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Executive Summary. 

 

SIND is a NGO with a broad and deep focus in the market for psychiatric illnesses in Denmark. The value 

proposition is high quality in education, support and negotiation power inherent in the focus point of the 

organization. The differentiation parameters are a high level of customer service and low social risk at a 

lower price than their competitors. 

SIND is experiencing stagnation in their market share. In the future this could potentially damage the vision 

and mission of the organization – namely to break down taboos for people with psychiatric illnesses and 

create relational societies for end users on the market. To prevent this stagnation from happening, SIND 

needs to widen its focus on new markets – also to obtain critical mass of business. The extensive market 

research came to the conclusion that the two target groups, mainly male Millennials age 20-39 and females 

between the age of 40 and 59 are of particular interest in a growth scenario. The lifestyles of the target 

groups are mainly traditional and with a societal and social concern. 

The NGO-market with regards to psychiatric illnesses is growing and in general characterized by a high level 

of competition. SIND is a market challenger and the strategy as a market challenger is to flank- and bypass 

attack the market – thereby serving and exploring new market segments and the charity submarket. 

As this approach is unexplored in the market, there are some “first mover” advantages for SIND. It is 

generally recommended to use the credibility of SINDs opinion leaders: Former head of state Poul Nyrup 

Rasmussen, vocalist Mathilde Falch and Chairman Knud Kristensen. Together with a re-design of website 

this move will facilitate the desired market expansion of SIND. 

The primary goal of the analysis focused on providing a new value proposition based on extensive market 

research. The new value proposition is a mix of the existing value proposition and a completely new one. 

SIND should still focus on high quality and a deep and broad focus. But to stay ahead of competition SIND 

should “overinvest” in remote meeting- and course technology to improve competitive edge in the future. 

In addition SIND should enter “blue ocean”-markets by focusing on ”Emotional/ Self-Expressive Benefits” 

together with ”Corporate Social Programmes”. SINDs branding is currently improving quality of life and 

existence, which leverages the “build” strategy for SIND.  
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1. Indledning. 
 

SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed (fremover benævnt SIND) blev grundlagt i 1960, og har siden 

varetaget de psykisk sårbares og deres pårørendes interesser i Danmark.  SIND leverer politisk indflydelse 

via pressen, og deltager desuden i høringer på politisk plan. Foreningen består af henved 500 frivillige på 

landsplan. SIND har primo 2020 ca. 7400 medlemmer i Danmark. Sekretariatet (10 medarbejdere) 

servicerer alle landets 50 lokalforeninger, og står for kommunikation og uddannelse af frivillige, samt 

medlemsservice og økonomistyring. Det primære fokus er på medlemstallet, da dette tal har en direkte 

indflydelse på omsætningen (kontingent- og udlodningsmidler), og har desuden indirekte indflydelse på 

fundraising indsatsen i organisationen.  

SINDs formål er at skabe forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelser og deres pårørende. 

SIND arbejder for trivsel, forebyggelse og rehabilitering1. SIND udbyder: 

 

 Den landsdækkende telefonrådgivning. 

 Diverse projekter (eksempelvis Peer–to–peer - projektet). 

 Benzodiazepin-rådgivningen. 

 Skizofreniforeningen. 

 Foreningen Børn med Angst. 

 Bisiddere. 

 Diverse rådgivninger. 

 Væresteder og klubber. 

 SIND-nettet (besøgsvenner). 

 SIND-skolerne. 

 Projekter, lokalt og på landsplan (eksempelvis + 35 – klubben). 

 SIND Ungdom. 

Figur 1. 

2. Problemidentifikation og emneområde. 

 

                                                           
1
 SIND Årsrapport 2018, www.sind.dk 
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Emneområdet kan defineres som ”psykisk sundhed i Danmark”. SIND, der er en NGO, befinder sig på dette 

marked. Sammen med en række andre sygdomsbekæmpende/ handicaporganisationer på denne del af 

markedet, udbydes en række produkter til slutbrugeren. Dette omfatter kurser for frivillige og 

virksomheder, støtte til psykisk sårbare og deres pårørende, medlemsblade og kommunikation via sociale 

medier som Facebook, Twitter, Snapchat og Instagram. En væsentlig faktor er dannelse af ”Communities” 

på landsplan. Dette kan være netværksgrupper for unge og ældre, udflugter og foredrag. 

SIND konkurrerer dagligt snævert med sygdomsbekæmpende/ handicaporganisationer indenfor psykisk 

sundhed mht. medietid og via kampen om medlemmer. 

Markedet er dog væsentlig bredere end dette udbud af produkter. Det omfatter også substituerende 

produkter, der kan opfylde de samme behov hos kunderne (behovskonkurrence2). Substituerende 

produkter kan eksempelvis udbydes af private virksomheder på basis af deres Corporate Social 

Responsibility (CSR) – budget (mere om dette i kapitel 14.15). Private virksomheder kan herved løse sociale 

problemer, og derved indirekte substituere SIND. 

Konkurrent-situationen ift. SINDs omverden skal ligeledes ses i et bredt perspektiv. SIND kæmper om 

forbrugernes private medlemsbudget med andre sygdomsbekæmpende/ handicaporganisationer udenfor 

psykiatrien som Kræftens Bekæmpelse og Hjernesagen (budgetkonkurrence3). En nærmere gennemgang af 

den nødvendige afgrænsning af markedet med udgangspunkt i ”Consumers Criteria” er i kapitel 12.  

SINDs medlemstal er stagnerende, og baggrunden skal ses på basis af ovenstående situation. Men andre 

faktorer gør sig også gældende. Medlemsskaren i SIND er aldrende, hvilket gør rekruttering af det unge 

segment særdeles vigtig. I analysen i det praktiske seminar4 blev det afdækket, at afsætning og 

markedsføring til ”Millennials” (født 1981-1996 - 22-37 år) afviger fra andre segmenter. ”Millennials” 

efterspørger meningsfyldte formål, mere autenticitet, og effektiv digitalt indhold hos sociale medier. 

Baseret på størrelse (i 2020 vil ca. 50 % af den globale arbejdsstyrke bestå af ”Millennials”), attituder, 

værdier, motivation og medieforbrug, som er væsentlig anderledes end andre generationer, kan man tale 

om, at ”Millennials” udgør et potentielt vigtigt segment for SIND i fremtiden.  

                                                           
2
 ”Markedsføringsplanlægning og- ledelse”, Ingebrigtsen og Ottesen, s. 25. 

3
  ”Markedsføringsplanlægning og- ledelse”, Ingebrigtsen og Ottesen, s. 25. 

4
 ”Praktisk Seminar 2020 - Analyse af NGO-markedet i Danmark”, Praktisk seminar på HD MM 7. semester 2019-2020 
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I faget ”Anvendt markedsanalyse” på HD MM 5. semester 2018-2019 blev analysen ”Vejen til vækst for 

SIND” tilvejebragt. Analysen indeholdt bl.a. en række spændende delkonklusioner. Eksempelvis er 

hovedparten af SINDs følgere på Facebook kvinder i alderen 25-54 år.  

Dette indebærer en række spændende perspektiver. Et aspekt af dette er, at mænd i ”Millennial”-

segmentet udgør et potentielt vigtigt segment for SIND i fremtiden.  

Stagnation i SIND gør det nødvendigt, at finde nye afsætningsmuligheder og – kanaler. Dette kan være øget 

online-salg, fusioner med andre organisationer med fokus på at øge medlemstallet (og dermed øget 

indflydelse, omsætning og fundraising) eller ”Cause-related Marketing”. I kategorien 

”Sygdomsbekæmpende/ handicaporganisationer” er omsætningen stigende. I 2014 – 2018 er omsætningen 

steget med 8 % svarende til 150 mio.kr.5.  

Stigende global fokus på værdier som FN’s 17 verdensmål og sundhed vil være afgørende 

konkurrenceparametre i fremtiden. SINDs udfordring er at kunne profitere af denne udvikling - eller risikere 

miste deres position på markedet. 

3. Afgrænsning af problemfeltet. 

 

Der er gode muligheder for brandet ”SIND” i Danmark. SIND har en ”Brand Awareness” på ca. 90 % i 

befolkningen. SIND er nr. 16 på listen over de mest magtfulde NGO’er i Danmark – den eneste psykiatri-

organisation overhovedet i top 206. Kun en promilledel tegner et medlemskab i foreningen. Dette 

indeholder en række muligheder for foreningen – bl.a. kræver det en øget markedsinvolvering i et 

vækstmarked, som SINDs marked kan karakteriseres som.  Kundeloyalitet og Word Of Mouth (fremover 

benævnt WOM) vurderes her som værende ”Key Success Factors (KSF)”. Disse KSF’s blev operationaliseret i 

”Vejen til vækst for SIND”. 

Marketingmikset danner en god ramme om emneområdet. De 4 P’er (Product, Price, Place og Promotion) 

kan suppleres med ”People” (rette værdier, kompetencer, HR mv.), ”Process” (service, tilgængelighed mv.) 

og endelig ”Physical evidence” (Point of Purchase, kvalitet, udstyr mv.). Disse handlingsparametre er vigtige 

for en servicevirksomhed som SIND. 

                                                           
5
 ”Praktisk Seminar 2020 - Analyse af NGO-markedet i Danmark”, Praktisk seminar på HD MM 7. semester 2019-2020 

6
 https://www.altinget.dk/artikel/ny-analyse-kraeftens-bekaempelse-er-danmarks-mest-magtfulde-ngo 

https://www.altinget.dk/artikel/ny-analyse-kraeftens-bekaempelse-er-danmarks-mest-magtfulde-ngo
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4. Problemformulering. 

 

Markedsføring af en NGO’er som SIND er uudforsket område, og en indsats på dette område vil have 

betydning for SINDs situation på kort- og mellemlang sigt (1-5 år). Overordnet er emnet derfor interessant. 

Problemfeltet kan indsnævres til følgende problemformulering: 

En strategisk markedsføringsplan med det formål at øge kundebasen med 20 % indenfor de næste 2 år.  

Dette kræver en ekspansiv strategi for foreningen. Potentialet i markedet er til stede, men omkostningerne 

ved at erobre nye kunder vil blive vurderet ift. profitabilitet.  Problemformuleringen vil blive udbygget med 

undersøgelsesspørgsmål (USP) inspireret af Aaker/ Mclouglin7, der behandler interne- såvel som eksterne 

forhold for SIND. Formålet er, at afdække markedsmulighederne for SIND i Danmark med henblik på at 

udarbejde en markedsstrategi for SINDs eventuelle ekspansion på markedet.  

Undersøgelsesspørgsmål (USP): 

 Er værdiforslagets design klart og tydeligt for SINDs nuværende produktportefølje? 

 Hvorledes er konkurrencesituationen? 

 Hvilke markeds-faktorer er vigtige for SIND? 

 Hvilke makro- og meso-faktorer gør sig gældende for SIND? 

 Hvorledes kan ekspansionen understøttes af en markedsføringsstrategi? 

 Hvilke afsætningskanaler vil være optimale for SIND? 

 Er markedets potentiale tilstrækkelig attraktivt for en ekspansionsstrategi? 

5. Betragtningsniveau. 

 

Tilgangen er en udefra-ind indgangsvinkel. Men denne tilgang er ikke helt fyldestgørende. En 

ressourcebaseret indgangsvinkel – indefra-ud - vil blive benyttet til identificere ressourcer og kompetencer. 

                                                           
7
 ”Strategic Market Management”, Aaker og McLoughlin 
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Opgaven befinder sig på et strategisk niveau. Men handlingsparametrene vil stadig være konkrete og 

målbare. Marketingplanen er baseret på en konsulenttilgang, og baseres på en række operationelle 

anbefalinger.  

6. Teoretisk analytisk tilgang. 

 

Den videnskabsteoretiske tilgang er baseret på ”Analyse-syntese” metoden, hvor fuld viden om markedet 

og antagelsen om det rationelle menneske er forudsætninger for analysen8. Det må antages, at dette ikke 

er realistisk. Dette kan føre til fejlslutninger i krisetider, hvor vilkårene på markedet ændrer sig.  SIND 

befinder sig i non-profit sektoren, hvor mikro- og makro problemstillinger afviger fra profit-sektoren9. 

Denne klassifikation har indflydelse på problemidentifikationen og problemløsningen.  

Man taler om konvergent- og divergent tænkning. Denne opgave vil søge at ”åbne op” for 

problemidentifikationen med divergent tænkning (vha. mind-maps, brainstorming m.m.) for herefter ”lukke 

ned” for problemløsningen (problemafgrænse) med konvergent tænkning vha. empiri. Formålet er, at 

ændre SINDs ”tilstand” vha. tilvejebringelse af en løsning på en positivistisk problemstilling. Salget/ 

indtjeningen er egentlig tilfredsstillende, men der ligger en uudnyttet mulighed i nærliggende 

vækstmarkeder. Og derved løse et problem på virksomhedsniveau (en forøgelse af markedsandel) vha. 

handlingsparametre overfor en dynamisk omverden. Målet om en stigning i kundebasen på 20 % kan vise 

sig usandsynlig på basis af en analyse, og syntesen må derfor ændres til et mere opnåeligt mål i en iterativ 

proces. 

En del af opgaven vil basere sig på sekundære kilder. Gennem fortolkninger af disse kilder vil opgaven 

indledningsvis være eksplorativ og dernæst beskrivende. Kun i tilfælde af at det er muligt at tilvejebringe 

primære data og en kausal sammenhæng kan efterprøves, vil det være muligt at anvende en forklarende 

undersøgelsesmetode (hvorfor?). 

                                                           
8
 ”Markedsføringsplanlægning og- ledelse”, Ingebrigtsen og Ottesen, s. 21. 

9
 ”Markedsføringsplanlægning og- ledelse”, Ingebrigtsen og Ottesen, s. 29. 
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7. Dataindsamlingsmetode. 

 

Dataindsamlings-metoden i denne opgave er valgt baseret på problemstillingen, opgavens formål og 

mængden af tid og ressourcer til rådighed.  Makro, markeds- og branchedata samt SINDs økonomi er 

baseret på sekundære datakilder og relevante artikler.  For at kunne fortolke SINDs omverden er der 

foretaget flere dybdeinterviews og udarbejdet et spørgeskema. Dybdeinterviews blev foretaget telefonisk. 

En planlagt fokusgruppe blev aflyst pga. faktorer i samfundet. Spørgeskemaet blev afholdt elektronisk, da 

respondenterne skulle besvare spørgeskemaet elektronisk via et link på internettet. Den kvalitative analyse 

er således baseret på sekundære kilder og dybdeinterviews. Derved blev en markedsmodel opstillet og 

revurderet, og derefter testet kvantitativt vha. spørgeskemaet. 

Skaleringen i spørgeskemaet er valgt, så analysen af undersøgelsesobjekterne kunne behandles statistisk. 

Eksempelvis blev respondenternes alder målt ved en ratio-skala. Denne skala blev valgt, da 

respondenternes alder skulle benyttes som ”dummy variabel” i en diskriminantanalyse. Alder kunne 

ligeledes nemt ”omkodes” til en kategorisk skala vha. statistikprogrammet SPSS til brug i krydstabeller. 

Ligeledes er der benyttet en fempunkts Likert-skala i spørgeskemaet, der er valgt pga. muligheden for at 

klassificere svarmulighederne. Denne skala går fra yderst til inderst, og neutralitet i midten. Desuden er 

”ved ikke”- muligheden tilføjet for, at forhindre forvrængning af det korrekte svarmateriale.  

8. Sekundære kilder. 

 

Grundlaget for analyserne og beskrivelserne er primært sekundære datakilder. Der er udelukkende anvendt 

anerkendte net-baserede kilder fra organisationer som Altinget og Marketline. Desuden er opgaverne fra 

fagene ”Praktisk seminar 2020” og ”Anvendt markedsanalyse 2018-2019” på HD Marketing Management 

anvendt som grundlag for analyserne. Specielt er opgaven ”Vejen til vækst for SIND” fra ”Anvendt 

markedsanalyse 2018-2019” blevet benyttet, da opgaven indeholdt signifikante konklusioner, som direkte 

kunne anvendes i denne opgave. Derudover er det obligatoriske pensum fra HD Marketing Management 

anvendt kritisk. 

9. Primære kilder. 
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Der er først og fremmest anvendt eksplorative dybdeinterviews. Knud Kristensen, Formand i SIND, blev 

interviewet for, at opnå indsigt i SINDs nuværende situation. Knud Kristensens indsigt i SIND er vurderet til 

at være omfattende. Således er der ikke blev foretaget yderligere brancheinterviews. Dernæst blev der 

afholdt 5 dybdeinterviews. Det overordnede formål var at validere markedsmodellen. Denne model blev 

derefter revurderet, og testet kvantitativt vha. spørgeskema undersøgelsen. Denne undersøgelse blev 

indledningsvis valideret, og dette resulterede i en svarprocent på 77 %. Undersøgelsen blev offentliggjort 

på SINDs Facebook-side. Siden blev den delt i forskellige FB-grupper samt af individuelt af ledende personer 

i SIND. Valg af medie skal ses i lyset af, at Facebook er en slags ”foreningsrum” i SIND. Derved blev 

undersøgelsen eksponeret så bredt og så dybt som tid og ressourcer muliggjorde. I alt 70 respondenter 

svarede på undersøgelsen. 

10.  Validitet og reliabilitet. 

 

Ved at bruge flere forskellige kilder og metoder som grundlag for analysen, er denne opgave kendetegnet 

ved en høj grad af validitet og reliabilitet. Analysen kan stadig bære præg af fejl- eller overfortolkninger. 

Eksempelvis kan forvirrende og uklare formuleringer i interviews være en kilde til målefejl i statistiske 

analyser. For at imødekomme denne fejlkilde, er spørgsmålene anvendt både i dybdeinterviews og 

spørgeskema undersøgelsen så vidt muligt formuleret så enkelt og letforståeligt som muligt. En anden 

fejlkilde er, at man ikke kan kontrollere hvorvidt respondenten afkrydser sine rigtige meninger. Der er 

forsøgt at afhjælpe dette ved, at anvende så holdningsneutrale spørgsmål som muligt. Reliabilitet er en 

forudsætning for validitet. Valide målinger er umulige, hvis formuleringen er præget af tilfældigheder. 

Derudover skal spørgeskemaet afbilde opgavens problemstillinger. Relevans er vigtig i denne forbindelse. 

Pga. knappe ressourcer og tid er ikke alle spørgsmålene anvendt i den statistiske analyse, hvilket påvirker 

validiteten negativt. 

