må man sige, at det virker. Så sidder det mere fast, når man gør sig nogle tanker, i stedet for 
at tænke ’okay, den her, det er bare sådan en standard’. 
2KA: Jo. 
2MA: Den er ikke så standard, hvis der er et fornavn på.  
2KA: Nej. 
2KB: Jeg synes, at det bliver lidt telefonsælgeragtigt. I stedet for at det er firmaet, der sender ud, så bliver det 
pludselig en person, der har fået til opgave, at få penge ud af mig.  
2MA: Kommer du så ikke i centrum? 
2KB: I centrum? 
2MA: Ja. Altså, det er en person som koncentrerer sig om dig. I stedet for at det er en computer, der ringer 
dig op og siger ’hej. Det er fra FKN. Tast 1, hvis du vil støtte’. Så vil du hellere ringes op med en stemme?  
2KB: Nej. Jeg har ikke lyst til at blive opsøgt. 
2MB: Det er jo heller ikke det samme, jo.  
2MA: Nå, det er også bare min holdning. Jeg synes, at det er friskt tænkt at give et fornavn på. Netop fordi 
man studser over det. Og det ikke bare ryger direkte videre. Eller der er nogle der studser over det. Hvis der 
er 10 % flere der tænker lidt mere over det, så… 
2KA: Ja, altså man skal da gøre det, hvis det virker.  
M: Men virker det på dig? (Til 2MA) 
2MA: Nej. Der skal meget meget til, før det virker på mig.  
2KA: Vi er et dårligt publikum. Vi vil gerne have biler. 
2MB: Ja, lad en passat komme op, så… 
2MA: Jeg har støttet en gang. Det var sidste år. Der var også biler.  
M: Men der var også nogle andre forskelle mellem de to sms’er.  
2MB: Her der var det en person og der (nikker mod 2KB) var det bare… 
2KB: 9 mio. Det var lidt mere fakta. Det kunne jeg egentlig godt lide.  
M: Hvilken en af dem? 
2KB: Min. At det bare var fakta. At det ikke var sådan en historie. Igen. Jeg har jo sådan en fornemmelse af, 
at man har digtet en historie for at skulle ramme mig. Men det behøver jeg ikke. Jeg vil egentlig bare have 
fakta og så sige ’– 17 grader. Det var godt nok koldt’.  
2KA: Nej, men det stod i dem begge to. Forskellen var, at der var… 
2KB: Ja, ja, men jeg behøver ikke, at der er en person. ’Og hjælp Ena’, eller hvad fanden hun hed. 
2MA: Du behøver ikke en historiefortælling? 
2KB: Altså, så har du hjulpet hende. Så er den klaret eller hvad? 
2MA: Jeg er enig med dig (til 2KB) i den her. Der kan jeg godt tilslutte mig. Men jeg vil stadig gerne have et 
navn.  
2KB: På afsenderen, men ikke den, du hjælper. 
2MA: Hvis det var et herrenavn, så kan det være, at det ikke var så godt.  
2KB: Men føler du mindre, at det går ned i et hul, fordi det går til…  
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2KA: Farjat, eller hvad hun hed? 
2MA: Hm… (pause)  
2MB: Jeg er lidt splittet med det der.  
2MA: Jeg vil sige, at det ikke gør nogen forskel. 
2KA: Ja, det er både og, ikke? Fordi 9 mio. Det er virkeligt uoverskueligt på en eller anden måde. 
2MB: Jeg tror bare, at jeg tænker, at sådan noget. Det er sådan noget der egner sig mest til tv. Altså, tænker 
jeg. At det nok er sådan en historie, der fanger flest, fordi der ser man en person eller en familie, der lider. 
Og det… 
2KA: Det kan man forholde sig til. 
2MB: ….påvirker mere end fakta med 9 mio. eller hvor mange det nu var, der var på flugt. Men det er fordi, 
jeg tænker det på en skærm og ikke her på sms. På sms der tror jeg. Ja, det fanger ikke rigtigt det her, der står 
med familien.  
M: Hvorfor er det anderledes på sms? 
2MB: Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, at det virker mere sådan tomt og digtet på en eller anden måde. 
