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Abstract 

Danish NGOs are undergoing radical transformations. In order to keep up with ever-

growing demands and expectations, the NGOs are no longer in strict opposition to 

government and businesses but work increasingly as part of the solutions to the 

world’s humanitarian and environmental issues. The shift has drawn much of the 

NGOs’ work away from direct actions of environmental and humanitarian relief and 

towards indirect actions such as research, communication and lobbyism. This 

tendency has resulted in a process of professionalization. 

 

Intrigued by expectations of new challenges in this advanced state of change, the 

research presented in this thesis examines the current characteristics of important 

areas of communication regarding the professionalization of the third sector in 

Denmark. From a constructivist perspective based in the theories on social systems 

by Niklas Luhmann, the thesis endeavours to answer the question: How is it possible 

to communicate the professionalization of Danish NGOs as an asset? 

 

Based upon in-depth personal interviews with heads of communications in five 

major Danish NGOs (WWF Verdensnaturfonden, Greenpeace Denmark, 

Folkekirkens Nødhjælp, Danish Red Cross and CARE Denmark), the first of three 

analyses concludes that support from civil society is key to the future of NGOs 

and that NGOs construct professionalization as effective, indirect relief work. 

 

The second analysis shows how the media harshly criticize the professionalization, 

claiming that it steals away cause funds. By observing the NGOs’ internet sites as 

their most public channel of communication, the third analysis unveils that the 

NGOs still portray themselves publicly through classical relief work, tending to be 

silent about the indirect efforts. Consequently, the resources allocated for 

administration stands out as a lone albeit negative indication of professionalization. 

In effect, the realities of NGOs continue to drift further away from the expectations 

of the public. 

 

Hence the NGOs are at a communicative deadlock that does not allow positive 

reference to the professionalization. To change the scenario, two solutions are 

proposed. The most comprehensive is the implementation of employee blogging, 

which is to open up the professional parts of the organizations, using an authentic 

voice. Due to the fact that all NGOs are not equally prepared for the openness that 

blogging requires, some NGOs are better off relying on the second proposal, which 

involves third-party communicators. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The gap between public understanding and nonprofit reality is not sustainable. 
Because each time the public ‘accidentally’ bump into the reality of modern 
charities they are likely to be left more suspicious, more cynical, more wary and 
less supportive. 

Saxton 2004: 189 
 
 
[…] altså det er som om, at i de flestes hoveder, der er vi stadig bare sådan 
velgørenhedsorganisationer, og vi gør det nok frivilligt alle sammen. Altså, der 
er ikke den der tanke om, at det er da også et arbejde, og man skal selvfølgelig 
have en løn, så man kan tiltrække nogle dygtige mennesker. 

Folkekirkens Nødhjælp 49,13-17 
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Afsæt, teori og analysestrategi 

Indledning 
Det går meget godt for de danske ngo'er. I de større organisationers årsrapporter kan 

man læse, at medlemstallene generelt er stigende, og det samme gælder indtægterne. 

På internationalt plan ser den tredje sektor, som ngo'er kaldes under et, også ud til at 

klare sig fint. Det verdensomspændende PR-bureau Edelmans seneste 

tillidsundersøgelse, The 2006 Edelman Trust Barometer, lægger sig i forlængelse af 

forrige års undersøgelse ved at placere ngo'erne som de mest tillidsvækkende 

institutioner verden over1. I Europa har vi endda større tillid til ngo'erne, end det er 

tilfældet i resten af verden (Edelman 2006: 5, 25). Men der er også andre tendenser 

at spore. En anden rapport fremhæver, at vilkårene for ngo'er, som jeg 

indledningsvist blot vil betegnes som private organisationer, der beskæftiger sig med 

velgørenhed, har ændret sig så radikalt, at der er tale om et paradigmeskift i 

branchen. Undersøgelsen konkluderer også, at udviklingen har krævet en 

professionaliseringsproces (SustainAbility 2003: 7ff, 25), hvilket betyder, at arbejdet 

i stigende grad varetages af lønnede fagfolk til forskel fra frivillige. Udviklingen har 

medført, gennemgribende ændringer af flere ngo'ers måder at operere og organisere 

sig på. Når dette forhold anskues med kommunikation som fokus, rejser der sig et 

interessant spørgsmål: hvordan forholder ngo'erne sig kommunikativt til deres 

professionaliseringsproces? 

 

I England viser en befolkningsundersøgelse foretaget af NFP Synergy, at ”[…] the 

public live in a rosy fog of ignorance about how charities do their job” (Saxton 
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2004: 189), og uvidenheden afslører en afgrund mellem den offentlige forståelse og 

ngo'ernes virkelighed. Saxton pointerer, at ngo'erne ikke har gjort meget for at 

informere om deres forandringsprocesser, ja de har måske ligefrem fastholdt en 

forældet selvfortælling af frygt for, hvordan offentligheden vil reagere på 

forandringerne. Medierne skriver til gengæld gerne om stigende udgifter til 

lønninger, og denne form for medieeksponering udfordrer befolkningens tillid til 

ngo'erne. Både denne og Edelmans undersøgelse indikerer, at tillid ikke er de 

professionaliserede ngo'ers egentlige problem. Hvis tilliden til ngo'erne skulle falde, 

skyldes det befolkningens manglende kendskab til organisationernes virkeligheder 

(Saxton 2004: 188), som igen skyldes eller blot opretholdes af ngo'ernes 

henholdende formidlingsstrategier. Risikoen ved den reaktive kommunikation er, at 

den kan fastholde organisationerne i uholdbare situationer, hvis ngo'ernes 

virkeligheder på essentielle områder er radikalt anderledes end deres omverdeners 

forventninger. Men hvordan håndterer professionaliserede ngo'er i Danmark 

formidlingen af deres professionaliseringsprocesser? Fastholder man også her et 

fortidigt billede af nødhjælpens praktisering, eller griber man situationen anderledes 

an? Disse overvejelser har været kimen til specialets udformning. 

 

Det skærpede blik for en potentiel krise hos de professionaliserede danske ngo'er har 

givet afhandlingen en overordnet issues management tilgang: de danske ngo'ers 

professionalisering er specialets centrale emne og ngo'ernes kommunikation herom 

er mit fokus2. Selvom der er forskel på danske og engelske ngo'ers roller i 

samfundet, og på trods af, at de danske ngo'er har lang vej op til de større engelske 

ngo'ers professionaliseringsgrad og omsætning, er der ingen tvivl om, at de større 

danske ngo'er gennemgår en professionalisering. Uddannelse og faglighed vejer 

stadig tungere i nyansættelser, og der har sideløbende tegnet sig en operativ 

forskydning hos ngo'erne. I takt med ngo'ernes forsøg på at opretholde deres 

gennemslagskraft i det polycentriske samfunds informationskamp (Qvortrup 2003a: 

136f), er der sket en vækst i stillinger, der kan siges at have en indirekte måde at 

tjene organisationernes kernesager. Det drejer sig blandt andet om lobbyvirksomhed, 

kommunikationsarbejde, forskning og fundraising. For eksempel betyder 

samfundets stigende informationsniveau, at problemstillinger fremstår stadig mere 

komplekse for den brede offentlighed. Derfor oplever ngo'erne for eksempel, at de 

må argumentere mere videnskabeligt end tidligere (Folkekirkens Nødhjælp 50,29-

31, Greenpeace 26,39-27,4; 35,39-41)3 og samtidig forsøge at gøre deres sag ’sexet’ 

                                                                                                                                    
1 Undersøgelsen er baseret på 1950 telefoninterview med meningsdannere verden over, hvoraf 450 er fra Europa, 
nærmere bestemt Storbritannien, Tyskland og Frankrig (Edelman 2006: 28). 
2 Jeg vil løbende knytte kommentarer til issues management perspektivet. Helt basalt kan et issue 
forstås som en potentiel krise, der endnu er på et niveau, hvor den kan afværges (jf. side 15). 
3 Henvisninger af denne type refererer til den transskriberede interviewempiri i bilag 1. Interviewpersonerne er 
kommunikationsansvarlige fra de fem ngo'er, specialet tager udgangspunkt i. 
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(Greenpeace 37,15-30, CARE 74,7-37) for at få ørenlyd i medierne. De nye 

kompetencekrav resulterer i en professionalisering og akademisering af de danske 

ngo'ers opgaveløsning, dokumentation og formidling. 

 

Støttenedskæringer fra regeringens side presser ligeledes visse ngo'er til at bruge 

flere ressourcer på at skaffe alternative indtægter. Nedskæringerne har blandt andet 

ført til øget kamp om civilbefolkningens bidrag. I den senere tid har den effektive 

gadehvervning grebet om sig i sådan grad, at cityforeninger og borgmestre har 

henvendt sig til Justitsministeren for at få sat en stopper for chikanen (Jyllands-

Posten 21.06.06). For nogle organisationer har statens retræte også tilskyndet 

økonomiske samarbejder med erhvervslivet. Begge udfald kræver sikker og 

professionaliseret styring for ikke at træde ved siden af og miste enten 

markedsandele eller troværdighed (og dermed ultimativt begge dele).  

 

Ud fra et samfundsteoretisk blik på ngo'ernes forehavende forstår jeg 

grundlæggende deres professionalisering som et aktiv for deres sager og en 

nødvendig reaktion på de nye krav og levevilkår, der følger med den generelle 

samfundsudvikling. Ikke desto mindre er ngo'ernes professionalisering et kendt 

kritikpunkt i de danske medier. Den umiddelbare reaktion på kritikken synes at være 

økonomisk gennemsigtighed. For eksempel har The Copenhagen Centre taget 

initiativ til arrangementet Seminar on NGO accountability – Who watches the 

watchdogs?, hvor økonomisk gennemsigtighed lanceres som fremtidssikring af 

ngo'ernes troværdighed. Og tankegangen breder sig, for både virksomheder og 

civilpersoner ønsker mere præcis viden om, hvad deres støttekroner går til 

(Verdensnaturfonden 14,22-24). Men hvis de danske ngo'er sætter deres lid til 

offentliggjort revision som garant for troværdighed, risikerer de da ikke at ende i 

samme situation som de engelske ngo'er, hvor befolkningens forventninger hører 

fortiden til? Er det ikke muligt i stedet at kommunikere om den professionelle 

virkelighed uden at sætte befolkningens tillid over styr? Svar på disse spørgsmål kan 

få central betydning for ngo'ernes fremtidige troværdighed. Med dette udgangspunkt 

har jeg formuleret følgende centrale problem: 

Problemformulering 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan kan danske ngo'ers professionalisering formidles som et aktiv? 

• hvordan iagttager ngo'erne selv deres professionalisering? 

• hvordan kan ngo'erne bedst muligt formidle deres professionalisering 
til deres potentielle støtter i civilbefolkningen?  
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For at svare på problemformuleringen har jeg valgt at tage udgangspunkt i fem store 

danske ngo'er, som jeg alle vil betegne som professionaliserede (jf. side 13 for 

udvælgelseskriterier). Ngo'erne er – i den rækkefælge, jeg fik kontakt med dem: 
 

• WWF Verdensnaturfonden (Verdensnaturfonden, WWF) 

• Greenpeace Danmark (Greenpeace, GP) 

• Folkekirkens Nødhjælp (FKN) 

• Dansk Røde Kors (Røde Kors, RK) 

• CARE Danmark (CARE) 
 

Med afsæt i disse fem organisationers beskrivelser af sig selv som professionelle 

ngo'er vil jeg afdække, hvilken kommunikationssituation der gør sig gældende i 

forhold til kommunikation om professionaliseringen, for herefter at give et eksternt 

syn på sagen og en række kommunikative anbefalinger. Jeg arbejder ud fra en 

hypotese om, at hvis professionaliseringen er god og nødvendig for ngo'erne, men er 

underlagt en reaktiv kommunikationsstrategi, så kan der designes en alternativ, 

progressiv kommunikation omkring professionaliseringen, der ikke ophober 

potentielle konflikter i samme grad som den eksisterende strategi (Luhmann 2000b: 

92f). Succeskriteriet for en ny kommunikation må da være, at den ophober færre 

eller blot lettere håndterlige konflikter, og at den forudsætter en tålelig 

arbejdsindsats. 

Læsevejledning 
Kapitel 1 fortsættes med en introduktion til specialets teoretiske og 

erkendelsesteoretiske grundlag: Niklas Luhmanns teori om sociale systemer, og der 

redegøres for specialets tredelte analysestrategi. 

 

Kapitel 2 udgøres af specialets første af tre analyser, delanalyse A. Med 

udgangspunkt i ngo'ernes selvopfattelser gives et indblik i 

kommunikationssituationen omkring ngo'ernes professionalisering. Ngo'ernes 

levevilkår har ændret sig, og der stilles nye kompetencekrav, som ngo'erne 

enstemmigt ser bedst besvaret gennem professionaliseret organisatorisk styring og 

opgaveløsning. Ngo'erne identificerer to former for nødhjælp: den klassiske, direkte 

nødhjælp samt et stigende behov for indirekte nødhjælp. Herudover konstrueres 

civilbefolkningen som organisationernes vigtigste støtte. Staten er også en vigtig, 

men dog aftagende økonomisk faktor for de fleste af ngo'erne. 

 



Kapitel 1: Afsæt, teori og analysestrategi  

 5  

Kapitel 3 er mere teoretisk. ’Den offentlige mening’ indføres som en genvej til 

indblik i ngo'ernes vigtigste omverdenselement, civilbefolkningen, og der 

argumenteres for, hvordan den indikeres i og af medierne. 

 

Kapitel 4 indeholder delanalyse B, som er en medieanalyse baseret på artikler fra 

B.T., Berlingske Tidende, Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken i en toårig 

søgeperiode. Analysen viser, at professionaliseringen tendentielt beskrives som 

administration til forskel fra nødhjælp. På denne måde underkender medierne 

ngo'ernes professionaliserede operationsformer og sætter ngo'erne i en paradoksal 

situation. Spørgsmålet er nu, hvordan ngo'erne håndterer kritikken i deres eksterne 

kommunikation. 

 

Kapitel 5 har igen et teoretisk fokus. Her introduceres det systemteoretiske 

semantikbegreb, som analysestrategien i delanalyse C baseres på. Også internettet 

og kommunikation på netsteder vendes teoretisk. 

 

Kapitel 6 byder på delanalyse C, som er en systemteoretisk semantisk analyse af de 

fem ngo'ers strategier for meningsbearbejdning af professionaliseringen i deres 

eksterne kommunikation. Ngo'ernes netsteder inddrages for at kunne holde 

ngo'ernes beskrivelser af deres eksterne kommunikation op mod faktiske 

kommunikationsoperationer. Det viser sig, at organisationerne har tendens til at føje 

sig efter kritikkens negative konstruktion af professionaliseringen. På denne måde er 

ngo'erne med til at fastholde det negative billede af den professionelle tilgang, de 

selv anser for nødvendig. 

 

Kapitel 7 indledes af en diskussion af de akkumulerede analytiske pointer for at 

præcisere ngo'ernes kommunikationsbehov. Herefter anbefales implementering af 

medarbejderblogging samt inddragelse af brancheorganisationen ISOBRO som 

tredjepartsformidler. 

 

Kapitel 8 indeholder konklusion og formidlingsprodukt. 

 

Bilag er samlet for sig. 

Socialkonstruktivisme og systemteori 
Min tilgang tager erkendelsesmæssigt sit afsæt i en socialkonstruktivistisk 

verdensanskuelse. Det betyder, at jeg søger svar på spørgsmålene om ngo'ernes 

professionalisering og kommunikation i den sociale verden, og at jeg forstår de 
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virkeligheder, der toner frem, som konstruktioner, der varierer alt efter deres 

kontekster. Jeg har valgt at specificere denne overordnede socialkonstruktivisme ved 

hjælp af Luhmanns senere systemteori4. 

 

Den systemteoretiske tilgang medfører for det første, en grundlæggende 

forskelstænkning, hvor intet i verden eksisterer i sig selv, det eksisterer altid i 

forhold til noget andet, som det er forskellig fra5. For det andet betyder 

systemblikket, at den konstruktivistiske verdensanskuelse radikaliseres, således at 

”[...] al erkendelse er konstruktion af verden i verden” (Luhmann 2000a: 15). Det 

radikale består i, at socialkonstruktivismen ikke bare rettes mod ngo'erne og de 

øvrige socialiteter, jeg iagttager. Også de erkendelser, mine iagttagelser af disse 

fører til – og den videnskabelige iagttagelsesform i sig selv – må forstås som sociale 

konstruktioner. Med andre ord er det iagttagelsernes perspektiv, ”[...] der 

konstruerer både iagttageren og det iagttagede” (Andersen 1999: 14). At vedkende 

sig selv og sin analysestrategi som en del af teoriens genstandsfelt kan umiddelbart 

synes at resultere i ren relativisme eller vilkårlighed, men det gælder kun, hvis 

sandhed forstås som en positivistisk og universel enhed, der kan findes, hvis man 

leder rigtigt. Sandhedsværdien af mine analytiske pointer er fortsat bundet til en 

tilstræbt objektivitet, men adskiller sig fra en positivistisk sandhedsforståelse ved, at 

objektivitet i den systemteoretiske tilgang ”[...] ikke betyder ”uafhængig eksistens”, 

kun stabilitet i iagttagelse af anden orden” (Thyssen 2003: 26). Kravet må derfor 

være, at redegøre nøje for, under hvilke forudsætninger, jeg gør mine iagttagelser af 

anden orden – det vil sige, hvordan jeg iagttager iagttagelser – og siden stringent at 

følge de opstillede retningslinjer. 

 

For det tredje udgør valget af Luhmanns senere arbejde en kraftig fokusering i 

forhold til hans samlede teorikorpus og afskærer en række alternative 

systemteoretiske tilgange6. Sådan set anvender jeg systemteorien som 

erkendelsesteoretisk grundlag for det blik, jeg kaster på forholdet mellem de fem 

ngo'er og kommunikationen om deres professionalisering. I forhold til min 

                                                
4 Med mindre andet nævnes vil termen ’systemteori’ i det følgende referere til Luhmanns teori om sociale 
systemer. 
5 Som sagt er alt i verden del af en forskel. Kun verden selv er forskelsløs, da vi ikke kender noget udenfor, og 
forsøg på at forestille sig, hvad der er udenfor, gør netop dette til en del af verden (Luhmann 2000b: 108f). 
6 Her tænker jeg særligt på muligheden for at undersøge ngo'ernes plads i samfundet med udgangspunkt i 
Luhmanns teorier om samfundets funktionssystemer. Jeg har fravalgt denne tilgang på grund af 
funktionsbegrebets forstyrrende reminiscenser af en del/helhedsforståelse, der hører hjemme i Luhmanns tidlige 
periode før den autopoietiske eller kommunikationsteoretiske vending. Brekke (2000) påpeger dette problem og 
forsøger at reformulere Luhmanns program for samfundsiagttagelse, så funktionssystemerne er funktionelle for 
og på baggrund af sig selv og ikke for og på baggrund af samfundet. Thyssen kritiserer i ”Luhmann og sporten” 
(2000) funktionssystemet for at være et gummibegreb, der kan anvendes på alt og give selv sport en 
samfundsfunktion. I det sene værk ”Ecological Communication” kommenterer Luhmann kritikken og siger, at 
der er tale om en økonomisk teori – forstået således, at den har en evne til at forenkle kompleksitet på en god 
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empiriske og kvalitative fremgangsmåde anvender jeg systemteorien som en særlig 

måde at analysere sociale forhold og ikke som en samfundsteori. 

 

I den senere systemteori består alle sociale elementer af kommunikation (Luhmann 

2000b: 179f). Jeg tildeler hermed det systemteoretiske begreb om kommunikation 

en central rolle i specialet, og da kommunikation hos Luhmann forstås ”[...] inden 

for rammerne af en teori om iagttagelse” (Nielsen 2003: 171), bliver også 

iagttagelsesbegrebet centralt. Endelig argumenterer den systemteoretiske tilgang ud 

fra antagelsen om, at det er analytisk givtigt at iagttage verden omkring os som 

systemer. Teoretisk set er specialet således koncentreret omkring de tre centrale 

systemteoretiske begreber: kommunikation, iagttagelse og system. Jeg vil udfolde 

teoriapparatet løbende, som empirien bliver behandlet i de følgende kapitler og på 

nuværende tidspunkt nøjes med at introducere de vigtigste træk ved min anvendelse 

af begreberne kommunikation, iagttagelse og system. 

Det tredelte kommunikationsbegreb 

Kommunikationsbegrebet i teorien om sociale systemer favner bredere end de fleste 

kommunikationsteorier, men følger den sædvanlige kommunikationsteoretiske 

udviklings negation af kommunikation forstået som substans og 

overførselshandlinger. Luhmann kritiserer overførselsmetaforen for at fremhæve 

meddelelsen som det kommunikationsbærende moment. For Luhmann er 

meddelelsen ”[…] intet andet end et selektionsforslag, en tilskyndelse”, og han 

fortsætter: ”[k]ommunikationen kommer kun i stand ved, at denne tilskyndelse 

gribes, ved at pirringen processeres” (Luhmann 2000b: 180). Kommunikation er 

altså mere end en meddelelse, og det systemteoretiske kommunikationsbegreb 

defineres som en syntese af tre selektioner, nemlig information, meddelelse og 

forståelse, forstået på den måde, at alle tre elementer må være tilstede, førend der er 

tale om kommunikation (Luhmann 2000b: 188). Selektionen af information 

bestemmer, hvad der skal formidles, og meddelelsesselektionen bestemmer, hvordan 

der skal formidles. 