11.  Opgavens disposition. 

 

Opgaven indledes med en definition på markedet baseret på ”consumers criteria”. Markedet vil skulle 

defineres mht. substituerende og komplementære produkter. Herved kan man identificere konkurrenter og 

potentielle kunder. SINDs aktiviteter vil blive analyseret og defineret vha. Abells matrix. Som før nævnt er 

opgavens interne og eksterne analyse baseret på og inspireret af Aaker/ Mclouglin’s ”Strategic Market 
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Management”. Derved kan man identificere styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT). En mere 

handlingsorienteret indgangsvinkel vil blive benyttet fremefter vha. en TOWS-analyse. Denne analyse vil 

blive vurderet objektivt med henblik på at angive mål for markedsanalysen senere i opgaven. 

Den interne analyse (mikro-niveau) vil bl.a. indeholde en vurdering af SINDs rentabilitet. Den eksterne 

analyse (makro- og meso-niveau) vil blive baseret på en PESTLE-analyse samt en Porters Five Forces – 

analyse. Den sidste del af opgaven er tilvejebringelse af en konkret strategi. Denne del af analysen vil 

indeholde et nyt værdiforslag, en SMUK-analyse af den valgte målgruppe, profitabilitet, marketingmix (7 

p’er), handlingsplan afsluttende med en konklusion og perspektivering. 

12.  Markedet og produktet samt definition – baseret på ”Consumers 

Criteria”. 

 

Det er nødvendigt at definere markedet for at kunne drive en NGO med en profil som SIND. SIND skal 

beskrive deres marked med henblik på ”Consumers Criteria”, og på dette grundlag definere substituerende 

og komplementære produkter. Markedet er en dynamisk størrelse, der hele tiden udvikler sig 

behovsmæssigt ift. de produkter, som bliver udbudt- og de segmenter som bliver markedsført til. SINDs 

produkter:  

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning – figur 2 

SIND henvender sig til BTC-markedet til slutbrugere, som befinder sig i forskellige segmenter på 

massemarkedet. Disse slutbrugere kan være brugere af psykiatrien, pårørende til brugere af psykiatrien 

eller personer som støtter en god sag. Derudover kan slutbrugerne være indenfor alle aldersgrupper og 

have begge køn. Desuden henvender SIND sig til BTB-markedet, hvor medlemskab sælges til interessenter 

på markedet for psykisk sundhed.  

Nedenstående ”EFU”-model opridser egenskaber, fordele og udbytte for slutbrugerne på dette marked.  

 Bredt og dybt sortiment til en relativ lav pris. 

 En høj grad af innovation – og brandet er generelt under 

udvikling. 

 Løbende høj kundeservice – både før og efter salget. 

 Social anerkendelse gennem brand. 

 1 medlemskab pr. år – fornys ved årsskiftet. 
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Egenskaber: 

Interessevaretagelse 

Stor/ Høj indflydelse/ magt 

At udleve sine personlige meninger 

Fordele: 

Gennemslagskraft 

Social anerkendelse 

 

Udbytte: 

Bedre forhold for sine pårørende/ mere 

overskud i hverdagen/ højere livskvalitet  

Eksistensberettigelse 

 

Kilde: Egen tilvirkning – figur 3 

Som supplement til denne model findes negative og positive købsmotiver. Et negativt købsmotiv er drevet 

af nødvendighed og positive er drevet mere af lyst og fornøjelse10. Man taler også om informative 

(negative) og transformationelle (positive) motiver11. Vedrørende informative købsmotiver er der tale om 

en kunde, der vil søge information for at reducere eller eliminere et problem. Transformationelle (eller 

forandrende) motiver kan beskrives ved, at kunden køber et produkt, der i skal føre kunderne til en ny 

tilstand af tilfredshed (følelsesmæssigt, intellektuelt eller socialt). BTC-markedet er drevet af både positive 

og negative købsmotiver. Man kan sige, at slutbrugeren er i konflikt med positive eller negative motiver – 

dvs. de negative faktorer ved at indgå i en relation med SIND er ligeså betydende som positive. 

Slutbrugeren ved, at det er nødvendigt onde, at blive medlem af SIND (koster penge, en hel del research er 

nødvendigt). Det er desuden en ”need to have/ to do” problemstilling for at få gennemslagskraft. Og 

derved skabe bedre forhold for sig selv eller sine pårørende. Samtidig er det ”nice to have” et medlemskab, 

da belønningen er opfyldelsen af et socialt behov (at blive accepteret).  

Købet af et medlemskab skal i mindre grad tilfredsstille biologiske/ funktionelle behov i Maslows 

behovspyramide12. Maslows pyramide er billede af det moderne menneske, der ændres i takt med motiver 

og behov skifter (eksempelvis livsstil). Snarere tilfredsstilles psykologiske/ emotionelle behov, og pyramiden 

skal således ”vendes om” ift. teorien om den ”mættede forbruger”13. Forbruget på det danske marked for 

psykisk sundhed er i realiteten præget af egoistiske behov, da det gælder om at interessevaretage sig selv 

eller sine pårørende. 

Denne analyse leder over i slutbrugeren som beslutningstager. Slutbrugeren vil veksle mellem rationelle 

(think) og emotionelle (feel) overvejelser. En pårørende til en bruger af psykiatrien vil rationelt overveje 

                                                           
10

 ”Reklamekampagnen – Analyse, Planlægning og Evaluering”, s. 25, Ole E. Andersen, 2014 

11
 ”Forstå forbrugerne – og bliv en bedre markedsfører”, s. 70, Ole E. Andersen, 2011 

12
  ”Forstå forbrugerne – og bliv en bedre markedsfører”, s. 67, Ole E. Andersen, 2011 

13
 ”Forstå forbrugerne – og bliv en bedre markedsfører”, s. 67, Ole E. Andersen, 2011 
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hvilken psykiatrisk organisation, der kan afhjælpe frustration over manglende eller dårlig behandling af ens 

familiemedlem. Denne proces kan eksempelvis influeres af medieeksponering af relevante 

referencegrupper/ opinionsledere. Slutbrugeren vil også have emotionelle overvejelser, da det netop er ens 

familiemedlem det handler om. Den pårørende vil have en relativt høj involvering. SINDs produkt kan 

således i FCB-modellen14 betegnes som enten ”Big Tools” (think-feel-do) eller ”Big Toys” (feel-think-do). 

Denne model kan udbygges med AIDA-modellen15. Men købsprocessen i ovennævnte situation følger 

nærmere en IDAA-struktur, hvor vægten er på den affektive fase (Interest, Desire). Hvis købsmotivet er at 

støtte en god sag, vil modellen ændre sig tilbage til den originale struktur - AIDA. Denne viden kan bl.a. 

bruges i promotion-mix.  

Samtidig er der tale om sociale købsmotiver – såsom Bandwagon-motivet. WOM er særdeles vigtig i denne 

sammenhæng, og derudover anses valget af brandet SIND at være påvirket af referencegruppe / 

opinionsledere. Denne gruppe/ personer er således ”influentor” i en ”Customer Decision Journey”16. Her er 

det interessant, at køberen og brugeren reelt set kan være 2 forskellige personer (jvf. ”den pårørende”). 

Brugeren af et medlemskab kan således ende med at være familiemedlemmet. Også denne viden kan 

benyttes i valg af promotion-mix.  

SIND sælger i høj grad gennemslagskraft og social anerkendelse. Kundens oplevede risiko er social-

psykologisk (”Mon min pårørende bliver glad for medlemskabet? – og fortryder jeg senere valget af 

SIND?”). Denne risiko skal reduceres ved opfattelsen af brandet SIND. 

En metodisk tilgang til processen med at formindske risikoen kunne være mål – middel kæder (MEC 

modellen), der analyserer produkter ved kendetegn – konkrete og subjektive; funktionelle konsekvenser – 

umiddelbare fysiske; psykologiske konsekvenser – fysiologiske og sociale fordele og risici; værdier – 

overordnede personlige mål. Tankegangen er at forbrugerens viden og kendetegn er et middel til et mål – 

eksempelvis til at understøtte værdier. Figur 4 nedenfor viser en tænkt MEC-model fra et interview med en 

kunde om medlemskab af SIND: 

            

 

                                                           
14

 ”Forstå forbrugerne – og bliv en bedre markedsfører”, s. 115, Ole E. Andersen, 2011 

15
 ”Forstå forbrugerne – og bliv en bedre markedsfører”, s. 112, Ole E. Andersen, 2011 

16
 ”International Markedsføring”, 6. udgave, Trojka, s. 261 
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Kilde: Egen tilvirkning – figur 4 

 

Hertil kommer, at markedskommunikationen skal rette sig mod slutbrugeren med sociale og 

følelsesmæssige argumenter, der fokuserer på overskud/ anerkendelse som et bedre menneske.  

Substituerende produkter kan dermed være støtte til hvilken som helst god sag – men også at vise 

overskud til medlemskab af f.eks. et politisk parti (budget-konkurrence). Som før nævnt befinder SIND sig i 

behovskonkurrence-situation, hvor CSR-budgetter hos private virksomheder kan substituere SIND. Men 

gennem samarbejde mellem SIND og en privat virksomhed på basis af et CSR-budget kan dette ligeledes 

vise sig at komplementere SINDs produkter. Og derved være en mulighed for SIND. Komplementære 

produkter som private indsamlinger til NGO’er kunne ligeledes være konkurrenter. 

Det er vigtigt, at etablere, vedligeholde og styrke relationer i nye netværk. Her tænkes specielt på sociale 

medier, og dette kan kategoriseres som ”social instrumentalitet”17. Desuden skal SIND selv bidrage til, at 

slutbrugeren involverer sig i brandet ”SIND”. Dette kan gøres vha. kontekstuelle reklamer, der skal øge 

slutbrugerens hjulpne og uhjulpne hukommelse. 

Konkluderende giver ovenstående et godt grundlag for SINDs positionering i markedet for psykisk sundhed 

set fra kundens perspektiv.  

13.  Intern analyse. 

 

En intern analyse af en organisation afhænger af aspekter som organisationens størrelse, vision og mission 

og konkurrencesituation. Analysen kan ofte vurderes på baggrund af den finansielle ”performance”, 

medarbejder ressourcer, kundetilfredshed/ brand loyalitet, opfattet kvalitet, brand associationer, relative 

omkostninger, værdikæde og nye produkter18. Denne interne analyse skal lede til en vurdering af styrker og 

                                                           
17

 ”Forstå forbrugerne – og bliv en bedre markedsfører”, s. 72, Ole E. Andersen, 2011 

18
 ”Strategic Market Management”, Aaker og McLoughlin, s. 99. 

Kendetegn:  

Taler sine 

kunders sag 

God 

medlemsservice 

Billigt 

God rådgivning 

Funktionelle 

konsekvenser: 

Adgang til 

medlemsaktiviteter 

Stemmeret 

 

Psykosociale 

konsekvenser: 

Godt at støtte et 

godt formål 

Bedre 

samvittighed 

”Andre” gør 

tingene for dig 

Dine pårørende 

bliver glade 

Værdier: 

Et bedre 

menneske 

Viser 

overskud 

Større 

anerkendel

se 
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svagheder. Dette skal gerne lede til svar på det grundlæggende spørgsmål: Skal den eksisterende strategi 

styrkes, udvides, ændres eller udskiftes19? (product investment decision). 

13.1. Beskrivelse af SIND. 

 

SIND befinder sig på non-profit markedet. Hverdagen i SIND bærer præg af, at der ikke fokuseres på størst 

mulig profit. Snarere fokuseres på at levere størst mulig kvalitet i hverdagen for psykisk sårbare og deres 

pårørende. Og derved leve op til værdigrundlaget. SIND er i høj grad drevet af frivillige, som der er ca. 500 

af på landsplan. Motivationen bag organisationen er stoltheden ved en høj faglig standard.  

Den fysiske værditilvækst foregår dels gennem fusioner dels organisk vækst. Eksempelvis blev 

Skizofreniforeningen en del af SIND, der overtog denne organisations medlemsbase. SIND vurderes til at 

være et ”Branded House” med en portefølje af subbrands med den samme identitet – men med ”Master 

brand” som driver. Synergien mellem brands er betydelig, da alle opererer indenfor samme marked – 

psykisk sundhed i Danmark. Den organiske vækst i medlemskaber sker primært på baggrund af kampagner 

– eksempelvis ½ pris i det sidste kvartal.  Målsætningen er dog – som tidligere nævnt – at vokse organisk 

(eksklusive kampagner) med en stigning af medlemskaber på 20 % i perioden 2020 - 2022. Dette skal ske på 

baggrund af udvikling af et nyt værdiforslag for SIND baseret på markeds research. Formålet er at skabe en 

”Sustainable Competitive Advantage” (SCA). Brandet SIND skal selvstændigt afhjælpe den opfattede risiko 

ved at tegne et medlemskab. Brandet skal signalere de rette værdier, og derved bl.a. øge loyaliteten. 

Derudover skal brandet kvalitetsstemple SINDs arbejde. WOM skal derved selvstændigt øges. Slutbrugerens 

opfattelse af SINDs brand skal være en ”vedvarende værdi i kundens sind”. Formålet med dette arbejde er 

at ”hjælpe” kunden med eksempelvis at mindske søgetiden. Det overordnede mål – at øge markedsandel - 

forstærket af brandets bidrag - til en øget markedsværdi. 

13.2. Brandidentitet, værdier, værdiforslag og mål. 

 

SIND som organisation repræsenterer brandets identitet. Brandets identitet er et løfte til slutbrugeren fra 

SINDs organisation20.  Gennem klarhed, relevans, særpræg og konsistens i markedskommunikationen til et 

unikt sæt af associationer, som repræsenterer hvad brandet står for (Værdiforslag). 

                                                           
19

 ”Strategic Market Management”, Aaker og McLoughlin, s. 99. 

20
 Aaker, slides fra undervisning, Strategic Brand Management 2019 
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Visionen for SIND er, at levere kvalitetsprodukter (støtte, undervisning og gennemslagskraft) til markedet 

for psykisk sundhed i Danmark gennem kontinuerlig innovation. Dette besvarer grundlæggende 

spørgsmålene ”where to compete” og ”how to compete”21.  

SINDs værdigrundlag er simpelt sagt, at ”man ikke er en psykisk sygdom”. Man lever med en diagnose. 

Gennem en holistisk tilgang til tilværelsen, arbejder man henimod en ”normal” hverdag. Dette stiller store 

krav til organisationen i SIND. Man kan sige, at idealisme præger organisationen i hverdagen. Konkurrence 

og ”støj” i budskabet er dog væsentlige modspillere i hverdagen. Substituerende produkter og andre 

spillere på markedet udgør en trussel. Samtidig oplever SIND, at man bliver associeret med en for positiv 

holdning til psykofarmaka og at ”medicin er nødvendigt”. Realiteten er, at organisationen støtter en 

tresporet vej gennem en psykisk sårbars rejse gennem livet. Lige dele social indsats, psykosocial indsats og 

terapi og – hvis det er nødvendigt – medicin, skal hjælpe et menneske, som stifter bekendtskab med 

psykisk sygdom. Organisationen er således kerneværdien af brandet (brandets DNA) - baseret på Aakers 

brandidentitetsmodel, som siger, at ”sammenhængen kan styres”.   

Værdiforslaget til slutbrugeren er således, at levere løsninger til det moderne menneske i alle aldre og køn. 

Målgruppen er massemarkedet med en mangesidet platform. Fokus er på social anerkendelse og at ”blive 

et bedre menneske”. Samt at forbedre psykisk sårbares levevilkår ved en høj grad af gennemslagskraft i det 

offentlige forum. Strategien for SIND er differentiering i markedet ved at levere høj kvalitet til det moderne 

menneske, som har et behov for løsninger på markedet for psykisk sundhed. 

En kritisk succesfaktor er, at udvikle en klar strategi for opbygning og vedligeholdelse af SIND som brand. 

Netop dette aspekt er en udfordring. Arbejdet med at formulere en klar og konsistent 

markedskommunikation – der understøttes af en af Porters generiske strategier - er ligeledes en 

mangelvare. Man skal undgå en ”flakkende ”tilgang til organisationens værdiforslag, der ellers kan miste sin 

gyldighed. Med udgangspunkt i ovenstående gennemgang antages, at der ”holdes fast” i SINDs 

kerneidentitet. 

13.3. Økonomi. 

 

En 20 % stigning i medlemstallet indenfor de næste 2 år vil have positiv indflydelse på EBIT 

22(driftsresultatet). Den direkte effekt vil være en stigning i kontingent-indtægter og udlodningsmidler. 

                                                           
21

 ”Strategic Market Management”, Aaker og McLoughlin, s. 5. 
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Derudover vil en stigning i medlemskaber have en indirekte positiv effekt på fundraising-indtægter, der dog 

er svær at påvise. Dertil har organisationen først fra 2019 valgt, at fokusere på netop fundraising. 

Fundraising repræsenterer en væsentlig mulighed for SIND i fremtiden. Samtidig er EBIT i høj grad afhængig 

af posten ”bidrag, arv og gaver”, der ligeledes er svær at forudsige. I 2018 og 2014 fik SIND store arve, som 

bidrog til årets resultat23. Nedenfor ses udviklingen i EBIT og Afkastningsgrad (ROI) i perioden 2014-2018, og 

tendensen mht. ”bidrag, arv og gaver” er tydelig. Denne udvikling kan dog også hænge sammen med, at 

organisationen har bundet uforholdsmæssig meget kapital i aktiverne. Denne kapital kunne i stedet være 

anvendt til eksempelvis køb af obligationer, hvilket ville have givet et bedre afkast. Men da organisation 

ikke anvender profit som kritisk faktor i hverdagen, er dette blot en teoretisk anskuelse. Desuden er 

likviditet nødvendig for at opretholde organisationens sociale indsats i tilfælde af udsving i økonomien. 

Organisationen har en relativ lille rentebærende gæld, hvilket gør det nemmere at indhente midler fra 

finansielle institutioner. Organisationen har således på mellemlangt sigt et godt grundlag for fortsat, at yde 

den store sociale indsats som de frivillige og ansatte i SIND formidler. De immaterielle værdier er vigtigst i 

denne sammenhæng. 

Derudover er det klart, at en fremtidig fundraising-indsats er vigtig for organisationens økonomiske 

sundhed. Da SIND er non-profit baseret bliver et evt. overskud kanaliseret ud til SINDs aktiviteter på årlig 

basis.  