Altså, jeg synes man kan forholde sig mere til det, når man ser det på tv-skærmen. Og det kommer selvfølge-
lig også an på hvem man er (pause) som person og hvordan man tænker tingene bedst, men (pause). Det ville 
i hvert fald virke mere på mig end sådan en besked her. 
2KB: På fjernsyn synes jeg også, at det er noget andet. Det der med at man så ser lille (pause) Fakundu. Eller 
et eller andet. Men ja, det virker som om der mangler noget visuelt for at fange mig med sådan en der, på 
sms. Jeg tænker: det er noget digterrig. Det er noget fyld med sms. Så vil jeg hellere have sådan noget fakta. 
2MB: Ja, det er måske. Det kan godt være, at det har noget med det, at det er fakta og sådan noget egner sig 
bedre til den her type medie.  
2MA: For dig (til 2MB). 
2MB: Ja, for mig. 
2KB: Og mig. 
2KA: Og mig. 
2MA: Og mig. For os. 
Alle: (griner) 
M: Det du sagde, at du synes at det med 9 mio. virkede uoverskueligt. Kan du uddybe det? (Til 2KA) 
2KA: (griner) Jeg tror bare, at jeg ville tænke, måske, at så sender jeg 100 kr. afsted til det store sorte hul. 9 
mio. Hvordan skal vi hjælpe dem. Altså (pause) hvad hjælper det overhoved, tror jeg, at jeg ville tænke. At 
det er så mange mennesker, ikke? Men… 
2KB: Men det må alligevel have gjort lidt indtryk på dig, fordi da du så sagde 9 mio. nu, så tænkte jeg, nå, 
jeg må da lige se, om der stod 9 mio. i min, ikke? 
2KA: Ja, ja. Nej, men det… 
2KB: (griner) Så der må alligevel have været (sætning er uforståelig). 
2KA: Ja, fordi jeg læste. Jeg sad og læste det igen. Først da jeg læste den igennem, der var det også fordi vi 
sad sådan ved siden af hinanden, så tror jeg måske ikke, at jeg var helt så opmærksom. Men jeg tror først, så 
var det bare ’nå, et eller andet antal mio.’. Eller sådan noget. Jeg tror ikke. Men så nu, da jeg læste den igen, 
så tænkte jeg så ’9 mio. og 100 kr.’ Altså. Jeg ved godt, at det ligesom små bække, små bækker, eller bække 
små eller det der ikke? Men ja. Ja. Jeg ved det ikke. Ja. Jeg tror godt, at det er svært, når man aldrig 
nogensinde ville have overvejet at støtte på sådan en. Altså det er vel bare ’nå, er det sådan en. Slet’. Ja. Det 
er lidt svært.  
2MA: Sig noget mere. 
Alle: (griner) 
2MA: Jeg sidder lidt og tænker på 9 mio. ikke? Det er rimelig mange og så er der en mia. mennesker i Indien 
og halvdelen af dem lever i fattigdom. Så er det lige pludselig ikke så mange, 9 mio. 
2KB: Ville du tænke det, når du fik beskeden? 
2MA: Det tænker jeg nogen gange, ja. Så tænker jeg ’jeg kan godt smide 100 kr. men så burde jeg også 
smide 100 kr. der, og der og der og der’. Altså det vil være der uanset hvad. Fattigdom. Folk der bliver dræbt 
eller. Ja. 



!
!!

91!

2KB: Det kan jeg også godt følge, men jeg tænker bare, hvis svaret på det så bliver ’så vil jeg slet ikke støtte 
noget’, er det så (pause). Så er det da bedre, trods alt, at støtte nogle af de ting, som jeg så synes er det, der 
rammer mig mest. Altså jeg synes ikke, at det er sådan. Det er i hvert fald 100 % sikkert, at det ikke hjælper, 
hvis du slet ikke støtter. Altså. 
2KA: Ja. 
2KB: Der er i hvert fald større chance for, at det kommer frem, hvis du støtter. Du er helt sikker på, at det 
ikke kommer frem, når du siger, at ’det vil jeg ikke støtte’. 