 

I forlængelse af specialets problemstilling kan man som stiliseret eksempel forestille 

sig et kommunikationsforløb, hvor en ngo vælger at informere om, at organisationen 

har brug for befolkningens økonomiske støtte ved den kommende landsindsamling. 

Ngo'en vælger dernæst at meddele informationen gennem en række tv-spots optaget 

on location i en hungersramt landsby, hvor generalsekretæren henvender sig 

personligt og taler nøgternt, men også bevæget af sine personlige erfaringer til 

                                                                                                                                    
måde, hvorefter han bemærker: ”[...] og om den er korrekt er en helt anden sag” (Luhmann 1989: 34f). Qvortrup 
(2003a: 175) og Andersen (1999: 136f) anvender i øvrigt begrebet uden indvendinger. 
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befolkningens medfølelse. Den tredje selektion, forståelse, inspireres af de to øvrige 

kommunikationselementer, men betinges kun af sig selv. Det er op til den anden 

deltager i denne tænkte enkeltkommunikation at bestemme, hvordan ngo'ens 

kommunikationsoperation forstås. Hvis forståelsen bliver, som ngo'en forventer den, 

vil seeren forstå landsindsamlingens vigtighed og give penge til den. Men det kan 

også tænkes, at seeren forstår kommunikationsoperationen som et udtryk for en 

organisation, der bruger for mange penge på dyre reklamer eller opfatter 

generalsekretærens henvendelse som et upassende spil på følelser. Uanset 

forståelsens udfald er der tale om kommunikation. Det er hverken et krav eller ideal, 

at forståelse tilkendegiver eller fører til konsensus. 

 

I den tænkte enkeltkommunikation er ngo'ens selektioner gjort på baggrund af 

erfaringer om holdninger til organisationens arbejde i dele af den danske befolkning. 

Organisations kommunikation er i sig selv resultatet af en forståelsesselektion, som 

knytter an til en lang række forudgående kommunikationer, og det gør 

kommunikation til en selvreferentiel proces (Luhmann 2000b: 184). Viden om 

forståelse af meddelte informationer kan derfor kun søges i kommunikationen, og 

det sker ved at iagttage den tilslutningskommunikation, der følger af forståelsens 

selektion (Luhmann 2000b: 184). Enkeltkommunikationer giver således først 

mening, når man kan se dem bagfra og iagttage forståelsen. Men ligesom livet må 

kommunikationen gribes an forfra, og derfor bliver forventning et meget centralt 

kommunikationselement i praksis. I de kommende analyser vil jeg både undersøge, 

hvilke kommunikationsforventninger der kan aflæses i ngo'ernes syn på deres 

professionalisering, og hvilke erfaringer disse forventninger affødes af. Jeg vil tage 

udgangspunkt i kommunikationens tredeling og undersøge, hvilke informationer 

man vælger at formidle til hvem (inklusiv mig selv), og hvordan de meddeles, og jeg 

vil notere mig, hvilke forståelser man forventer hos hvem i organisationernes 

omverdener. 

 

Som nævnt bygger systemteorien på forskelstænkning. Den er allerede kommet til 

udtryk i form af kommunikationens selektionsprocesser, men kan først udnyttes for 

alvor, når man inddrager den iagttagelsesteori, som kommunikationsbegrebet er 

knyttet til. 

Iagttagelse er betegnelse ved hjælp af skelnen 

I det tænkte kommunikationseksempel lægger ngo'en en forståelse til grund for sine 

informationsselektioner og meddelelsesselektioner. Forståelse er i systemteoretisk 

optik et resultat af iagttagelsesoperationer. En iagttagelse eller en beskrivelse, hvis 

der er tale om formidling, foregår altid ved, at noget betegnes på baggrund af en 

forskel (Luhmann 2000b: 419). Betegner man for eksempel en ngo ’professionel’, 
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lader denne betegnelse sig gøre ved, at ’professionel’ skelnes fra noget andet – for 

eksempel ’uprofessionel’ eller ’frivillig’ eller ’ineffektiv’ eller ’at brænde for sagen’. 

Her kan man se, at den ikke-betegnede del af forskellen afgør, hvordan det at være 

professionel ngo iagttages eller beskrives. Begge sider af forskellen er altså 

afgørende for iagttagelsesoperationen. Med lån fra George Spencer-Brown, der har 

inspireret Luhmanns differenslogik (Luhmann 2000b: 105), markerer jeg forskellens 

indersides afgrænsning fra dens yderside med tegnet: ’  ’, hvor det betegnede stilles 

til venstre (på indersiden) og det ikke-betegnede til højre. Iagttagelsen af den 

’professionelle’ ngo kan nu eksempelvis præciseres som ’professionel ineffektiv’, 

hvilket vil sige, at den pågældende organisation iagttages og dermed konstrueres 

som professionel til forskel fra ineffektiv. 

 

En iagttagelse kan ikke iagttage sig selv. Det er ikke muligt at iagttage en genstand 

og samtidig iagttage selve den forskel, der leder iagttagelsen, da dette forudsætter en 

ny forskel og dermed en ny iagttagelsesoperation. Man kan derfor se, hvad der 

betegnes, når man iagttager, men man kan ikke se, hvilken form for iagttagelse, man 

har gjort sig (før bagefter). Begrebet ’form’ er i systemteorien netop enheden af en 

forskel, det vil sige begge dens sider og grænsen mellem dem (Luhmann 1999: 17), 

og formen bliver så at sige iagttagelsens blinde plet. Specialets analyser har alle til 

hensigt at iagttage andre iagttagelsers blinde pletter. Denne type iagttagelse kaldes 

anden ordens iagttagelse og adskiller sig fra første ordens iagttagelsen ved sin 

konstruktivistiske forståelse, da iagttagelsen af anden orden medregnes i det 

iagttagede. 

 

Både første og anden ordens iagttagelser kan skelne, men ikke se, deres egen 

skelnen, hvilket gør iagttagelse til en paradoksal operation, og begge typer 

iagttagelse må fungere til trods for det indlejrede paradoks (Luhmann 2000a: 10f). 

De to ordeners paradokser er dog forskellige på en måde, der giver anden ordens 

iagttagelsen et større erkendelsesspænd og udsyn. For hvor en iagttager af første 

orden kun ser, hvad han ser og derfor lever i glædelig uvidenhed om, at der kunne 

iagttages anderledes, da ved en anden ordens iagttager, at 
 
[d]en skillelinje, iagttageren drager mellem sig selv og det, han observerer, må 
drages kontingent, og derved opstår en oprindelig grænse, som imidlertid kun 
har relativ gyldighed i forhold til iagttageren, og som af andre personer vil 
kunne drages på alle mulige andre måder 

Luhmann 1992: 10 
 

Hvad jeg kan observere om ngo'ernes professionalisering, afhænger på denne måde 

af, hvad jeg vælger at iagttage. Vel vidende, at mit blik på emnet og empirien er 

præget af den kommunikations- og systemteoretiske del af det akademiske system, 

jeg har som mit primære afsæt, ser jeg, at der tegner sig en særlig 
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kommunikationssituation rundt om professionaliseringen. Og på baggrund af disse 

iagttagelser udvælger jeg nedslagspunkter til videre forfølgelse. 

 

Anvendt stringent i analytisk øjemed tilbyder anden ordens iagttagelser et indblik i, 

hvilken skelnen der ligger bag en iagttagelse, og dermed opstår muligheden for at 

overveje funktionelt ækvivalente alternativer til ngo'ernes kommunikative 

håndtering af deres professionalisering. Dette iagttagelsesprogram kaldes også den 

funktionelle metode. Når metoden lykkes, opstår der konstruktiv irritation, fordi den 

lader ”[…] sin genstand fremtræde mere kompleks, end den er for sig selv [og den] 

undergraver sin genstands intuitive evidenser” (Luhmann 2000b: 95). Og 

konstruktiv irritation er netop intentionen med specialet. 

 
Der ligger også en iagttagelse til grund for systembegrebet, der er systemteoriens 

udgangspunkt. Derfor er det ved hjælp af anden ordens iagttagelser muligt også at gå 

bag denne konstruktion og påpege, hvilken forskel der ligger til grund herfor 

(Luhmann 2000b: 48). I det følgende vil jeg dog koncentrere mig om, hvordan 

systembegrebet er anvendeligt for specialet. 

Ngo'er som systemer 

Historien viser, at forsøg på at nedfælde en rammende definition af, hvad ngo'er er7, 

let bliver enten for ekskluderende eller for vage (SustainAbility 2003: 13ff, Anheier 

2005: 38ff). Definitioner, der forsøger at sige, hvordan en ngo er, eller hvordan den 

opererer, synes at komme længere end de mere statiske hvad-definitioner. I et 

samfundssocialt perspektiv refereres der således til ngo'er, som organisationer, der 

sætter ind over for ’2nd level failures’ (Anheier 2005: 120-126)8, hvilket vil sige, at 

ngo'er sætter ind, hvor regeringen som den regulerende instans har mangler i forhold 

til at regulere markedets mangler. Trods en højere kontekstfølsomhed kan denne 

definition heller ikke stå alene. For eksempel synes meningen bag betegnelsen ’ngo’ 

i de fleste danske tilfælde at være forskudt. For det første får mange danske ngo'er 

støtte fra staten og kan strengt taget ikke siges at være ’non governmental 

organisations’. For det andet synes erhvervslivet at være blevet en magtfaktor, der i 

forhold til ngo'ernes sager er i samme størrelsesorden som staten, og 

organisationerne er ikke længere blot et modstykke til regeringen, som beskrivelsen 

indikerer, men også til erhvervslivet. Definitionen af ngo'er som organisationer, der 

                                                
7 På Copenhagen Centre seminaret ”Who Watches the Watchdogs” (03.05.2005) har Michael Yaziji, Professor 
of Strategy and Organisations, forsøgt at give en håndterbar, men erkendt utilstrækkelig, definition af ngo'er 
som: ”[…] organisations that are non profit, non governmental, that are organised with the goal of attaining 
some social or political aims”. 
8 Selve udtrykket er lånt fra Yazijis præsentation på Copenhagen Centres seminar ”Who Watches the 
watchdogs” (03.05.2005), men begrebet afdækkes fint i Anheiers gennemgang (jf. henvisningen) af public goods 
teorier (1st level) og trust-related teorier (level 2), der begge er tilgange til forståelse af ngo'ers rolle i samfundet. 
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sætter ind overfor ’2nd level failures’ rummer en indbygget dynamik, der foreskriver 

en kontekstuel forfølgelse. En sådan er en af hensigterne med specialets første 

delanalyse, og til formålet ser jeg ngo'erne som sociale systemer. 

 

Sociale systemer er i sidste ende kommunikation. I tidligere systemteori (også 

Luhmanns egne tidlige værker) er den mindste enhed ’handling’, men da der kan 

handles på egen hånd, vælger Luhmann under sit arbejde med sociale systemer at 

skifte begrebet ud med ’kommunikation’, der i modsætning til handling forudsætter 

et socialt forhold (Kneer 2002: 94). Et system er en dynamisk størrelse, der konstant 

skaber og organiserer sig selv og kun referer til sig selv i denne proces. Disse evner 

samles under betegnelsen autopoiesis (Luhmann 2000b: 70ff). Da et autopoietisk 

socialt system består af kommunikation, resulterer systemets iagttagelser ikke bare i 

en konstruktion af den iagttagede genstand. Beskrivelserne konstruerer også 

fortløbende systemet selv. Der er tre typer sociale systemer: samfundssystemet 

rummer alle andre systemer, organisationssystemer er kendetegnet ved 

organisation efter regler for medlemskab, også når det kun er i abstrakt forstand 

(herunder placerer ngo'erne sig), og interaktionssystemer, der ikke er baseret på 

medlemskab, men blot tilstedeværelse. Jeg vil koncentrere mig om 

organisationssystemet og redegør for systemtypen ved hjælp af begreberne mening 

og kompleksitet. 

 

Ngo'erne og alle andre sociale systemer må indse, at deres omverdener altid vil være 

mere komplekse, end de selv kan være, hvilket betyder, at ngo'erne aldrig kan 

håndtere deres omverdeners fulde kompleksitet. I stedet må ngo'erne vælge: ”Et 

systems kompleksitetsunderlegenhed må udlignes gennem selektionsstrategier” 

(Luhmann 2000b: 62). Til gengæld medfører selektion kontingens. Systemerne 

søger at håndtere kontingensen ved hjælp af ’mening’, der er de sociale systemers 

eneste mulige form for kompleksitetsbearbejdning (Luhmann 2000b: 101). Når 

noget tildeles mening, sker det ved, at en mulighed vælges frem for en anden. 

Mening er derfor enheden af forskellen ’aktualitet/potentialitet’ og kan beskrives 

som momentane fikseringer af én mulighed frem for en anden (Luhmann 2000b: 

104f). Det er også kriterierne for tildeling af mening, der indikerer 

organisationssystems grænser. Grænserne findes, ”[...] hvor kommunikationen ikke 

længere orienterer sig efter organisationens programmer, roller og beslutninger, 

men efter noget andet; det kan være en anden organisations programmer, roller og 

beslutninger (la Cour 2003: 235). 

 

Et organisationssystem opretholder sig selv gennem rekursive beslutninger, altså 

gennem egne beslutninger, der bygger videre på tidligere egne beslutninger. En 

beslutning knytter sig til iagttagelsesbegrebet og sker således også på baggrund af en 
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forskel, men adskiller sig dog afgørende fra iagttagelsen, fordi ”[…] den har 

karakter af et alternativ, hvor det er muligt at betegne begge sider af distinktionen” 

(Knudsen 2003: 140). Ved at beslutte dette og ikke noget andet er 

organisationssystemerne som alle sociale systemer kompleksitetsreducerende. 

Organisationssystemerne udnytter deres evner inden for kompleksitetsreduktion til 

at begrunde deres fortsatte eksistens overfor deres omverdener, det vil sige 

medlemmer og andre interessenter, men kompleksitetsreduktionen forventes også af 

organisationernes omverdener.  

 

Systemerne har relationer til deres omverdener og iagttager deres behov, men 

beslutter altid ved at forholde sig til sig selv. Med forskelstænkningen kan man sige, 

at systemernes selvreferentialitet forøger deres mulighed for at være åbne for 

omverden, simpelthen fordi systemet ikke kan være noget – heller ikke for sig selv – 

hvis der ikke er et omverdenselement at beskrive sig som forskellig fra. Med andre 

ord gælder det, at organisationssystemer er kognitivt åbne, men operativt lukkede 

(Luhmann 2000b: 75, Brekke 2000: 284f). I analytisk øjemed vil jeg således forstå 

ngo'er som autopoietiske systemer og mere præcist som autopoietiske 

organisationssystemer. Det betyder, at jeg ser dem som individuelle og 

selvreferentielle systemer, hvilket igen betyder, at den endelige forståelse af 

begreberne ngo og professionalisering bør genereres under indflydelse af ngo'ernes 

egne forståelser af begreberne. 

Overvejelser om empiri og min egen position 
Jeg har valgt at basere analyserne af ngo'ernes forståelse af professionaliserings- 

situationen og dens (potentielle) konsekvenser på semistrukturerede, kvalitative, 

personlige interview samt ngo'ernes formidling på deres respektive netsteder. Valget 

af den delvis åbne interviewform skal ses i lyset af emnets underbelyste position i 

dansk forskning. Der foreligger ikke studier af danske ngo'er, der deler nærværende 

speciales tema. Det er derfor på forhånd svært at vide, hvad der i forhold til 

problemformuleringen udgør sagens springende punkter. På det grundlag er det 

strukturerede interview fravalgt som empirigenerator, og det samme gælder 

spørgeskemaundersøgelsen til trods for, at der søges en bredt funderet udtaleposition 

gennem undersøgelsen af flere ngo'er. 

 

Hverken interviewerens eller interviewpersonernes virkelighedskonstruktioner kan 

udkrystalliseres i et vakuum eller i et ’udsigelsesmæssigt frirum’ (Qvortrup 2003b: 

9). Det betyder, at jeg som interviewer konstruerer både interviewramme og 

spørgsmål ud fra en forudgående forståelsesproces af den sag, der diskuteres, samt 
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interviewpersonens rolle heri, og interviewpersonerne konstruerer deres svar på 

samme vis. Som interviewene overstås, virker også de som inspiration for de næste 

interview, dog med særlig opmærksomhed på empirikonstruktionens reliabilitet. Jeg 

har gjort mig umage for at iagttage, hvordan jeg har iagttaget andres iagttagelser – 

og berette, hvad jeg har set. Det er det akademiske arguments fordring: 
 
[…] når videnskabsmanden beskriver sin omverden handler det om at beskrive 
den så præcist som muligt: Ikke i bløde og venlige vendinger for at skabe 
politisk forlig, men under klar angivelse af de forudsætninger, beskrivelsen sker 
under, for at sige: Den usædvanlige iagttagelse er gjort under de og de 
omstændigheder. Han eller hun inviterer så at sige til modsigelse. 

Qvortrup 2003a: 58 
 

Ngo'erne sætter hver især forskellige grænser for deres organisationssystem ved at 

beskrive omverdenen gennem iagttagelser af for eksempel regeringen, medierne, 

erhvervslivet, bidragyderne og så videre. Men en anden grænsesætning, der også er 

vigtig at kaste blikket på, foretages i forhold til den interesse, jeg selv viser for 

professionaliseringen. Her reagerer kommunikationsfolkene også forskelligt, og 

dette siger måske noget om, hvor åbent de ønsker at knytte an til kommunikationen 

om professionaliseringen. Mine samtaler forud for og under de enkelte interview har 

været en balancegang mellem på den ene side at undgå at styre de efterfølgende 

interview for meget og på den anden side at opnå størst mulig fortrolighed hos 

interviewpersonerne. 

Kriterier for udvælgelse af ngo'er 

De fem ngo'er er udvalgt som iagttagelsespunkter for specialet efter en række 

kriterier, som jeg nu vil redegøre for. Siden specialets idéfase har jeg haft flere 

forskellige tanker om, hvilke og ikke mindst hvor mange ngo'er der skulle indgå i 

analyserne. Både en dybdegående analyse af en enkelt ngo's kommunikation og et 

eksplorativt forecast study af de 20 største ngo'er i Danmark har været oppe til 

overvejelse. Den endelige beslutning om at koncentrere afhandlingen om de fem 

valgte ngo'er er truffet midtvejs i forløbet på baggrund af interviewenes forløb og 

udbytte. Selvom samplingen ikke har fået et omfang på 20 ngo'er, har jeg fastholdt 

hensigten med at gøre iagttagelser og anbefalinger så bredt appellerende som muligt. 

 

Variation har derfor været en vigtig faktor i udvælgelsen af iagttagelsespunkterne. 

Hvis empiriske nedslagspunkter vælges for at kunne bekræfte formodninger, 

indskrænker konklusionernes værdi sig til kun at gælde for iagttagelsespunktet. Ved 

derimod at vælge iagttagelsespunkter med varierende kendetegn er det muligt at 

teste antagelsen frem for blot at bekræfte den (Silverman 2001: 250ff). Jeg har 

således besluttet både at iagttage ngo'er, der fokuserer på humanitære og 

miljømæssige forhold. Valget giver et bredere udsigelsesgrundlag, men byder også 
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på analytiske udfordringer, som jeg vil kommentere løbende. Det bredere fokus har 

dog fordret en sproglig tilsnigelse, som jeg skal nævne her. Betydningen af 

’nødhjælp’ er i det følgende udvidet til også at omfatte direkte indsatser for at redde 

miljøet. Ordets anvendelse forudsætter altså en forståelse af, at både mennesker og 

natur kan være nødstedt. 

 

En anden forskel, der også har grundlæggende indflydelse på ngo'erne, er deres 

opgaveudformning. Organisationer, der løser opgaver, som er sat i udbud af den 

danske stat, EU og andre institutioner arbejder traditionelt projektorienteret. Deres 

modstykke er kampagneorienterede ngo'er, der er interaktive, deres legitimitet er 

folkelig opbakning, de vælger deres operationer på egen hånd og er i stand til at 

sætte en dagsorden (Leipold 2002: 42). Skellet mellem kampagne- og 

projektorganisationer udviskes dog af, at stort set alle større projektbaserede ngo’er 

nu også fører kampagner i et eller andet omfang, hvilket angiveligt hænger sammen 

med ngo’ernes forandrede levevilkår. De fire forskellige elementer dækkes af de 

udvalgte ngo'er på denne vis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herudover adskiller ngo'erne sig på mange andre måder. De, der er vigtige for 

specialet, vender jeg tilbage til i analyserne. Endelig har jeg i udvælgelsen af 

iagttagelsespunkter fokuseret på: 

• større organisationer med en centraliseret og udemokratisk styreform for at gøre 

organisationsanalyserne overskuelige og sikre et vist professionaliseringsniveau. 

• En vis grad af medieeksponering. 

• Hvilke organisationer der fremhæves som interessante af andre ngo'er, 

efterhånden som jeg gennemfører interviewene. 

• Interesse for problemstillingen. 

CARE, 
Røde Kors, 
Folkekirkens 
Nødhjælp  

Verdensnatur-
fonden  

Folkekirkens 
Nødhjælp, 
Røde Kors  

Greenpeace, 
Verdensnatur-
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Projekt 

Humanitær 

Kampagne 

Typologimatrice over iagttagelsesfeltets forskellighed  
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Overordnet analysestrategi 
Hvor andre teorier søger at give konkrete analytiske anvisninger, befinder 

systemteoriens anvisninger sig på et mere abstrakt plan. Det betyder, at overvejelser 

om analytisk praksis ikke kan hentes i litteraturen, men må formuleres kontekstuelt. 