1000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 

EBIT 527 -273 -1213 -190,5 3257 

AG* 

(ROI)** 3,20 % -1,58 % -7,60 % -1,13 % 16,71 % 

Kilde: SIND Årsrapport 2014-2018 og egen tilvirkning - * Afkastningsgrad ** Return On Investment – figur 5 

Overordnet vil en stigning i medlemskaber have en positiv effekt på SINDs gennemslagskraft i det offentlige 

rum indenfor psykiatri-spektret, og dermed bidrage positivt til SINDs vision og mission. Den interne styring 

af udgifter er forholdsvis stram. Eksempelvis går 9 ud af 10 kontingentkroner til SINDs aktiviteter i 

Danmark. Resten går til administrationsomkostninger (løn til sekretariatet m.m.).  

                                                                                                                                                                                                 
22

 EBIT står for ”Earnings before interest and  taxation” og kaldes på dansk driftsresultatet. EBIT angiver indtjening for 

en virksomhed over en given periode efter både variable og faste omkostninger. 

(https://www.aktieviden.dk/ordbog/ebit/) 

23
 SIND Årsrapport 2018, www.sind.dk 

https://www.aktieviden.dk/ordbog/ebit/
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En markedsekspansion ville kunne forbedre EBIT uafhængigt af arv og fundraising, som p.t. er de kritiske 

faktorer. En kampagne vil selvfølgelig involvere irreversible udgifter til eksempelvis online og offline 

annoncering. Denne problemstilling bliver behandlet i kap. 18.4.  

13.4. Ressourcer. 

 

Det antages, at en organisations ressourcer på dette marked er en vej til en strategisk konkurrencefordel. 

Markedet er præget af, at medarbejderne og fælleskabet er centrale aktører. Dermed divergerer 

synsvinklen fra udefra-ind perspektivet til en mere ressourcebaseret synsvinkel (indefra-ud). 

Organisationens konkurrencedygtighed kan dermed defineres vha. VRIO-modellen24:  

 Valuable – er ressourcen værdifuld? 

 Rare – er ressourcen sjælden, og råder konkurrenter over den? 

 Imitability – kan ressourcen efterlignes, og er den svær for konkurrenter at anskaffe? 

 Organisation – udnytter organisationen ressourcen og drager de fordel af den? 

Ved analyse af denne model identificeres værdifulde og unikke ressourcer. Hvis man kan svare 

bekræftende på alle aspekter i denne analyse, er det ensbetydende med, at organisationen har en SCA25 

(BILAG 1 – Spørgeguide).  

SIND besidder primært immaterielle ressourcer, men har dog visse finansielle ressourcer (relativ lav 

gældsætning, likviditet m.m.). Man kan i denne sammenhæng dele SINDs ressourcer op i arbejdskraft, 

innovation samt omdømme (figur 6).  

 

 

 

                                                           
24

 ”International Markedsføring”, 6. udgave, Trojka, s. 51 

25
 Analyse på basis af interview med Knud Kristensen, Formand i SIND. 
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Ressource Værdifuld Sjælden Ikke efterlignelig Velorganiseret Konkurrencemæssig  

implikation 

Service før, under og efter salg 
(POP) 

Ja Nej Delvis Ja Neutral – kunder behandles 
hurtigt og seriøst 

Mindre virksomhed Delvist Nej Nej Ja Neutral – nichebaseret, 
omstillingsparat 

Den gode historie Ja Delvist Ja Ja Vedvarende 
konkurrencemæssig fordel 

Kommunikation via netværk Ja Nej Delvist Ja Midlertidig konkurrencemæssig 
fordel 

Høj grad af social involvering Afgørende Ja Ja Ja – meget integreret Skaber differentiering – 
vedvarende 
konkurrencemæssig fordel 

Kvalitet i uddannelse Ja Ja Delvis svært Ja Midlertidig konkurrencemæssig 
fordel 

Brand identitet Ja Ja  Delvis svært Ja vedvarende 
konkurrencemæssig fordel 

Produktambassadører Ja Nej Delvist Ja Midlertidig konkurrencemæssig 
fordel 

Kilde: Egen tilvirkning baseret på interview med Knud Kristensen - figur 6 

Af analysen kan det udledes, at SINDs SCA’er er brand identitet (omdømme), en høj grad af social 

involvering og at SIND – i det hele taget - er en god historie. I mindre grad gælder det, at kvalitet i 

uddannelse er vedvarende – konkurrenter kan udvikle et uddannelsesprogram på sigt – men p.t. er SIND 

markedsledende på dette punkt. Ligeledes klarer SIND sig godt på ressourcen kommunikation via 

eksempelvis sociale medier (især Facebook), og SIND er således i stand til netværksdannelse. Dette er en 

stor mulighed for organisationen. Denne ressource er dog efterlignelig, og det kræver kontinuerlig 

produktudvikling for at opretholde denne konkurrencemæssige fordel. 

M.h.t. brand identitet vurderes det, at SINDs værdiforslag på dette punkt differentierer organisationen 

overfor andre virksomheder, og at SIND som samarbejdspartner er eftertragtet.  

13.5. Kundetilfredshed/ brand loyalitet. 

 



20 

 

Kilde: Egen tilvirkning i ”Vejen til vækst for SIND” - Figur 7  

Det antages at nye kunder vil udvikle brand loyalitet ved en positiv oplevelse af SINDs serviceniveau (se 

nedenfor). Før salget af et medlemskab, vil slutbrugeren have SIND i sit ”Evoked set”26, da vedkommende i 

forvejen kender SIND. Eller ved en aktiv søgning, vil slutbrugeren have SIND i sit ”Found set”. Det antages 

således, at slutbrugeren derefter vil have SIND med i sit ”Consideration set” (kandidatlisten med brands). 

Herefter vil en udvælgelsesproces finde sted. Det gælder for SIND, at ”tappe” ind i denne 

udvælgelsesproces. Dette kan finde sted, hvis SIND vælger at forstærke sit brand image med værdi- og 

imagebaserede kampagner27. Hvis SIND videreudvikler sit brand med stærke immaterielle værdier, vil salget 

af medlemskaber ”følge med”. 

Kundeloyalitet og WOM vurderes som værende ”Key Success Factors” (KSF). Disse KSF’er blev 

operationaliseret i ”Vejen til vækst for SIND”28. Hypotesen ”Fastholdesen af medlemmer er stærkt afhængig 

af SINDs serviceniveau” viste sig være signifikant. Tidligere medlemmer udtrykte signifikant lavere 

tilfredshed med SINDs serviceniveau end nuværende medlemmer. SINDs serviceniveau blev i denne 

sammenhæng delt op i rådgivning, interessevaretagelse og medlemstilbud. Kundetilfredshed, WOM (målt i 

en NPS-score) og image blev ligeledes operationaliseret. Resultatet er præsenteret i ovenstående figur 7 (1 

-10 score). Der ses en generel høj gennemsnitsbetragtning – specielt kan man udlede, at SIND nyder godt af 

                                                           
26

 ”Forstå forbrugerne – og bliv en bedre markedsfører”, s.160, Ole E. Andersen, 2011 

27
 ”Forstå forbrugerne – og bliv en bedre markedsfører”, s.130, Ole E. Andersen, 2011 

28
 ”Vejen til vækst for SIND”, Anvendt markedsanalyse på HD MM 5. semester 2018-2019: Opgaven var afgrænset til 

udelukkende at behandle BTC-afsætningsmuligheder. 
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WOM (andelen af net-promotors viste sig at være høj), og at SINDs image målt på troværdighed var helt i 

top i målingen. Følgende markedsmodel blev udledt af analysen: 

Afhængig variabel Medierende variable Moderende variable 

Kundefastholdelse Image og medlemsblad NPS, demografi og kundeadfærd 

WOM vurderes til, at være den mest troværdige form for reklame i denne forbindelse. At SINDs 

troværdighed viste sig som topscorer i analysen, er godt i tråd med den foregående analyse i denne 

opgave. SIND som brand har en awareness-rate på 90 %. SIND har således et godt fundament. Så hvad kan 

gøres bedre i fremtiden? SINDs indsats på SoMe er en vital del af organisationens nuværende PR-indsats. 

De sociale netværk i SIND er ”Earned media”, og er uden for SINDs kontrol. Men er ifølge ”Vejen til vækst 

for SIND” kendetegnet ved høj troværdighed. 

SINDs ”Owned media” inkluderer en ny hjemmeside, der er mere ”Recovery”-orienteret, og i ”allignment” 

med slutbrugernes værdier og normer. En indsats baseret på online analyseværktøjer af denne hjemmeside 

er afgørende i fremtiden. Bl.a. skal antallet af ”hits” på eksempelvis organisationens populære nyhedsbrev 

bestemmes. En relevant ”Key Performance Indicator” (KPI) kunne her være at måle, hvor dine kunder 

kommer fra, når de ”signer” op til dette nyhedsbrev. En anden vigtig KPI, er ”tid på siden”, der skal 

optimeres baseret på ”Content”. Og derefter skabe en ”Paid media” indsats på baggrund af disse KPI’er. 

Cost Per Acquisition (CPA) er her et vigtigt nøgletal. 

Ligeledes er det klart, at en fremtidig segmentering baseret på demografi og kundeadfærd er vigtig. I 

”Vejen til vækst for SIND” viste alder sig, at være en signifikant demografisk parameter. 20-39-årige udviste 

forskellige grader af tilfredshed i forhold til 60-79-årige, hvilket er godt i tråd med, at ”Millennials” 

efterspørger mere meningsfyldte formål, mere autenticitet, og effektiv digitalt indhold hos sociale medier. 

Interessant i denne forbindelse er, at kvinder ikke udviste forskelle i tilfredshed baseret på alder – og den 

divergerende forskel i kundetilfredshed således må komme fra mænd. Desværre viste datamaterialet sig 

utilstrækkelig til, at påvise en sådan sammenhæng statistisk29.  

Off-line medier som TV, radio og trykte medier er dog ligeså vigtig. Det ældre segment må vurderes til, at 

tillægge disse medier stor troværdighed, og desuden retter de traditionelle medier sig bedre til produkter 
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 ”Vejen til vækst for SIND”, Anvendt markedsanalyse på HD MM 5. semester 2018-2019 
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med højere volumen baseret på pris og dækning. Endelig er annoncering indkøbt specifikt til mobil-mediet i 

stærk vækst30. Dette medie har indtil for nylig ikke været i brug hos SIND. 

Marketingsprocessen kan sættes i system vha. før omtalte AIDA-model: 

 

Kilde: Egen tilvirkning – figur 8 – der undskyldes for den dårlige billedkvalitet. 

13.6. Brand associationer/ opfattet kvalitet. 

 

Brand associationer / opfattet kvalitet er blandt de faktorer, der har den største effekt på 

afkastningsgraden (ROI).  Endvidere er brand associationer / opfattet kvalitet først og fremmest en 

subjektiv opfattelse hos forbrugerne – opfattelsen baseres på den overordnede kvalitet af et produkt eller 

service i konkurrence med dets alternativer. Brand navnet aktiverer associationer i forbrugerens mentale 

repræsentation – nogen associationer stærkere end andre – og alle associationer er fortolkninger fra 

forbrugerens kognitive ”mindset”31. Endelig er brand associationer / opfattet kvalitet en del af Customer-
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 https://danskemedier.dk/aktuelt/analyse-og-trends/staerk-vaekst-paa-den-digitale-annoncering/ 

31
 ”Brand Management – Research, Theory and Practice”, Heding, Knudtzen og Bjerre, 2009, s. 96 

https://danskemedier.dk/aktuelt/analyse-og-trends/staerk-vaekst-paa-den-digitale-annoncering/
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Based Brand Equity (CBBE)32 – sammen med brand awareness og loyalitet33. Brandet skal uhjulpet og 

hjulpet blive genkendt og husket, og først derefter giver det mening at måle brand image (eller brand 

associationer)34.  Brandet er opfattet og defineret af forbrugeren og andre ”stakeholders”. Perspektivet er 

således ”udefra-ind” igen, og slutbrugeren kan metaforisk beskrives som en ”computer”. Denne 

”computer” skal ”programmeres” af markedskommunikation, og har en begrænset kapacitet. I en 

overkommunikeret verden, skal markedskommunikation således være effektiv - i direkte forlængelse af 

teorien om den ”mættede” forbruger fra kap. 12. Slutbrugeren betragtes som ”rationel”, hvilket ligeledes 

er i direkte forlængelse af antagelser foretaget tidligere i denne opgave. Brand attituder er slutbrugerens 

overordnede evaluering af brandet, og denne klasse af brand associationer er direkte forbundet med brand 

valget. Derfor vil den følgende analyse blive afgrænset til dette aspekt.  

Målet med analysen er, at finde ud af hvad brandet ”SIND” kan som ingen andre kan – og som derved bliver 

organisationens ”Unique Selling Proposition” (USP) eller ”Emotionel Selling Proposition” (ESP)35.  

Følgende determinanter blev defineret baseret på den foregående analyse (Desk research): 

 Word-of-Mouth 

 Kundeservice/eftersalgsservice (respekt, troværdig, åbne) 

 Den gode historie 

 Høj grad af social involvering 

 Brand identitet 

 

Derefter blev 5 dybdegående interviews foretaget36 (BILAG 2 – Spørgeramme til dybdegående interview). 

Alle respondenter havde en positiv holdning til handicap/ sygdomsbekæmpelse generelt og SIND i 

særdelshed. De dybdegående interviews bidrog med forskellige holdninger og ny information omkring de 

bagvedliggende determinanter til grund for skabelsen af SINDs brand equity hos slutbrugerne. 

Respondenterne blev bedt om, at ”brainstorme” angående brand attituder. Resultatet af denne 
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 ”Brand Management – Research, Theory and Practice”, Heding, Knudtzen og Bjerre, 2009, s. 96 

33
 ”Strategic Market Management”, Aaker og McLoughlin, s. 176 

34
 ”Brand Management – Research, Theory and Practice”, Heding, Knudtzen og Bjerre, 2009, s. 95 

35
 ”Reklamekampagnen – Analyse, Planlægning og Evaluering”, s. 43, Ole E. Andersen, 2014 

36
 Note: Pga. Corona-krisen  i 2020 blev der ikke afholdt en fokusgruppe som planlagt – i stedet blev deltagerne 

interviewet telefonisk enkeltvis.  



24 

 

”brainstorm” blev herefter grupperet. Derefter blev associationerne inddelt i overordnede temaer, og 

determinanterne blev herefter revideret til følgende konceptuelle model (figur 9): 

Fælleskabsforstærkende forhold: Gennem rummelighed, inddragelse og inkludering kan de frivillige 

bryde isolation. 

Tabunedbrydende forhold: Gennem oplysning og støtte at almengøre psykisk sygdom. 

 

Kilde: Egen tilvirkning via SmartPLS-software – figur 9 – der undskyldes for den dårlige billedkvalitet. 

13.7. Relative omkostninger. 

 

Udgifterne i SIND tæller dels indirekte omkostninger – omkostninger der ikke refererer til specifikke 

projekter. Det tæller husleje og løn til personale.  Udgifter til løn til personale følger generelt 

medlemsudviklingen37. I perioden 2014-2018 er de begge steget ca. 14 % (figur 10).  
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Kilde: Egen tilvirkning/ SINDs årsrapport 2018 – figur 10 

Derudover findes der de direkte omkostninger – omkostninger der direkte refererer til konkrete SIND-

aktiviteter.  Eksempelvis er udgifterne til SIND-nettet (besøgsvenner) steget fra 2017 til 2018 med næsten 

200.000 kr.38 Samtidig indeholder budgettet for 2019 en stigning i SIND-aktiviteter på ca. 800.000 kr. En 

strammere økonomistyring af denne post virker sund og logisk. En cost/-benefit analyse for denne post 

virker ligeledes som en løsning på sigt.   

Ligeledes foreslås det, at økonomistyre og vurdere omkostningerne til serviceudvikling i organisationen. 

Hvis SIND direkte kan kontrollere omkostninger til denne post, kunne det frigive ressourcer til den 

menneskelige indsats, der er organisationens kerneydelse. Alt i alt virker økonomistyring som en mulighed 

for SIND.  

At udgifter til personale udvikler sig i takt med medlemstallet, er endnu en indikation på, at SIND skal 

udvikle en brand-forstærkende promotion indsats. Den rette promotion indsats kunne have en 

eksponentiel effekt på indtægterne fra en medlemsstigning - efter sunk costs er betalt. Og dermed opnå 

”kritisk masse” i salget af medlemskontingenter. 

13.8. Nye produkter. 

 

Corona-krisen i 2020 i Danmark har gjort det klart, at nærkontakt blandt de frivillige, brugere, pårørende og 

personale i SIND er blevet sværere at udøve. Dette har skabt et behov for fjernstyring af møder og kurser. 

Et antal produkter kan supportere dette behov – Skype for Business, Zoom og MS Teams kan alle 

understøtte møder og kurser afholdt af deltagere spredt over et geografisk område. Tiden vil vise, om 

denne form for møde- og kursusafholdelse vil afløse den traditionelle metode. Umiddelbart er SINDs 

bagland traditionsbundne, og en stor del af formålet med ex. generalforsamlinger og kurser er socialt 

samvær. Indtil krisen er overstået, vil der dog eksistere et behov. Dette behov skal imødegås ved 

                                                           
38

 SIND Årsrapport 2018, www.sind.dk 



26 

 

uddannelse i disse teknologier hos personale og frivillige parallelt med information til brugere og SINDs 

netværk i øvrigt.  SIND har allerede implementeret Zoom i organisationen. 

13.9. Værdikæde. 

 

Med udgangspunkt i en værdikædemodel for servicevirksomheder søges en gennemgang af værdiskabende 

aktiviteter. SINDs medarbejdere og frivillige er centrale for værdiskabelsen og serviceydelsen. Produktionen 

og implementeringen af serviceydelsen finder sted på samme tid i en cirkulær bevægelse, hvor 

problemløsningen i sidste ende er det der skaber fortjeneste for SIND39. Figur 11 illustrerer hvor vigtig 

markedsføring er. Denne primære aktivitet kan evt. outsources – men det sker på bekostning af kontrol og 

uddannelse internt i organisationen.  

 

Kilde: ”International markedsføring”, 6. udgave, Troja, s. 60 – figur 11 

De menneskelige ressourcer på dette marked hænger sammen med den interne kvalitet: Kompetence, 

rådighed, tilhørsforhold, holdånd, gode kolleger, værdsættelse og lederrelation er nøgleord. Den interne 

kvalitet leder til loyale og tilfredse medarbejdere – hvilket kan lede til kundetilfredshed.  
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13.10. Business Model Canvas (BMC). 

 

BMC er anvendelig til at beskrive den nuværende forretningsmodel i SIND – se figur 12 (Value Propositions 

= Værdiforslag).  Værdiforslaget er fokusområde i denne analyse. Massemarkedet skal segmenteres, og 

vha. segmenters kendetegn skal et nyt værdiforslag opbygges. 