2MA: Ja, jeg tror bare at. Jeg tror bare, at jeg. Det mere sådan noget med, at når jeg skal støtte nogle ting, så 
vil jeg gerne støtte det som står tæt på. Altså. Fordi den danske stat bidrager også med 5 mia. hvert år. Så 
indirekte så støtter jeg jo (pause) rundt omkring i verden.  
2KB: Mm. 
2MA: Så hvis jeg skal ud og bruge flere penge. Altså direkte støtte noget. Så er det noget jeg skal have tæt 
på. Og det kan være nogle på gaden eller et eller andet. Jeg kunne godt finde på at købe et hus forbi fx en 
gang, men jeg har sku aldrig penge på mig.  
2KB: Du kan godt betale med Swipp nu. 
2MA: Nå, okay. Det vidste jeg ikke.  
M: Men vil det så sige, at det egentlig er lige gyldigt, hvad der står i sådan en sms eller i en reklame, fordi 
det er ikke det. Du har besluttet dig for, hvad du vil støtte (til 2MA)? 
2MA: For mig er det, ja.  
M: Hvad tænker I andre om det? 
2MB: Det kan jeg godt følge op om. 
2KA: Ja, kan jeg også. 
2MB: Altså jeg har, som er mange ting, bygget mine egne tanker og ideer omkring hvordan tingene fungere 
og det skal der (pause) ret meget til at rykke på. Og det gør sådan en besked ikke. Og det gør det heller ikke, 
når jeg ser det i tv. Ellers kunne jeg godt slå til, men. Så det kan jeg fuldt støtte op om. 
2KB: Ja, jeg er nok også ret besluttet i, at jeg støtter ikke sådan. Men så alligevel, er det lige, når der så 
kommer et program op, så bliver jeg opmærksom på ’nårhja, det vil jeg egentlig gerne give til’. Altså hvor, 
hvis ikke der havde været det program eller et eller andet, så havde jeg nok ikke, af mig selv, gået ind på 
deres hjemmeside, og tænke ’gad vide, hvor jeg kan overføre nogle penge til’? Altså. Så det kan godt være, 
at jeg har bestemt mig for, på forhånd, hvem jeg vil støtte, men jeg får også kun støttet dem, når de så 
henvender sig til mig. Jeg tror faktisk, at der var en med noget brystkræft, hvor jeg kan huske, at jeg fik en 
sms, hvor der stod ’at du støttede sidste år, så hvis du vil igen i år’? Det tror jeg faktisk, at jeg. Men det er 
den eneste gang, at jeg har gjort det i en sms. At jeg tænkte ’ja, det vil jeg egentlig gerne igen i år’.  Men 
ellers er jeg ret besluttet. Men jeg tror også. Jeg kan huske, da jeg gik i folkeskole i børnehaveklassen. Så fik 
vi Nasar ind. Ja. Som var fra Bosnien og som var flygtet, fordi der var krig dernede. Og så fortalte han også, 
at han havde ikke fået sit legetøj med, fordi de havde måtte flygte sådan om natten. Og det gjorde vildt meget 
indtryk på os børn, at. Det var ligesom noget et barn kunne forstå. At man ikke får sit legetøj med. Og så 
samlede vi alle sammen legetøj ind. Så kan man med legetøj. Og så på en eller anden måde, når jeg så læser 
noget om flygtningelejre, så er det stadig noget i med, der tænker på Nasar. Men det er jo fordi, at man sådan 
er stødt på det personligt, ikke? Og nu var en af mine ekskærester også fra Bosnien, så jeg har hørt om den 
der måde, de børn fik gemt pengene nede i skoene, fordi at hvis de. Altså de blev jo overfaldet af alle mulige 
andre fra byen, der ikke havde penge, og så var det så et spørgsmål om at gemme der, der hvor der ikke ville 
blive søgt. Og om hans far, der prøvede at lade som om, at de skulle på ferie, ikke? Men det kan børn jo godt 
mærke, at det ikke er det.  
 
Men så på en eller anden måde, så bliver det lidt mere personligt, ikke? Altså. Men det er jo fordi, man har 
haft nogle oplevelser. Det har jo så været med til at danne mine ting, for hvad jeg gerne vil støtte. Og det kan 
man jo ikke. Man kan jo ikke give alle sådan en oplevelse. Med alle emner.   