Til gengæld arbejder man ud fra en meget præcis definition af betingelserne for 

iagttagelser af anden orden. Konsekvensen er en fleksibel analytisk platform, der 

lader sig tilpasse den pågældende problemstilling præcist, efterhånden som empirien 

konstrueres, og de analytiske iagttagelser tager form. (Andersen 2003: 312). 

 

Iagttagelserne i dette speciale søger indblik i det kommunikative spændingsfelt 

mellem velgørende organisationer og deres eksterne støtter/interessenter. Hensigten 

er at nå frem til en kommunikationsform, hvor ngo'ernes professionalisering kan 

formidles som et aktiv. Jeg antager, at forholdet mellem ngo'ernes 

professionaliseringsproces og organisationernes nuværende formidling af sagen 

rummer en potentiel krise, som det kan betale sig at afværge. Denne tilgang har jeg 

allerede betegnet som en form for issues management. Mere præcist afspejler 

tilgangen den senere, udadrettede issues management, der anvendes progressivt som 

strategisk værktøj og ikke som et forsvar mod omverdenen (Christensen 2005: 69). 

Formålet med den strategiske tilgang er ikke blot at påvirke ngo'ernes omverdener, 

men også at optimere organisationerne selv, så de kan reagere bedst muligt på de 

signaler, de registrerer i deres omverdener (Pratt 2001: 336). 

 

Ud fra et klassisk interessentperspektiv ville det umiddelbart være oplagt at søge 

indblik i en defineret målgruppes idéer om, hvorledes deres interesse i 

organisationen bedst muligt varetages i forhold til professionaliseringen. Denne 

indgangsvinkel viser sig imidlertid problematisk, da organisationerne har så diffuse 

målgrupper, at repræsentation gennem et afgrænset antal interviewpersoner eller 

fokusgruppedeltagere ikke er praktiserbar9. En bredere anlagt 

befolkningsundersøgelse ville ligeledes løbe panden mod muren. Jeg vurderer på 

baggrund af ngo'ernes størrelse og samfundsposition i Danmark, at både selve 

professionaliseringen og dens offentlige eksponering er begrænset i Danmark 

sammenholdt med for eksempel det engelske og amerikanske marked (Anheier 

2005: 136, table 6.5). Derfor antager jeg, at emnet ikke hører til den danske 

befolknings hverdagskommunikation, hvilket begrænser mulighederne for, at 

respondenterne forstår spørgsmålene på samme måde og sætter undersøgelsens 

reliabilitet over styr (Silverman 2001: 229). 

                                                
9 Kun CARE giver udtryk for et demografisk kriterium for deres målgruppe, nemlig kvinder (CARE 70,27-29), 
men selv med denne kategorisering anser jeg målgruppen analytisk uhåndterbar. 
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Analysens tre overordnede forløb 

På baggrund af disse overvejelser vælger jeg i stedet at tage udgangspunkt i 

organisationerne selv. Med organisationerne som afsæt indlader jeg mig på en 

analytisk stafet, hvor jeg gennem tre overordnede forløb opbygger en empirisk 

begrundet udtaleposition, der ruster mig til at fremsætte en række kommunikative 

anbefalinger til organisationernes kommunikation om deres professionalisering. 

Således lader blikket i første og tredje analyse organisationerne fremtræde på 

forskellig vis, mens den anden analyse – på foranledning af den første – kaster et 

blik på medierepræsentationen. Med denne fremgangsmåde søger jeg en form, der 

på den ene side højner mine argumentationers videnskabelighed og på den anden 

side øger muligheden for, at ngo’erne vil tage mine anbefalinger til indtægt i deres 

fremtidige kommunikationspraksis og -planlægning. 

 

De enkelte delanalyser forklares nærmere i de respektive kapitler, og her vil jeg blot 

give et overblik over deres samspil. Med inspiration fra Niels Åkerstrøm Andersens 

’analysestrategiske maskine’ (2003: 320f) kan specialets analysestrategi illustreres 

som følger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overordnet iagttagelsespunkt: 
Fem professionaliserede danske ngo’ers kommunikative 
håndtering af deres egen professionalisering 

Delanalyser: Ledeforskelle: 

Problematik: 
Hvordan kan ngo’ernes professionalisering 
formidles som et aktiv? 

Illustration af specialets behandling af problemformuleringen 

Delproblem B: Hvilken form for 
kommunikation kendetegner mediernes 
kritik af ngo'ernes professionalisering? 

enhed    forskel 

Delproblem A: Hvordan sætter 
systemerne deres meningsgrænser, når 
temaet er professionalisering? Og hvilken 
form for kommunikation kendetegner 
ngo'ernes brug af begrebet ’professionel’ i 
disse operationer? 

enhed    forskel 

system    omverden 
 & 

B 
Formanalyse 
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System- & formanalyse 

C 
Semantisk analyse Delproblem C: Hvordan danner ngo'erne 

semantiske strategier for afparadoksering 
af paradokset nødhjælp/administration? 

kondenseret 
mening 

mening 
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Når jeg vælger at besvare en problemstilling ved at iagttage fem forskellige danske 

ngo'er, antager jeg implicit, at der fremtræder så tydelige ligheder mellem de fem 

ngo'er, at det giver mening at gøre dem til iagttagelsespunkter for det samme blik. 

Tilgangen forudsætter en stringent kontekstopmærksomhed for at respektere 

organisationernes individualitet (Luhmann 1995: 46). Ligheder efterprøves på 

iagttagelsesniveau i systemernes måder at adskille sig fra deres omverdener som 

professionelle ngo'er. Jeg vil kalde en sådan lighed for et meningsfællesskab. 

Hermed menes ikke, at ngo'erne er af samme mening, eller at der hersker enighed 

omkring, hvordan der skal reageres i forhold til professionaliseringen, for her spiller 

en masse andre temaer ind, men blot at der er ligheder i organisationernes kriterier 

for at skabe mening om professionaliseringen. Således er ngo’erne fortsat 

omverdener for hinanden (Andersen 1999: 133), og der er ikke tale om 

generalisering, men en kontekstualiseret forståelse af ligheder baseret på 

iagttagelser, hvis betingelser og systemreferencer jeg fremlægger så åbent, som det 

er mig muligt. 

 

Alle fem ngo'er optræder ikke i alle dele af analyserne. Det skyldes ikke, at de ikke 

passer ind, men at deres empiri er forenelig med, hvad der allerede er 

fremanalyseret. Til gengæld gøres altid opmærksom på, hvis dele af empirien 

divergerer med en fremsat pointe. 

Formidling af analytiske erkendelser 

Undersøgelserne i denne afhandling kan iagttage professionaliseringen og dens 

kommunikative konsekvenser anderledes, end ngo'erne selv. Organisationerne har 

således mulighed for at udnytte specialet som en ekstern sensor af deres 

omverdener. En organisations omverdensfølsomhed er et vigtigt element i strategisk 

issues management (Brønn 2002: 247), men for at lykkes bedst muligt med mit 

forehavende, må jeg medtænke meningens proces i formidlingen af specialets 

pointer og anbefalinger til dets aftagere. Mening er rekursiv, det vil sige, at den kun 

kan knytte an til tidligere mening (Luhmann 2000b: 101), og det stiller krav til 

analysernes formidling. I den henseende vil en stringent systemteoretisk retorik 

medføre en overdrevet abstrakt sprogbrug (Nielsen 2003: 179) med den sandsynlige 

følge, at systemteorien lukker sig om sig selv. Dermed forhindres formidlingen af 

den ny viden om empiriske forhold, som specialet forventes at bære på. Som jeg ser 

det, er meningen med systemteorien at abstrahere fra teoriens forsøg på at omfavne 

alle tænkelige forhold og i stedet anvende udvalgte dele af dens udsigelsesområde 

som erkendelsesteoretisk grundlag for specifikke empiriske iagttagelser, så det giver 

mening. Derfor har jeg gjort mig umage for både at formidle analyserne i et 

tilgængeligt sprog med mange eksempler fra empirien og sørget for at ledsage 

pointer med tabeller og illustrationer. Den analytiske værktøjskasse er i alle 
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analytiske momenter systemteoretisk, men som en god håndværker har jeg sprogligt 

forsøgt at rydde pænt op efter mig, så den endelige konstruktion fremstår færdig og 

appetitlig. På denne måde har jeg søgt både at afstemme min tilgang til analyserne 

og formidlingen af disse i forhold til deres kontekster. 
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2   
  

Hvordan er en ngo professionel? 
– delanalyse A 

[…] der er jo en viden om og en accept af, at det koster penge at have sådan 
noget som os kørende på det niveau, man ønsker, det skal køre ikk’ [A: mm]. 
Hvis det var ren frivillighed – jamen hold kæft hvor ren frivillighed koster 
penge, for det er så uprofessionelt, der er så meget spild af ressourcer. Det 
holder slet ikke. Du kan slet ikke drive sådan noget på den måde mere. 

CARE 82,23-27 

Analysestrategi 
Analysen skal skabe et overblik over ngo'ernes kommunikationssituation, når 

professionaliseringen sættes i spil. Indsigterne søges gennem iagttagelser af 

organisationernes iagttagelser af sig selv som professionelle organisationer. For at 

opnå dette overblik, kontekstualiserer analysen begreberne ’ngo’ og ’professionel’. 

Det iagttages, hvordan ngo'erne beskriver sig selv og hermed, hvilke 

omverdenselementer der anvendes som forskel, og hvilke former der kendetegner 

kommunikationen om begrebet ’professionel’ i disse beskrivelser. Indsigterne vil 

selvfølgelig ikke være udtømmende for de iagttagede ngo'ers situationer og da slet 

ikke for danske ngo'er generelt. Derimod tegner de et billede af, hvordan de 

iagttagede organisationer konstruerer sig selv og deres omverdener og i øvrigt 

anvender begrebet professionel heri. 

 

Analysens iagttagelser tager afsæt i ledeforskellen system/omverden, og analysens 

trin kan følges i bilag 1-3, hvor den praktiske håndtering af empirimaterialet også er 

nærmere forklaret. Den centrale analytiske operation er skematiseringen af 

forskellene bag ngo'ernes iagttagelser (bilag 2). Forskelsskemaet kan ses som en 

udvidet version af den typiske meningskondensering. Meningskondenseringer er 
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betinget af, hvad den ses som forskellig fra. De er netop nye iagttagelser, som altid 

må betegne i forhold til noget. I forskelsskemaet medregnes dette konstruktivistiske 

element i empiribehandlingen ved, at det kondenserede forholdes eksplicit til 

logikken bag ’kondensatorens’ blik. Efter ’forskelsbehandlingen’ følger en 

traditionel tematisering af empirien på baggrund af de hyppigst forekommende 

emner i interviewene (bilag 3). 

 

Anvendelsen af professionaliseringsbegrebet underkastes dernæst iagttagelser 

gennem ledeforskellen ’enhed/forskel’ for at bestemme, om en særlig form for 

kommunikation kan siges at kendetegne ngo'ernes brug af begrebet. 

Professionaliseringens forekomst i de tematiserede forskelle er fremhævet i bilag 3. 

Med delanalyse A gives også et udgangspunkt for de efterfølgende analyser og et 

holdepunkt for læserens vurdering af de afsluttende anbefalinger, og hvilken 

anvendelighed anbefalingerne har i organisationer, der ligner de iagttagede. 

 

Endelig har jeg foretaget endnu en analytisk afgrænsning. I interviewene anvender 

ngo'erne overordnet begrebet professionalisering i to sammenhænge. 

Professionalisering udgør på den ene side et element i ngo'ernes selvforståelse, og på 

den anden side anvendes professionalisering i forhold til beskrivelser af ngo'ernes 

appelmuligheder i den eksterne kommunikation. Selvom overvejelserne om appel 

også fortæller om ngo'ernes selvforståelse, vælger jeg at differentiere 

interviewempirien ved hjælp af denne skelnen. I delanalyse A koncentrerer jeg mig 

om ngo'ernes selvforståelse, mens appelovervejelserne inddrages i delanalyse C, der 

beskæftiger sig med, hvordan ngo'erne reagerer, når medierne tematiserer 

professionaliseringen. 

Ngo'ernes virkeligheder 
Først vil jeg altså iagttage, hvilke dele af deres omverdener ngo'erne anvender til at 

konstruere sig selv, og hvad konstruktionerne siger om organisationernes opfattelse 

af sig selv som professionelle ngo'er. 

Nye krav til finansiering 

Der optræder tre typer indtægtskilder hos de adspurgte ngo'er: private midler, 

offentlige midler og midler fra erhvervslivet. Alle de adspurgte yder en eller anden 

form for selvjustits med, hvem de modtager midler fra, men restriktionerne varierer 

både i omfang og retning. Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp og CARE har ”[…] 

rammebevillinger med hjemmel direkte på Finansloven” (Danida 2004: 25). Også 

Verdensnaturfonden får midler fra staten, men i et mindre omfang – lige knap 8 
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millioner i 2005 (Danida 2006: 115). Greenpeace er den eneste af de fem adspurgte 

ngo'er, der ikke modtager statsstøtte. Røde Kors, Verdensnaturfonden og 

Folkekirkens Nødhjælp arbejder desuden sammen med virksomheder for penge 

og/eller modtager donationer fra virksomheder. CARE har intentioner om at gøre de 

erhvervssamarbejdende ngo'er kunsten efter for at supplere sine indtægter fra staten 

og privatpersoner (CARE 75,6-38). Da interviewet finder sted, har organisationen 

dog kun et beskedent erhvervssamarbejde. Skematisk fremstillet tager indtægtskilder 

forholdt til ngo'er sig således ud: 
 

 
Verdensnatur-

fonden 
Greenpeace 

Folkekirkens 
Nødhjælp 

Røde Kors CARE 

Private 
Midler 

Ja tak Ja tak Ja tak Ja tak Ja tak 

Offentlige 
midler 

Ja tak Nej tak Ja tak Ja tak Ja tak 

Midler fra 
erhvervslivet 

Ja tak Nej tak Ja tak Ja tak Ja tak 

 

 

Ngo'erne beskriver, hvordan deres finansieringsmuligheder inden for alle tre 

samfundsområder har ændret sig væsentligt i de senere år. Hvis vi ser bort fra, 

hvordan verdens opfattede tilstand påvirker både antallet og størrelsen af samfundets 

donationer til ngo'erne (RK 63,28-33), konstrueres staten som en vigtig faktor i 

ngo'ernes økonomiske situationer. Regeringen har skåret i bevillingerne til ngo'ernes 

arbejde og stiller stadig større krav til delvis selvfinansiering af statsstøttede 

projekter. Og det er ikke kun de statsstøttede ngo'er, der påvirkes af stramningen. 

Således iagttager Greenpeace, at den beskårede statsstøtte intensiverer presset på de 

private donorer. For eksempel er deres gadehvervning ved at tabe pusten på grund af 

overudbud af ’facere’ fra mange forskellige organisationer i gadebilledet (GP 38,18-

37). Ikke desto mindre fremhæves den direkte kontakt på gaden af alle ngo'er på nær 

Røde Kors, der ikke benytter sig af metoden, som en meget vigtig indtægtskilde. I 

det hele taget viser det sig, at civilbefolkningen er ngo'ernes vigtigste økonomiske 

støtte, hvilket blot forstærkes af statens økonomiske retræte (FKN 55,15-20, GP 

34,40-44, WWF 12,18-23). Røde Kors (68,1-6) frygter, at tilladelsen til nye 

landsindsamlinger som kompensationen for den inddragede statsstøtte vil give færre 

penge i bøsserne ved de enkelte landsindsamlinger10. Der er således flere eksempler 

på, at ngo'erne iagttager deres omverdener ud fra en forståelse af et mætningspunkt 

                                                
10 Indsamlingsfrekvensen stiger i øjeblikket, fordi alle ngo'er med rammebevillinger har fået tilladelse til 
landsindsamling. Det drejer sig i 2007 om 6 organisationer, hvoraf kun to havde tilladelse i forvejen. 
Indsamlingsloven er blevet ændret for at give selv samme  organisationer mulighed for at leve op til det nye krav 
om 5% selvfinansiering af statsstøttede projekter, der blev vedtaget på Finansloven 2006. Kravet er steget til 
10% for 2007 (Danida 2006: 114). 

De udvalgte ngo'ers indtægtskilder 
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for ngo'er – en ’environmental carrying capacity’, forstået som ”[…] the number of 

organizations that can be supported by social, economic, and political conditions, 

given available resources” (Anheier 2005: 149). De skeptiske iagttagelser af, at 

mætningspunktet for den for tiden gældende kapacitet er ved at være nået, gøres af 

de mere etablerede organisationer som Greenpeace (38,31-37) og Røde Kors (67,22-

25). CARE, der er under pres fra staten og er ny som landsindsamlende organisation, 

konstruerer mætningsproblematikken som et spørgsmål om holdning: ”[…] 

befolkningen må sgu da vænne sig til – jeg kan blive helt harm over, når man kører 

den, den vej der, for det mener jeg ikke, at jeg kan brokke mig over, at der kommer 

en og banker på min dør” (CARE 79,25-27). Endelig kædes en iagttaget 

opblomstring af salg af ydelser til erhvervslivet sammen med de ændrede 

økonomiske udfordringer (GP 37,15-32). Sidstnævnte hænger dog også sammen 

med den generelle udvikling i ngo'ernes operationsmåder, som løbende er blevet 

optimeret i forhold til organisationernes iagttagelser af deres omverdener. 

Nødhjælpen har udviklet sig. 

Behov for samarbejde og indflydelse 

De adspurgte ngo'er beskriver sig som forskellige fra hinanden ved blandt andet at 

lægge vægt på forskellige operationsmåder, men de beskriver sig også som 

forskellig fra tidligere udgaver af sig selv. For Greenpeace, Verdensnaturfonden og 

Folkekirkens Nødhjælp har tiden vist en afgørende udvikling i deres arbejdstilgang, 

som stiller nye krav til organisationernes kompetencer. På forskellig vis 

argumenterer de for, hvordan indflydelse på og samarbejde med erhvervslivet og 

politiske beslutningstagere i de senere år er blevet et afgørende led i arbejdet. 

Greenpeace har altid set det som den vigtigste kommunikationsopgave at fremme 

den miljøpolitiske agenda (GP 20,34-36), men hvor man før har modarbejdet de 

miljøskadelige virksomheder og lovgivninger, søger man nu i højere grad løsninger 

gennem samarbejde. Organisationen differentierer sig således fra fortiden ved hjælp 

af betegnelsen ’løsningsanvisende problempåpegende’ (GP 25,8-18), og de nye 

operationsformer har både forøget kravene til organisationens videnskabelige 

dokumentation, kommunikations- og forhandlingsevner. Alle kampagner hos 

Greenpeace har til hensigt at påvirke politiske beslutningstagere til at vedtage nye 

internationale miljøkonventioner (GP 25,20-26,24). Også samarbejde med 

erhvervslivet indgår som led i disse kampagner for at vise overfor politikerne, at 

ngo'ernes planer er realiserbare. For Greenpeace bliver denne vej til indflydelse 

stadig mere nødvendig, fordi magtbalancen mellem erhvervslivet og den offentlige 

sektor forskydes mere og mere i erhvervslivets favør (GP 37,36-42). 

 

Verdensnaturfonden beskriver også en udvikling i deres samarbejde med 

erhvervslivet. Ved at iagttage, hvordan ’samarbejde med virksomheder, der sviner’ 
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betegnes som forskellig fra både risikoen for at ’miste muligheden for indflydelse’ 

(WWF 7,39-8,2) og ’miste en kæmpe indtjening’ (WWF 6,38-7,5), viser det sig, at 

erhvervssamarbejde hos Verdensnaturfonden på den ene side handler om 

indflydelsesmuligheder, men til forskel fra Greenpeace skyldes organisationens 

engagement på den anden side også et ønske om udvidede indtjeningsmuligheder. 

Hos Verdensnaturfonden synes det i højere grad at være de skærpede krav til 

fundraising, der har udviklet organisationens forhold til erhvervssamarbejde. Uanset 

formålet med arbejdet for indflydelse konstrueres civilbefolkningens opbakning som 

afgørende for vægten bag ngo'ernes ord. For ngo'erne gælder det altså, at deres 

gennemslagskraft står og falder med den folkelige opbakning (WWF 12,18-20, GP 

24,14-20). 

 

Forskelligheder er som sagt forventede, og det interessante er, om der trods 

forskellighederne kan iagttages et meningsfællesskab i forhold til 

professionaliseringen. Jeg svarer på spørgsmålet i det følgende ved at vise, hvordan 

en særlig form for kommunikation om professionaliseringen gør sig gældende på 

tværs af ngo'ernes forskelligheder. Trods umiddelbart modstridende beskrivelser af 

professionalisering bringer konstruktionerne en menings- og kommunikationsform 

til syne, som gør sig gældende for den samlede interviewempiri. 

Klassisk eller indirekte nødhjælp? 