Kilde: Egen tilvirkning – figur 12 

14.  Ekstern analyse. 

 

En ekstern analyse af en organisation som SIND indeholder centrale emner hentet fra markedet, kunder og 

konkurrenterne. Derudover indeholder analysen en vurdering af SINDs omverden på makro- og 

brancheniveau. Målet er en OT-analyse (SW(OT)). 

14.1. Markedet. 

 

I det følgende vil SIND og SINDs konkurrenters markedsandel for salg af medlemskaber (inklusive 

støttemedlemskaber og støttebidrag) blive estimeret. Det samlede salg af medlemskaber (inklusive 
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støttemedlemskaber og støttebidrag) i 2018 i kategorien ”handicap/ sygdomsbekæmpende” organisationer 

kan opgøres til 626.149 (t. kr.) + 15 % = 720.071
40

 (2017: 578.404 + 15 % = 665.164 (t. kr.)). 

Markedsandele for psykiatrien (inklusive støttemedlemskaber og støttebidrag) for salg af medlemskaber i kategorien "Handicap/ 

sygdomsbekæmpende" organisationer 

Procentdel (%) af omsætning af medlemskaber 

Organisationsnavn  

2017 

 

2018 

SIND 0,21 % 0,20 % 

Psykiatrifonden 1,28 %  1,19 % 

LEV 0,26 %  0,23 % 

Depressionsforeningen 0,08 % N/A 

Landsforeningen for bedre psykiatri 0,33 % N/A 

SUM 2,16 %  

Kilde: Egen tilvirkning – figur 13 

Af figur 13 kan udledes, at psykiatriske foreninger estimeres til 2,16 % af omsætningen af medlemskaber i 

kategorien ”Handicap/ sygdomsbekæmpende” organisationer i 2017. Derudover ses det, at for SIND, 

Psykiatrifonden og LEV er markedsandelen stagnerende for perioden 2017-2018. 

Den samlede omsætning på markedet for psykisk sårbarhed for 2017 kan ifølge ISOBRO estimereres til 

følgende tal:  

665.164 * 0,02161121 = 14.375 (t. kr.) 

Dette tal er ifølge ISOBRO steget med 8 %. Det forudsættes, at denne stigning også gælder psykiatriske 

organisationer. Dvs. den samlede omsætning af medlemskaber i 2018 på markedet for psykisk sårbarhed 

kan estimeres til følgende tal: 

14.375 * 1, 08 = 15.525 (t. kr.) 
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Markedsandele for salg af medlemskaber (inklusive støttemedlemskaber og støttebidrag) på markedet for psykisk sårbarhed i kategorien 

"Handicap/ sygdomsbekæmpende" organisationer 

Procentdel (%) af omsætning af medlemskaber 

Organisationsnavn  

2017 

 

2018 

SIND 9,79 % 9,46 % 

Psykiatrifonden 59,36 % 55,1 % 

LEV 11,89 % 10,55 % 

Depressionsforeningen 3,47 % N/A 

Landsforeningen for bedre psykiatri 15,5 % N/A 

Kilde: Egen tilvirkning – figur 14 

Også dette tal stagnerer fra 2017 til 2018 for SIND, Psykiatrifonden og LEV. Dette kan skyldes øget 

konkurrence fra nye spillere på markedet samt fra eksisterende aktører som Depressionsforeningen og 

Landsforeningen for bedre psykiatri. Et væsentligt kritikpunkt er, at Landsforeningen for tidligere og 

nuværende psykiatribrugere (LAP) ikke figurerer i statistikken. Det har ikke været muligt at indhente tal fra 

denne organisation. 

14.2. Submarked. 

 

SINDs markedsandel stagnerer altså på et vækstmarked på trods af et højt niveau af awareness, attituder 

og loyalitet. Dette kan være en funktion af, at organisationen ikke er relevant for submarkeder41.  

Det praktiske seminar42 afdækkede, at NGO’er som SIND har svært ved at fastholde de unge generationer. 

SINDs medlemsskare er aldrende43. Citat fra seminaret: ” De unge generationer har en anden tilgang til 

aktivisme end tidligere, de knytter sig ikke fast til en organisation, men mere til en konkret sag. Et eksempel 

på dette er de unges klimaaktivisme”. Dette gør det svært med langsigtede indsatser. Desuden er 

”Millennials” (født 1981-1996 – 24-39 år) mere fragmenteret i forhold til at efterspørge mere 

meningsfyldte formål, mere autenticitet og effektivt digitalt indhold. Da ”Millennials” i 2020 udgør 50 % af 

arbejdsstyrken er potentialet til stede44. Desuden er attituder, værdier, motivation og medieforbrug 
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 ”Strategic Market Management”, Aaker og McLoughlin, s. 63 
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 ”How to market effectively to Millennials”, Ola Mobolade, World Advertising Research center (WARC) 
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væsentlig anderledes end forgangne generationer, og derfor kan man tale om en ny ”customer trend”. De 

unge generationer er således et submarked for SIND. 

Ligeledes er velgørenhedsmarkedet et submarked. Markedet havde en værdi i 2015 på 1,55 mia. kr., og 

dette tal er vurderet til, at være steget år for år siden da45. Dette svarede til 272,00 kr. pr. indbygger i 

Danmark i 2015. Kvinder støtter mest, men mænd støtter med et højere beløb. Ligeledes bliver beløbet 

større i takt med stigende alder, og derudover er der væsentlig forskel geografisk. Citat fra undersøgelsen46: 

” 17,4 % af københavnerne gav penge til velgørenhed, mens andelen i Nordjylland var 9,8 % ”. Dog støtter 

nordjyder med større beløb end københavnere. Hvis man bryder tallene ned, kommer man til følgende 

konklusion. Der befinder sig flere unge mennesker i hovedstaden end i Nordjylland. Disse unge mennesker 

vil gerne støtte en sag, men har færre penge end eksempelvis nordjyder. Derfor støtter nordjyder med et 

højere beløb i gennemsnit. En anden demografisk faktor er køn. Der er en overrepræsentation af unge 

kvinder i københavnsområdet end i Nordjylland, hvilket ligeledes spiller ind i denne sammenhæng. 

Potentialet for SIND i dette submarked er til stede. Ca. 42 % af danskerne vil helst støtte organisationer, 

som tager kampen op mod sygdomme47. Citat fra denne artikel: ”Det er et udtryk for, at flere og flere i det 

danske samfund har langvarige og kroniske sygdomme tæt ind på livet. Samtidig kan borgerne se, at 

organisationerne udfører et rigtig vigtigt stykke arbejde. Det er det, der bliver afspejlet i målingen”. Dog er 

Internationale hjælpeorganisationer i spidsen hvad angår selvfinansiering (selvfinansiering i NGO-verdenen 

betyder, at NGO’erne skal finansiere en del af deres drift med indtægter fra private fonde - pt. er 

procentsatsen 10 % af egen drift). Dette skyldes hjælpeorganisationernes evne til, at opbygge 

kunderelationer48. Det anbefales, at markedsføring på dette marked mere tager udgangspunkt i den 

enkelte kundes behov. Derudover er det vigtigt, at overbevise bidragsyder om, at deres støtte går 

ubeskåret til sagen. Hvis støtten går 100 % til sagen, bliver støtten større, viser flere undersøgelser. 

Købsadfærden på dette submarked for SIND, er en kombination af brand og sag49. 
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14.3. Kunden. 

 

I Danmark er der konsensus om at sikre socialt svage rettigheder. Mere end 90 % af Danmarks befolkning er 

dagligt på internettet50, og online informationssøgning vurderes til en væsentlig ”forberedelse” til, at købe 

et medlemskab i en organisation på markedet for psykisk sårbarhed. Af SINDs 11.332 følgere i 2018 på 

Facebook udgør 76 % kvinder og 24 % mænd51. På trods af ”Millennial”- segmentets singlekultur er det 

stadig kvinden, som står for følelses- og omsorgsmæssige køb52. Kvinden i alderen 25 – 54 år er således en 

stor del af SINDs loyale kundegruppe, og Facebook er vurderet til at være en væsentlig faktor i kundens 

WOM-adfærd. Danskere tror på venners anbefalinger, test og anmeldelser. SIND er prisførende på 

markedet, da slutbrugerne oplever, at de får noget for pengene (1 stk. nyt medlemskab af SIND koster 

200,00 kr.)53. Købsbeslutningen er primært ”pull”-orienteret, hvor søgemaskiner og websites er vigtige 

salgskanaler. Slutbrugeren er meget engageret i produktet, men det kan ofte være svært at kende forskel 

på produktet (”er SINDs rådgivning bedre end Psykiatrifondens?”). Slutbrugeren vil således ofte foretage 

det sikre valg - det er derfor vigtigt at signalere tryghed i SINDs promotion-indsats. Samtidig er det vigtigt, 

at fokusere på at slutbrugeren ”skal prøve noget nyt”. 

SINDs produkter er uhåndgribelige serviceydelser, hvormed opinionsledere - og referencegrupper er 

særdeles vigtige i købsprocessen. SINDs formand Knud Kristensen er en vigtig spiller i denne sammenhæng. 

Ligeledes vurderes SIND-ambassadørerne Poul Nyrup Rasmussens og Mathilde Falchs roller til at være 

væsentlige. Deres rolle som opinionsledere spiller en stor rolle som del af SINDs brand image.  Det vurderes 

ligeledes, at opfattelsen af hvorvidt medicin er nødvendigt eller ej spiller en stor rolle. Hvis slutbrugeren 

oplever, at de tilhører en referencegruppe, hvor dette emne er væsentlig, vil dette have en rolle i 

købsprocessen på dette marked.  

Kvinder i alderen 25-54 år udgør SINDs loyale base på tværs af familie livscyklus, og dette segment skal 

forsvares på baggrund af analysen i denne opgave. Kvinder er klart mere traditionel-fælleskabs orienterede 
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end mænd, og en promotion indsats skal rettes mod netop de traditionelle-fælleskabs værdier på 

markedet54.  

Mænd udgør et spændende segment med potentiale nu og i fremtiden. Mænd i alderen 20-39 år udviste 

forskelle i tilfredshed i forhold til ældre generationer55, og man kan således differentiere segmenterne. 

Mænd i det moderne-fælleskabsorienterede segment udgør 12,3 % af mænd i Danmark, og ligeledes udgør 

mænd i det traditionelle-fælleskabsorienterede segment 7,3 % af mænd i Danmark56. Altså et potentielt 

marked på 20 % af populationen af mænd. To personer med samme beskæftigelse og indkomst kan have 

forskellige livsstile. Man skal derfor vurdere mænd på baggrund af deres adfærd, livsstil og holdninger.  

Samtidig kan man se på geografi - heriblandt hvor i Danmark ovennævnte segmenter er godt 

repræsenterede. F.eks. kommer 1 tredjedel af Danmarks befolkning fra hovedstadsområdet57. Ligeledes 

vurderes segmentet til at være profitabelt med hensyn til disponibel indkomst og adfærd (ex. mænd støtter 

med større beløb end kvinder). Endelig virker en promotion-indsats til at være overkommelig for SIND.  

14.4. Makro-omverden. 

 

Makro-omverdenen omhandler forhold uden for kontrol for SIND, og organisationen skal således forsøge at 

tilpasse sig disse forhold. PESTLE-modellen giver et øjebliksbillede baseret på data fra fortiden og nutiden. 

Etiske forhold erstatter økologiske forhold i PESTLE-modellen, da disse forhold vurderes til at have ingen 

eller lille effekt på SINDs konkurrenceevne. 

14.5. Politiske forhold. 

 

For en dansk NGO er det regeringen, folketinget og internationale organisationer som EU og FN, som 

sætter rammerne.  
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Andelen af 19-29 årige med psykiske lidelser var stigende i Danmark for perioden 2010-2016, mens 

fordelingen på køn var 50-5058. For at imødekomme denne udvikling, kom psykiatrien i 2019 på 

Finansloven, og fik med et tilskud på 600 millioner årligt fra 2020 et tiltrængt løft59. Der blev i høj grad lyttet 

til organisationerne i psykiatrien. En af SINDs mærkesager – retspsykiatrien – blev styrket, og dette kan 

kommunikeres ud til markedet med fokus på SINDs gennemslagskraft. Retspsykiatrien dækker over 

patienter og pårørendes rettigheder i henhold til straffeloven.  

FN har vedtaget 17 konkrete verdensmål og 169 delmål, og specifikt handler verdensmål nr. 3 om at sikre 

et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.  Inkluderet i dette verdensmål er en eksplicit 

målsætning om forbedring af mental helse og psykiatri. På basis af dette, har den siddende regering 

vedtaget et delmål, der tilskynder og fremmer effektive offentlig – private partnerskaber såvel som 

civilsamfundspartnerskaber. Dette indebærer både muligheder og trusler for SIND. SIND har ikke hidtil 

benyttet det offentlige som mål for partnerskaber, hvilket betyder at man først nu skal lære om sådanne 

samarbejder. SIND har dog megen erfaring med horisontale samarbejder med andre organisationer – et 

eksempel er PsykiatriAlliancen60. PsykiatriAlliancen er et netværk af organisationer, der arbejder med eller 

omkring psykiatriområdet. Citat fra website: ”Medlemsorganisationerne repræsenterer en bred skare af 

patienter, brugere, pårørende og faggrupper inden for forebyggelse, behandling og sociale tilbud”. SINDs 

gennemslagskraft er således steget med denne alliance, og der vurderes til at være ”first mover” fordele 

mht. til at kommunikere dette ud til SINDs omverden. 

Der har i de seneste år været interesse for at danne en brancheforening, der varetager NGO’ers 

interesser61. Denne brancheforening skal evt. bygge bro til politikerne og embedsmænd vha. rammevilkår.   

14.6. Økonomiske forhold. 

 

Danmarks økonomi var i topform i 2018, da BNP havde steget gennemsnitligt 1,83 % i perioden 2013–2018 

til et niveau på 2.245.954 mio. kr. 62 (Se udvikling i figur 15).  
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Figur 15 

Beskæftigelsen var høj i 2018, da den var steget med 126,307 personer fra et i forvejen højt niveau i 201463. 

Der var fremgang i den disponible indkomst, da lønninger havde steget med 3,8 % i perioden 2016-2018. 

Niveauet nåede ifølge Marketline US$ 70,300 per indbygger i 2018. Nu ser situationen imidlertid 

anderledes ud. Realiteten er, at Danmark står foran en recession pga. den globale Corona-krise i 2020. De 

sidste meldinger fra politikerne i Danmark forudsiger en nedgang i BNP på 5,5 % (Finanskrisen 6 %). 

Finanskrisen stod på i 2007-2009, og i den periode steg både indtægter fra medlemskontingenter og arv for 

sygdomsbekæmpende/ handicaporganisationer64. Det ser derfor ud til, at sygdomsbekæmpende/ 

handicaporganisationer er modstandsdygtige overfor nedgang i indkomst. De danske forbrugere prioriterer 

velgørenhed og sundhed. 

14.7. Sociale og kulturelle forhold. 

 

Middellevetiden er stigende i Danmark65. Figur 16 viser tydeligt udviklingen. Færre mennesker skal i 

fremtiden således skabe indtægten til flere ældre mennesker. På den anden side er det ældre segment 

meget købedygtigt. Der er således både trusler og muligheder i dette forhold. Udfordringen for SIND er at 

skabe et generationsskifte, hvor både unge og ældre bliver hørt og respekteret.  

 

                                                                                                                                                                                                 
62 https://marketline.com:  “ Country Analysis Report: Denmark” 
 

63
 https://marketline.com:  “ Country Analysis Report: Denmark” 

64 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske ind samlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2006 - 2010 

65
 https:\\dst.dk 



35 

 

 

Figur 16 

Et andet aspekt er det frivillige marked i Danmark. Citat66: ”Graden af frivillighed kan have en begrænsende 

effekt på spillerne på dette marked. Ifølge OECD er der en stærk fornemmelse af fælleskab og et højt 

niveau af civil deltagelse i landet, da 95 % af befolkningen udtrykker, at de kender en de kan stole på i 

dårlige tider – hvilket er mere en OECD gennemsnittet på 89 %. Graden af frivillighed er vigtig, da NGO’er 

som SIND eksisterer på baggrund af deres indsats”.  

2018 var de sociale omkostninger som procent af BNP på knap 28 % - sammenlignet med OECD-

gennemsnittet på knap 20 %.  Den siddende regering vurderes til at være stabil i deres velfærdspolitik, 

hvilket har en positiv afledet effekt på eksempelvis fundraising i SIND.  

En anden sociologisk trend er storytelling. Forbrugere køber mere og mere produkter fra organisationer, 

som har en historie at fortælle. SINDs historie (60 år gammel organisation – bredt og dybt produktudvalg) 

skal kommunikeres ud. Dog bliver SIND i nogen grad associeret med ”støvet” og gammeldags 

organisation67.  

14.8. Teknologiske forhold. 

 

Internet brugere som et procenttal af den samlede befolkning er tæt på 100 % 68. Dette tal understøtter 

SINDs nuværende kommunikationsindsats på bl.a. Facebook. Dog er det en trussel for SIND, at store 
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organisationer som ex. Psykiatrifonden og Kræftens Bekæmpelse bedre kan målrette deres sociale 

markedsføringsstrategi. 

14.9. Lovmæssige forhold. 

 

EU har indført GDPR (General Data Protection Regulation), der indfører databeskyttelse fra d. 25. maj 

201869.  SIND er blevet mødt med nye forordninger og krav til de frivillige. De større krav til opbevaring af 

personoplysninger og persondata, vil besværliggøre de frivilliges hverdag. Medlemmers data hos SIND er 

særdeles personfølsomme, og det komplicerer udførelsen af et promotion-mix. Eksempelvis er en E-mail 

kampagne til tidligere medlemmer ikke mulig. 

14.10. Etik. 

 

SINDs markedsføring skal overholde branchens etiske regelsæt. Citat fra artikel70: ”Danskerne vil gerne 

hjælpe, men er så trætte af NGO’ernes aggressive markedsføringsmetoder, at det giver bagslag for hele 

branchen”. Det er specielt en trussel for psykiatriske organisationer som SIND, da oplysninger og data om 

deres medlemmer er særdeles personfølsomme. En for aggressiv reklameindsats kan have en negativ 

effekt.  

14.11. Konkurrencesituationen. 

  

Afkastningsgraden er generelt på et lavt niveau for branchen (figur 17). Organisationerne på markedet 

benytter forskellig regnskabspraksis, og før der bliver indført en ”Best practice” kan man ikke vurdere 

profitabiliteten. Egenfinansieringen er dog stigende, hvilket tyder på en bedre økonomi i 

organisationerne71.  