2MA: Så var det også noget, der kom tæt på. Det er håndgribeligt for dig, ikke? 
2KB: Ja, og det er det der med, at det bliver personligt på en eller anden måde. 
2MA: Ja.  
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2KB: Og det er jo også derfor, at alle støtter kræft fx. Eller mod kræft. Fordi at alle har kendt en der havde 
kræft. 
2MA: Ja, men det er også en dansk virksomhed, og det går til forskning i Danmark. Til danske patienter. Det 
er det, man tænker også, ikke? 
2KB: Det kommer jeg ikke til at tænke. Jeg tror bare, at vi har alle sammen kendt nogen der har haft kræft. 
2KA: Ja. 
2KB: Og så om penge i princippet gik til et amerikansk hospital, der fandt en løsning på kræft, så er det fint 
for mig. Det er bare, at det rammer en. 
M: Nu taler I om det, at man ligesom har valgt at støtte på forhånd. Hvis nu folk har tilmeldt sig, at få de her 
sms’er fra FKN. Så de ved, at de får de her sms’er en gang i mellem. Hvad for én tror I, af de her fire sms’er, 
at folk. At de ville støtte mest til? Er det den her om personen eller er det den her om de 9 mio.? Og er det 
den, der er fra Nina, eller er det den, der er fra FKN? Når nu det er folk, som aktivt har tilmeldt sig at få dem 
fra FKN. 
2KB: Så tror jeg, at det er min (statistisk/upersonlig). 
2KA: Ja, det tror jeg også.  
M: Og hvad er det for en? 
2KB: Jamen, det er den der, hvor der ikke er noget navn. Ikke Nina og heller ikke nogen person, som man 
støtter. Det er helt fakta. 
2KA: Med mindre at man kender Nina fra alle sine breve og mails og sådan noget, måske. Altså. 
2KB: Jeg tænker også, at hvis du ligesom selv har valgt, at du gerne vil have de der sms’er, så har du kun 
brug for fakta. Så du har du ikke brug for at skulle gribes først af en historie, eller. 
2KA: Så skulle det ligesom være fordi, der var en som gik igen. 
2KB: Mm. 
2KA: Men det kan der næppe. Jeg ved ikke.  
M: Altså den nødlidende?  
2KA: Nej, nej. Altså, at man. Når man på en eller anden måde, så må man, så får man vel ikke sms’er, så får 
man den vel også i mail en gang om året, eller et brev med posten, eller et eller andet. Hvis nu der stod Nina 
i alle dem, og et billede. ’Nå, det er hende’. Så ville det give mening, men sådan en eller anden random, ’Nå, 
så stod der Nina i den. Næste gang står der Åse. Og i brevet stod der Preben’. Altså, så er det ligegyldigt, 
synes jeg. Så skulle det være fordi man kunne. 
2MA: Det er jo meget subjektivt det der, ikke? Det må man sige. Jeg tænker, hvis det er en eller anden 
teenager, der skal støtte, så skal de nok have fortællingen om familien, tror jeg. Fordi det der, at den store 
verden og sådan, det er lidt svært og uoverskueligt at forholde sig til, når man ikke er så gammel, ikke? 
2KA: Ja.  
2MA: Hvis man er lidt ældre, og man høre om ’wauw, der var mange mio. der’. Så er det måske der, man 
har brug for fakta. Jeg ved det ikke, men det er i hvert fald en slags brugerundersøgelse, man kunne lave. Det 
er i hvert fald meget subjektivt, hvad der rammer. 
2KA: Jamen, det er rigtigt 
M: Hvad tror du? Hvad for én tror du ville give flest penge (til 2MB)? 
2MB: Sådan en sms-besked?  
M: Ja. 
2MA: Én der trækker på forhånd.  
2MB: Én der hvad? 
2MA: Én der bare trækker pengene hver måned. 
2KB: Én hvor du skal gøre noget aktivt for, at pengene ikke bliver trukket. 