Røde Kors nedtoner den politiske indflydelses betydning i arbejdet for deres sag og 

fremhæver i stedet aktioner i nødens brændpunkter (RK 60,35-37). Heller ikke 

erhvervssamarbejde beskrives som en mulighed for indflydelse, men som en 

mulighed for at få del i virksomhedernes penge og kompetencer (RK 61,16-24). En 

tilsvarende konstruktion af den direkte nødhjælps vigtighed kan iagttages hos CARE 

(74,13-16). Ngo'ernes konstruktioners forskelligheder overrasker ikke, da de falder 

sammen med skellet mellem projekt- og kampagnearbejde – en af de to 

grundlæggende forskelle, ngo'erne er kvalificeret ved. CARE arbejder udpræget 

projektorienteret og er den af de deltagende ngo'er, der er mest afhængig af 

offentlige midler. Af samme grund har organisationen for det første en begrænset 

indflydelse på, hvilke sager de påtager sig: ”[…] vores konkrete indsats i det land vi 

er i – vi er et meget lille CARE i forhold til CARE International [A: ja] – det er 

meget defineret af de penge, vi får fra det offentlige i Danmark ikk' [A: mm]. Og der 

stilles så nogle specifikke krav til det” (CARE 70,17-20). For det andet har 

organisationen fokuseret sin indsats i de nødstedte områder og mindre i de lande, 

midlerne kommer fra. Resultatet er, at man ikke er på niveau med de øvrige 

organisationer, når det drejer sig om det indirekte arbejde for synlighed i Danmark 

(CARE 74,13-17).  
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Iagttagelse af Røde Kors’s tematisering af deres nødhjælp som en del af deres 

selvfortælling blotlægger forskelsmarkeringen: ’direkte indsats indflydelse’ (RK 

60,33-39). Hermed fremhæver Røde Kors sin direkte indsats ved hjælp af en forskel, 

der konstruerer ngo'en som en handlekraftig og selvstændig organisation til forskel 

fra organisationer, der forsøger at nå deres mål gennem indflydelse. Hvor 

betydningen af direkte nødhjælp gøres vigtig på bekostning af politisk indflydelse 

hos Røde Kors, fremhæver Folkekirkens Nødhjælp derimod arbejdet for indflydelse 

som et stadigt vigtigere aktiv i forfølgelsen af deres mål. Organisationen beskriver 

den tiltagende prioritering af politisk arbejde gennem en differentiering fra 

forskellige tidligere stadier i egen udvikling. I dag forstår organisationen sin opgave 

som en treenighed af nødhjælp, oplysning om nødens årsag og indflydelse gennem 

mobilisering af politisk handlekraft (FKN 43, 27-34). Denne indsats stilles over for 

tidligere tiders snævre fokus på direkte, klassisk nødhjælp, som anses utilstrækkelig 

i dag: 
 
[…] der er … katastrofehjælp her og nu. Det gør vi også stadigvæk. I Pakistan. 
Ja. Telte, medicin, tæpper og folk ud hurtigt, vand og prøve at forebygge nye 
katastrofer. Ja. Genopbygning. Langsigtet udvikling. Altså, det mere 
fattigdomsbekæmpende. Men så har der været nogen steder, hvor det ikke er 
nok. Og hvor den samme egn år efter år efter år er ramt af forskellige, hvad kan 
man sige, ting, hvor det måske egentlig lige så meget er menneskeskabte 
katastrofer og ydelser, hvor man kan sige, at det er der, hvor vi så hæver os et 
niveau op og begynder netop at foretage et arbejde, det mere politiske arbejde. 
[...] Hvis du tager sådan udviklingstendenser inden for vores, altså det 
humanitære arbejde, så er det sådan man arbejder i dag. Og det er … ikke sådan 
set, at nødhjælpen ikke længere er fin eller god. Den er der brug for, når der er, 
men det er også noget med at kunne graduere og ligesom skifte gear. 

FKN 51,11-30 
 

Hos Folkekirkens Nødhjælp beskrives en effektiv fremgangsmåde imidlertid på 

forskelsmarkeringen ’indflydelse klassisk nødhjælp’ (FKN 50,34-51,2). Her 

betegnes altså, hvad der udgør den ubetegnede side i forskelsmarkeringen bag Røde 

Kors’s selvfortælling, og hvis ’direkte indsats’ sidestilles med ’klassisk nødhjælp’, 

er de to ngo'ers operationsmåder ikke bare forskellige, men hinandens 

modsætninger. 

 

Interviewet med Røde Kors viser imidlertid andetsteds, at forskellen mellem de to 

ngo'ers beskrivelser af operationsformer næppe skyldes modstridende opfattelser af 

indflydelsens vigtighed. Sagen er snarere, at Røde Kors’s politiske indflydelse er 

formaliseret i en sådan grad, at det er blevet institutionaliseret. Røde Kors har et tæt 

forhold til politik gennem et formaliseret samarbejde med den danske regering (RK 

60,1-10), ligesom indflydelsen på international politik er institutionaliseret ved 

hjælp af Genevekonventionen. Derfor behøver organisationen ikke at yde den 

samme indsats i hverdagen for politisk indflydelse som de øvrige ngo'er og kan i 

stedet hellige sig den direkte nødhjælp. Ikke desto mindre gælder det også for Røde 
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Kors, at man gør et ”[…] bevidst øh … arbejde for at få påvirket. Og det vil sige: 

deltager i den offentlige debat, kontakter vel fra tid til anden en offentlig politiker, 

regeringsmedlemmer og andre og forsøger, at forelægge vores sag” (RK 61,7-9). 

De øvrige organisationer, hvis politiske indflydelse ikke er formaliseret på samme 

vis, må arbejde mere målrettet for at gøre sig gældende, og det ses i deres betoning 

af det indirekte arbejde. 

 

Med ovenstående eksempel viser analysen, at der grundlæggende er to spor i 

ngo'ernes beskrivelser af deres operationsmåder: den klassiske og den indirekte 

nødhjælp. Den klassiske nødhjælp fremhæves kraftigst hos Røde Kors, men er også 

dominerende hos CARE. Den indirekte nødhjælp ses stærkest hos Greenpeace. Men 

også hos Verdensnaturfonden og Folkekirkens Nødhjælp konstruerer man sig ved 

hjælp af arbejdet i både nationale og internationale politiske netværk, der beskrives 

som afgørende for organisationernes succes (WWF 3,40-43, FKN 43,4-19). Med 

afsæt i de to spor for selvbeskrivelser vil jeg nu se nærmere på den form for 

kommunikation, der knytter sig til professionaliseringen. 

Ngo'ernes forståelse af professionalisering 

Klassisk og indirekte nødhjælp er ikke gensidigt ekskluderende og forløber i flere 

organisationer side om side og supplerer hinanden. For eksempel udfører 

Folkekirkens Nødhjælp både ”[…] klassisk nødhjælp med et telt og nogle kiks og 

sådan noget” (FKN 51,1-2) og et omfattende lobbyarbejde (FKN 43,7-19), og begge 

typer indsats er afgørende for opnåelsen af organisationens mål. 

 

Greenpeaces anvendelse af forskellen mellem før og nu i beskrivelsen af deres 

operationsformer vidner om nye tiders forandrede krav til organisationens 

argumentationsform. Folkekirkens Nødhjælp benytter samme forskel til at fremhæve 

organisationens omstillingsevne og omverdensfølsomhed. Der udføres fortsat 

klassisk nødhjælp, men der må i stadig højere grad søges løsninger gennem 

indflydelse på politisk niveau. De forskellige krav, som de nye 

indflydelsesmuligheder stiller til ngo'ernes kompetencer, besvares entydigt af 

ngo'erne gennem professionalisering. Herudover giver en professionel indsats 

ganske enkelt mere for pengene, fordi frivillighed medfører et spild, der langt 

overskrider de forøgede administrative udgifter, som professionaliseringen har ført 

med sig (FKN 5,20-30, CARE 82,25-27). På trods af den indirekte nødhjælps 

mindre fremtrædende rolle i interviewene hos Røde Kors og CARE gælder det også 

for disse ngo'er, at professionalisering konstrueres som positiv, nødvendig og 

selvfølgelig (CARE 73,24-33, RK 58,35-59,5). Akademiske medarbejdere og højere 

lønninger hører også med til ngo'ernes konstruktion af professionaliseringen (FKN 

50,33-37, 49,15-17, GP 31,20-36). Selvom ngo'ernes beskrivelser af lønninger viser 
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en bevidsthed om emnets krisepotentiale (GP 28,11-22, FKN 49,13-27, RK 65,10-

20), ses det stigende lønniveau som en nødvendighed for at tiltrække kompetente 

medarbejdere, der kan sikre ngo'erne fagligt valide argumenter (WWF 1, 32-36, GP 

20,13-15, FKN 50,14-19), kommunikativ gennemslagskraft (WWF 17,1-22, CARE 

73,8-33) og effektiv fundraising (GP 28,41-29,6, RK 64,25-34, WWF 10,2-15).  

 

Ngo'erne knytter an til interviewenes tematisering af professionaliseringen gennem 

forskellen ’indirekte nødhjælp/klassisk nødhjælp’, og de konstruerer sig selv som 

professionelle ngo'er ved at betegne ’indirekte nødhjælp’ som forskellig fra ’klassisk 

nødhjælp’. Den særlige form for kommunikation, der knytter sig til ngo'ernes 

forståelse af deres professionalisme, kan altså beskrives som ’indirekte 

nødhjælp klassisk nødhjælp’. Analysen af interviewene har vist, at 

professionaliseringsbegrebet hos ngo'erne baseres på følgende centrale punkter ved 

den indirekte nødhjælp (jf. bilag 3): 
 

• højtuddannet og kompetent personale 

• højere lønninger 

• videnskabelig dokumentation 

• stærk kommunikation og medieeksponering 

• samarbejde med erhvervslivet 

• effektive hverve- og fundraisingmetoder 
 

Det skal senere vise sig, at kommunikationsformens betegnede og ubetegnede siders 

placeringer i forhold til ngo'ernes selvbeskrevne systemgrænser er centrale for 

forståelsen af udfordringerne ved formidling af ngo'ernes professionalisme. 

Systemgrænser trækkes som bekendt langs meningsskel, hvilket vil sige, at mening 

tildeles efter forskellige kriterier på hver side af systemgrænsen. Analysen har vist, 

at det ikke kun er indirekte nødhjælp, der giver mening som nødhjælp for ngo'erne. 

Både klassisk nødhjælp og indirekte nødhjælp konstrueres i ngo'ernes egne 

iagttagelser som meningsfulde operationer. Den forskel, der ligger bag ngo'ernes 

kommunikation om professionalisering, udgør derfor ikke en meningsgrænse. Med 

andre ord er både indirekte og klassisk nødhjælp elementer i 

organisationssystemerne: 

 

  

 

 

 

 

 

 

nødhjælp ikke nødhjælp 

indirekte nødhjælp    klassisk nødhjælp 

Ngo'ernes form for kommunikation om professionalisering placerer 
sig inden for organisationernes selvbeskrevne systemgrænse 

systemgrænse 
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Konstruktionerne af befolkningen som ngo'ernes vigtigste omverdenselementer 

foregår ikke kun gennem økonomiske begrundelser. Den folkelige forankring er 

udover at være en altafgørende støtte økonomisk og et direkte krav for statens 

projektstøtte også afgørende for tyngden i organisationernes udsagn. 

Civilbefolkningen fremstår både økonomisk og indflydelsesmæssigt som ngo'ernes 

vigtigste omverdenselement. Og så har ngo'erne en fælles forståelse af, at deres 

sager kræver en professionel indsats. Spørgsmålet om befolkningens forståelse for 

professionaliseringens nødvendighed deler derimod ngo'erne i to:  
 
Det kan være, at borgerne tror, at vi er et gammelt rustent foretagende, som 
laver blade med spritduplikator ikk' [A griner]. Dem er der sikkert nogle af, men 
jeg tror ikke, at jeg ville lægge mit speciale, hvis jeg var dig i forhold til hvad 
sådan et mindretal måtte have af forventninger. Jeg tror, at der er mange, som i 
stigende grad har forventninger om, at flygtningeorganisationer, 
nødhjælpsorganisationer, humanitærorganisationer som vores – når vi modtager 
deres penge – udfører et effektivt og troværdigt stykke arbejde for de penge. Og 
det er, det, vi vil sige, er, at være professionel. 

CARE 73,17-24 
 

Røde Kors (65,1-22) og Verdensnaturfonden (14,37-15,23) resonerer på lignende 

vis, hvorimod Greenpeace (35,30-43) og Folkekirkens Nødhjælp (49,29-43) er 

mindre skråsikre på befolkningens generelle forståelse af den professionelle 

virkelighed. Her gives mere differentierede beskrivelser af omverdenernes 

iagttagelser af ngo'erne. Den næste strækning i specialets analytiske stafet er 

foranlediget af enigheden om den folkelige opbaknings værdi for ngo'erne og 

uenighederne om befolkningens forståelse for professionaliseringen. Formålet med 

delanalyse B er at give et bud på befolkningens forhold til ngo'ernes 

professionalisering. For at nå dertil, vil jeg dog først kridte ngo'ernes 

kommunikationssituation op ved at se nærmere på forholdene mellem medier og 

offentlighed. 
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Ngo'er, medier og offentligheden 

The press may not be successful much of the time in telling people what to 
think, but it is stunningly successful in telling its readers what to think about. 

Cohen 1963: 13 

Politisk dagsorden og offentligheden 
I dette kapitel vil jeg se nærmere på, hvordan medierne kan give en idé om, hvilke 

betænkeligheder ngo'ernes professionaliseringsprocesser vækker i offentligheden. 

Ovenstående citat beskriver meget rammende, hvordan jeg forstår mediernes rolle i 

samfundet. Aviser og andre udbredelsesmedier har en agendasættende funktion, men 

kan ikke determinere, hvilken mening elementerne i agendaen skal tildeles. Selvom 

medierne i hver artikel og hvert enkelt indslag tilbyder adoption af en bestemt 

ledeforskel til anskuelse af det pågældende emne, vil en iagttager af emnet altid selv 

bestemme sine egne ledeforskelle. Et iagttagende system vil derfor også konstruere 

emnet anderledes, end det eksponeres i medierne, og kan endda vælge at gøre et helt 

nyt emne til tema for sin iagttagelse – for eksempel den af medierne tilbudte 

ledeforskel. Massemedierne11 konstrueres på denne måde af deres iagttagende 

systemer (heriblandt ngo'erne og befolkningen) som en ekstern sensor af systemerne 

selv og deres omverdener, hvorfra der kan vælges informationer til eller fra efter 

behov. På denne måde er massemedierne ”[...] et bidrag til samfundets 

realitetskonstruktion” (Luhmann 2002: 130). 

 

                                                
11 Der er forskellige definitioner af massemediebegrebet. Nogle fokuserer på publikumsstørrelse, andre på 
synkronisering af modtagerne. Jeg vil ikke komme nærmere ind på de forskellige bud, men med henvisning til 
Finnemanns (2005: 80-82) diskussion af emnet blot fastslå, at det giver mening også at forstå avismediet, som 
jeg skal beskæftige mig med i det følgende, som massemedie. 
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Hertil kommer, at mediernes iagttagere også selv deltager i agendakonstruktionerne 

i medierne. Agendaen eller dagsordenen er resultatet af en konkurrence, ”[…] der 

foregår ved kommunikation mellem journalister, politikere og andre [ngo'er for 

eksempel], og hvor det er den politiske dagsorden, der er målet for konkurrencen og 

den politiske nyhed, der er midlet” (Pedersen 2000: 278). Det er konkurrencen om 

dagsordener i medierne, som eksempelvis Greenpeace forsøger at vinde med 

medieegnede aktioner, og det er på grund af dagsordenens vigtighed for sagen, at 

Folkekirkens Nødhjælp sætter en del af deres brede folkelige opbakning på spil med 

happeningen Make peace not walls på Roskilde Festival 2004. 

 

Begrebet ’offentlig mening’ anvendes ofte i sammenhæng med dagsordensbegrebet. 

For at kunne præsentere en definition af den offentlige mening, bestemmer jeg med 

Luhmann (2002: 131) offentlighed meget bredt som ”[…] refleksion over enhver 

samfundsintern omverden”. Offentligheden kan hermed være flere forskellige ting 

og det endda på samme tid. Således argumenterer Esmark (2000: 85) for, ”[…] at 

offentligheden først og fremmest er en forestilling, der hverken er entydig, konsistent 

eller alment accepteret, men tværtimod er flertydig, modsætningsfyldt og omtvistet” 

– til trods for at den præsenterer sig som det modsatte. Qvortrup (2003a: 16) 

argumenterer på lignende vis for, at offentligheden på ingen måde har konsensus 

som mål, men i stedet ”[…] er en optik – eller måske snarere en funktion – i 

samfundet hvor vi er uenige efter visse spilleregler”. Spillereglerne er det gode 

argument, hvis kvalitet vel at mærke afgøres individuelt ved kommunikationens 

meningsfulde anknytning til forudgående kommunikation. På samme måde som 

offentligheden er den offentlige mening en konstruktion, men ikke desto mindre 

omdrejningspunktet i det offentlige spil om almenhedens interesse. Vallentin 

indsnævrer den offentlige mening (public opinion) til: ”[...] useful social fictions” 

(Vallentin 2004: 4), mens vi med Luhmann kan bestemme den offentlige mening 

yderligere som en præciseret del af offentligheden, således at den offentlige mening 

er et systems billede af offentligheden (Luhmann 2002: 131). 

 

Den offentlige menings anvendelighed beror på dens evne til at fremstå entydig, 

konsistent og alment accepteret, hvilket i et systemteoretisk perspektiv betyder, at 

konstruktionen er anvendelig til at reducere kompleksitet. Evnen giver den 

offentlige mening en stærk tilslutningsduelighed og gør den central i kampen om, 

’hvad vi skal mene noget om’. Men hvordan er den offentlige mening helt præcis 

anvendelig for ngo'erne? 

Den offentlige mening reducerer kompleksitet 

Anlægget for kompleksitetsreduktion kan forstås ved at se den offentlige mening 

som et eksempel på en kontingensformel, på samme måde som for eksempel Gud 
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kan siges at være en formel, der gør kontingens håndterlig (Qvortrup 2003b: 25ff). 

Gud er den formel, som troende bruger, når der ikke er noget i samfundet, der giver 

et tilstrækkeligt holdepunkt for, hvad meningen med livet er. På samme måde (om 

end mindre dramatisk og med færre eksistentialistiske konsekvenser) kan ideen om 

den offentlige mening bruges til at gøre en specifik sags kontingens håndterbar. 

Både for ngo'erne og deres støtter kan kontingensformlen lette valget mellem flere 

mulige beslutninger, fordi både systemets og samfundets usikkerhed, som følger af 

en sags kompleksitet, formindskes behageligt ved hjælp af konstruktionen af en 

forenklende mening om et bestemt emne. Samtidig kan organisationssystemets 

indsats for at styre den politiske dagsorden til fordel for egne sager være med til at 

konstruere den offentlige mening således, at organisationssystemets beslutning 

accepteres i dets omverden og ligefrem styrker systemets position, fordi systemet 

indfrier forventninger i sin konstitutive omverden. Så selvom den offentlige mening 

opfattes som ”[…] en slags essens, ”noget” i samfundet der styrer […] det politiske 

system” (Qvortrup 2003b: 26), er det mere interessant at anskue den offentlige 

mening som en ’begrebsramme’ og et ’kommunikativt trick’, som systemerne i 

samfundet ”[…] kan bruge til at få hold på deres egen usikkerhed” (Qvortrup 2003b: 

27). 

 

Selv uden essens har den offentlige mening en evne til at kompleksitetsreducere og 

tilbyde sikkerhed i hverdagens kontingens, og det gør den så eftertragtet at influere – 

også for ngo'erne. For selv om ngo'erne ikke som politiske partier er direkte 

afhængige af folkets stemme, så har delanalyse A vist, at de er afhængige af 

befolkningens støtte. I dette kapitel har jeg argumenteret for en forståelse af 

medierne som indikator af ’den offentlige mening’, og jeg vil nu vende det 

analytiske blik mod medierne for at danne mig et billede af, hvordan 

professionaliseringen som issue må forstås i forhold til den civilbefolkning, som 

ngo'erne selv beskriver som en stadig vigtigere del af deres forretningsmodel. 
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Ngo'erne i medierne 
– delanalyse B 

Datakonstruktion og analysestrategi 
I direkte forlængelse af konklusionerne på delanalyse A er formålet i delanalyse B at 

undersøge pressens blinde pletter – altså de underlæggende logikker eller 

ledeforskelle, der bestemmer kommunikationens form, når ngo'ernes 

professionalisering beskrives i de danske medier. 

 

Databasen Infomedia gør det muligt at foretage indekserede søgninger, hvor artikler 

indekseres inden for kategorier såsom ’emne’ eller ’virksomhed/organisation’. 

Sammenligninger mellem resultaterne af indekseret søgning (virksomhed/ 

organisation = [ngo's navn]) og resultaterne af fritekstsøgning ([ngo's navn]) viser 

dog, at den indekserede søgning sorterer interessante artikler fra. Databasen 

indekserer altså artiklerne under ’virksomhed/organisation’ ud fra andre regler end 

de konditioneringer, jeg vil lade være gældende. Jeg har derfor brugt fritekstsøgning, 

hvilket udvider arbejdet en del, men sikrer en mere præcis empirikonstruktion. 

Dernæst melder spørgsmålet sig om søgningens bredde og tidshorisont. Med hensyn 

til bredden har jeg valgt at fokusere på artikler fra de tre store dagblade Politiken, 

Jyllands-Posten og Berlingske Tidende samt de to formiddagsaviser B.T. og Ekstra 

Bladet. Analysens iagttagelsespunkter er udvalgt med befolkningsmæssig bredde for 

øje og til at indfange både artikler og debatindlæg. Intentionen er ikke at beskrive 

den ’offentlige mening’ om ngo'erne, men at få indblik i, hvordan ngo'ernes 

professionalisering konstrueres i det offentlige rum. Dette fokus fordrer iagttagelser 

af de udvalgte mediers artikler med professionalisering som tema, og jeg vil kigge 
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efter, hvilke forskelle der gør sig gældende i de forskellige beskrivelser af ngo'erne 

som professionelle. Jeg har nu ikke blot vendt blikket mod det nye genstandsfelt, jeg 

har også justeret præmissen for mine iagttagelser. Jeg er ikke længere interesseret i, 

hvad iagttagelserne siger om systemet, der iagttager, men hvordan et særligt aspekt 

ved ngo'erne – nemlig professionaliseringen – beskrives i medierne. 