 

                                                           
69
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Navn 
Psykiatri- 
fonden   LEV   

Depressions- 
foreningen   

Landsforeningen  
for bedre psykiatri   SIND   

Pris pr. år 
(kr.) 750   300   250   250   200   

Rådgivning Ja   Ja   Ja   Ja   Ja   

År 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

EBIT (t. kr.) -205 3112 3478 6045 -1616 N/A -285 N/A 
-
190,50 3257 

AG (ROI) -0,50 % 8,49 % 1,26  % 2,22 % -177,78 % N/A -12,01 % N/A 
-1,13 
% 

16,71 
% 

Kilde: Egen tilvirkning – figur 17 

Ser man både bredt og snævert, kan markedet defineres som et differentieret delvist monopol – med 

Kræftens Bekæmpelse som den helt store spiller på markedet med en markedsandel på ca. 20,5 %72. 

Psykiatrifonden agerer markedsleder på markedet for psykisk sårbarhed i Danmark.  

SIND konkurrerer både snævert mht. brand og bredt via kampen om slutbrugerens medlemskontingents-

budget. Købsadfærden er en blanding af brand og sag. Den snævre konkurrence indenfor psykisk sygdom - 

spektret er opdelt i formål. Dvs. Psykiatrifonden specialiserer sig indenfor erhverv, Landsforeningen for 

bedre psykiatri fokuserer på pårørende, og Landsforeningen for nuværende og tidligere psykiatribrugere er 

orienteret mod brugere af psykiatrien. Derudover er der et antal organisationer, som markedsfører sig 

overfor sygdomme fremfor formål. Her er der tale om f. eks. Depressionsforeningen og OCD-foreningen. 

SINDs rolle er som paraplybrand, der orienterer sig både bredt og dybt. Markedsmæssigt er SIND 

markedsudfordrer, og dette aspekt vurderes i denne henseende som en væsentlig trussel mod 

organisationen. Sygdomsorganisationer nyder godt af en rendyrket generisk strategi, og Psykiatrifonden 

som markedsleder får bedre udbytte af sit markedsføringsbudget via sin markedsandel. Tilbage for SIND er 

et ”flanke-angreb” baseret på brand på de andre organisationer i samme strategiske gruppe (LAP, LEV 

m.fl.). Denne strategiske gruppe er baseret på pris og markedsandel. Disse organisationer minus SIND er 

markeds-følgere – dvs. de håber på, at størrelsen af det potentielle marked stiger. Ligesom Psykiatrifonden 

har almindelige medlemskaber til lave priser, kan SIND vælge at oprette erhvervsmedlemskaber til højere 

priser.  

SIND kan ligeledes vælge at tage kampen op med sagen sundhed i Danmark i et ”Bypass-angreb”73. 

Markedslederen på dette marked er Kræftens Bekæmpelse. Derudover findes der organisationer som 

Gigtforeningen (4,2 % markedsandel74) og Muskelsvindfonden (0,2 % markedsandel75). 
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PLC-kurven for medlemskaber vurderes til at vare 5 år. Med udgangspunkt i dette er følgende PLC-kurve for 

medlemskaber i SIND færdiggjort (Diffusionskurve). Grafen i figur 18 viser sammenhængen mellem 

markedspenetration ved PLC-kurven og det akkumulerede salg af medlemskaber i SIND. Skæringen i fasen 

”Early adopters” kan betyde enten stigende salg eller entrering på markedet for nye kundegrupper. Den 

største trussel er springet fra ”Early Adopters” til ”tidlig majoritet”, hvor det gælder om at skabe loyalitet og 

udvide markedet gennem opinionsledere. Denne viden kan bruges i TOWS-analysen samt ved fastlæggelse 

af promotion-mix.  

 

Kilde: Egen tilvirkning – figur 18 

14.12. Brancheanalyse. 

 

Brancheanalysen vil bl.a. redegøre for konkurrencestrukturen, der vil have betydning for valg af fremtidige 

markedsstrategier. Til en sådan analyse vil Porters Five Forces (P5F) blive tilvirket. 

14.13. Kunder. 

 

Kunderne kan let undersøge prisen for et medlemskab blandt SINDs konkurrenter. Prisen for et 

medlemskab er samtidig relativ lav, og kunder kan nemt substituere væk fra SIND. Samtidig er kundens 

magt stor i kraft af anmeldelser og andre aktiviteter på SoMe. Da kunderne udviser forskellige præferencer 
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på baggrund af deres behov, er markedet heterogent. Selvom slutbrugeren er forpligtiget til, at betale 

medlemskontingent i et år, og slutbrugeren blot er ”en af mange”, vurderes slutbrugerens 

forhandlingsstyrke til at være en mellemstor trussel. 

14.14. Leverandører. 

 

Det er vigtigt for SIND, at bevare social troværdighed og offentlig legitimitet. Uhåndgribelige input som 

offentlig legitimitet og troværdighed i Porters model øges, da eksempelvis fonde forventer samme 

ansvarlighed og gennemsigtighed som private organisation. ”Compliance” (at dokumentere, at man 

efterlever specifikke krav) bliver gradvist vigtigere, da fondsstøtte til projekter typisk har konkrete krav til 

deadlines, økonomi og afrapportering76. 

14.15. Substituerende produkter. 

 

Private virksomheder kan gennem deres CSR-budget substituere SINDs ydelser. I dansk regi findes der flere 

eksempler på samarbejder mellem virksomheder på basis af et CSR-budget, og dette er en trussel mod 

SIND (www.csr.dk). Et eksempel på dette er Berendsen Textil Service A/S, som ansætter unge med psykiske 

sårbarheder i fuldtidsstillinger77. Berendsen substituerer således indirekte SIND Ungdoms ydelser mht. 

fælleskab og tabunedbrydende aktiviteter. Trusselsniveauet m.h.t. denne form for samarbejde vurderes til 

høj. Truslen for SIND bliver større i og med, at SIND ikke har erfaring med samarbejde med private 

virksomheder på basis af CSR-budget. 

14.16. Konkurrenter. 

 

Adgangs- og exitbarriererne på markedet vurderes til at være lave. Konkurrenterne benytter sig af en 

mellemting mellem priskonkurrence og mærkevareprofil, som dels gør branchen mindre profitabel og dels 

øger konkurrenceintensiteten blandt organisationerne. SIND benytter sig ligeledes af horisontal integration, 

da organisationen har fusioneret med Skizofreniforeningen og Foreningen for børn med angst. Denne 

strategi har potentiale til, at forrykke SINDs konkurrenceevne. Samtidig kan denne strategi være med til 
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fragmentere SINDs værdiforslag, da budskabet/ løftet til slutbrugeren bliver ”sløret”.  At SIND konkurrerer 

om markedsandele på et vækstmarked, øger indtrykket af en branche med intensiv konkurrence. 

14.17. Nye konkurrenter. 

 

Som før nævnt er adgangsbarriererne lave, da internettet har gjort det nemmere at etablere en ny 

organisation. Det er muligt, at etablere sig med færre reklamekroner end tidligere. Dog vil en ny udbyder 

behøve en stor del af know-how, da markedet fagligt set er særdeles krævende. Samtidig er brand image 

en vigtig del af parametermixet, hvilket samlet set gør truslen fra nye udbydere lav. 

Resultatet af P5F-analysen kan illustreres ved figur 19: 

 

Kilde: Egen tilvirkning – figur 19 

14.18. Abell. 

 

Med udgangspunkt i Abells matrice og dimensionerne kundebehov, kundegrupper og Teknologier / 

kompetencer kan SINDs strategiske indgangsvinkel illustreres i forhold til markedet. Med rødt er illustreret 

SINDs positionering på markedet - med blåt udgangspunkt for det øvrige marked.  
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(Kilde: Egen tilvirkning – figur 20) 

15.  SWOT/ TOWS. 

 

En SWOT-analyse er en slags ”tilstandsrapport” for SIND, og anvendes til at binde den interne analyse 

sammen med den eksterne analyse (figur 21). Herved skaber man et ”øjebliksbillede” af styrker/muligheder 

og svagheder/ trusler. En mere handlingsorienteret tilgang søges, og dermed bliver SWOT-analysen 

efterfølgende omdannet til en TOWS-analyse (figur 22). Data bliver analyseret objektivt, og herefter bliver 

indsatsområder udformet. 
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Kilde: Egen tilvirkning – figur 21 

SINDs klare styrke er stærkt brand målt på et højt niveau af brand awareness, image og loyalitet. Der er en 

høj grad af markedsføringspotentiale implicit i navnet ”SIND”, hvilket kan udnyttes på mellemlangt sigt (1- 5 

år). SINDs ressourcer tæller bl.a. en ny hjemmeside, og udbygningen af denne spiller en stor rolle i 

promotion-mixet. SIND har generelt et stærkt værdiforslag – men det ”sløres” ved ingen generisk strategi og 

negative associationer. SIND bliver bl.a. associeret ved, at have en for positiv holdning til psykofarmaka og 

at ”medicin er nødvendigt”, og at være en ”støvet og gammeldags organisation”. ”TOWS”- analysen 

adresserer disse emner vha. troværdige opinionsledere, som skal benyttes aktivt i omstillingen. SIND 

vurderes til, at have en omstillingsparat organisation. Organisationens nuværende individuelle ressourcer 

vurderes til, at kunne klare omstillingen til en markedsparat enhed. Personalet tæller for det første en 

erfaren stab samt en nyere personalegruppe, som er veluddannet og motiveret. En medlemsstigning på 20 

% kan således ”absorberes” af den nuværende organisation. 

Den vurderingsmæssige største trussel er, at SIND ikke er relevant for det yngre segment samt at SIND ikke 

deltager i velgørenhedsmarkedet. Denne trussel kan ligeledes imødekommes ved en promotion-indsats. 

Mini-maxi indsatsen skal tilrettelægges ved eksempelvis, at implementere en banner-reklame, der linker til 

kampagnewebsite. Mini-mini indsatsen skal tilrettelægges vha. Google Analytics, som er en integreret del af 

SINDs nye hjemmeside. Ved at udnytte eksisterende ressourcer kan man således komme langt for en 

forholdsmæssig mindre investering. 

SIND befinder sig i fasen mellem ”early adopters” og ”tidlig majoritet” på markedet for medlemskaber i 

psykiatriske organisationer. SIND skal derfor udbygge nuværende loyalitet ved at udnytte SIND-
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ambassadøren Poul Nyrup Rasmussens troværdighed, autenticitet og gennemslagskraft i det ældre 

segment.   

 

Kilde: Egen tilvirkning – figur 22 

16. Strategi og salgsmål. 

 

SIND har altså gode muligheder på et marked, hvor potentialet for vækst er stort. En forøgelse af 

medlemstallet er mulig både i branchen som helhed og for SIND i særdelshed. De næste afsnit vil fokusere 

på de muligheder SIND har for at bevare sine loyale kunder samt at udbygge sin markedsandel. 

Dertil skal SIND benytte sig af en af Porters tre generiske strategier78 i kombination med 

ressourcesynsvinklen, der har fokus på svært imiterbare ressourcer. Ressourcesynsvinklen skal benyttes 

som baggrund for Porters positioneringsperspektiv. Analysen fandt 3 grundlæggende og vedvarende 

ressourcer for SIND – SINDs gode historie, den sociale involvering som SIND er engageret i, samt SINDs 

brandidentitet (omdømme). Disse ressourcer skal SIND kontinuerligt vurdere og udvikle for, at SINDs 

konkurrenceevne skal bevares og udbygges. SIND ”differentierer” sig i øjeblikket baseret på disse 

ressourcer samt andre kompetencer såsom WOM og kundeservice. Derudover nedbryder SIND tabuer og 

skaber fælleskab. I tillæg til dette er SINDs pris i høj grad tilpasset markedet.  
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SIND skal i fremtidens værdiforslag fortsat søge at ”differentiere” sig på markedet ved at tilpasse disse 

kompetencer til markedets præferencer. Valget af strategi skyldes primært den intense konkurrence på 

markedet. I Kapitel 12 blev SINDs profil på markedet vurderet ved en gennemgang af FCB-modellen. 

Dimensionerne rationalitet vs. emotionalitet og købsinvolveringen blev analyseret. Profilen vil blive 

revurderet, og re-positioneret vha. et promotion-mix. Baggrunden er at SINDs nuværende profil er uklar.  

Ud fra analysen og SWOT/ TOWS skal SIND altså ”fitte” deres strategi på et ressourcemæssigt grundlag. 

SIND skal anlægge ”indefra-ud” perspektiv. Positioneringssynsvinklen skal dog ikke glemmes, da et ”udefra-

ind” perspektiv skal hjælpe SIND til at tilpasse sig markedets krav – eksempelvis kan der ske en 

pristilpasning overfor SINDs strategiske gruppe. 

SINDs SCA’er og KSF’er skal agere løftestang for en markedsekspansion79 og adgangen til nye segmenter/ 

markeder. Derfor er ”build” valget relevant, da det forudsætter en lavere pris end konkurrenterne.  

16.1. Salgsmål. 

 

Salgsmål er som følger ved kampagnen: 

2020: En organisk medlemsstigning på 5 % ekskl. kampagner. Derudover er evt. fusioner også ekskluderet. 

2021: En organisk medlemsstigning på 15 % ekskl. kampagner og fusioner. 

2022: En organisk medlemsstigning på 20 % ekskl. kampagner og fusioner. 

SINDs gennemslagskraft vil samtidig øges ved en medlemsstigning. Derudover vurderes det, at kampagnen 

vil skabe loyale kunder ved en positiv oplevelse af SINDs serviceniveau. Dermed er der potentiale for øget 

omsætning og overskud udover de næste 2 år. SIND skal derudover søge, at styrke sin afkastningsgrad (ROI) 

vha. øget fokusering på fundraising, da eksempelvis arv og gaver ikke er en garanteret indkomst. Den 

kommende recession gør det dog usikkert, om disse mål kan opnås. Hele branchen er dog i samme 

situation, og SINDs strategiske gruppe vil sandsynligvis ”invest to hold” deres markedsandel.   

17.  Segmentering og positionering. 

 

                                                           
79

 ”Strategic Market Management”, Aaker og Mcloughlin, s. 6 



45 

 

Segmentering er blevet et vigtigt instrument for alle virksomheder, da man ikke kan dække alle kunders 

behov. Segmentering er dog ikke et mål – det er et værktøj til at vælge en eller flere målgrupper. I TOWS 

blev det afdækket, hvordan SIND skal markedsføre sig overfor det mandlige segment. Mandlige 

”Millennials” skal eksponeres for en digital kampagne baseret på deres webtrafik og vha. en relevant 

opinionsleder. I det følgende vil jeg primært søge at beskrive SINDs primære segment: Kvinder skal i 

fremtiden eksponeres for en kampagne, hvis mål er at øge købsintention og købsrelateret adfærd.  

17.1. Research questions og hypoteser. 

 

SINDs marked kan deles op i segmenter. Afsnit 14.3. søgte indledningsvist, at overordnet gøre rede for 

baggrunden for, hvorfor slutbrugere i fremtiden skal vælge SIND fremfor andre organisationer. Men det er 

nødvendigt at beskrive disse slutbrugere mere nøjagtigt. Derved kan man bedre vurdere målgruppens 

attraktivitet, re-positionere SIND og optimere promotion-mixet. Følgende analyse er foretaget for at 

besvare enkelte af undersøgelsesspørgsmålene opstillet i indledningen af denne opgave (BILAG 3 – 

spørgeskema). Følgende Research Questions (RQ) blev opstillet: 

RQ1: Er der forskellige segmenter af slutbrugere i SINDs marked? 

RQ2: Hvad er baggrunden for valg af en psykiatrisk sygdomsbekæmpende /handicaporganisation som 

SIND? 

I figur 23 er der opstillet hypoteser, der alle er mulige svar på RQ: 

Segmentering H1 Der findes forskellige segmenter af slutbrugere på markedet. 

Kundeadfærd 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 

H8 

H9 

 

Der en positivt signifikant sammenhæng mellem variablen samvær med venner 
og bekendte og køn 

Der en positivt signifikant sammenhæng mellem variablen kundeservice og køn 

Der en positivt signifikant sammenhæng mellem variablen god historie og køn 

Der en positivt signifikant sammenhæng mellem variablen sociale forhold og 
køn 

Der en positivt signifikant sammenhæng mellem variablen omdømme og køn 

Der en positivt signifikant sammenhæng mellem variablen fælleskab og køn 

Der en positivt signifikant sammenhæng mellem variablen tabu og køn 

Der en positivt signifikant sammenhæng mellem variablen pris og køn. 

H10 

H11 

Den primære informationskilde er anbefaling fra venner og bekendte 

Den primære informationskilde er søgning på internettet 



46 

 

H12 

H13 

Den primære informationskilde er trykt materiale 

Den primære informationskilde er anbefaling fra venner og bekendte på sociale 
medier 

Kilde: Egen tilvirkning – figur 23 

17.2. Afrapportering af den kvantitative analyse. 

 

Undersøgelsens svarprofil vil blive gennemgået vha. en række frekvenstabeller. 77 % af respondenterne var 

kvinder – 23 % mænd (BILAG 4 – frekvenstabeller). Ca. 36 % kom fra Hovedstadsområdet. Resten af 

respondenterne var fordelt på 23 % fra Sjælland og 37 % fra Jylland. Fyn var underrepræsenteret med kun 4 

%. 40 % havde en indkomst mellem 200.000 – 399.999 kr. ”Ved ikke/ ønsker ikke at svare” var 

repræsenteret med 22,9 %. 61 % var mellem 40 – 59 år gammel. Det er klart, at kvinder var 

overrepræsenteret i undersøgelsen – men da SINDs Facebook-side har samme profil var det en ventet 

fordeling.  

63 % af respondenterne var medlem af en sygdomsbekæmpende/ handicaporganisation indenfor 

psykiatrien. Det er en overrepræsentation i forhold til den danske befolkning. Da kendskab til psykiatrien 

var en forudsætning for valide svar, blev denne overrepræsentation accepteret. En krydstabulering mellem 

køn og medlemsstatus viste, at 32 kvinder var medlem – 21 var ikke-medlem. Dette var en lille 

overraskelse, og isoleret set gør det undersøgelsen mere interessant. En yderligere krydstabulering mellem 

medlemsstatus og alder viste en ligelig fordeling mellem det yngre og ældre segment.  

SIND blev generelt vurderet højt på undersøgelsens holdningsspørgsmål – hvilket ikke var overraskende. 

Topscorer i denne forbindelse var omdømme, og hvorvidt SIND var i stand til at nedbryde tabuer - begge 

med ca. 80 % af svarfordelingen i kategorierne meget enig og enig. Sociale forhold og pris lå lavest. 