2KA: (griner) Ja. Kunne man ikke lave én, hvor man ikke behøvede, at bruge 100 kr.? Eller hvad? Ville det 
hjælpe noget for jer? 
2KB: Jeg ville nok have tendens, tror jeg, til hurtigere at hjælpe. Altså man tænker da over hvad beløbet 
bliver. 
2MB: Jeg synes godt nok, at det er svært, når det er sådan en sms. 
2KA: Hvis du tænker på, at det er nogle, der selv har valgt at få.  
2MA: Hvis nu hende Nina var meget sød (griner). 
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2MB: Men så krævede det også, at jeg vidste, hvem hun var. Så er hun jo ikke bare et navn.  
2KB: Jeg tror også… 
2MB: En man har en eller anden relation til. 
2KB: ..hvis man fik sådan en besked fra Nina efterfølgende, sådan, nu efter den der indsamlingsrunde, ’så 
fik vi gjort det og det. Tak for det. Hilsen Nina’. Ellers altså, så får man lidt mere forhold til den person og 
sådan vender tilbage til en. At det ikke nødvendigvis er fordi hun vil have penge, men at der også kommer en 
eller anden konklusion. Det var det, der kom. Så ved man sådan næste gang, at hun skriver, ’nå, men nu er 
den gal igen’(griner). Så har man et eller andet… 
2KA: Så er I venner. 
2KB: …lidt mere forhold end der kun bliver skrevet, fordi de mangler pengene. Og man føler ikke, at der er 
en der følger op. Hvis jeg fik den samme besked igen, fra Nina, så følte jeg nok at hun fulgte lidt op på en 
eller anden måde.  
M: Og så ville det være okay? 
2KB: Jamen så ville jeg synes at det er mere okay, at der stod navn på. På en eller anden facon. Altså, hvis 
jeg selv har tilmeldt mig tjenesten, ligefrem, så tror jeg bare, at hvis der skal et navn på, så skal det også være 
fordi, det er en, jeg ligesom føler er en person, som jeg har en korrespondance med. Ja.  
M: Ville du foretrække det eller foretrække, at det var fra organisationen? 
2KB: Jeg ville stadig helst have, at det var fra organisationen. 
M: Og tror du også folk ville have det, hvis de selv havde tilmeldt sig? 
2KB: Det ved jeg sku ikke. Jeg er ikke rigtig typen, der ville tilmelde mig. 
2MB: Hvis nu Nina var en, man havde mødt. 
2KB: Hvorfor skulle man møde hende. 
2MA: En facer. 
2MB: Hvis nu hun var en af dem man havde. Ja en facer. Hvis det var Nina. Så havde man en relation. 
2KA: Ja, det er rigtigt. Men nu fx, at jeg støtter kræftens bekæmpelse. Jeg får sådan nogle blade og mails og 
sådan noget. Jeg læser aldrig den der fra. Altså jeg læser sådan, hvad der står en gang i mellem, men er 
sådan, altså, jeg ville ikke kunne nævne navn. Jeg ville heller ikke vide, om det er den samme. 
2KB: Det ville jeg heller ikke.  
2KA: Altså. Det rager mig. Undskyld. 
2KB: Det irriterer mig faktisk, at man skal have alle de der blade, fordi de penge, altså jeg tænker… 
2KA: Nej, det er rigtigt. 
2KB: …der bliver brugt virkelig mange penge på at producere blade til dem, der så støtter, hvor jeg hellere 
ville have, at pengene gik til det, som jeg støttede. Men der er sikkert nogle, som er glade for deres blad. 
2KA: Det tror jeg. 
2MB: Det må være din (til 2KB) som virker bedst. Den faktabaserede. Lige som jeg sagde tidligere. Den 
egner sig bedst til den form for medie.  
2MA: Men det var for dig, ikke? Det var ikke for, hvad du tror, at flest folk vil falde for? 
2MB: Nå ja, men det er vel det samme. Er det ikke det? 
2MA: Ikke nødvendigvis.  
M: Du nævnte tidligere, at hvis man selv havde meldt sig til, så havde man bare behov for fakta. Kan du 
uddybe det lidt (til 2KB)? 