 

Foranlediget af specialets issues management perspektiv, vil jeg skærpe 

iagttagelserne af medierne endnu en gang og bestemmer, at jeg kun vil analysere 

pressens negative beskrivelser af ngo'ernes professionalisering. Hermed mister jeg 

indikationer af en mulig positiv form for offentlig kommunikation om 

professionaliseringen og må i denne sag tage udgangspunkt i ngo'ernes egne 

iagttagelser12. 

 

Spørgsmålet er nu, hvad pressens iagttagelsespunkter kan være for, at de kvalificerer 

sig til at blive iagttaget her? Jeg formoder, at andre ngo'er i Danmark befinder sig i 

samme kommunikationssituation, som de fem, jeg har valgt at koncentrere mig om. 

Formodningen er blevet styrket af første analyses tegn på, at der til trods for 

ngo'ernes forskellige beslutningsmønstre er overensstemmelse mellem, hvilke 

omverdenselementer ngo'erne konstruerer sig på baggrund af, og hvilke forskelle 

der ligger til grund for deres iagttagelser af professionaliseringens aspekter. For at 

fastholde den analytiske stringens er artikelsøgningen dog fortsat baseret på de fem 

udvalgte ngo'er og ikke danske ngo'er generelt. Jeg bruger temaet 

’professionalisering’ som udvælgelseskriterium for den manuelle skærpelse af 

fritekstsøgningerne i Infomedia. Hermed lægger jeg ledeforskellen 

’professionel/ikke professionel’ til grund for empiriproduktionen, men 

ledeforskellen fortæller i sig selv ikke præcist nok, hvad der falder ind under temaet. 

Det råder en konditionering af betegnelsen ’professionel’ imidlertid bod på. Som en 

del af konklusionen på den første analyse fremgår det, at det ’professionelle’ for 

ngo'erne handler om den indirekte nødhjælp, og analysen opsummerer en række 

centrale punkter, der indkredser ngo'ernes konstruktion af 

professionaliseringsbegrebet (jf. side 26). Jeg har ladet disse analysepointer 

konditionere betegnelsen ’professionel’ i iagttagelserne af medierne. Søgningen i 

Infomedia afgrænses på denne måde med afsæt i organisationernes iagttagelser til at 

omfatte artikler, hvor et eller flere af disse punkter optræder. Hvor for eksempel 

’hvervemetoder’ eller ’lønninger’ betegnes i en iagttagelse af en ngo, er målet at 

undersøge disse iagttagelsesledende forskelles ydersider. 

 

                                                
12 Da jeg har at gøre med autopoietiske systemer, er det imidlertid også det eneste rigtige afsæt for en 
eventuel forandringsproces. 
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De indskrænkende søgekriterier har haft indflydelse på søgningens tidshorisont. For 

ud over at give empirien en højere kvalitet, resulterer indskrænkningen også i klart 

færre hits. I forhold til interviewempirien bekræfter det ngo'ernes generelle 

forståelse af en begrænset eksponering i medierne af organisationernes 

professionalisering. Som sagt er målet med denne analyse et indblik i, hvordan 

ngo'ernes professionalisering konstrueres negativt i det offentlige rum og ikke at 

indfange, hvad den offentlige mening om ngo'ernes professionalisering er. Et 

udelukkende kvantitativt blik på medieeksponeringen af ngo'ernes 

professionalisering ville reducere ”[…] relationer mellem elementer til et kvantitativt 

udtryk. Elementerne opnår kun kvalitet ved at blive iagttaget relationelt, altså ved at 

blive relateret til hinanden” (Luhmann 2000b: 57). Hverken artikelsøgningens 

bredde eller tidshorisont skal derfor leve op til kvantitative validitetskrav, men 

søgningen skal have et sådant omfang, at det kan vurderes, om der tegner sig et 

mønster, når en af de fem udvalgte ngo'er beskrives inden for temaet 

professionalisering konditioneret af ngo'ernes konstruktion af begrebet.  

 

Jeg har vurderet, at en søgeperiode på to år giver et passende antal artikler. 

Søgningerne er foretaget på hver ngo enkeltvis i en avis ad gangen gennem perioden 

01.09.2004 – 31.08.2006. Fritekstsøgningerne på ngo'ernes navne har til sammen 

resulteret i 4.103 artikler og debatindlæg13. Disse er sorteret manuelt med 

professionaliseringen som tematisk udvælgelseskriterium. Ofte har det været muligt 

at afgøre artiklernes videre skæbne i analyseøjemed ud fra overskrift og manchet. 

Andre gange er fra- eller tilvalg blevet afgjort ved scanning af de enkelte tekster. 

Den tematiske skærpelse har resulteret i 195 artikler, som yderligere er skåret ned til 

66 artikler ved hjælp af issues management perspektivet. Det vil sige, at der er 4103 

medietekster om ngo'erne i søgeperioden, hvoraf 195 drejer sig om 

professionalisering, som den er konditioneret ved hjælp af første analyse, og ud af 

disse kritiseres organisationernes professionalisering i 66 artikler og debatindlæg. 

De 66 medietekster udgør empirien for delanalyse B. 

 

Analysen er her mindre omfattende end ’system/omverden’ analysen, og dens 

proces er ikke bilagt afhandlingen, men redegøres for i teksten. Forskelsanalysens 

jagt på blinde pletter er anden ordens iagttagelser af de udvalgte artikler og 

debatindlægs beskrivelser af de fem ngo'ers professionalisering. Når der i det 

følgende refereres til medierne, menes der, indtil andet nævnes, de fem udvalgte 

aviser i den afgrænsede søgeperiode. 

                                                
13 Som følge af søgemetoden optræder visse artikler mere end en gang. Dette tal er ikke renset for sådanne 
gengangere. Antallet af artikler og debatindlæg, hvor en af de fem udvalgte ngo'er optræder i den toårige 
søgeperiode er derfor reelt mindre. 
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Kritikken i medierne 
Skemaet herunder giver et statistisk overblik over antal hits fordelt på ngo'er og 

aviser og er yderligere opdelt i fritekstsøgning (første parentes) og tematisk skærpet 

søgning (anden parentes). Antallet af artikler, der er interessante ud fra et issues 

management perspektiv og således anvendes som empiri figurerer uden parentes: 
 

 
Verdensnatur-

fonden 
Greenpeace 

Folkekirkens 
Nødhjælp 

Røde Kors CARE 

B.T. (36) (0)  0 (37) (0)  0 (70) (9)  3 (266) (13)  8 (28) (4)  2 

Berlingske T. (81) (3)  1 (102) (4)  2 (153) (21)  4 (561) (20)  2 (24) (3)  2 

Ekstra Bladet (22) (0)  0 (22) (0)  0 (65) (6)  4 (232) (24) 14 (19) (7)  3 

Jyllands-Posten (85) (2)  0 (123) (2)  1 (213) (23) 13 (636) (14)  3 (29) (3)  2 

Politiken (182) (6)  4 (217) (3)  2 (194) (3)  3 (671) (19)  2 (35) (6)  3 

Samlet pr. Ngo (406) (10)  5 (501) (9)  5 (695) (63) 27 (2366) (90) 29 (135) (23) 12 

Fordeling i %14 (2,5%) 1,2% (1,8%) 1,0% (9,1%) 3,9% (3,8%) 1,2% (17,0%) 8,9% 

 

Artikler i alt ikke renset for gengangere (4103) (195) 78 

Gennemsnitlig fordeling i procent (tematiske artikler) og kritiske, tematiske artikler (4,8%) 1,9% 

Empirisk grundlag: kritiske, tematiske artikler i alt, renset for gengangere 66 

 

Selvom CARE optræder mest sjældent i de udvalgte medier, er organisationen oftere 

repræsenteret i den tematiske søgning end både Verdensnaturfonden og Greenpeace 

tilsammen. En væsentlig større andel (17%) af CAREs medieeksponering 

tematiserer altså organisationens professionalisering, og hele 8,9% af 

organisationens medieeksponering kritiserer professionaliseringen. Jeg vil nu 

iagttage de forskellige ledeforskelle for at undersøge, hvilke former de negative 

beskrivelser har. 

Dominerende ledeforskelle 

Perioden, som de analyserede artikler stammer fra, er præget af øget 

indsamlingsaktivitet og et øget støtteniveau som følge af tsunamien i Asien, 

jordskælvet i Pakistan og arrangementet DM i indsamling. Til trods for det øgede 

indsamlings- og donationsniveau forekommer der fortsat artikler, lederartikler og 

læserbreve, der er kritiske overfor ngo'erne og overfor deres professionalisering. For 

at gøre avisernes kritiske beskrivelser af ngo'ernes professionalisering mere 

overskuelig kan de kategoriseres i tre emner: forvaltning af donerede midler, 

                                                
14 I parenteserne angives den procentvise forekomst af artikler indeholdende professionaliseringstemaet i forhold 
til den enkelte ngo's samlede medieeksponering i perioden. Tallene uden parentes angiver den procentvise 
forekomst af artikler, der beskriver professionaliseringen kritisk, i forhold til den enkelte ngo's samlede 
medieeksponering i perioden. 
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kontakt med civilbefolkningen og erhvervssamarbejde og statsstøtte. Inden for 

hvert område beskrives professionaliseringen gennem en række ledeforskelle, som 

er skematiseret i bilag 4. 

 

Af disse ledeforskelle er det tvivlen om uafhængighed og troværdighed som følge af 

erhvervssamarbejde og statsstøtte, der er mindst repræsenteret. Iagttagelserne 

kritiserer ngo'erne gennem forskellene ’professionalisering uafhængighed’ og 

’professionalisering troværdighed’. Artiklerne med disse ledeforskelle er typisk 

kronikker eller baggrundsartikler og i sjældne tilfælde læserbreve. Udover at 

kritisere ngo'ernes varetagelse af deres uafhængighed og troværdighed indeholder 

disse artikler også en kritik af organisationernes forvaltning af deres midler med 

henvisning til at statsstøtten, som befolkningen i sidste ende betaler gennem skatten, 

skal bruges på sagen og ikke ”[…] til en profileringskonkurrence mellem de 

forskellige organisationer”, som Ulla Tørnæs udtrykker det (Politiken 28.08.05). De 

to andre kategorier er stærkere repræsenteret. Under kontakt med civilbefolkningen 

gælder kritikken først og fremmest den offensive medlemshvervning på åben gade i 

de større byer. Her er det primært ngo'ernes indsamlingsetik, der står for skud på den 

professionaliserede fundraisings bekostning: ”Der er mildt sagt et etisk problem i, at 

de står og blander følelser og penge sammen på åben gade. Det er jo ren 

afpresning” (Jyllands-Posten 11.08.05b). Den offensive strategi ses som 

aggressivitet i en sådan grad, at det både er blevet for meget for manden på gaden og 

for butiksejere, der ser deres kunder jaget væk af hververne. I en artikel påtager 

Ekstra Bladet sig befolkningens og butiksejernes sag og beskriver i lettere karikeret 

stil situationen således: ”Nu slås godhedsindustriens rockere åbenbart som 

blodberusede dyr om den uskyldige befolknings spareskillinger. Vi forlanger mere 

politi på gaderne, så blodsugerne fra Folkekirkens Nødhjælp & kumpaner kan blive 

holdt nede” (Ekstra Bladet 30.08.06). 

 

Herudover vender kritikken sig mod gadehververnes status som lønnede 

medarbejdere. I disse artikler bruges ’professionel’ nærmest som et skældsord, og 

der er en tydelig forbindelse mellem antipatien mod gadehververnes offensive 

taktik, og det faktum at de er lønnede og ikke frivillige. Det medfører to forskellige 

reaktioner i artiklerne. Enten vækker det irritation og ligefrem afsky, at 

gadehververne ”[…] står der på grund af cool cash og ikke af et godt hjerte” (Ekstra 

Bladet 17.06.06), eller også reageres der på, at en stor del af bidraget går til 

hververens løn og således ikke til sagen: 
 
Folkekirkens nødhjælp og andre stærke nødhjælpsorganisationer er bestemt 
værd at støtte og gør en helt nødvendig forskel. Men netop derfor er jeg også 
meget betænkelig ved den nye metode med de lønnede gademedarbejdere. Hos 
mig selv og min tegnebog giver det absolut bagslag, når jeg møder al denne 
lønnede pågåenhed. 
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Jyllands-Posten 26.08.05 
 

Sidstnævnte reaktion viser, at kritikken af professionaliseringen under kontakt med 

civilbefolkningen implicit er en kritik af ngo'ernes forvaltning af donerede midler, 

som er den sidste af de opstillede emner. 

 

Kritikken af indsamlingsetikken har et vigtigt fællestræk med kritikken, der ovenfor 

kategoriseres som forvaltning af donerede midler. Begge kritikområder er rettet 

direkte mod ngo'ernes forhold til civilbefolkningen. Hvor den etiske kritik af den 

effektiviserede og professionaliserede fundraising drejer sig om organisationernes 

opførsel overfor civilbefolkningen, drejer kritikken af organisationernes økonomiske 

forvaltning sig om, hvorvidt organisationerne formår at indfri befolkningens 

forventninger (B.T. 07.04.05). Disse forventninger konstrueres i høj grad af ngo'erne 

selv. Som organisationssystemer tilbyder de sig for sine omverdener som 

kompleksitetsreducerende instanser i et kompleks samfund. Som sagt betyder 

kompleksitet selektionstvang, som betyder kontingens, og det gælder også for 

civilbefolkningen. Det er ikke muligt at forholde sig til alverdens død og 

ødelæggelse og samtidig få en hverdag til at fungere. Alligevel påvirker humanitære 

katastrofer og miljøproblemer civilbefolkningen, og disse virkeligheder kan ikke 

lukkes ude. Nogle vælger at donere penge til ngo'erne, så de kan tage sig af denne 

del af problemerne. Ngo'erne tager affære på foranledning af deres omverdeners 

bekymringer og reducerer verdens opfattede kompleksitet. Gennem støtte og 

medlemskab abonnerer man så at sige på kompleksitetsreduktion. Men hvis ngo'erne 

ikke lever op til deres omverdenselementers forventninger (Luhmann 2000b: 315f), 

kompliceres omverdenselementernes verdensopfattelse igen. For ngo'ernes 

forfejlede indfrielse af forventninger betyder ikke blot, at den kendte kompleksitet 

nu igen ufortrødent påkalder sig vores opmærksomhed. Den nye forståelse af 

ngo'ernes operationsmåde er i sig selv en kompleksitetsforøgelse, som påkræver sig 

opmærksomhed. Medieempirien tyder på, at ngo'erne fejler i dobbelt forstand ved 

ikke at leve op til befolkningens forventninger til forvaltningen af de donerede 

midler. 

 

Skepsisens tone og omfang indfanges meget fint i en af flere ledende artikler i 

Jyllands-Posten, der forholder sig kritisk til professionaliseringen. Her tages netop 

afsæt i indsamlingens professionalisering for at kritisere organisationernes 

professionalisering generelt: 
 
Illusionen om den uegennyttige, medmenneskelige drivkraft er for længst blevet 
fortrængt af det faktum, at organisationerne i virkeligheden er store 
professionelt drevne forretningsforetagender med direktioner, flotte kontorer, 
firmabiler, repræsentationskonti og lønninger i millionklassen. […] de gavmilde 
givere bør være opmærksomme på, hvad de giver penge til. Foruden en lille del, 
der med lidt held når frem til de nødlidende, er giverne med til at finansiere 
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store, kommercielle foretagender og masser af indbringende job til de 
velbjærgede. 

Jyllands-Posten 12.08.05 
 

Det er den samme skarpe linje, der kendetegner mange af de kritiske debatindlæg i 

fortrinsvis B.T. og Ekstra Bladet. Her rettes harmen mod dyre reklamer, 

unødvendige rejseudgifter, frynsegoder til de ansatte og hovedkontorers dyre 

adresser. Den hyppigste anke mod ngo'ernes professionalisering er dog lønningernes 

post på organisationernes budgetter, og det er især topchefernes gage, der harceleres 

over. Følgende citat giver et billede af debatindlæggenes typiske ordlyd: 
 
Nu skal vi atter trækkes med i alle medier at se Dansk Røde Kors’ Jørgen 
Poulsen med bedende, næsten tårevædede øjne, forsøge at lokke penge op af 
lommen på os […] Med en løn på den rigtige side af millionen, fri bil, gratis 
ædegilder ad libitum og frie rejser kloden rundt må han da selv kunne optræde 
som den barmhjertige samaritan og skænke 80 pct. af hyren til humanitært 
formål. 

Ekstra Bladet 01.08.06b 

Kritikkens form 

I medierne kritiseres ngo'ernes forvaltning af midler gennem ledeforskelle, der altid 

har nødhjælp som den ubetegnede side af forskellen. På den betegnede side optræder 

udgifter til lønninger, husleje, markedsføring og fundraising. Samlet kan disse 

udgifter betegnes som administrationsudgifter, og dette begreb anvendes da også 

direkte flere steder. For eksempel lyder det i et debatindlæg: ”Indsamlingens penge 

var øremærket til nødhjælp, til mad, tøj og huse, og ikke til administration og dyre 

projekter” (B.T. 07.04.05). Og andetsteds i en leder: 
 
[…] de velgørende organisationer og foreninger er iskolde 
forretningsforetagender, der har forpligtet sig selv til at maksimere 
omsætningen, så der kan blive endnu flere gode job til de mange mennesker, der 
er ansat til at administrere de godgørende danskeres penge. De penge, der er 
tilbage, når administrationsapparatet er betalt, og de ansatte har fået deres løn og 
pensionsudbetalinger, går givetvis alle sammen til gode og hæderværdige 
formål. 

Jyllands-Posten 03.07.05 
 

I endnu et debatindlæg lægges vægt på, at ”[…] man kan følge med i hvad ens penge 

går til, og konkret se, at det hele ikke bare ryger ned i en eller anden 

administrationskasse” (B.T. 09.03.05). 

 

Jeg er nu ved at nå frem til at kunne sige noget om, hvilken form kritikken af 

ngo'ernes professionalisering har i medierne. Analysen viser, at når ngo'er kritiseres 

for deres professionalisering, så sker det primært gennem forskellen 

’administration nødhjælp’. Ngo'erne har allerede en forståelse af 

administrationsniveauets krisepotentiale (jf. side 25), men de konstruerer 
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administrationen som en nødvendig del af nødhjælpsarbejdet. Anden ordens 

iagttagelserne af medierne viser imidlertid, at medierne ikke blot kritiserer høje 

administrationsniveauer, men konstruerer administrationen til forskel fra nødhjælp.  

 

Med de blikke, der nu er lagt på organisationerne og medierne, kan 

uoverensstemmelsen mellem deres iagttagelser af professionaliseringen ikke blot 

bindes op på, at professionaliseringen omtales positivt hos ngo'erne og negativt i den 

kritiske mediedækning. Uoverensstemmelsen stikker dybere, den eksisterer i de 

bagvedliggende ledeforskelle – i beskrivelsernes former. Det varsler skærpede 

kommunikationsudfordringer i sig selv, men herudover viser iagttagelserne af de to 

meningsformer, at grænsen i mediernes meningsform er sammenfaldende med den 

meningsgrænse, ngo'erne selv opstiller for deres organisationssystemer. Ngo'erne 

betegner professionalisering som indirekte nødhjælp til forskel fra klassisk 

nødhjælp. Forskellen ’indirekte nødhjælp/klassisk nødhjælp’ angiver ikke en 

meningsgrænse for ngo'erne, men er en forskel i organisationssystemerne. I 

mediernes kritik betegnes professionaliseringen derimod som ’administration til 

forskel fra nødhjælp (i det hele taget)’. Dermed bygger kritikkens konstruktion af 

begrebet ikke på en forskel i systemerne (jf. side 26), men på en forskel, der angiver 

en ngo's forventede systemgrænse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritikken tager ikke bare skarpt afstand fra de professionelle udviklinger, den 

diskvalificerer slet og ret professionelle operationer som en del af ngo'ernes 

forehavende – professionalisering er administration, som er forskellig fra nødhjælp. 

På denne måde gør mediernes kritik professionalisering til en operation, der ikke er 

en del af ngo'ernes måde at skabe mening for deres omverdener.  

 

Når iagttagelserne af kommunikationens form i mediernes kritik sammenholdes med 

de tidligere iagttagelser af ngo'ernes egne konstruktioner af 

professionaliseringsbegrebet, viser krisepotentialet sig større end det umiddelbart 

tager sig ud for kommunikationens deltagere. Kommunikationernes divergerende 

former tegner et billede af de professionelle ngo'ers kommunikationssituation, hvor 

Professionaliseringens form i forhold til mediernes 
forventning til en ngo's systemgrænse 

administration nødhjælp 

systemgrænse 

(ikke nødhjælp) 
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professionaliseringen, som ngo'erne forstår den, sidestilles med administrative 

udgifter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når professionalisering iagttages og beskrives på baggrund af divergerende former, 

præsenteres ngo'erne for en kommunikativ udfordring i forhold til at formidle deres 

arbejde i medierne. Men der er ikke blot tale om en uoverensstemmelse mellem 

mediernes meningsform og ngo'ernes meningsform, når professionaliseringen 

tematiseres. Set i forhold til ngo'ernes forståelse af professionalisering præsenterer 

mediernes kritik et paradoks. 