Konklusionen er, at undersøgelsen ikke er repræsentativ for den danske befolkning. Samtidig var 70 

respondenter ikke nok til, at fordelingen blev rettet op i denne henseende. Undersøgelsen blev alligevel 

medtaget i denne opgave. Dette retfærdiggøres med, at respondenterne må betragtes som eksperter 

indenfor psykiatrien. Svarene er således er afgivet med en viden, der kan være nyttig for SIND. 

17.3. Klyngeanalyse. 

 

Ud fra en klyngeanalyse i SPSS (BILAG 5 – klyngeanalyse) blev der fundet et segment, der var tilstrækkelig 

homogent. Dette segment bestod af 77 % af respondenterne - 54 personer i alt. Af disse 54 personer var 40 
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kvinder. 35 respondenter var mellem 40 – 59 år. Dette segment havde en svarprofil på 

holdningsspørgsmålene, hvor især omdømme og tabuer var vigtige, mens samvær med venner og bekendte 

og pris ikke blev vægtet ligeså højt. Men SIND scorede generelt højt på alle holdningsspørgsmålene 

indenfor dette segment. 

17.4. Diskriminantanalyse. 

 

En analyse med køn som afhængig variabel og holdningsspørgsmål til SINDs overordnede præstation som 

forklarende variabel blev udført (BILAG 6 – diskriminantanalyse). Alder blev indsat som ”dummy variabel”. 

Kun hypotese 9 – en positiv signifikant mellem pris og køn blev accepteret. Derudover kunne sociale 

forhold og omdømme ikke afvises. Det er interessant, at kvinder med en middelværdi på 3,44 generelt ikke 

var enige i, at prisen for et medlemskab af SIND var rimelig. Mens mænd med en middelværdi på 2,00 var 

mere enige i dette forhold.  

For at besvare H10 – H13 blev en yderligere diskriminantanalyse udført. Denne gang med valg af 

sygdomsbekæmpende/ handicaporganisation indenfor psykiatrien som afhængig variabel. Holdning til den 

primære informationskilde til dette medlemskab blev benyttet som forklarende variabel. Alder blev igen 

indsat som ”dummy variabel”. Kun H11 blev accepteret. Ergo er søgning på internettet den primære 

informationskilde i købsprocessen. 

17.5. Konklusion på den kvantitative analyse. 

 

Kvinder mellem 40 – 59 år var generelt tilfredse med SIND, og vægtede især SINDs omdømme samt hvorvidt 

SIND var nedbrydende for tabuer i Danmark højt. Baggrunden for valg af SIND var generelt SINDs 

omdømme, tabu og sociale forhold, mens prisen ikke afspejlede SINDs ”performance” for dette segment. 

Søgning på internettet er den primære informationskilde generelt på markedet.  

17.6. Målgruppeudvælgelse. 

 

Udvælgelsen af segment skal ske på baggrund af segmentets attraktivitet. SMUK – modellen vil i det 

følgende blive benyttet til, at vurdere dette aspekt80. SINDs primære kundesegment retter sig mod kvinder i 

                                                           
80

 ”Reklamekampagnen - analyse, planlægning og evaluering, Ole E. Andersen, s. 39  
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alderen 40-59 år, som er pårørende eller bruger af psykiatrien. Kvinderne er på udkig efter en god pris for 

et produkt, der kan nedbryde tabuer og som kan hjælpe med sociale forhold. Den valgte organisation skal 

ligeledes have et godt omdømme. Livsstilen er traditionel – fællesskabssøgende. Informationskilder er 

primært søgning på internettet samt anbefalinger på Facebook.  

Størrelse og fremtidig vækst i segmentet samt købekraft: Antallet af konsumentenheder (kvinder) i 

målgruppen er i 2020 på 775.541 personer81. Eller ca. 26 % af samtlige kvinder i Danmark82. 

Erhvervsfrekvensen for kvinder er ca. 86 % i aldersgruppen 40 – 54, men falder til ca. 68 % i aldersgruppen 

55 - 60 år. Dette skal måles mod en samlet erhvervsfrekvens på ca. 80 % for begge køn. Den høje 

erhvervsfrekvens har en positiv effekt på købekraften for kvinder i segmentet. Købekraften for kvinder 

(BNP pr. kvinde) ventes generelt at stige i segmentet. Kvinder i 40 – 59 - alderen er generelt mest 

traditionelle - fællesskabssøgende, og derfor er segmentets størrelse godt beskrevet i dette afsnit. 

Mulighed for at bearbejde segmentet (hvor medieegnet segmentet er): Segmentet vurderes til, at være 

traditionsbundne både mht. online og offline markedsføring. 17,7 % af samtlige kvinder læser ugentligt 

aviser/ blade online83 – aldersgruppen 40 – 59 år vurderes til at være repræsentativ i denne henseende. 

Kvinders tidsforbrug på medier samlet set er mindre end mænd – men de ser lidt mere tv og læser flere 

ugeblade84. Den valgte aldersgruppe vurderes også her til at være repræsentativ. Det traditionelle spiller 

også en rolle i valg af printmedier, hvor Politiken, Information og Weekendavisen udgør de fortrukne 

medier85. Blandt de fællesskabssøgende er regionale aviser ofte det fortrukne læsestof. Segmentet 

vurderes til, at være særdeles medieegnet. 

Udgifter til bearbejdning/ kommunikation: Der er således mange metoder til, at kommunikere til dette 

segment. Derfor har man flere omkostningsmuligheder at vælge imellem. En bannerannonce i en 

Facebook-gruppe for kvinder er en mulighed. Ugebladet Familiejournal har 47.888 følgere i deres 

Facebook-gruppe, hvilket gør kontaktprisen til at betale for SIND.  
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 Danmarks Statistik 

82
 Marketline: Country profile - Denmark 

83
 https://mediernesudvikling.slks.dk/2015/specialrapporter/mediebrug-paa-internettet/ 

84
 https://finans.dk/artikel/ECE3461962/Kampen-om-den-KVINDELIGE-l%C3%A6ser/?ctxref=ext 

85
 https://tns-gallup.dk/kompas-segmenter 

https://mediernesudvikling.slks.dk/2015/specialrapporter/mediebrug-paa-internettet/
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Konkurrenceintensitet: SIND har et godt mix af kompetencer overfor dette segment, hvilket blev behandlet 

i den kvantitative analyse. Konkurrencen om medieeksponering til segmentet er dog intens. Omvendt kan 

det betyde, at segmentet er attraktivt.  

Samlet set er segmentet attraktivt for SIND, og potentialet er stort. Muligheder for at bearbejde segmentet 

er til stede. SINDs mix af kompetencer passer til segmentets præferencer. Konkurrencen om 

opmærksomhed er dog intens.  

Primær målgruppe nr. 1: Kvinder 40 – 59 år, pårørende, kender godt til SIND. Er fællesskabsorienteret – 

bor i eget hus/ rækkehus/ lejlighed i Københavns – eller Frederiksbergområdet. Er kendetegnet ved 

nøgleord som social ansvarlighed og sundhed. 

Primær målgruppe nr. 2: Kvinder 40 – 59 år, pårørende, kender godt SIND i forvejen. Er traditionel-

fælleskabsorienteret, planlægger sit otium og lægger vægt på et velfungerende samfund. 

Sekundær målgruppe: Mænd 20 – 39 år, kender til psykiatrien, men kun lidt til SIND. Går ”mod strømmen” 

– lige dele moderne-fælleskabsorienterede og traditionelle-fælleskabsorienterede – stemmer på 

venstrefløjen i folketinget – bor sandsynligvis i hovedstadsområdet. 

17.7. Personas. 

 

Camilla, 40 år, indkomst over middel, har børn i teenagealderen og en af dem bliver pt. udredt. Bor stadig i 

stor lejlighed på Frederiksberg sammen med sin mand/ kæreste. Arbejder i enten den offentlige sektor eller 

NGO-sektoren. Har generelt ikke tid til research angående sine medlemskaber af velgørende 

organisationer. 

Bente, 55 år, uddannet indenfor humaniora på RUC, har 2 voksne børn, hvoraf den ene er bruger i 

psykiatrien. Bor i en forstadskommune i villa, der næsten er betalt ud. Arbejder i den offentlige sektor 

sammen med sin jævnaldrende mand. Har holdninger til sine medlemskaber af velgørende organisationer – 

og bruger en del tid på research. 

Aleksander, 28 år, nyuddannet og etablerer sig pt. på arbejdsmarkedet. Er enten venner med psykisk 

sårbare personer eller i familie med et udsat ungt menneske. Bor i en 2-værelses lejlighed med sin kæreste 

i en storby. Støtter gode formål, og er måske medlem af en politisk ungdomsorganisation – såsom SF eller 

Socialdemokratiet. 
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17.8. Positionering. 

 

En fremtidig kampagne skal fokusere på en stigning i købsintention (konvertering til et salg af et 

medlemskab) og købsrelateret adfærd (f.eks. webtrafik). Baseret på SINDs nuværende position i FCB-

modellen (Big Toys og Big Tools) skal kampagnen søge, at re-positionere SIND vha. sit promotion-mix.  Ved 

at fokusere på ”Desire” og ”Action”-delen af AIDA modellen fra kap. 13.5., skal SIND søge ”nedad” i FCB-

modellen til en højere grad af ”do-feel-think” og ”do-think-feel”. Den lavere involvering i købsprocessen 

sker på baggrund af, at brandet SIND selvstændigt skal reducere slutbrugerens oplevede risiko ved et køb af 

medlemskab. 

 

Kilde: Egen tilvirkning – figur 24 

SINDs positioneringsgrundlag tager sit udgangspunkt i SINDs vedvarende ressourcer og de kompetencer, 

som er vigtige for målgruppen.  

1.) ESP: SINDs brand og gode historie skal garantere kvalitet i kundeservice og den sociale involvering. 

2.) USP: I kraft af SINDs evne til at nedbryde tabuer vha. gennemslagskraft skal prisen for et 

medlemskab retfærdiggøres.  

18.  De 7 P’er. 
 

I det følgende vil de 7 handlingsparametre for servicevirksomheder (Product, Price, Place, Promotion, 

People, Process og Physical evidence) blive analyseret med henblik på at skabe det optimale mix. 
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18.1. Product. 

 

Det anbefales at udvide SINDs produktsortiment med en periferiydelse – nemlig at indgå et Cause-related 

marketingsamarbejde med en privat virksomhed. Et samarbejde mellem SIND og en virksomhed på basis af 

et CSR-budget indeholder muligheder for begge parter. Som før nævnt, skal SIND ”fitte” deres strategi i 

forhold til deres omverden og målgruppe. Et godt udført samarbejde kan resultere i en positiv effekt på 

WOM og kundeadfærd for SIND86. Centralt i et evt. samarbejde er valget af partner. Hvis SIND f.eks. valgte 

Lundbeck Pharma A/S som partner med det formål, at støtte eksempelvis forskning i sideeffekter af 

medicin, ville målgruppen givetvis reagere kynisk, og fravælge SIND.  Tidligere i opgaven blev Berendsen 

Textil Service A/S nævnt. Deres CSR-projekt med at ansætte unge psykisk sårbare i fuldtidsstillinger kunne 

derimod være et godt ”fit” for SIND overfor deres målgruppe. Projektet kunne lyde på følgende: For hver 

ordre som Berendsen lander på baggrund af dette projekt, støtter Berendsen Textil Service A/S SIND 

Ungdom med X antal kroner. SIND ville få støttekroner til et godt formål. Begge parter ville nyde godt af 

øget WOM og positiv kundeadfærd – Berendsen Textil Service A/S og SIND ville få mulighed for, at 

markedsføre sig overfor deres respektive målgrupper via det gode formål. Berendsen og SIND ville få 

mulighed for at igangsætte en PR-kampagne. Dette scenarie er selvfølgelig hypotetisk, men tjener til at 

illustrere potentialet.  

18.2. Price. 

 

SINDs pris for et medlemskab (200,00 kr. om året) ligger under konkurrenternes niveau. Men den primære 

målgruppe er ikke enige i, at SIND har en rimelig pris. Årlige kampagner (½ pris) resulterer i periodiske 

medlemsstigninger, og dette indikerer samlet at en pristilpasning er relevant. En evt. prissænkning kunne 

finansieres af erhvervsmedlemskaber. I øjeblikket afsætter SIND erhvervsmedlemskaber for 800,00 kr. om 

året, hvilket ikke er en succes. Man kunne støtte denne indsats med eksempelvis referencelister i allerede 

eksisterende hvervefoldere. En hvervefolder med referencelister til virksomheder som fagforeninger og A-

kasser kunne givetvis finansiere en pris på 150,00 kr. årligt pr. medlemskab. 

Ca. 34 % af de årlige kampagnemedlemmer meldte sig ud det følgende år ved ikke at betale sit 

kontingent87. Disse kampagnemedlemmer er ikke langsigtet loyale, hvilket omvendt indikerer at prisen skal 

                                                           
86

 ”The Effects of Cause-Related Marketing on Customers’ Attitudes and Buying Behavior”, Steckstor, s. 73. 

87
 ”Vejen til vækst for SIND”, Anvendt markedsanalyse på HD MM 5. semester 2018-2019 
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bestå. Den daglige drift er ikke en gratis serviceydelse (SINDs rådgivning som Point of Parity88 er 

eksempelvis gratis både for medlemmer og ikke-medlemmer). Da SIND samtidig står overfor en promotion 

indsats, er vurderingen at SIND ligeledes kunne sætte prisen op til 250,00 kr. I den følgende analyse vil 

prisen bestå, da 200,00 kr. er under konkurrenternes niveau.  

18.3. Promotion.  

 

Dette afsnit vil fokusere på Maxi-maxi strategien i TOWS primært med Desire og Action - instrumenter. En 

offline – kampagne er relevant på basis af den primære målgruppe, der skal agere motor i kampagnen. Her 

skal der tænkes i integreret markedskommunikation. En kampagne i Familie Journalens Facebook-gruppe 

og online magasin skal suppleres med en annonce i det fysiske Familie Journal - blad – med det samme 

budskab (autenticitet, tryghed kombineret med et budskab om ”at prøve noget nyt”). Hermed en oversigt 

over kampagnen: 

Medie  Branding Besøgsgenerering på website Køb/ genkøb Hyppighed Budget for kampagnen 2. 
halvår 2020 

Målgruppe 

Off-line medier:       

Hvervefoldere X X  Kontinuerlig Kan produceres indenfor 
nuværende budget 

 

PR X X  Kontinuerlig Kan produceres indenfor 
nuværende budget 

 

Annoncer i Familie Journal X X  3 – 4 gange/ år 60.000 kr.* Kvinder 40 – 59 år 

On-line medier:       

Bannere på Familie Journal 
online magasin 

X X  6 uger fordelt på 1 år 120.000 kr.  Kvinder 40 – 59 år 

Annoncering på 
FamilieJournal FB-gruppe 

X X  1 – 2 gange/ år 20.000 kr.  Kvinder 40 – 59 år/ 
Mænd 20 – 39 år 

Egne medier:       

SINDs egen website:       

Video med Knud Kristensen  X X Daglig  Kan produceres indenfor 
nuværende budget 

Kvinder 40 – 59 år 

Oprettelse af 
kampagnewebsite 

 X X Daglig Kan produceres indenfor 
nuværende budget 

Kvinder 40 – 59 år/ 
Mænd 20 – 39 år 

Google Analytics  X X Daglig Kan produceres indenfor 
nuværende budget 

Kvinder 40 – 59 år/ 
Mænd 20 – 39 år 

Sociale medier:       

Facebook, Instagram og 
Twitter 

 X X Daglig Kan produceres indenfor 
det nuværende budget 

Kvinder 40 – 59 år/ 
Mænd 20 – 39 år 

Kilde: Egen tilvirkning vha. Aller Media website og interview med konsulenter i Aller media. * Baseret på en rabat på 50 % ved en samlet online og 

offline kampagne på Familie Journalens medier – figur 25  
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Facebook annoncering tager udgangspunkt i en CPC-baseret auktion. I samarbejde med Facebook Business 

Manager skal kendskabs- og besøgsgenerering optimeres. Således at man kun betaler for de gange en 

kunde klikker på ens annonce, og lander på website. 

18.4. Økonomiske konsekvensberegninger. 

  

Konsekvensen ved at fortsætte som hidtil er en stagnerende eller reduceret markedsandel på et 

vækstmarked. Derudover er en uændret strategi ikke relevant. Dette er ikke i overensstemmelse med den 

ønskede strategi. Derfor er dette scenarie ikke medtaget. 

2019 – 2022 prognose for totalomsætningen for kategorien (Base 2018 = 626.149) samt omsætningen på 

SINDs marked ses nedenfor. Omsætningen for medlemskaber i kategorien estimeres til at stige med 4 % 

om året de næste 3 år som hidtil. SINDs marked estimeres til ligeledes en årlig stigning på 4 % (base 2018 = 

15.525). Den årlige stigning i medlemsskaber uden kampagne for SIND estimeres til 3 % (Base 2019 = 

budgetteret 1.479). Den kommende kampagne betyder at omsætningen stiger yderligere 5 % i 2020, 15 % i 

2021 og 20 % i 2022. 

 

Årstal 2019 2020 2021 2022 

Totalomsætning t.kr. 651.195 677.243 704.333 732.506 

SINDs marked t.kr. 16.146 16.791 17.462 18.160 

SINDs omsætning i 

medlemskaber t.kr. 

1.479 1.597 1.745 1.819 

SIND estimeret 

markedsandel 

9,16 % 9,51 % 10 % 10,02 % 

SIND estimeret 

markedsandel af 

totalmarkedet 

0,23 % 0,24 % 0,25 % 0,25 % 

Kilde: Egen tilvirkning – figur 26 

Da handlingsparametreren er promotion vælges reklamenulpunktet – Ved et dækningsbidrag pr. stk. solgt 

medlemskab for 200,00 kr. på 186,00 kr.  er reklamenulpunktet estimeret til 216 stk. medlemskaber/ år – 

dvs. SIND skal sælge 216 medlemskaber på baggrund af kampagnen for at tjene markedsføringen ind. 

Følsomheden udtrykt ved sikkerhedsmargin er stigende år for år – år 1 i kampagnen (2020) er dog negativ. 

De irrerversible omkostninger ved kampagnen  - primært køb af licenser og design af website - er allerede 
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en del af det nuværende budget. Hvervefoldere med referencelister og video med Knud Kristensen er 

ligeledes budgetteret med i det nuværende regnskab.  