2KB: Jamen det er fordi, jeg tænker, at det må være fordi, man siger, at ’jeg vil gerne i gang med at hjælpe 
med at støtte nogle ting’, og så ved man godt, at der kommer en helt masse emner ind og at man nok ikke vil 
kunne støtte dem alle sammen. Så må det være fordi, man egentlig bare har brug for sådan ’kort og godt, 
hvad er situationen her’ og så kan jeg læse det og ret hurtigt sige ’er det en af dem, som jeg vil støtte´? Altså 
jeg tænker, hvis jeg havde tilmeldt mig sådan noget, så er det fordi, jeg siger, at jeg godt i løbet af et år, så 
reagerer på fem af de her ting eller sådan noget. Altså jeg tror ikke, at jeg ville tænke, at jeg ville støtte alt. 
Så ville det være det der med, at jeg valgte det som jeg gerne ville støtte, og der har jeg bare brug for fakta. 
Kort og godt. Sådan ’er det her noget jeg synes. Er det inden for de ting, som jeg har sat op, at jeg gerne vil 
støtte’? Så har jeg ikke brug for, at der er digtet en eller anden person. For der er jo en person i alle kriser. 
Det ville jeg ikke. For mig ville det bare være fyld.  
M: Så det handler om at afkode det hurtigt? 
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2KB: Ja. 
2MA: Wise words. 
2KA: Ja.  
M: Vi kan også godt slutte her. I er kommet ind på rigtig meget interessant. Er der noget som I gerne vil 
tilføje?  
2KA: Kun lige det der med, at man selv kunne vælge beløb. 
M: Ja. Tror du, at det skulle være lavere eller…? 
2KA: Ja.  
M: … At så ville flere donere? 
2KA: Ja, det tror jeg. Jeg synes 100 kr. Ja okay, det lyder sådan lidt nærrigt. Det er mere uoverskueligt end 
25 kr. 
2KB: Eller 50. 
2MA: Eller et valgfrit beløb. 
2KA: Ja. 
2KB: Du kan enten støtte med 25 kr. skriv dette, eller 50 kr. skriv dette. Altså, så kan man selv afgøre. 
2KA: Ja, eller send det ønskede beløb med Mobilepay.  
2MA: Men så er der bare flere ting, som man skal forholde sig til.  Så skal man forholde sig til ’et om man 
vil støtte og hvor meget man vil støtte’. Jeg tror, at de gør det sådan her for ligesom, at (pift) ’vil du støtte 
eller ej’? 
2KA: Ja, men jeg tror bare, at jeg vil synes, at jeg gider ikke give 100 kr.  
2MA: Men det er 100 kr. der bliver brugt, så de har nok lavet nogle undersøgelser, der siger at det de får 
mest ud af. 
2KA: Ja, men så får de ikke noget af mig. Men vil de ikke hellere have 25 kr. fra mig end 0 kr.?   
2MA: Der er også dem, der kører 100 kr. og ellers mere. 
2MB: Du har da aldrig set nogle med ’støt med en tyver’ (til 2KA)? Det står der da aldrig. 
2KB: Nej, men jeg kommer jo heller aldrig 100 kr. i en indsamlingsbøsse, vel. 
2KA: Nej, det er det, jeg mener. 
2KB: Der må jeg nok indrømme, der kommer jeg det i, jeg har af mønter.  
2KA: Kunne man ikke sige et eller andet med ’Mobilepay det ønskede beløb’? Eller et eller andet? Swipp? 
2MA: (griner) 
2MB: Kan man (pause) de der indsamlinger, der har været der, har det ikke været valgfrit der? Eller har det 
været minimum 50 eller? 
2KB: Der var, tit så er det, hvis du vil være med i den med bilen, så… 
2MB: Så er det et bestemt beløb? 
2KB: …ja, og hvis du ringer på den der telefon, så skal det også være, fordi du vil give mere end et eller 
andet.  
2MB: Men der er også nogen, der vil gøre det uden at vinde den der bil, ikke? 
2KA: Ja. Der var også, at man kunne sende et beløb til Mobilepay, men jeg kan ikke huske, om der var et 
beløb. Det kan godt være, at man siger minimum 50 kr. Eller sådan et eller andet. Men det virker heller ikke 
helt så meget som 100.  