Kritikkens paradoks: professionalisering er ikke nødhjælp 

I systemteorien er paradokser en naturlig del af iagttagelse. Vi omgår paradokser 

med stor behændighed på daglig basis ved at afparadoksere dem, når det er 

nødvendigt. Et paradoks sættes ganske simpelt til side eller gøres usynligt så længe, 

det kræves, for at en ellers paradoksal operation kan udføres (Luhmann 2003: 41). 

Med tiden kan paradokset træde frem i lyset igen, hvis man reflekterer over sine 

egne (eller andres) iagttagelsesoperationer. I ngo'ernes tilfælde ser det også ud til, at 

kommunikationssituationens paradoks generelt tilsidesættes behændigt, når ngo'erne 

beskriver sig selv. Når jeg alligevel betegner paradokset, der opstår, når ngo'ernes 

professionaliseringsforståelse møder mediernes kritik, som kritisk, skyldes det den 

tætte forbindelse til ngo'ernes ændrede kompetenceområder, som er nødvendige for 

at fungere som ngo i dag. Hvis organisationerne indordner deres kommunikation 

efter kritikkens form i medierne, afskærer de sig fra muligheden for at beskrive 

deres professionelle arbejdsindsatsers succeser og nødvendighed. Hvis de derimod 

beskriver det professionelle arbejde gennem deres egen ledeforskel (’indirekte 

nødhjælp/klassisk nødhjælp’), synes det professionelle arbejde at fremstå negativt i 

forhold til mediernes optik og potentielt i den offentlige mening. 

Iagttagelse af kommunikationssituationen på baggrund af professionaliseringens 
forskellige former hos ngo'erne og i mediernes kritik 

Iagttagelsespunkt 

 
Form 

 
Indsigt 

 

indirekte nødhjælp    klassisk nødhjælp 

professionalisering i 
ngo'ernes 
selvbeskrivelser 

professionalisering er 
indirekte nødhjælp til forskel 
fra klassisk nødhjælp 

professionalisering i 
mediernes kritik 

administration    nødhjælp 
professionalisering er 
administration til forskel 
fra nødhjælp 

ngo'ernes kommunikations-
situation angående deres 
professionalisering 

professionalisering    nødhjælp 

professionalisering er 
ikke nødhjælp – 
paradoks for ngo'erne 
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Kritikkens betydning 

De forholdsvis få negative artikler om ngo'ernes professionalisering i forrige analyse 

taler for, at det hurtigt og effektivt lykkes ngo'erne at få styr på den negative kritik, 

og man kan spørge: hvad er så problemet? CARE (73,17-24) og Verdensnaturfonden 

(i samtalen efter interviewet) tvivler da også på det problematiserende ved 

afhandlingens iagttagelsesvinkel. Nu behøver et system ikke selv have øje for et 

potentielt problem, for at det kan få betydning for systemet i nær fremtid (Nielsen 

2003: 175). ’Hvad er problemet?’ er dog et berettiget spørgsmål, ikke mindst fordi 

det gør det klart, at man højst vil kunne svare: ’det er et godt spørgsmål!’, så længe 

kommunikationssituationen iagttages på første ordens niveau. På dette niveau kan 

man se, at mediernes kritik af professionaliseringen håndteres af ngo'erne, og at 

kritikken af professionaliseringen er af begrænset omfang. Dette blik udelader 

imidlertid prekære dele af historien, og det kan være behageligt, men har 

sandsynligvis samme effekt som at tisse i bukserne. Gennem anden ordens 

iagttagelser har jeg beskrevet, hvordan mediernes kritik af professionaliseringen 

bygger på en meningsform, som sætter ngo'erne i en paradoksal 

kommunikationssituation, hvor professionalisering er forskellig fra nødhjælp. Og 

her viser problemet sig. Det bliver problematisk for ngo'erne at formidle det 

indirekte nødhjælpsarbejde, der udføres af professionelle medarbejdere, og som har 

uvurderlig15 værdi for organisationernes saglige arbejde, når de mødes af mediernes 

paradoks. Med issues management termer befinder ngo'erne sig mellem potentiel og 

aktuel krise. Den formmæssige uoverensstemmelse er et issue med en klar 

kommunikativ udfordring for ngo'erne. Jeg nærmer mig nu hovedspørgsmålet i 

specialets problemformulering: ”hvordan kan danske ngo'ers professionalisering 

formidles som et aktiv?”, problemet er nu kontekstualiseret som element i en konkret 

kommunikationspraksis16. Kontekstualiseringen muliggør en forståelse af 

betingelserne for ngo'ernes håndtering af professionaliseringens paradoks. Men 

hvordan afparadokserer ngo'erne ’administration/nødhjælp’ paradokset? 

                                                
15 Som betegnelse for værdien af de professionelle medarbejderes indsatser udmærker termen ”uvurderlig” sig på 
flere måder. For det første bæres lige meget sandhed i termens værdiladede betydning såvel som dens neutrale 
økonomiske betydning, og for det andet varsler den en særlig indsigt, som bygger på sammenhængen mellem det 
uvurderliges to betydninger. 
16 Denne kontekstualisering har vel og mærke ikke været forudbestemt, men er et resultat af den dynamiske 
åbenhed over for nye analysestrategier og nye iagttagelsesfelter, som er den systemteoretiske analysestrategis 
sjæl. 
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Fra mening til semantik 

Når mening kondenseres 
Med de to formanalyser har jeg nu vist, hvordan formen bag de fem ngo'ers positive 

billede af professionalisering og formen bag mediernes kritik af 

professionaliseringen resulterer i en paradoksal og potentiel kritisk 

kommunikationssituation, som kræver ngo'ernes opmærksomhed. Jeg vil nu 

nuancere det teoretisk grundlag en smule for at kunne tage disse iagttagelser med 

videre til delanalyse C, der søger indblik i, hvordan ngo'erne afparadokserer 

professionalisering/nødhjælps-paradokset. Hertil har jeg brug for at kigge nærmere 

på et særligt aspekt ved begrebet mening. 

 

For kort at repetere min anvendelse af meningsbegrebet opretholder et socialt 

system sig selv ved konstant at knytte kommunikation til tidligere kommunikation 

på en – for systemet – meningsfuld måde, og for et organisationssystem betyder det 

at foretage beslutninger på baggrund af tidligere beslutninger – igen på en måde, der 

giver mening for systemet selv. Mening er en flygtig størrelse, der hele tiden 

bestemmes på ny gennem forskellen ’aktualitet/potentialitet’. Men selvom mening 

konstant arrangeres på ny, behøver meningen ikke at være ny, hver gang 

potentialitet aktualiseres. Denne forståelse af meningens betingelser indfører en 

skelnen mellem mening og kondenseret mening (Andersen 1999: 143) og 

introducerer begrebet ’semantik’ i systemteorien. Her skal semantik ikke forstås som 

semantik af den franske skole med en strukturalistisk skelnen mellem udtryk og 

indhold som krumtap, men i stedet som en ’historisk-politisk semantik’ (Luhmann 

1980: 19 note 13). Det betyder, at jeg benytter et begreb om semantik, der helt og 
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holdent refererer til den sociale verden og derfor kan iagttages og bestemmes i 

kommunikationen. 

Luhmann selv anvender semantikbegrebet på samfundsniveau, fordi målet for hans 

arbejde er en almen systemteori for den sociale verden. Men det betyder ikke, at 

teorien om semantik er forbeholdt de store linjer. Som den øvrige systemteori er 

denne del skalerbar, og jeg vil anvende den på mit mere snævre fokus. Jeg vil 

således tale om socialsemantik inden for den fremanalyserede 

kommunikationssituation omkring konstruktionen af professionaliseringen, og jeg 

vil særligt have øje for rekursivitet i professionaliseringens meningsformer.  

 

Semantik er ”[…] strukturer, som knytter kommunikation til kommunikation [… f]or 

så vidt de holder meningsformer klar, som kommunikationen behandler som 

bevaringsværdige” (Luhmann 2000b: 331). Semantik kan med andre ord forstås som 

et systems ”[...] forråd af anvendelsesparate regler for meningsbearbejdelse” 

(Luhmann 1980: 19, min oversættelse). Der vil være mange semantikker, der i et 

eller andet omfang strukturerer kommunikationen omkring professionalisering, men 

nogle regler for meningsdannelse bliver generaliseret mere end andre og opnår 

dermed en større situationsuafhængighed. Luhmann betegner denne form for 

semantik som ”[…] ”gepflegter” Semantik” (Luhmann 1980: 19), altså en særligt 

’plejet’ semantik, der anvendes hyppigere og bliver mere typisk end de øvrige 

semantikker. Det er særligt denne plejede semantik, jeg er interesseret i. 

 

For at undgå konnotationer til et rigidt strukturbegreb, vil jeg i det følgende betegne 

semantisk struktur som semantisk strategi, da denne term bedre synes at formidle det 

systemteoretiske strukturbegrebs plasticitet og afhængighed af kommunikationen. I 

den forbindelse kan det være givtigt at erindre sig den autopoietiske grundtanke i det 

systemteoretiske blik. Jeg søger indblik i, hvordan kommunikationen fungerer i en 

bestemt kommunikationssituation, der præciseres mere og mere, som analyserne 

afløser hinanden, og jeg har besluttet mig for at navigere mig frem ved at undersøge 

de fem organisationer og medierne som kommunikation. Når ngo'erne iagttages 

systemteoretisk, er det derfor fejlagtigt at tro, at strategen bag den semantiske 

strategi kan koges ned til at være ngo'en eller måske en person i organisationens 

kommunikations- eller marketingsafdelingen. Kommunikationen er den sociale 

systemteoris sidsteelement, og det betyder, at de semantiske strategier lægges af 

kommunikationen selv, for det er netop kommunikationen, der i sin rekursivitet kan 

behandle en bestemt meningsform som bevaringsværdig – det er kommunikationen, 

der kan kondensere én mening frem for en anden. Det medfører ikke en 

underkendelse af strategier for kommunikation, der er udarbejdet af personer i 

ngo'erne (eller af en specialestuderende for den sags skyld). De semantiske strategier 
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er at finde i kommunikationen ved hjælp af anden ordens iagttagelser. Men hvor i 

kommunikationen nytter det da at kigge efter de semantiske strategier? 

Flere mulige iagttagelsespunkter: interview, pressen eller internettet? 

Forståelsen af professionaliseringens paradoks er et resultat af mine iagttagelser og 

er ikke en viden, jeg kan forudsætte hos ngo'erne. Under alle omstændigheder må 

jeg gå ud fra, at ngo'erne iagttager situationen anderledes. Derfor er det vanskeligt at 

få anvendelige svar på spørgsmål om ngo'ernes afparadokseringsformler blot ved at 

spørge til dem i interviewene. Strategier på semantisk niveau må i stedet undersøges 

gennem iagttagelser af ngo'ernes iagttagelser og beskrivelser i 

kommunikationssituationer, hvor ngo'erne mødes af paradokset. I den næste analyse 

interesserer jeg mig for, hvordan de professionelle ngo'er kommunikativt håndterer 

den paradoksale kommunikationssituation, når de beskriver sig selv offentligt. Jeg 

har altså brug for en empirikonstruktion, hvor jeg dels kan iagttage 

afparadokseringen i så bred offentlig kommunikation som mulig, og dels kan 

efterprøve antagelsen om, at paradokset ’nødhjælp/administration’ opfattes som en 

så dominerende form for offentlig mening (eller offentlig meningsform), at den ikke 

kun afparadokseres i ngo'ernes direkte kritikrespons i medierne, men at det er muligt 

at iagttage semantiske strategier for afparadoksering af selv samme paradoks i 

organisationernes øvrige eksterne kommunikation. 

 

Der tilbyder sig flere empiriske nedslagspunkter for analysens iagttagelser. 

Ngo'ernes respons i medierne på mediernes kritik af professionaliseringen 

præsenterer sig umiddelbart som et oplagt bud på en givtig kilde til indblik i 

organisationernes semantiske strategier. En forfølgelse af afparadokseringsformler i 

ngo'ers læserbreve og andre medieoptrædener vil dog begrænse indsigterne til de 

specifikke mediesituationer, og det vil være vanskeligt at begrunde disse 

iagttagelsers gyldighed for ngo'ernes øvrige eksterne kommunikation. Jeg ønsker 

netop at undersøge, om paradokset, jeg har iagttaget mellem ngo'ernes og mediernes 

meningsformer, også kan iagttages i ngo'ernes bredere kommunikation, og her viser 

ngo'ernes netsteder sig at være interessante iagttagelsespunkter. I interviewene 

konstrueres ngo'ernes netsteder17 endvidere som centrale referencepunkter for 

organisationernes åbenhed omkring professionaliseringen (WWF 15,7-9, GP 32,6-8, 

FKN 50,3-5). Endelig henviser organisationerne til deres netsteder som vigtige 

kommunikationskanaler (WWF 15,5-9, GP 32,6-8, FKN 50,3-10), og jeg ser 

netstederne som ngo'ernes mest offentlige kommunikationskanal. På denne 

                                                
17 På dansk refereres der ofte til et netsted som ”hjemmeside”. I forhold til internettet er det dog en misvisende 
betegnelse, fordi der for det første netop ikke er tale om et hjemligt sted, men en offentlig, udadrettet 
repræsentation. For det andet beskriver ”hjemmeside” oprindeligt et netsteds forside, og et netsted er stort set 
aldrig begrænset til denne ene side, men udgøres af en afgrænset samling netadresser (Finnemann 2005: 172, 
note 32). 
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baggrund vælger jeg at inddrage ngo'ernes netsteder som empiri i den kommende 

analyse. 

Netstedet som medie 

På en række punkter adskiller kommunikation via netsteder sig radikalt fra den 

massemediekommunikation, jeg har analyseret i delanalyse B. Niels Ole Finnemann 

(2005) behandler internettet i et evolutionistisk, mediehistorisk perspektiv. 

Internettet er blevet rygraden i informationssamfundets nuværende kommunikative 

infrastruktur (Finnemann 2005: 70), hvis fire forrige faser groft kan gengives som 

tale, skrift, bogtryk og elektronisk. Massemedier, der var det afgørende nye 

i fase 4, kendetegnes ved at være 
 
[…] asymmetriske i sender-modtager relationen og har et bias mod 
synkronisering af modtagerne via synkronisering af modtagelsestidspunktet. I 
alle disse henseender minder massemedierne om de kristne kirkers 
kommunikation under gudstjenesterne 

Finnemann 2005: 82 
 

Med internettet er adgangstærsklen til det offentlige rum sænket (Finnemann 

2005:155), og det er ikke længere forbeholdt de elektroniske og trykte medier at 

distribuere nyheder. Når ngo'erne kritiseres i medierne, tilbyder nettet i kraft af dets 

kommunikationshastighed ngo'erne en alternativ platform til at svare for sig på egne 

præmisser uden ekstern redaktionel indblanding. Nettet er samtidigt et alternativ til 

massemediernes synkronisering af modtagerne. Informationer ligger tilgængelige på 

nettet fra det øjeblik de uploades, til de måske tages offline igen. Derfor tilbyder 

nettets arkiveringsegenskab (Finnemann 2005: 144) ngo'erne at være på forkant med 

gængse kritikpunkter i pressen. I teorien giver nettet altså ngo'erne bedre kort på 

hånden til at formidle egne forståelser af professionalismens plads i 

organisationernes operationer. Men der er også nye udfordringer forbundet med 

kommunikation via netstederne. For eksempel har den lettere adgang til 

offentligheden også resulteret i et mere komplekst mediebillede med langt flere 

nyhedsudbydere, hvilket gør det sværere at gøre sig bemærket (Finnemann 

2005:155). Nettet er et konkret eksempel på den polycentriske samfundsorden og er 

i sig selv med til at forøge kontingensen i samfundet. 

 

En anden udfordring drejer sig om mulighederne for at tilpasse sin formidling til 

modtageren i de specifikke kommunikationer. Her adskiller skriften som medie sig 

for eksempel radikalt fra talen som medie, der per definition er synkron og 

situationsbundet – skriften er derimod et asynkront medie: ”Mens talens rækkevidde 

er bundet til hørevidden, kan skriften uden hukommelsens mellemkomst traderes frit 

i fremtid og rum” (Finnemann 2005: 38). Når det drejer sig om eksponeringen i 

massemedierne, men specielt når det gælder formidling via organisationernes 
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netsteder18, er det derfor ikke umiddelbart muligt for organisationerne at afgøre, 

hvem de iagttages af, og hvordan iagttagerne iagttager. Kommunikationen kan 

derfor ikke situationsbestemmes. 

 

Min tese er da, at hvis der i kommunikationerne på netstederne kan bestemmes 

semantiske strategier for afparadoksering af professionalisering/nødhjælps-

paradokset, må der være tale om plejet semantik – altså strategier med en høj grad af 

generalisering. Derfor udgør netstedernes meddelelses- og informationsselektioner 

glimrende nedslagspunkter for indblik i ngo'ernes dominerende semantiske 

strategier for håndtering af professionaliseringens paradoks. Spørgsmålene lyder nu: 

hvordan har professionaliseringens paradoks pirret ngo'erne? Har 

organisationssystemerne udviklet en særlig måde at tackle den form, kritikken har i 

medierne? Forsøger ngo'erne at påvirke den offentlige mening i retning af 

organisationernes egen forståelse af deres professionalisme? Kort sagt: hvordan 

afparadokserer ngo'erne offentligt paradokset ’professionalisering/nødhjælp’? 

                                                
18 Gradueringen er baseret på en vurdering af, at ngo'erne har en mere sikker idé om de forskellige massemediers 
læser- eller seerskarer i form af en flere steder udpræget segmentforståelse (jf. Verdensnaturfonden 10,21-11,7), 
end de har om brugerne af deres netsteder, der blot refereres til som tilgængelige for alle (se for eksempel 
Greenpeace 32,6 og Folkekirkens Nødhjælp 50,2). Bemærk, at segmentanalysens videnskabelige status i dette 
argument er ligegyldig. 
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Semantiske strategier? 
– delanalyse C 

[…] jeg plejer jo at sige med kommunikation ikk': hvad man ikke kan forklare 
kan ikke forsvares ikk'? Men man kan også vende den om og sige: hvad man 
ikke kan forsvare, det skal man heller ikke prøve at forklare vel [smiler]? Fordi, 
sagen er jo den, at man har en dårlig sag. Det ser skidt ud. Man kan selvfølgelig 
godt forestille sig, at man kan prøve at forklare folk, hvor vigtigt det er at 
tiltrække de rigtige mennesker, og hvad de rent faktisk betyder, osv. ikk'? Men 
hvordan opgør man det? 

GP 33,18-23 (om nogle danske ngo'ers højere lønninger) 

Analysestrategi 
Med denne delanalyse vil jeg søge svar på, hvordan der i ngo'ernes eksterne 

kommunikation dannes semantiske strategier for afparadoksering af 

professionaliseringens kommunikationssituation. Udover at introducere netstederne 

som iagttagelsespunkter, vil jeg også i denne analyse gøre nedslag i 

interviewempirien. Men til forskel fra delanalyse A vil jeg nu fokusere på, hvordan 

ngo'erne iagttager deres eksterne kommunikation i forhold til interviewenes 

overordnede professionaliseringstema. Jeg opererer med to iagttagelsespunkter for 

både at trække på empirien fra den ikke-offentlige, men for ngo'erne mere 

gennemskuelige interviewsituation og den offentlige, men mindre gennemskuelige 

kommunikationssituation, der knytter sig til netstederne. De to iagttagelsespunkter 

supplerer hinanden i kraft af interviewempiriens angivelse af ngo'ernes forståelse af 

den bedste formidling af professionaliseringen samt netstedernes eksemplificering af 

organisationernes eksternt orienterede kommunikationsoperationer. I det følgende 

vil jeg således først vende blikket mod interviewene for at iagttage, hvordan 

ngo'erne beskriver mediernes kritik, deres egen kommunikationspraksis, og hvordan 
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de konstruerer deres appelmuligheder over for civilbefolkningen. Dernæst 

præsenterer jeg mine iagttagelser af, hvordan organisationerne handler 

kommunikativt i forhold til emnet på deres netsteder. Når blikket vendes mod 

netstederne, kommer tilgængelighed til at spille en vigtig rolle. Nettets 

sammensmeltning af kommunikationshastighed og arkivfunktion behøver nemlig 

ikke at resultere i hurtig og lettilgængelig information. Netstedernes forgrenede og 

niveaudelte opbygning betyder, at udsagnet ’det ligger på nettet’ lige såvel kan 

dække over åbenhed som fingeret åbenhed. Meddelelsesselektioner i form af 

informationens placering i netstedets arkitektur er ligeså vigtige som 

informationsselektionerne. Derfor vil analysen af netstederne være særlig 

opmærksom på forholdet mellem informationsudbud, linkstruktur og navigation. Jeg 

behandler en ngo ad gangen, for på den måde at lade hver enkelt ngo's 

afparadoksering af professionaliseringsparadokset træde tydeligere frem og give et 

stabilt udgangspunkt for efterfølgende at sammenholde afparadokseringerne og 

bestemme, hvorvidt der er tale om en semantisk strategi eller ej. 

 

Jeg benytter den semantiske analyseoptik lidt anderledes, end der umiddelbart 

lægges op til i Luhmanns egen anvendelse (Luhmann 1980) og ligeledes i Andersens 

analysestrategiske overvejelser over den luhmannske semantikanalyse (Andersen 

1999, 2001 og 2003), som jeg også er inspireret af. I disse forlæg er den semantiske 

analyse diakron, hvilket betyder, at meningens generalisering bestemmes over et 

historisk spænd inden for ét system. Jeg iagttager derimod historisk samtidige tegn 

på generaliseret mening i fem systemer, hvilket resulterer i et synkront udsyn19. De 

to analytiske udsyn, kan illustreres således: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Selvom både interviewempiri og artikelempiri er genereret i et tidsrum og således indeholder et diakront 
spænd, iagttages og behandles begge empirikonstruktioner som sammenfaldende øjebliksbilleder. Derfor 
forbliver udsynet synkront. 