 

Kilde: Egen tilvirkning – figur 26 

 

 

Kilde : Egen tilvirkning – figur 27 

Det er klart, at kampagnen er afhængig af deltagelse af SINDs ambassadører Poul Nyrup Rasmussen og 

Mathilde Falch samt formand Knud Kristensen. Dette punkt skal være afklaret inden kampagnens start. Hvis 

dette falder væk, kan SIND hurtigt annullere kampagnen. SIND kan ligeledes annullere kampagnen hvis 

omsætnings- og kommunikationsmål ikke nås – med relativt lille tab.  

18.5. Kreativt indhold. 

 

Det kreative indhold i reklamen i Familie Journalen kan vurderes på baggrund af MEC-modellen fra kap. 12 

og retningslinjer for kreative strategier på basis af FCB-modellen sammenholdt med TOWS (autenticitet, 
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tryghed kombineret med et budskab om ”at prøve noget nyt”). Generelt skal reklamen stimulere positive 

følelser som glæde og lykke, der kan motivere til et køb. Dette kan gøres ved at fokusere på værdierne ”et 

bedre menneske” og ”anerkendelse”. Brugen af en kendt person som Poul Nyrup Rasmussen skal signalere 

autencitet og tryghed. Budskabet skal være anerkendelse ved at blive et bedre menneske og udvise 

overskud, når man prøver noget nyt (køb/ genkøb af et medlemskab).  Denne branding indsats skal 

”hjælpe” slutbrugeren i købsbeslutningen. Det anbefales endvidere, at ”benchmarke” de danske 

hjælpeorganisationers reklameindsats ved at tage udgangspunkt i den enkelte kundes behov. Reklamen 

kunne eksempelvis afbilde Poul Nyrup i samtale med et psykisk sårbart menneske.  

18.6. Place. 

 

Salget af medlemskaber sker primært centralt i organisationen samt via frivillige rundt omkring i landet. Det 

anbefales i fremtiden at benytte SINDs foredragsholdere aktivt i denne indsats. Foredragsholderne skal som 

minimum medbringe relevante brochurer til foredraget – eksempelvis skizofreni-brochurer kombineret 

med information om SIND og hvordan man nemmest bliver medlem.   

18.7. People. 

 

Slutbrugeren skal i højere grad informeres og uddannes om fordelene ved et medlemskab. Desuden skal 

SIND tænke i aflønning af slutbrugeren. Slutbrugeren skal også føle sig som en del af SINDs gode historie. 

Pt. gør sekretariatet og de frivillige en stor indsats. Et forslag kunne være en årlig workshop på 

sekretariatets præmisser – evt. en for hver landsdel. Workshoppen kunne afholdes af sekretariatet 

sammen med en ekstern foredragsholder – hvor forplejning, transport og foredrag er gratis eller evt. mod 

et symbolsk beløb. Finansiering kunne ske gennem fundraising. Mod at deltage skal slutbrugeren deltage i 

tests – eksempelvis kan slutbrugeren forsøge, at sælge et SIND – medlemskab til sekretariatet89. Eller 

deltage i en A/B-pristest. 

18.8. Process. 

 

                                                           
89 ”Value Proposition Design”, Osterwalder, Pigneur, Bernarda og Alan Smith, s. 235 
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SIND har et vedudviklet bagvedliggende medlemssystem, og organisationen udnytter ikke systemets mange 

muligheder pt.. Mulighederne for at individualisere dette system skal udforskes i fremtiden. Dog er alle 

data i dette system særdeles personfølsomme. En fødselsdagshilsen er dog inden for mulighederne, da 

medlemmer rapporterer deres fødselsdato og E-mail ved indmeldelse.  

18.9. Physical evidence. 

 

Som før nævnt er der produceret en ny hjemmeside via en ekstern leverandør, hvor årsrapporter og 

brochurer er publiceret. Samtidig er indmeldelsesprocessen blevet professionaliseret. Ligeledes er 

oversigten over lokalafdelingerne gjort ”smart”. Et forslag til forbedring kunne være et dashboard på 

website, hvor eksempelvis medlemsstatus kunne ”postes”. Dette ville øge slutbrugerens følelse af 

sammenhold.  

19.  Kampagnens målsætninger. 
 

Forudsætning for kampagnen er kendskabsgrad til SINDs nye website. Det næst vigtigste KPI i denne 

kontekst er ”Bounce rate” - andelen af besøg, der kun resulterer i en enkelt sidevisning på ens website. 

Man kan ligeledes måle de 10 mest populære og upopulære destinationer på website90. For at konvertere 

et besøg på website til et køb, kan man opsætte mål vha. SMART-modellen i forhold til indholdet på 

website: 

Specifikt: Kendskabsgraden i målgruppen, eller ca. 26 % af alle kvinder i Danmark, til SINDs nye website 

skal øges fra nuværende niveau til 20 % indenfor de næste 2 år. 

Målbart: At måle kendskabsgraden i en bestemt målgruppe er dog et bekosteligt projekt. I stedet kunne 

man måle antal søgninger på navnet SIND via Google Analytics. 

Opnåeligt: Af de personer der kender website skal besøgsfrekvensen på website være 25 %. En 

konverteringsgrad på 3 % herefter er opnåelig.  

Relevant: En mere konkret målestørrelse kunne være antal besøg via Google. 

                                                           
90 ”Value Proposition Design”, Osterwalder, Pigneur, Bernarda og Alan Smith, s. 109 
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Tidsbestemt: Det er målet at opnå stigning i omsætning og markedsandel som angivet i forrige afsnit 

indenfor 2 år. 

20.  Nyt værdiforslag. 
 

For at fremme loyalitet blandt slutbrugerne skal SIND fortsat satse på kvalitet i uddannelse, støtte og 

gennemslagskraft. SIND skal fortsat satse dybt og bredt i deres produktsortiment. Men for at gøre et nyt 

værdiforslag til et ”moving target”91 (for altid at være et skridt foran konkurrenterne) skal SIND satse på de 

nye produkter i deres sortiment. SIND skal ”overinvestere” i de nye metoder til fjernstyring af møde- og 

kursusafholdelse, og på den måde afholde SINDs konkurrenter fra at foretage det samme træk. Dette er på 

kort sigt ikke profitabelt. På trods af dette vil denne strategi gøre SIND mere konkurrencedygtig i fremtiden. 

Alternativt, for at tiltrække nye slutbrugere, skal SIND satse på ”Emotionel/ Self-Expressive Benefits” 

sammen med ”Corporate Social Programmes” for at skabe værdi til SINDs brand92. Nye slutbrugere skal føle 

at de får bedre livskvalitet og mere eksistensberettigelse (jf. EFU-modellen fra kap. 12) ved at vælge SIND. 

SIND vil således forlade ”red oceans” eller det etablerede marked93. Og entrere ”blue oceans” med 

innovation af forretningsmodel som driver.  

21.  Handlingsplan. 

 

Handlingsplanen (figur 28) bygger på marketing-mix, og de aktiviteter som indledningsvis skal understøtte 

markedsføringsplanen. Der er indlagt flere milepæle som kontrol/ opfølgninger til planen. Denne 

handlingsplan varer fra d. 22. maj 2020 til d. 17. september 2020, og direktionen er den primære ressource 

med marketing som primær støttefunktion. Det er klart, at direktionen skal beslutte hvorvidt kampagnen 

overordnet skal fortsætte. Hvis kampagnen skal fortsætte efter endt handlingsplan, er det vigtigt at 

indlægge yderligere milepæle ved årsskiftet baseret på planlagt omsætning og kommunikationsmål.  

 

                                                           
91

 ”Strategic Market Management”, Aaker og Mcloughlin, s. 136 

92
 ”Strategic Market Management”, Aaker og Mcloughlin, s. 183 og 159 

93
 ”Strategic Market Management”, Aaker og Mcloughlin, s. 232 
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Kilde: Egen tilvirkning – figur 28 – der undskyldes for den dårlige billedkvalitet. 

22. Konklusion. 
 

Rammen for den strategiske analyse er Aakers brandidentitetsmodel – med organisationen i SIND som 

kerneværdi (brandets DNA). Brandets DNA skal lede til nye brand-kunde forhold via et nyt værdiforslag. 

Baseret på ESP og USP (”Emotionel/ Self-Expressive Benefits”) skal SIND derudover støtte nye produkter 

gennem Cause-related marketing (”Corporate Social Programmes”).  

SIND skal fokusere på differentiering på markedet vha. vedvarende ressourcer og kompetencer. Analysen 

fandt 3 grundlæggende og vedvarende ressourcer for SIND – SINDs historie, den sociale involvering som 

SIND er engageret i samt SINDs brandidentitet (omdømme). Disse ressourcer skal SIND kontinuerligt 

vurdere og udvikle for at bevare og udbygge konkurrenceevnen. Andre kompetencer såsom WOM, 
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kundeservice, evnen til at nedbryde tabuer og at SIND skaber fælleskab skal ligeledes understøttes. I tillæg 

til dette er SINDs pris i høj grad tilpasset markedet. 

Vækststrategien er en markedsekspansion i Danmark. Dette indebærer en større volumen i afsætningen af 

medlemskaber, og dermed muligheden for at opnå ”kritisk masse”. 

SIND har et stærkt værdiforslag. Men det ”sløres” ved negative associationer og ingen generisk strategi. 

SIND bliver associeret med en for positiv holdning til medicin samt at være ”en støvet og gammeldags” 

organisation. SINDs rolle som markedsudfordrer indebærer desuden en trussel. Markedslederen - 

Psykiatrifonden – nyder godt af stordriftsfordele i markedsføring. Sygdomsorganisationerne som 

Depressionsforeningen nyder godt af en rendyrket strategi mod en kendt sygdom. Markedsfølgerne i SINDs 

strategiske gruppe (baseret på pris og markedsandel) såsom Landsforeningen for bedre psykiatri håber på, 

at væksten i kategorien tilfalder dem. Tilbage for SIND er et ”flanke angreb” baseret på brand samt et 

”bypass angreb” på sagen ”sundhed i Danmark” gennem diversificering henimod nye produkter. 

SIND har en estimeret markedsandel for medlemskaber på markedet for psykisk sundhed i Danmark på ca. 

10 %. Denne markedsandel er stagnerende. Årsagen kan være, at SIND ikke er relevant for submarkederne 

”Millennials” og velgørenhed. Derved nyder SIND ikke godt af trends som sundhed samt FN’s 17 

verdensmål, hvoraf minimum en har fokus på psykisk sundhed.  

Makroforholdene ser lovende ud, fordi psykiatrien er kommet på finansloven. Den største trussel er, at 

SIND ingen erfaring har med samarbejde med offentlige institutioner, hvilket er en del af finansloven. En 

recession pga. Corona-krisen i 2020 kan ikke udelukkes. Det ser imidlertid ud til at markedet er 

modstandsdygtige overfor nedgang i indkomst – forbrugerne prioriterer velgørenhed og sundhed i 

nedgangstider. Desuden er alle i samme båd.  

Meso-analysen fandt at slutbrugeren har stor magt gennem dårlige anmeldelser på SoMe, samt at de nemt 

kan substituere SIND med andre organisationer. Ligeledes er truslen fra substituerende produkter og 

nuværende konkurrenter stor. Årsagen er, at CSR-budgetter fra private virksomheder kan substituere SIND. 

Derudover er markedet karakteriseret af intensiv konkurrence på et vækstmarked.  

Skæringen for PLC-kurven for medlemskaber i ”Early adopters” udgør muligheder for SIND. Springet fra 

”early adopters” til ”tidlig majoritet” kan betyde øget afsætning gennem loyalitet og udvidelse af markedet 

gennem SINDs opinionsledere.  

Dette har en betydning for SINDs valg af afsætningskanaler. SINDs online-salg skal styrkes gennem et re-

design af website og online reklamer. Dette re-design af website skal styrke SINDs omstilling til en 
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markedsparat organisation. Desuden skal offline salget styrkes gennem printreklamer. Fællesnævneren er 

brug af SINDs opinionsledere Poul Nyrup Rasmussen, Mathilde Falch og Knud Kristensen. Målgruppen er 

primært kvinder – traditionelle-fælleskabssøgende – i alderen 40 – 59 år. Den sekundære målgruppe er 

mænd – fællesskabssøgende – i alderen 20 – 39 år. 

Markedet er i vækst - både i kategorien ”Sygdomsbekæmpende/ handicaporganisationer” og indenfor 

psykiatrien. Potentialet i SINDs ekspansionsstrategi estimeres til at være attraktivt. Med et samlet 

promotion-budget på ca. 600.000,00 kr. fordelt på perioden 2020-2022, er følsomheden i kampagnen 

udtrykt ved sikkerhedsmargenen tilstrækkelig attraktiv. Sikkerhedsmargenen er dog negativ i år 1. Selv med 

et konservativt estimat af fremtidig afsætning stiger sikkerhedsmargenen dog efterfølgende til et niveau på 

mellem 35 og 40 %. 

For at mindske risici ved markedsekspansionen er det dog vigtigt nøje at følge handlingsplanen for 

kampagnen. Indsatsen skal hele tiden vurderes, og indlagte milepæle skal overholdes. Hvis direktionen 

efterfølgende implementerer kampagnen er det vigtigt at overholde omsætnings- og kommunikationsmål i 

de følgende år.  

Formålet med analysen er, at understøtte en forøgelse af SINDs medlemsbase med 20 % indenfor perioden 

2020 – 2022. Analysen indeholder et handlingsparameter-mix. En hel eller delvis implementering af mixet 

vil muliggøre denne stigning i medlemsbasen. 

23. Perspektivering. 

 

Hvis markedsekspansionen i Danmark bliver den forventede succes vil det have en positiv effekt på SINDs 

rentabilitet samt personalets øvrige aktiviteter. Eksempelvis vil SINDs fundraising-indsats blive 

understøttet. SINDs menneskelige indsats vil blive nemmere at udføre med en større kundebase. Desuden 

vil SINDs attraktivitet forøges mht. krydssektoralt samarbejde baseret på CSR-budget. Sidst, men ikke 

mindst, vil SINDs gennemslagskraft blive væsentlig styrket i det offentlige rum. Det bliver interessant at se 

hvor stor denne effekt vil blive. Uanset hvad, kan SIND bruge erfaringen til at åbne dørene til nye markeder.  
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Bilag 1 - Spørgeguide til interview med Knud Kristensen, Formand i SIND.  
Formål med interview: At gå i dybden med SINDs ressourcer baseret på respondentens viden om SIND og det marked, som SIND befinder sig på. 

Interviewets varighed: Ca. ½ time. 

Ressource Værdifuld Sjælden Ikke efterlignelig Velorganiseret Konkurrencemæssig  

implikation 

Service før, under og 

efter salg 

     

Mindre virksomhed      

Den gode historie      

Kommunikation via 

netværk 

     

Høj grad af social 

involvering 

     

Kvalitet i uddannelse      

Brand identitet      

Produktambassadører      

 

Interviewet semistruktureres for, at sikre relevans i emnevalget i selve interviewet. Men udgangspunktet er en åben respons. HV-spørgsmål – 

HVAD, HVORDAN og HVORFOR - vil blive benyttet i interviewet. Ligeledes vil HVEM-HVOR-HVILKEN blive behandlet. Interviewet foregår via Skype, 

og optages på en diktafon til senere brug.  

Ovenstående figur vil blive benyttet som referencepunkt i samtalen. 

#1: Hvad er din mening om ovenstående figur mht. ressourcevalget (evt. tilføjelser)? 

#2: Hvordan vil du vurdere de enkelte ressourcer udefra kriterierne værdifulde og sjældenhed – baseret på respondentens erfaring og viden? 

#3: Hvem kunne imitere SINDs ressourcer? 

#4: Hvor kunne SIND som organisation sætte ind – i nutiden såvel som fremtiden? 

#5: Hvilke implikationer er relateret til ressourcevalget? 
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Bilag 2 - Spørgeramme til dybdegående interview. 

 

Præsentation af interviewer og deltager 
 
O Mit navn er Jakob Clausen, og jeg arbejder til daglig som administrativ assistent i SIND. Min alder er XX år, og jeg studerer i min fritid HD 2. del i 
Marketing Management på CBS i København  
o Deltager oplyser navn, alder, køn, beskæftigelse samt hvordan de har været i kontakt med SIND og dets produkter 
 
Introduktion af formålet med deltagelsen i interviewet og sammenhængen med projektet 
 
o Jeg skal undersøge og indsamle data vedr., hvilke emner, som påvirker SINDs brand/ mærke 
o Data indsamlet skal analyseres og benyttes i min hovedopgave på HD-studiet - Marketing Management – på CBS i København 
o Deltagerne garanteres anonymitet, så vidt det ønskes 
o Kun i tilfælde af, at der gives tilladelse til det, vil jeg muligvis benytte udtalelser fremkommet i interviewet i min opgave. Her vil jeg notere navn og 
beskæftigelse 
o Belønning er gavekort til 2 flasker vin eller et gavekort til Matas. Desuden vil jeg trække lod om 2 biografbilletter blandt deltagerne efter endt 
interview-række 
 
 
Deltagerne nedskriver relevante stikord på post-its/ papir 
 
o Jeg forklarer metoden og idéen bag brainstorming 
o Der afsættes 5 min. eller til deltager er færdig 
o Det centrale emneområde er: Deltager bedes skrive, hvad der skal lægges vægt på i forhold til, at opbygge et bæredygtigt brand/ mærke 
angående en organisation som SIND (Diskussion af hvad en handicap/ sygdomsbekæmpende organisation som SIND er). 
 
Gennemgang af de forskellige emner 
o Deltager præsenterer deres emner for interviewer 
o Deltager bedes om at sortere emner i bunker efter ligheder og sammenhænge 
o Hver bunke med emner diskuteres 
 
Derefter ønskes gennemgang af emner der ikke er taget op 
 
o Jeg har foruddefineret et antal emner, på baggrund af desk research: 

 Word-of-Mouth 

 Kundeservice/eftersalgsservice (respekt, troværdig, åbne) 

 Den gode historie 

 Høj grad af social involvering 

 Brand identitet 

 

Til slut har jeg følgende spørgsmål til deltager: 
 

 Hvilke 3 brands/ mærker tænker du på, når jeg nævner kategorien ” handicap/ sygdomsbekæmpende organisation”? 

 Forestil dig den perfekte handicap/ sygdomsbekæmpende organisation (Psykiatrifonden, SIND, Kræftens Bekæmpelse, Gigtforeningen og 
lign.): 

- Hvorfor er disse parametre vigtige for dig? 
- Rangorden af disse parametre? 

 Hvad indebærer konceptet ”handicap/ sygdomsbekæmpende” for dig? (Støttes op af definition). 

 Hvilke handicap/ sygdomsbekæmpende brands/ mærker gør du på nuværende tidspunkt brug af? 