2MB: Ja, det er sådan cirka halvdelen. 
2KB: Men jeg tror også, at det bliver lagt på ens telefonregning, ikke?  
2KA: Jo. 
2KB: Og så min telefonregning er jo kun 100 kr. om måneden. Så i det perspektiv, så bliver det jo (griner) 
dobbelt op på mobilregningen, ikke? 
2KA: Ja, det er rigtigt.  
2KB: Jeg tror ikke, jeg ville føle det på samme måde, hvis det var på en anden måde, jeg betalte det, tror jeg. 
At det bare gik fra mit kort. Så tror jeg ikke, at jeg ville synes, at det var ligeså meget. Det er jo åndsvagt, 
men det tror jeg ikke.  
2KA: (griner) 
2KB: Det er irriterende, når man kommer til den måned og tænker ’hvorfor er mobilregningen dobbelt så 
høj? Nårhja, det er fordi, jeg sendte den der sms for fjorten dage siden’.  
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2KA: Nårh, men jeg har jo Telmore, så der bliver bare fyldt op.  
2MA: Og så er det firmatelefonen, og så glemmer man det, ikke (griner)? 
2KB: Du må slet ikke deltage i sådan noget.  
2MA: Nej, det er rigtigt (griner). 
2KA: Men det kan da også være, at det er useriøst at Mobilepay til et eller andet? Fordi det er et, det er 
selvfølgelig et ligeså random nummer som at sende til 1212. På en eller måde, måske. Eller hvad? 
2KB: Ja. 
2MB: Ja, i princippet. 
2KA: Så blev jeg lige intervieweren her. Hvad siger I (griner)? 
2KB: (griner) Ja, det kan vel være det samme, om det er sms eller Mobilepay. Der står jo, vil du sende 100 
kr. til… 
2KA: FKN. 
2KB: FKN. 
2KA: Ja, det er rigtigt.  
2KB: Eller Nina (griner). 
2KA: (griner) Ja, det er rigtigt.  
M: Jeg har også lige et spørgsmål, som jeg har tænkt på… 
2KA: Nej, det er slut (griner) 
M: …Tror I, at det er Nina som har sendt jer sms’en?  
2KA: Nej. 
2MB: Nej. 
2MA: Nej.  
M: Eller har skrevet sms’en? 
2KA: Nej, det tror jeg ikke, at det er. Jeg tror, at det er deres computer. 
2KB: Der er da nok en, der hedder Nina, der. Men om det lige… 
2MA: Men nu sad jeg jo og tænkte, at hvis nu man har ringet ind første gang og doneret, også lige pludselig 
får man den her. Men den gang, at man ringede, så var der en som hed Nina, som så har oprettet dig i deres 
system. Også så kan computeren jo sagtens gå ind og proppe Nina på, for det var hende… 
2KA: Men ville det ikke være lidt mærkeligt, hvis Nina så holdt op med at arbejde der, og du havde fået 
beskeder fra Nina i tre år. Og hvis du så en dag ringede derind, og sådan ’ja, nu vil jeg gerne lige høre hvad 
mine penge er gået til. Jeg vil gerne snakke med Nina’. Eller hvis du bliver ringet op fra firmaet, og ’jeg 
forstår ikke, at det er en anden der ringer, for jeg plejer at snakke med Nina’.  
2KB: Men det er jo ligesom med din bankrådgiver, ikke?  
2KA: Ja, og ’Nina er stoppet. Det forstår jeg ikke. Jeg fik en e-mail eller en sms fra hende i sidste uge’... 
2KB: Men det ville da være mærkeligt.  
2KA: … Det ville være utroværdigt. 
2MB: Hvad fanden gør det? 
2KA: Nå, men hvis nu, at de en gang i mellem sender sms’er og en gang i mellem ringer. Og så var det 
Carsten, der ringede. ’Men hvorfor er det Carsten, der ringer. Jeg plejer at snakke med Nina. Nu har hun 
ringet til mig en gang om måneden de sidste tre år’. Sådan er det nemlig (griner) i FKN. Ej, jeg tror bare, at 
jeg ville synes, at det var mærkeligt. Det er min holdning. Jeg er ikke enig med dig (til 2MA). 