Illustration af de forskellige udsyn i afhandlingens systemteoretiske 
semantikanalyse og den klassiske systemteoretiske semantikanalyse 
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Den semantiske analyse handler om at få indblik i betingelserne for 

meningsbearbejdning. Hvis der kan iagttages sammenfaldende regler for 

meningsbearbejdning i en række forskellige organisationssystemers 

iagttagelsesoperationer, forstår jeg det netop som et synkront aflæseligt billede af en 

semantisk strategi. Min præmis for gyldigheden af den analytiske tilpasning er da, at 

en synkron lighed mellem meningsformer i forskellige systemers iagttagelser 

afspejler, at kommunikationerne diakront behandler den iagttagede, fælles 

meningsform som bevaringsværdig. Hermed har jeg også redegjort for 

konditioneringen af de kommende iagttagelsers ledeforskel: Betingelsen for at 

kunne tale om kondenseret mening frem for blot mening er netop, at der kan 

iagttages ligheder mellem synkrone afbildninger af meningsrekursiviteter hos de 

udvalgte ngo'er, når de eksternt må forholde sig kommunikativt til paradokset 

’professionalisering/nødhjælp’. 

Ngo'ernes håndtering af professionaliseringsparadokset 

Afparadoksering hos Verdensnaturfonden 

Hos Verdensnaturfonden bliver det indirekte nødhjælpsarbejde værdsat højt. Her er 

den miljøfaglige afdeling organisationens fundament (WWF 1,32-34), og det er 

altafgørende for organisationen at kunne forstå og navigere kompetent rundt i en 

kommerciel verden for at skaffe midler til at finansiere de sager, der arbejdes med 

(WWF 14,43-15,2). Organisationen ser en meget større appel i formidling af 

resultater og klassisk nødhjælp. Verdensnaturfonden gør meget ud af at 

kommercialisere sig (WWF 12,14-15) og tilbyde donorer håndgribelige varer til 

gengæld for støtten. Den marketingsprægede omverdensfølsomhed, der kommer til 

udtryk i interviewet, repræsenteres tydeligt i følgende iagttagelse af organisationens 

støtter: ”De vil gerne vide, hvad går deres penge til og ikke at de bare er gået til 

Verdensnaturfonden” (WWF 14,23-24). Her kommer også en anden meningsform til 

syne, for omverdenens interesse beskrives gennem en skelnen mellem 

’organisationen’ og ’sagen’. Med en lille omskrivning kan vi sige, at 

Verdensnaturfonden her beskriver sit potentiale som ngo for to af sine vigtigste 

støtter ved hjælp af kritikkens kommunikationsform, der skelner administration fra 

nødhjælp. 

 

Forsiden på Verdensnaturfondens netsted (bilag 5) domineres af rubrikken ’Aktuelt’, 

der opdateres med 3-4 dages mellemrum. Herudover findes en hoved- og en 

undermenu, links til forskellige muligheder for at støtte økonomisk og en tilmelding 

til e-mail nyhedsservice. Udover organisationens payoff: ’for a living planet’ 
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placeret i sidehovedet indeholder forsiden ingen særskilt præsentation af 

organisationen og dens formål. Det kan skyldes, at man regner med, at besøgende 

ved, hvad organisationen står for20, men det kan også skyldes, at aktualitet 

prioriteres højere. Sidens opbygning omkring de aktuelle iagttagelser i miljøets 

tjeneste samt resultater af igangværende arbejde fremhæver organisationen som 

årvågen, aktiv og foretagsom. 

 

I hovedmenuen linkes til undersiden ’Om WWF’, hvor jeg fortsætter min søgen 

efter informationer om organisationens professionelle arbejdsform. På siden 

opremses seks punkter, der i korte vendinger beskriver organisationen. Vægten 

lægges primært på organisationens størrelse, tilslutning og målsætning, men et punkt 

skiller sig ud: ”WWF […] er en udfordrende, konstruktiv, videnskabsbaseret og 

troværdig organisation”21. Hvis man ser bort fra det tvivlsomme signal, der ligger i 

at påberåbe sig troværdighed, beskriver organisationen her vigtigheden af den 

indirekte arbejdsform – det videnskabelige arbejde er organisationens fundament. 

Her skinner professionalisering igennem i den form, begrebet har i ngo'ernes 

selvforståelse: ’indirekte nødhjælp/klassisk nødhjælp’. Siden fortæller ikke mere om 

arbejdet for indflydelse på beslutningstagere. Til gengæld fungerer siden ’Om 

WWF’ som hovedside for en forgrening af sider med organisationsinformationer. 

Menupunkterne lyder: mission, historie, logo, ledelse, økonomi, årsberetning, 

frivilligt arbejde. Heller ingen af disse undersider på 3. niveau er dedikeret til at 

fortælle om professionalisering som indirekte arbejde. Siden ’Økonomi’22 byder dog 

på en kortfattet årsopgørelse af indtægter og anvendelser uden uddybning af de 

forskellige tal. Anvendelsen er fordelt på følgende poster: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Siden ’Årsberetning’ udgøres alene af links til de seneste seks årsberetninger som 

PDF. I den seneste årsberetning uddybes i løbet af fem sider organisationens 

resultater, kommunikation berøres let, mens administrationen, der står for næsten en 

femtedel af organisationens udgifter, overhovedet ikke kommenteres, men blot vises 

                                                
20 Organisationen har i øvrigt iagttaget, at den har brugt dyr som kaldesignal i et sådan omfang, at folk ofte tror, 
at Verdensnaturfonden ikke er en miljøorganisation, men en dyrevelfærdsorganisation (Verdensnaturfonden 
1,13-16; 2,4-16). Forsidens faste visuelle elementer er dog fortsat præget af truede dyr, hvorfor netstedet synes at 
fastholde et fordrejet billede af organisationens virke. 
21 http://www.verdensnaturfonden.dk/3000c [06.11.06]. 

Internationale projekter 
Miljøfaglige aktiviteter 
Danske aktiviteter 
Kommunikation 
Administration 
I alt 

53,4% 
19,3% 

2% 
8% 

17,3% 
100% 

Verdensnaturfondens opgørelse over anvendte midler 



Kapitel 6: Semantiske strategier? – delanalyse C  

 53  

i et lagkagediagram sammen med de fire andre udgiftsposter, der er vist ovenfor 

(WWF Verdensnaturfonden 2005). På netstedet giver siden ’Kontakt’ et svagt 

indtryk af organisationens daglige arbejdsopgaver og personalets kompetencer, da 

alle organisationens faste medarbejdere opremses med navn, stillingsbetegnelse og 

kontaktinformationer. Der er dog på ingen måde tale om medarbejder- eller 

jobprofiler. 

 

Der er i det hele taget meget begrænset information om det daglige arbejde og 

dermed også om de personer, der har valgt at arbejde for miljøet. Jeg iagttager altså, 

at netstedet fokuserer på at formidle aktiviteter ved hjælp af resultater i felten, og at 

der kun indirekte fortælles om de professionelle medarbejderes indirekte arbejde for 

miljøet. På nær et sted har organisationen fravalgt at beskrive organisationens 

professionelle arbejdsform og dens vigtighed for succes i sagsarbejdet. Til gengæld 

synes de fremtrædende placeringer af organisationens resultater og de nedtonede 

behandlinger af administration på netstedet og i årsberetningen at afspejle kritikkens 

forskelssætning: ’nødhjælp/administration’. 

Afparadoksering hos Greenpeace 

I Greenpeace er fundraising en indirekte operation med en central funktion (GP 

29,2-26), og det omfattende lobbyarbejde er en spidskompetence med stor effekt 

(GP 28,26-36). Hos Greenpeace har man sine betænkeligheder ved den kritiske 

mediedækning. Til trods herfor er organisationen yderst fortrøstningsfuld, når det 

gælder formidling af egen professionalisme. I kraft af sektorens måske skrappeste 

lønpolitik ser organisationen ikke sig selv i farezonen, og 

kommunikationssituationens paradoks ’sættes til side’ ved at ngo'en gør sine 

bekymringer angående kommunikationen på vegne af andre professionaliserede 

ngo'er. I interviewet hos Greenpeace adresseres nogle af de centrale 

kommunikationsudfordringer, de andre professionaliserede ngo'er står over for: 
 
Jamen jeg tror, at de står da til øretæver øh, og jeg ville da være nervøs, hvert 
eneste år, når medlemstal og årsrapporter og økonomitallene de skal 
fremlægges, fordi efter min mening er det utrolig svært at forsvare. Og det er 
specielt de høje lønninger, jeg synes det er utrolig vanskelig at forklare nogen, 
der giver noget til at bekæmpe kræft, at øh, at man har en direktør, der har 
70.000 om måneden i løn. Det kan almindelige mennesker simpelthen ikke 
sætte sig ind i. Så kan jeg egentlig godt tage mine professionelle briller på og 
sige: i det budget, de har, så betyder den løn ikke en skid, vel? [A: nej]. Fordi 
det er jo den anden side af det, så det er ikke på den måde. Altså det er ikk' 
odiøst på den måde. Men det er bare ikke noget, du kan forklare folk. 

GP 33,1-9 
 

                                                                                                                                    
22 http://www.verdensnaturfonden.dk/890029 [06.11.06]. 
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Selvom Greenpeace her påpeger andre ngo'ers problemer, er det alligevel muligt at 

iagttage, hvordan ngo'en forestiller sig, at problemet bedst muligt håndteres. Det er 

tydeligt, at administrationsudgifterne til de høje lønninger sættes overfor de 

iagttagede organisationers egentlige forehavende. Citatet indfanger meget præcist, 

hvordan ngo'en håndterer professionalisering/nødhjælps-paradokset ved at fastholde 

dikotomien ’nødhjælp/administration’ som den eneste mulighed, når der skal 

kommunikeres til ’folk’ omkring professionaliseringen. På den måde fastholder man 

paradokset og binder sig til dets økonomiske, kvantitative skala, når der skal 

argumenteres for professionaliseringens goder i stedet for at argumentere med afsæt 

i den kvalitative differentiering ’indirekte nødhjælp/klassisk nødhjælp’, som ellers 

ligger bag ngo'ernes anvendelse af begrebet professionel, når de beskriver sig selv. 

Når man hos Greenpeace iagttager andre ngo'ers potentielle 

kommunikationsproblemer, anlægger man altså paradokset som ledeforskel. På 

denne måde er ngo'ens afparadokseringer bundet til det samme begrænsede udsyn, 

som paradokset tilbyder, og som bunder i kritikken. Man har så at sige ladet sig 

fange i kritikkens synsvinkel. 

 

Tendensen går igen på www.greenpeace.dk. Netstedets forside (bilag 5) er ligesom 

hos Verdensnaturfonden bygget op omkring en bred midterkolonne, hvor aktuelle 

tiltag og resultater opstilles i hovedpunkter med links til artiklerne i fuld længde. Til 

venstre findes en lodret hovedmenu, og øverst under sidehovedet er der sat ekstra 

fokus på tre punkter fra hovedmenuen, nemlig ’Støt os!’, ’Hvad vi gør’ (der linker til 

siden ’Vores arbejdsområder’) og ’Gør noget’. Selvom Greenpeace fortæller mere 

detaljeret om deres arbejdsområder end Verdensnaturfonden, findes der også her 

kun sparsom information om den del af arbejdet, der ikke foregår i felten: det 

indirekte arbejde. Menupunktet ’Om Greenpeace’ byder kun på en overordnet 

målsætning og det danske kontors kontaktoplysninger. Organisationens årsrapport 

adskiller sig dog fra Verdensnaturfondens ved i langt højere grad at være dedikeret 

til regnskab. Mere end otte af rapportens tolv sider er brugt på en detaljeret 

gennemgang af Greenpeace Nordics regnskab med specificeringer af nationale 

resultater. Her opgives medarbejderantal fordelt på køn, lønningsudgifter opgjort pr. 

land og specificeret for henholdsvis direktør og medarbejdere. Sågar sygefravær er 

repræsenteret og fordelt på nationalitet, køn og alder. Årsrapporten byder således på 

et omfattende informationsmateriale om de dele af organisationens daglige 

arbejdsforhold, der kan opgøres i tal.  

 

Når det kommer til netstedets overordnede formidling af indsatser og appel til 

omverdenen, indtager indirekte nødhjælp en perifer position. Interviewet viser 

imidlertid også, at Greenpeace selv har iagttaget, at den indirekte del af arbejdet 
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næppe er en del (hverken i positiv eller negativ forstand) af befolkningens forståelse 

af organisationerne. Det er til gengæld de direkte aktioner. I interviewet lyder det: 
 
Når jeg er ude og holde foredrag f.eks., bliver folk utrolig overraskede over at 
høre om det målrettede lobbyarbejde, vi gør på europæisk plan og i forhold til 
den danske regering osv. De bliver utrolig overraskede over at høre, hvor meget 
videnskabelig … videnskab vi, altså hvor meget … Man har [A: forskning?] det 
der billede – forskning osv. – det der billede af folk, der lænker sig fast til ting 
og sager ikk'? [A: ja]. Og det er helt klart noget, som vi ikke har været dygtige 
nok til at kommunikere ud 

GP 35,37-43 
 

Når man forholder denne indsigt til Greenpeaces mediestrategi, bliver det 

interessant, at netstedet ikke byder på en præsentation af medarbejderne. 

Mediestrategien prioriterer troværdighed og faglighed over medietække og 

enstemmighed og lader fagfolk udtale sig i medierne, hvor andre organisationer 

benytter sig af én talsperson (GP 20,42-21,14). Men hverken ’Om Greenpeace’ eller 

’Kontakt os’ informerer om hvem, der tilbyder deres kompetencer i organisationens 

arbejde. I stedet præsenterer netstedet en organisation, der taler med en stemme. 

Også hos Greenpeace kan man altså iagttage en klar forskel på den rolle, 

professionaliseringen tildeles i organisationens selvforståelse og i den eksterne 

formidling af organisationens kompetencer. 

Afparadoksering hos Folkekirkens Nødhjælp 

Folkekirkens Nødhjælp har ændret selvforståelse og ser nu sig selv som en 

rettighedsorganisation, hvis lobbyarbejde er en indsats på et højere niveau end den 

direkte nødhjælp, som har kendetegnet organisationen tidligere. Folkekirkens 

Nødhjælp må dog ligesom Greenpeace erkende, at organisationen ikke har formidlet 

sin indirekte indsats proportionalt med dens betydning for organisationens 

sagsbehandlinger. Opgaverne med mobilisering af politisk handlekraft bliver 

formidlet så dårligt, at befolkningen, ja ikke engang medlemmerne har forstået 

indsatsformens vigtighed: 
 
A: […] Tror du ikk', at der måske er noget af det, som medlemmerne måske 
ikke er klar over? 
T: Jo, og det fandt vi ud af, f.eks. med Make peace not walls i Roskilde, hvor 
der var nogen, der pludselig, altså også meldte ud og sagde: I er blevet politiske 
og I skal bare nøjes med at hjælpe [A: mm]. Men hvor – og der kan man så sige, 
at det var ligesom et: OKAY, at det har vi ikke gjort godt nok. Fordi, det kan 
man sige, at det har vi været i 25 år. 

FKN 51,3-9 
 

Og senere: 
 
T: Der var to protester. Den ene, det var Israel – Palæstina, som er touchy og alt 
det. 
A: Det havde I nok regnet lidt med. 
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T: Ja ja. Den er vi vant til. Men den anden, det var ligeså meget markant på: 
hvad er, HVAD LAVER I? [A: ja]. Hvorfor hjælper I dem ikke bare? Eller 
hvorfor kan I ikke holde jeres kæft? Altså hvad er det for noget det her. I skal 
ikke være politiske. 

FKN 52,13-17 
 

På organisationens netsted mødes man på forsiden (bilag 5) af to aktuelle reportager 

fra felten. En interessant detalje på forsiden er, at der lige under de aktuelle 

reportager linkes til organisationens syn på den medieombruste gadehvervning. På 

destinationssiden konstrueres modstanden mod ’face2face-arbejdet’ med termerne 

”Dyrt, aggressivt og irriterende”23, og man forsvarer arbejdet som en økonomisk 

succes. Der informeres også om gadehvervenes lønningsform og uddannelse i 

organisationen samt hverveetik. På siden ’Om os’, som er tilgængelig via 

hovedmenuen, beskrives det indirekte arbejde kort som en del af målsætningen: ”Vi 

arbejder for at påvirke konkrete beslutninger eller f.eks. modarbejde overgreb på 

menneskerettighederne”24. Menupunktet ’Om os’ åbner en undermenu, hvor der 

blandt andet findes adgang til siden ’Spørgsmål og svar’25. Indholdet på denne side 

er interessant, fordi det direkte viser, hvordan organisationen håndterer de 

omverdensirritationer, den finder nødvendigt at kommentere offentligt. Emnerne på 

siden er blandt andre: 
 

• Hvordan brugte Folkekirkens Nødhjælp sine penge i 2005? 

• Hvor brugte Folkekirkens Nødhjælp sine penge i 2005? 

• Hvor fik Folkekirkens Nødhjælp sine penge fra i 2005? 

• Hvordan kan jeg være sikker på, at pengene går til dem, der har brug for 

dem? 

• Er Folkekirkens Nødhjælp politisk? 
 

Informationsselektionerne vidner om, at organisationens omverdensfølsomhed i høj 

grad påbyder afklaring af de donerede midlers omfang og anvendelse. Når der 

iagttages med meningsform for øje, viser siden imidlertid også, at organisationen 

mener at være bedst tjent ved at svare i økonomiske og kvantitative opgørelser. 

Under punktet ’Hvordan brugte Folkekirkens Nødhjælp sine penge i 2005?’ er det 

for eksempel interessant, at ’administrationsprocenten’ præsenteres særskilt og i en 

federe typografi end de øvrige udgifter. Der er imidlertid ingen forklaring af, hvilke 

opgaver udgiftsprocenten dækker over. For yderligere information linkes der til 

Årsberetning 2005-2006, men heller ikke i denne PDF fil findes yderligere 

information om, hvordan administrationsprocenten bestemmes. Det nævnes heller 

ikke hvor mange ansatte, der rådes over på organisationens hovedkontor, blot at 

”Folkekirkens Nødhjælps hovedkontor ligger i Nørregade i hjertet af København, 

                                                
23 http://www.noedhjaelp.dk/sider_paa_hjemmesiden/i_danmark/face2face [07.11.06]. 
24 http://www.noedhjaelp.dk/sider_paa_hjemmesiden/om_os [07.11.06]. 
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hvor over hundrede medarbejdere og frivillige har deres gang” (Folkekirkens 

Nødhjælp 2006a: 12). Folkekirkens Nødhjælp har imidlertid både en årsberetning og 

et mere udspecificeret årsregnskab, og i sidstnævnte forklares, at 

administrationsprocenten grundlæggende er forholdet mellem sekretariatsudgifter og 

nettoomsætningen (Folkekirkens Nødhjælp 2006b: 7). 

 

Selvom det indirekte arbejde, der i høj grad udgår fra sekretariatet, nærmest er 

blevet synonym med organisationens selvforståelse som rettighedsorganisation, er 

reaktionen på kritikken af gadehvervningen den eneste umiddelbart tilgængelige 

information på netstedet, der fortæller om indirekte operationers styrke og 

nødvendighed i arbejdet for organisationens målsætninger. De øvrige oplysninger 

fokuserer alle på at formidle, at administrationens post på budgettet er 

tilfredsstillende lille. Også på Folkekirkens Nødhjælps netsted kan det konstateres, 

at den semantiske strategi i udstrakt omfang er, at afparadoksere 

professionaliseringsproblematikken ved at føje sig efter kritikken og retfærdiggøre 

professionaliseringen ved, at den ikke belaster organisationens direkte arbejde 

økonomisk. 

Afparadoksering hos Røde Kors 

Hos Røde Kors konstrueres negativ medieomtale i flere omgange som fejlagtige 

repræsentationer, der let kan afmonteres og derfor er forholdsvis ufarlige. Der 

konstrueres et kontrolovertag, som for eksempel kommer til udtryk således: 
 
[…] min eneste frygt er, at der indimellem er en journalistpraktikant, der har 
brug for at lave en historie og ikke nødvendigvis lader sandheden stå i vejen for 
en god idé, og at der så får lov at flagre en historie i medierne en 5-6 dage eller 
længere tid indtil vi så får sat det på plads igen. Det har vi oplevet nogle gange. 

RK 65,28-32 
 

Løsningen på kritik i medierne synes at være krisestyring, og organisationen har et 

kommunikativt beredskab, der sigter efter altid at have et svar parat, hvis pressen 

skulle være ude med usandheder, eller hvis samarbejdspartnere har båret sig uheldigt 

ad, og man har brug for ’at justere debatten’ (RK 63,13-19). Et godt svar, man har 

på rede hånd i en bestemt situation, vil altid være situationssensibelt, men kan med 

fordel tage afsæt i en semantisk strategi, når kommunikationssituationer, der ligner 

hinanden nok, gentager sig tilstrækkeligt ofte. Men hvilken form beror 

organisationen sig da på, når den forholder sig offentligt til professionaliseringen? 

Jeg vender igen blikket mod nettet. 