 Hvorfor netop disse? (Gør navnet – brandet/ mærket – en forskel for om du vælger netop dette 

 Brand/ mærke?). 

 Hvad skal der til for, at du skifter til en anden organisation? 
- Evt. gennemgå forskellige eksempler på konkurrerende organisationer. 
- Pris, kvalitet/opfattet kvalitet, opfattet brand værdi 

 Har du haft nogle gode eller dårlige oplevelser med SIND? 

 Hvad var årsagen til dette? 
- Hvis der har været en negativ oplevelse, hvad har så været skyld i dette? 
- Har du haft nogle gode eller dårlige oplevelser med lignende brands/ mærker? 
- Hvad var årsagen til dette? 
- Hvis der har været en negativ oplevelse, hvad har så været skyld i dette? 

 
Afslutning – 1000 tak for deltagelsen. 
Jakob Clausen - HD Marketing Management 
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Bilag 3 – spørgeskema 
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Bilag 4 – frekvenstabeller. 
 

Køn 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kvinde 54 77,1 77,1 77,1 

Mand 16 22,9 22,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

Adresse 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Fyn 3 4,3 4,3 4,3 

Hovedstaden 25 35,7 35,7 40,0 

Jylland 16 22,9 22,9 62,9 

Sj�lland 26 37,1 37,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

Indkomst 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid < 199.999 7 10,0 10,0 10,0 

200.000 - 399.999 28 40,0 40,0 50,0 

400.000 - 599.999 6 8,6 8,6 58,6 

600.000 > 13 18,6 18,6 77,1 

Ved ikke/ �nsker ikke at oplyse 16 22,9 22,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

Alder 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 20 - 39 15 21,4 21,4 21,4 

40 – 59 43 61,4 61,4 82,9 

60 - 80 12 17,1 17,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Medlem 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 44 62,9 62,9 62,9 

2 26 37,1 37,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

Medlem * Køn Crosstabulation 

 

@15.kn 

Total Mand Kvinde 

MSYHAIP Medlem Count 12 32 44 

% within MSYHAIP 27,3% 72,7% 100,0% 

Ej medl. Count 5 21 26 

% within MSYHAIP 19,2% 80,8% 100,0% 

Total Count 17 53 70 

% within MSYHAIP 24,3% 75,7% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic Significance (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square ,575
a
 1 ,448   

Continuity Correction
b
 ,221 1 ,639   

Likelihood Ratio ,589 1 ,443   

Fisher's Exact Test    ,569 ,324 

Linear-by-Linear Association ,567 1 ,452   

N of Valid Cases 70     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,31. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Medlem * Alder Crosstabulation 

 

Alder 

Total 20 – 49 50 - 80 

MSYHAIP Medl. Count 23 21 44 

% within MSYHAIP 52,3% 47,7% 100,0% 

Ej medl. Count 16 10 26 

% within MSYHAIP 61,5% 38,5% 100,0% 

Total Count 39 31 70 

% within MSYHAIP 55,7% 44,3% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic Significance (2-

sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square ,569
a
 1 ,451   

Continuity Correction
b
 ,255 1 ,613   

Likelihood Ratio ,572 1 ,450   

Fisher's Exact Test    ,469 ,308 

Linear-by-Linear Association ,561 1 ,454   

N of Valid Cases 70     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11,51. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Bilag 5 – Klyngeanalyse 
Auto-Clustering 

Number of Clusters Schwarz's Bayesian Criterion (BIC) BIC Change
a
 Ratio of BIC Changes

b
 Ratio of Distance Measures

c
 

1 1630,136    

2 1554,707 -75,429 1,000 2,299 

3 1581,894 27,187 -,360 1,540 

a. The changes are from the previous number of clusters in the table. 

b. The ratios of changes are relative to the change for the two cluster solution. 

c. The ratios of distance measures are based on the current number of clusters against the previous number of clusters. 

Cluster Distribution 

 N % of Combined % of Total 

Cluster 1 16 22,9% 22,9% 

2 54 77,1% 77,1% 

Combined 70 100,0% 100,0% 

Total 70  100,0% 

 

Cluster Profiles 

Centroids 

 

@10.Samvr @10.kundeservice @10.historie @10.socialeforhold @10.omdmme @10.flleskab @10.tabuer @10.pris 

Mean 

Std. 

Deviation Mean 

Std. 

Deviation Mean 

Std. 

Deviation Mean 

Std. 

Deviation Mean 

Std. 

Deviation Mean 

Std. 

Deviation Mean 

Std. 

Deviation Mean 

Std. 

Deviation 

Cluster 1 5,38 1,455 4,75 1,915 5,19 1,601 5,94 ,250 3,31 2,358 5,25 1,483 3,06 1,948 5,50 1,211 

2 2,72 1,250 1,87 1,047 1,78 ,904 2,28 1,123 1,61 ,627 1,93 ,929 1,61 ,712 2,41 1,677 

Combined 3,33 1,709 2,53 1,767 2,56 1,807 3,11 1,838 2,00 1,424 2,69 1,766 1,94 1,261 3,11 2,047 

 

Frequencies 

@15.kn 

 

1 2 

Frequency Percent Frequency Percent 

Cluster 1 2 12,5% 14 25,9% 

2 14 87,5% 40 74,1% 

Combined 16 100,0% 54 100,0% 

Nyalder 

 

1,00 2,00 3,00 

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

Cluster 1 7 46,7% 8 18,6% 1 8,3% 

2 8 53,3% 35 81,4% 11 91,7% 

Combined 15 100,0% 43 100,0% 12 100,0% 

 

 

 

 

Nyadresse 

 

1,00 2,00 3,00 4,00 

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

Cluster 1 5 19,2% 5 31,3% 0 0,0% 6 24,0% 

2 21 80,8% 11 68,8% 3 100,0% 19 76,0% 

Combined 26 100,0% 16 100,0% 3 100,0% 25 100,0% 

nyindkomst 

 

1,00 2,00 3,00 4,00 

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

Cluster 1 2 28,6% 7 25,0% 4 21,1% 3 18,8% 

2 5 71,4% 21 75,0% 15 78,9% 13 81,3% 

Combined 7 100,0% 28 100,0% 19 100,0% 16 100,0% 

 

 

null : null 
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Bilag 6 – Diskriminantanalyse. 

 

Discriminant 

Analysis Case Processing Summary 

Unweighted Cases N Percent 

Valid 70 100,0 

Excluded Missing or out-of-range group codes 0 ,0 

At least one missing discriminating variable 0 ,0 

Both missing or out-of-range group codes and at least 

one missing discriminating variable 

0 ,0 

Total 0 ,0 

Total 70 100,0 

Group Statistics 

@15.kn Mean Std. Deviation 

Valid N (listwise) 

Unweighted Weighted 

0 @10.Samvr 3,13 1,586 16 16,000 

@10.kundeservice 1,94 1,289 16 16,000 

@10.historie 2,00 1,265 16 16,000 

@10.socialeforhold 2,44 1,504 16 16,000 

@10.omdmme 1,44 ,629 16 16,000 

@10.flleskab 2,25 1,238 16 16,000 

@10.tabuer 1,63 ,719 16 16,000 

@10.pris 2,00 1,673 16 16,000 

@16.alder 47,75 12,359 16 16,000 

1 @10.Samvr 3,39 1,753 54 54,000 

@10.kundeservice 2,70 1,859 54 54,000 

@10.historie 2,72 1,917 54 54,000 

@10.socialeforhold 3,31 1,892 54 54,000 

@10.omdmme 2,17 1,551 54 54,000 

@10.flleskab 2,81 1,884 54 54,000 

@10.tabuer 2,04 1,373 54 54,000 

@10.pris 3,44 2,044 54 54,000 

@16.alder 48,24 11,973 54 54,000 

Total @10.Samvr 3,33 1,709 70 70,000 

@10.kundeservice 2,53 1,767 70 70,000 

@10.historie 2,56 1,807 70 70,000 

@10.socialeforhold 3,11 1,838 70 70,000 

@10.omdmme 2,00 1,424 70 70,000 

@10.flleskab 2,69 1,766 70 70,000 

@10.tabuer 1,94 1,261 70 70,000 

@10.pris 3,11 2,047 70 70,000 

@16.alder 48,13 11,973 70 70,000 

Tests of Equality of Group Means 

 Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

@10.Samvr ,996 ,291 1 68 ,591 

@10.kundeservice ,966 2,367 1 68 ,129 

@10.historie ,971 2,001 1 68 ,162 

@10.socialeforhold ,959 2,889 1 68 ,094 

@10.omdmme ,953 3,344 1 68 ,072 

@10.flleskab ,982 1,268 1 68 ,264 

@10.tabuer ,981 1,323 1 68 ,254 

@10.pris ,911 6,650 1 68 ,012 

@16.alder 1,000 ,020 1 68 ,887 

Pooled Within-Groups Matrices 

 @10.Samvr @10.kundeservice @10.historie @10.socialeforhold @10.omdmme @10.flleskab @10.tabuer @10.pris @16.alder 

Correlation @10.Samvr 1,000 ,457 ,539 ,692 ,328 ,643 ,381 ,482 -,059 

@10.kundeservice ,457 1,000 ,579 ,679 ,535 ,731 ,583 ,483 -,123 

@10.historie ,539 ,579 1,000 ,695 ,588 ,643 ,583 ,419 -,125 

@10.socialeforhold ,692 ,679 ,695 1,000 ,417 ,734 ,419 ,558 -,224 

@10.omdmme ,328 ,535 ,588 ,417 1,000 ,631 ,795 ,267 -,018 

@10.flleskab ,643 ,731 ,643 ,734 ,631 1,000 ,589 ,519 -,106 

@10.tabuer ,381 ,583 ,583 ,419 ,795 ,589 1,000 ,280 -,064 

@10.pris ,482 ,483 ,419 ,558 ,267 ,519 ,280 1,000 -,247 

@16.alder -,059 -,123 -,125 -,224 -,018 -,106 -,064 -,247 1,000 

 

Analysis 1 

 

Box's Test of Equality of Covariance Matrices 

Log Determinants 

@15.kn Rank Log Determinant 

0 9 -2,401 

1 9 8,313 

Pooled within-groups 9 7,585 

The ranks and natural logarithms of determinants printed are those of the group covariance matrices. 

Test Results 

Box's M 111,164 

F Approx. 1,880 

df1 45 

df2 2613,763 

Sig. ,000 

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices. 

 

Summary of Canonical Discriminant Functions 

Eigenvalues 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 

1 ,178
a
 100,0 100,0 ,388 

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis. 

Wilks' Lambda 
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Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 ,849 10,390 9 ,320 

Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 

 

Function 

1 

@10.Samvr -,416 

@10.kundeservice ,055 

@10.historie -,060 

@10.socialeforhold ,586 

@10.omdmme ,753 

@10.flleskab -,600 

@10.tabuer -,219 

@10.pris ,859 

@16.alder ,295 

Structure Matrix 

 

Function 

1 

@10.pris ,742 

@10.omdmme ,526 

@10.socialeforhold ,489 

@10.kundeservice ,442 

@10.historie ,407 

@10.tabuer ,331 

@10.flleskab ,324 

@10.Samvr ,155 

@16.alder ,041 

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and 

standardized canonical discriminant functions  

 Variables ordered by absolute size of correlation within function. 

Canonical Discriminant Function Coefficients 

 

Function 

1 

@10.Samvr -,242 

@10.kundeservice ,031 

@10.historie -,034 

@10.socialeforhold ,323 

@10.omdmme ,538 

@10.flleskab -,341 

@10.tabuer -,174 

@10.pris ,436 

@16.alder ,024 

(Constant) -2,552 

Unstandardized coefficients 

Functions at Group Centroids 

@15.kn 

Function 

1 

0 -,763 

1 ,226 

Unstandardized canonical discriminant 

functions evaluated at group means 

 

Classification Statistics 

Classification Processing Summary 

Processed 70 

Excluded Missing or out-of-range group codes 0 

At least one missing discriminating variable 0 

Used in Output 70 

Prior Probabilities for Groups 

@15.kn Prior 

Cases Used in Analysis 

Unweighted Weighted 

0 ,500 16 16,000 

1 ,500 54 54,000 

Total 1,000 70 70,000 

Classification Function Coefficients 

 

@15.kn 

0 1 

@10.Samvr ,359 ,120 

@10.kundeservice -,170 -,139 

@10.historie -,185 -,218 

@10.socialeforhold 1,009 1,328 

@10.omdmme -,398 ,134 

@10.flleskab -,384 -,721 

@10.tabuer 1,156 ,984 

@10.pris ,621 1,053 

@16.alder ,385 ,409 

(Constant) -12,163 -14,423 

Fisher's linear discriminant functions 

 

Separate-Groups Graphs 
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2. Diskriminantanalyse med infokilder. 

Classification Results
a,c

 

  

@15.kn 

Predicted Group Membership 

Total   0 1 

Original Count 0 13 3 16 

1 17 37 54 

% 0 81,3 18,8 100,0 

1 31,5 68,5 100,0 

Cross-validated
b
 Count 0 10 6 16 

1 21 33 54 

% 0 62,5 37,5 100,0 

1 38,9 61,1 100,0 

a. 71,4% of original grouped cases correctly classified. 

b. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the functions derived from all cases other than that case. 

c. 61,4% of cross-validated grouped cases correctly classified. 

Analysis Case Processing Summary 

Unweighted Cases N Percent 

Valid 44 100,0 

Excluded Missing or out-of-range group codes 0 ,0 

At least one missing discriminating variable 0 ,0 

Both missing or out-of-range group codes and at least 

one missing discriminating variable 

0 ,0 

Total 0 ,0 

Total 44 100,0 

Group Statistics 

HvorlængeNY Mean Std. Deviation 

Valid N (listwise) 

Unweighted Weighted 

1,00 InfoSYHAIPVB_A 3,33 1,155 3 3,000 

InfoSYHAIPVB 3,33 1,155 3 3,000 

InfoSYHAIPSI 2,33 1,528 3 3,000 

InfoSYHAIPBr.O 3,00 1,000 3 3,000 

2,00 InfoSYHAIPVB_A 3,11 1,616 9 9,000 

InfoSYHAIPVB 3,11 1,364 9 9,000 
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InfoSYHAIPSI 1,78 ,667 9 9,000 

InfoSYHAIPBr.O 2,44 ,726 9 9,000 

3,00 InfoSYHAIPVB_A 2,91 1,489 32 32,000 

InfoSYHAIPVB 3,56 1,366 32 32,000 

InfoSYHAIPSI 2,75 1,459 32 32,000 

InfoSYHAIPBr.O 3,09 1,400 32 32,000 

Total InfoSYHAIPVB_A 2,98 1,470 44 44,000 

InfoSYHAIPVB 3,45 1,337 44 44,000 

InfoSYHAIPSI 2,52 1,372 44 44,000 

InfoSYHAIPBr.O 2,95 1,275 44 44,000 

Tests of Equality of Group Means 

 Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

InfoSYHAIPVB_A ,992 ,156 2 41 ,856 

InfoSYHAIPVB ,981 ,402 2 41 ,672 

InfoSYHAIPSI ,917 1,866 2 41 ,168 

InfoSYHAIPBr.O ,958 ,909 2 41 ,411 

 

 

Pooled Within-Groups Matrices 

 InfoSYHAIPVB_A InfoSYHAIPVB InfoSYHAIPSI InfoSYHAIPBr.O 

Correlation InfoSYHAIPVB_A 1,000 ,446 ,038 ,023 

InfoSYHAIPVB ,446 1,000 ,420 ,181 

InfoSYHAIPSI ,038 ,420 1,000 ,279 

InfoSYHAIPBr.O ,023 ,181 ,279 1,000 

 

Analysis 1 

 

Box's Test of Equality of Covariance Matrices 

Log Determinants 

HvorlængeNY Rank Log Determinant 

1,00 .
a
 .

b
 

2,00 4 -3,100 

3,00 4 2,385 

Pooled within-groups 4 1,968 

The ranks and natural logarithms of determinants printed are those of the group covariance matrices. 

a. Rank < 3 

b. Too few cases to be non-singular 

Test Results
a
 

Box's M 35,393 

F Approx. 2,835 

df1 10 

df2 965,008 

Sig. ,002 

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices. 

a. Some covariance matrices are singular and the usual 

procedure will not work. The non-singular groups will be tested 

against their own pooled within-groups covariance matrix. The 

log of its determinant is 2,168. 

 

Summary of Canonical Discriminant Functions 

Eigenvalues 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 

1 ,116
a
 94,5 94,5 ,322 

2 ,007
a
 5,5 100,0 ,082 

a. First 2 canonical discriminant functions were used in the analysis. 

Wilks' Lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 through 2 ,890 4,595 8 ,800 

2 ,993 ,265 3 ,966 

 

 

Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 

 

Function 

1 2 

InfoSYHAIPVB_A -,309 ,974 

InfoSYHAIPVB ,179 -,650 

InfoSYHAIPSI ,716 ,137 

InfoSYHAIPBr.O ,382 ,550 

Structure Matrix 

 

Function 

1 2 

InfoSYHAIPSI ,886
*
 ,054 

InfoSYHAIPBr.O ,607
*
 ,493 

InfoSYHAIPVB ,411
*
 -,058 

InfoSYHAIPVB_A -,193 ,702
*
 

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and standardized 

canonical discriminant functions  

 Variables ordered by absolute size of correlation within function. 

*. Largest absolute correlation between each variable and any discriminant function 

Canonical Discriminant Function Coefficients 

 

Function 

1 2 

InfoSYHAIPVB_A -,206 ,649 

InfoSYHAIPVB ,132 -,479 

InfoSYHAIPSI ,532 ,101 

InfoSYHAIPBr.O ,299 ,430 

(Constant) -2,071 -1,806 

Unstandardized coefficients 

Functions at Group Centroids 

HvorlængeNY 

Function 

1 2 

1,00 -,177 ,290 
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2,00 -,622 -,044 

3,00 ,192 -,015 

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means 

 

 

Classification Statistics 

Prior Probabilities for Groups 

HvorlængeNY Prior 

Cases Used in Analysis 

Unweighted Weighted 

1,00 ,333 3 3,000 

2,00 ,333 9 9,000 

3,00 ,333 32 32,000 

Total 1,000 44 44,000 

Classification Function Coefficients 

 

HvorlængeNY 

1,00 2,00 3,00 

InfoSYHAIPVB_A 1,113 ,989 ,840 

InfoSYHAIPVB ,794 ,895 ,988 

InfoSYHAIPSI ,508 ,237 ,673 

InfoSYHAIPBr.O 1,505 1,229 1,484 

(Constant) -7,128 -5,740 -7,301 

Fisher's linear discriminant functions 

 

 

 

 

 