2MA: Nej, men jeg kan godt se, at jeg er lidt alene omkring navnet der.  
2MB: Ja, men så ville relationen også være anderledes. Hvis det var den, du havde snakket med til at starte 
med. 
2KB: Jeg tror ikke, det er Nina, der har skrevet den her. 
2MA: Nej, det er ikke Nina, men jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg synes bare, at det er fedt, at man prøver 
noget nyt i stedet for, at det hele tiden er en standard. 
2MB: Det er ligesom vi har en eller anden standardskabelon i banken, hvor man bare sætter navnet ind, og så 
står der alle de ting, man skal sende til kunden.  
2MA: Ja, ja. 
2KA: Ja. Nej, jeg hopper ikke på, at det er Nina.  
2KB: (til 2MB) Men så er det trods alt dig, som sender mailen. Det her. Der tror jeg bare er computeren. 
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2MB: Nårhja. Det er rigtigt.  
2MA: Jeg sidder og tænker på, at hvis jeg skulle få en sms, og jeg skulle støtte. Så havde jeg tænkt på, i et 
stykke tid, hvad der skulle til for at trigge mig. Jeg tror ærlig talt, at det skulle være (pause) hvis nu FKN, de 
skulle virkelig gøre et eller andet ekstraordinært anderledes. Og det behøver ikke være en historie dernede 
fra. De skulle bare fange mig med et eller andet. Og så… 
2KA: Giv os nogle penge, dit dumme svin (griner). 
2MA: …skulle jeg tænke, hold kæft hvor er det opfindsomt lavet af FKN at skrive det her. At gøre sådan 
her. Det tror jeg, at jeg ville støtte (griner). 
2KA: Nej, det ville jeg ikke. Jeg ville grine og jeg ville ’ej, har I hørt. Jeg fik en sms. Prøv at hør. Den er 
virkelig sjov’. Så kan det være, at det ville skabe noget omtale om det, men jeg ville ikke sende nogle penge 
alligevel.  
2MA: Men det er det der skulle til for, at jeg ville støtte. Det tror jeg. 
2KA: Ja for dig. Der er jeg nok bare sådan en hård negl (griner). 
2MA: Ikke så meget det, at der skal en fortælling til, eller kolde kyniske fakta eller sådan noget. Men hvis 
man ligesom bryder rammerne lidt. 
2KA: Men hvad skulle det være? 
2MA: Jamen, jeg ved ikke hvad. Men ja.  
2KA: Sådan en dansende sms? 
2MA: Nej, nej, nej. Der skulle stå et eller andet. Det ved jeg ikke. Der skulle stå et eller andet underligt. 
Noget nyt. Hvis der var et billede af Nina, så… 
2KB: Måske sådan hvor det var sådan et spil, hvor man så skulle spille noget, og hvis du vandt, så støttede 
du? 
2MA:…Det som jeg prøver at sige, det er bare, tænkt nu… 
2KB: Så kommer der sådan et rollespil frem og så betaler du 100 kr. 
2MA:… den optager stadig væk, så vi skal lige være lidt seriøse. 
2KB: Det er da en god ide. Jeg sidder her og kommer med en ide, som du ville tænde på. 
2MA: Ja, okay. Det skal i hvert fald være nyskabende. Man skal tænke ud af boksen.  I hvert fald for at få 
mig, ikke? 
2KA: Det er bare svært på en sms, ikke?  
2MA: Ja, men der findes mange klogere hoveder end os.  
2KA: Nej (griner) 
2MA: Nej (griner) 
2KA: Okay.  
(pause) 
M: Er der noget andet, som I gerne vil tilføje? 
(pause) 
2KA: Nej. Jeg har lagt mine guldkorn. 
2KB: Næ. 
2MA: Nej. 
2MB: Nej. 
M: Har I nogle spørgsmål? 
Alle: (ryster på hovedet) 
M: Så slukker jeg for optageren. 
 
(Debrief) 
 
 
 
 
 
 
 