 

                                                                                                                                    
25 http://www.noedhjaelp.dk/sider_paa_hjemmesiden/om_os/spoergsmaal_og_svar [07.11.06]. 
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På organisationens netsted domineres forsiden (bilag 5) af et billede af et barn og en 

tilhørende, ikke-dateret manchet fra en featureartikel om menneskehandel i 

Cambodja. Der er det samme kommunikative fokus på arbejdet i felten, som hos de 

andre ngo'er, men ikke samme fokus på formidling af aktualitet. Herudover tilbyder 

forsiden ikke mindre end 10 muligheder for at støtte organisationen økonomisk og 

tre muligheder for at engagere sig. Forsiden byder på en overskuelig hovedmenu, 

som til forskel fra de andre tilbyder sin hjælp direkte til den besøgende under 

punktet ’Få hjælp’. Næste menupunkt ’Her arbejder vi’ dækker over en omfangsrig 

gennemgang af organisationens indsatsområder både geografisk og emnemæssigt. 

’Eksperter’ nævnes som en del af katastrofeberedskabet, men ellers refererer siderne 

ikke til den professionelle tilgang som indirekte nødhjælpsarbejde. Under 

menupunktet ’Om Røde Kors’ findes sider om regnskab, principper og strategier 

samt kontaktfunktioner. Som hos de andre organisationer omtales den professionelle 

arbejdsform ikke i formen ’indirekte nødhjælp/klassisk nødhjælp’ i organisationens 

16 sider årsregnskab med beretning. Til gengæld fremgår det, at organisationen har 

150 ansatte (omregnet til heltidsansatte) på landskontoret, hvilket er 20 

fuldtidsstillinger mere end i 2004. Ligeledes fremgår det, at administrationen udgør 

5,8%, svarende til 33 mio. kr. (Dansk Røde Kors 2005: 5f). 

 

Netstedets kontaktmulighed udgøres af en indbygget mail funktion, hvor det 

forudsættes, at man kender navnet på den person, henvendelsen er relevant for. For 

den almindelige besøgende byder netstedet imidlertid ikke på informationer om 

medarbejderne bag de 150 fuldtidsstillinger, der også kun nævnes i årsrapporten. 

Selv særligt vedholdende besøgende vil kun finde oplysninger på en håndfuld af 

organisationens medietrænede medarbejdere under ’Nyheder’  ’Presse’  

’Kontaktpersoner’ eller ’Nyheder’  ’Presse’  ’Fotos – ansatte’. 

 

Røde Kors’ netsted byder stort set ikke på information om organisationens 

professionelle medarbejdere og deres indirekte nødhjælpsarbejde, og den 

information, der findes, er svært tilgængelig og opgjort i udgifter. Som de øvrige 

organisationer synes Røde Kors at anvende deres digitale kommunikationskanal til 

at profilere sig på den klassiske nødhjælp og dens resultater, hvilket resulterer i, at 

professionaliseringsparadokset imødegås på kritikkens præmisser. 

Afparadoksering hos CARE 

På samme måde som hos Røde Kors viser interviewet hos CARE, at ngo'ens 

nuværende kommunikative håndtering af professionaliseringen tager form som 

krisestyring (CARE 81,9-27). Iagttaget med forskellen ’kondenseret 

mening/mening’ viser det følgende interviewuddrag tydeligt, hvordan man hos 

CARE konstruerer og besvarer spørgsmålet om professionaliseringens 
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formidlingsmulighed på baggrund af kritikkens skelnen mellem administration og 

nødhjælp: 
 
A: […] Når man kommunikerer ud, at vi har 10 til 15% til administration, så 
kunne det måske have samme sådan … hvad hedder sådan noget, 
mystificerende effekt – altså at man ved ikke, hvad pengene i virkeligheden går 
til [O: nej]. Forklarer I mere om – gør I noget for at fortælle om, hvad, det er 
administrationen består i? 
O: Nej. Slet ikke. Det kan man jo læse i vores årsberetning. 
A: Der er det delt op? 
O: Der fremlægger vi jo regnskabet … altså øh, folk de interesserer sig for, hvad 
pengene går til [A: mm]. Men slet ikke på det niveau, du antyder der. Og det 
stimulerer vi heller ikke, for det vil virke defokuserende. Altså det, som det – 
folk er interesserede i at vide det, men er meget mere optagede af, hvad der 
foregår i felten [A: mm]. Og fattigdommens karakter og den slags. Det er min 
erfaring. Og der kan vi jo også være styrende for, hvor går interessen hen. Altså 
hvis vi begynder selv at uddybe måden vi arbejder på på det administrative 
niveau, så får vi en defokusering, for i virkeligheden er det resultaterne, der 
tæller og at vi fremlægger nogle fuldstændig transparente og offentlige 
regnskaber, hvor man kan se, hvad vi – hvilke resultater vi når og hvad vi gør. 
Men det er ikke der, vi satser kommunikationsmæssigt. 

CARE 81,32-82,4 
 

Også her synes organisationens informationsselektioner at afspejle kritikkens 

meningsformer. Jeg ser nu nærmere på, hvilken mening der lægges til grund for 

formidlingen af professionalismen på www.care.dk. 

 

Forsiden er bygget op omkring de seneste nyheder i organisationens arbejde. Dog 

adskiller CARE sig fra de øvrige ngo'er ved at supplere aktualiteten med en kort og 

generel præsentation af organisationen og dens formål på forsiden. Dispositionen 

stemmer overens med, at organisationen i dansk regi både er den yngste og har 

færrest medlemmer af de fem ngo'er og endvidere iagttager at være væsentlig 

mindre eksponeret i medierne end de øvrige ngo'er (CARE 77,4-6). Ligesom 

Folkekirkens Nødhjælp har CARE valgt at informere om deres gadehvervning på 

netstedet. Under ’Om CARE Danmark’  ’Face2Face arbejde’ findes et omfattende 

informationsmateriale om gadehvervningens fordele, svar på typiske spørgsmål, 

ISOBROs (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation) etiske retningslinjer, 

samt vejledning til folk, der vil klage over organisationens gadehververe. Under 

’Organisation’ fortælles, at organisationen har 30 medarbejdere, men at ”[…] 

projekter baseres på lokalkontorer og partnere”26. Da netstedet stort set kun 

informerer om projekter, har man også her valgt ikke at informere om sekretariatets 

arbejde. CARE adskiller sig dog sammen med Verdensnaturfonden fra de øvrige 

ngo'er ved at oplyse stillingsbetegnelser og mailadresser på alle sekretariatets 

medarbejdere på siden ’Sekretariatet’ (’Om CARE Danmark’  ’Organisation’  

’Sekretariatet’). Ikke desto mindre har netstedet et udpræget fokus på arbejdet i 

                                                
26 http://www.care.dk/care_2006/forsiden/om_care_danmark/organisation [07.11.06]. 
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felten, og dets resultater går igen i årsberetningen, hvor kapitlet Her arbejder CARE 

Danmark over seks sider beskriver organisationens arbejde og resultater i verdens 

nødstedte områder, mens sekretariatets indirekte nødhjælpsarbejde ikke behandles 

(CARE Danmark 2006). CARE oplyser ikke sin administrationsprocent i 

årsrapporten, men iagttagelserne af organisationens netsted viser, at information om 

professionaliseringen også her føjer sig efter paradoksets forskelssætning. 

Sammenholdelse af iagttagelser: en semantisk strategi 
Selvom ngo'erne reagerer forskelligt, giver de alle deres offentlige 

netstedskommunikation en form, der er sammenfaldende med formen bag mediernes 

kritik af professionaliseringen. Hermed siger jeg ikke, at der er et kausalt forhold 

mellem mediernes kritik og ngo'ernes netsteders kommunikation, men konstaterer 

blot kommunikationsformernes overensstemmelse, og videre at overensstemmelsen 

tyder på, at ngo'ernes forståelse af den offentlige mening er formet efter en 

kommunikationsform, der er sammenfaldende med kritikken. Forbindelsen mellem 

pressen og netstederne er dog heller ikke taget ud af det blå, men er anført af 

ngo'ernes konsekvente referencer til deres netsteder, når jeg i interviewene har stillet 

spørgsmål til professionaliseringen. På baggrund af ovenstående iagttagelser vil jeg 

nu sammenholde de forskellige netstedskommunikationers meddelelses- og 

informationsselektioner og præcisere, hvilken dominerende semantisk strategi 

ngo'erne kan siges at benytte sig af. 

Gennemsigtighed? 

Administrationsudgifter meddeles i overvejende grad ved at gøre de årlige 

regnskaber tilgængelige på netstederne som PDF. Med operationen konstruerer 

ngo'erne sig i interviewene som organisationer, der arbejder proaktivt for egen 

gennemsigtighed og åbenhed (f.eks. WWF 15,5-9, GP 32,6-8, FKN 50,3-10). 

Ngo'ernes politik for åbenhed og gennemsigtighed er imidlertid lovpligtigt 

oplysningsarbejde i henhold til årsregnskabsloven27. Formidlingen af lønninger og 

øvrige administrationsudgifter i den årlige rapportering er altså et lovpligtigt 

informationsminimum. Ingen af ngo'erne beskriver dog formidlingen som forskellig 

fra ulovlig forretningsførelse. Min pointe er, at de med de anvendte forskelle: 

’offentligt tilgængelige regnskaber/ikke offentligt tilgængelige regnskaber’ eller 

’åbne regnskaber/lukkede regnskaber’ kan konstruere sig som progressive. Men hvis 

man iagttager offentliggørelsen af årsregnskaber gennem forskellen 

                                                
27 Alle de adspurgte ngo'er har omsætninger så store, at de skal aflægge årsrapporter i forhold til 
årsregnskabslovens bestemmelser, hvilket indebærer offentliggørelse af revisorgodkendt årsregnskab (Elkjær 
2001: 21f, ISOBRO 2004: 1). 
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’lovpligtig/frivillig’, så fremstår ngo'erne i stedet som reaktive. Da jeg hos 

Greenpeace spørger ind til formidlingseffekten af en administrationsprocent gemt i 

en årsrapport, viser det sig da også, at rapporterne næppe lægges på nettet af hensyn 

til befolkningens informationsbehov: 
 
At det står på din hjemmeside, det sker der jo ikke en skid ved, fordi 
almindelige mennesker de læser sgu ikke det der vel? [A: nej nej]. Det er kun 
hvis medierne begynder at grave i det og hvis de fornemmer, at der er et eller 
andet, der bliver holdt skjult eller pakket væk. 

GP 33:31-36 
 

Ifølge citatet bliver årsregnskaberne først til potentiel kommunikation med 

medlemmer og andre, når medierne formidler tallene ud fra deres forståelse og øje 

for nyhedskriterier. Problemet ved denne proces er selvfølgelig, at ngo'erne ikke selv 

er herre over, hvordan professionaliseringen formidles til befolkningen, og at 

professionaliseringen fastholdes i en anden betydning, end ngo'erne selv tildeler den. 

Set i det lys synes empirien fra både interview og netsteder at indikere, at ngo'ernes 

meddelelsesselektioner på dette område holder kommunikationen om 

administrationsudgifterne i ave snarere end at fremme den. Derfor er der også grund 

til nervøsitet (GP 33,1-9), når regnskaberne offentliggøres. Den samme 

tilbageholdenhed synes at gøre sig gældende i forhold til de informationsselektioner, 

der ligger bag netstedskommunikationen. Det kommer blandt andet til udtryk i 

forbindelse med organisationernes anvendelse af begrebet ’tilgængelighed’. 

Når informationer skal kaste skygge 

I daglig tale henviser begrebet om tilgængelighed ”[…] i real eller metaforisk 

forstand til rum eller handling” (Luhmann 2002: 131). Forstået sådan, giver det 

mening at erklære regnskaberne offentligt tilgængelige, når de er lagt på 

organisationernes netsteder. Men tilgængelighed i denne forstand tager ikke højde 

for kommunikationens tredelte selektionssyntese. I overensstemmelse med 

systemteoriens omstilling fra handling til kommunikation vil jeg i stedet definere 

tilgængelighed bredt som ’mulighed for iagttagelse’. Følgelig kan jeg sige, at 

ngo'ernes regnskaber ikke er offentligt tilgængelige, før de er offentligt forståelige. 

Først da kan vi tale om kommunikation. Det er altså ikke kun 

meddelelsesselektionerne, der tegner problematikken. Iagttagelserne knytter sig også 

til informationsselektionerne bag netstedskommunikationen. 

 

Organisationssystemernes uvished om, hvem de iagttages af, når de formidler via 

deres netsteder, ”[…] kan, men behøver ikke, føre til en orientering efter 

synspunkter, der er generaliserbare (mulige at forsvare offentligt). Funktionelt 

ækvivalente strategier er f.eks. hemmeligholdelse og hykleri” (Luhmann 2002: 131). 

Som det er fremgået, ser jeg netop ngo'erne ’orientere sig efter generaliserbare 
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synspunkter’. Udover at vidne om bestemte manøvrer i forbindelse med ngo'ernes 

meddelelsesselektioner viser analysen også, hvordan der er særlige mønstre i deres 

informationsselektioner på netstederne. Ngo'erne selekterer informationer om de 

økonomiske aspekter af professionaliseringen i stedet for de kvalitative aspekter, 

som gør sig gældende i deres selvopfattelser. Informationsselektionerne indrettes 

ligesom meddelelsesselektionerne efter forskellen ’administration/nødhjælp’ til trods 

for, at denne forskelssætning står i vejen for kommunikation om 

professionaliseringen som andet end en udgift, hvis succeskriterium må være 

eliminering. Med iagttagelserne af netstederne står det klart, at ikke én af ngo'erne 

mener at kunne appellere til deres omverdener ved hjælp af det indirekte 

nødhjælpsarbejde – den indirekte nødhjælp kan ikke formidles som et aktiv. Jeg vil 

dog hverken karakterisere organisationernes informations- og 

meddelelsesselektioner på netstederne som hemmeligholdelse eller hykleri, men jeg 

kan blot konstatere, at i forhold til professionalismens centrale placering i ngo'ernes 

selvbeskrivelse i interviewsituationerne synes denne mening af begrebet stærkt 

nedtonet på netstederne. Tendensen er iagttaget på alle fem ngo'ers netsteder og 

indikerer således en kondenseret mening og en semantisk strategi. 

Professionaliseret ngo som klassisk nødhjælpsorganisation 

Når ngo'erne afparadokserer paradokset ’professionalisering/nødhjælp’ er den 

gennemgående tendens at føje sig efter den forskel, som kritikken bygger på og 

herefter nedtone professionaliseringen, for i stedet at fremhæve den klassiske 

nødhjælp. Analysen viser, at ngo'erne ændrer meningskonstruktionerne af sig selv, 

når professionaliseringen tematiseres, i stedet for at ændre meningskonstruktionen af 

professionaliseringsbegrebet. Ngo'ernes dominerende semantiske strategi er derfor at 

afparadoksere sig selv frem for at afparadoksere professionaliseringsbegrebet. 

Således beskriver ngo'ernes netsteder klassiske nødhjælpsorganisationer og nedtoner 

det stadig vigtigere indirekte arbejde og professionelle kompetenceniveau. 

Ngo'ernes afparadokseringer er således en reaktiv form for issues management, hvor 

semantikken udgør et forsvarsværk, der godt nok har nogen succes med at holde 

kritikken i ave, men som også afholder organisationernes støtter fra at få indblik i 

ngo'ernes virkelighed bag barrikadekommunikationen. 

 

Jeg har nu vist, hvordan der foreligger en semantisk strategi bag de professionelle 

ngo'ers afparadoksering af den paradoksale form, de tildeles gennem kritikken. Jeg 

har vist, hvordan overtagelsen af kritikkens meningsform inddrages i den 

gennemgående afparadokseringsformel hos de forskellige ngo'er i såvel interview 

som på netsteder. På denne måde afværger ngo'erne kritikken på kort sigt, men 

afskriver til gengæld sig selv muligheden for at give et tidssvarende billede af deres 

levevilkår og arbejdsforhold. På længere sigt risikerer den semantiske strategi derfor 
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at fastholde organisationerne i en problematisk position, hvor kløften mellem 

nødhjælpens virkelighed og befolkningens opfattelse kun bliver bredere og dybere, 

og hvor teten i kommunikationen om professionaliseringen er overladt til mediernes 

kritik. For at sikre, at den offentlige kommunikation kan få et så roligt videre forløb 

som muligt, afparadokserer ngo'erne sig selv som professionelle organisationer ved 

at tilsidesætte deres kompetencer inden for effektivt nødhjælpsarbejde, der matcher 

nødens karakter og løsningsmuligheder. Det viser sig imidlertid også, at tiltagende 

administrationsudgifter sagtens kan accepteres med ’professionelle briller’ inden for 

branchen, men at der foreligger en altdominerende forståelse af, at det ikke lader sig 

gøre at formidle fornuften bag udgifterne til ’folk’. 

 

Professionaliseringen i sig selv synes ikke længere at være det centrale problem. Der 

er i stedet tale om et kommunikationsproblem, hvor hindringen for at kunne 

formidle professionaliseringen som et aktiv er bundet til ngo'ernes semantiske 

strategi. Med andre ord er det måske her, der er mulighed for at ændre på 

betingelserne for kommunikation om ngo'ers professionalisering. Hermed er det 

ikke sagt, at en proaktiv kommunikation partout er den bedste strategi, da mere 

information ikke kun besvarer spørgsmål, men også skaber ny kontingens. Denne 

afgørelse er som så meget andet kontekstafhængig og derfor dynamisk uden 

mulighed for endelig bestemmelse, men kan tilnærmes analytisk. Og analyserne har 

vist, at den herskende afparadokseringsformel medfører alvorlige begrænsninger af 

ngo'ernes kommunikation omkring deres professionalisme. Men kan der peges på en 

funktionelt ækvivalent løsning, der kommer disse ulemper til livs uden at føre andre 

med sig af samme karat? 
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7   
 

En bro over forståelseskløften 
– diskussion og anbefalinger 

Ud fra systemteoretiske synspunkter søger vi ikke blot efter ”løsningen” og da 
slet ikke efter en ”god slutning” på konflikter, men frem for alt efter muligheden 
for at konditionere dem 

Luhmann 2000b: 455 
 

Diskussion 
Jeg kan ikke præsentere en præcis kommunikationsplan for håndtering af 

professionaliseringen i en eller flere danske ngo'er. Det vil kræve et skarpere fokus 

på en enkelt ngo. Specialets bredere tilgang har til gengæld tilladt en vurdering af 

tendenser i kommunikationen omkring ngo'ernes professionalisering for på denne 

baggrund at tilbyde ngo'erne anbefalinger til den eksterne kommunikation omkring 

deres professionaliseringer. Det er blevet klart, at de professionaliserede danske 

ngo'er står over for et issue med krisepotentiale, og at ngo'ernes nuværende 

håndteringer er reaktive og fastlåser dem i en dikotomi mellem nødhjælp og 

professionalisering, der umuliggør formidling af ngo'ernes vigtige indirekte 

indsatser. På baggrund af den viden, specialet præsenterer, synes ngo'erne at have 

behov for en anden form for professionalisering. Med afsæt i analysernes indblik vil 

jeg anbefale en overordnet kommunikationsplan for ngo'ernes konditionering af den 

konfliktfyldte kommunikationen om professionaliseringen, så det bliver muligt at 

formidle professionaliseringen som et aktiv uden at sætte troværdigheden over styr. 

’Overordnet’ betyder imidlertid ikke abstrakt. Anbefalingerne er håndgribelige og 

målrettet til de personer, de involverer. Kommunikationsanbefalingerne er 

overordnede fordi de forholder sig til det fremanalyserede kommunikationsproblem 

og dets alternativer og ikke specifikt til hver af de fem ngo'er. Anbefalingerne kan 
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og skal derfor tilpasses de enkelte ngo'ers specifikke behov, krav og muligheder, 

men den proces ligger udenfor specialets rækkevidde. Før anbefalingerne vil jeg nu 

diskutere ngo'ernes muligheder. Dernæst introducerer jeg hvilke tiltag, jeg finder 

passende for kommunikationssituationen, og til sidst har jeg nedfældet 

overvejelserne i de udspecificerede kommunikationsanbefalinger. 

Udfordringer 

Ngo'ernes kommunikation fremhæver enten deres kampagner eller projekter og 

fokuserer udelukkende på resultaterne i de nødstedte områder. Kommunikationens 

fokus betyder, at ingen af ngo'erne kommunikerer omkring deres organisationer. Til 

gengæld har ngo'erne gjort sig afhængige af en selvfortælling, der fremstiller dem 

som klassiske nødhjælpsorganisationer. Ngo'ernes kommunikationsoperationer kan 

beskrives som retoriske cirkelbevægelser, hvor ngo'ernes selvopretholdte 

kommunikationscyklusser præsenterer kompleksitetsforøgende informationer om 

verdens tilstande. Cirkelbevægelsen opnås ved at opstille letforståelige problemer, 

der er svære at lukke ude og samtidig præsentere sig selv som problemets løsning. 

Ngo'erne former således en forventning om, at støtte resulterer i en bestemt form for 

reduktion af verdenskompleksitetens perciperede stigning. Cirkelbevægelsen 

kvalificerer på denne måde den enkelte ngo's mandat som kompleksitetsreducerende 

instans. 

 

Udfordringen er, at der i den nuværende kommunikation ikke er plads til 

kompleksitetsforøgende information om ngo'ernes virkelige tilstand på grund af de 

fastlåste selektionskriterier bag ngo'ernes kommunikation. ikke desto mindre viser 

analyserne, at ngo'erne opererer med mere komplekse problemstillinger end 

tidligere, og som følge heraf er deres operationsmåder også mere komplekse med 

indsatser i både direkte og indirekte form. Den samme udfordring identificeres i 

øvrigt i den internationale undersøgelse 21st Century NGO: ”[...] an ongoing 

dilemma for many NGOs will be how to migrate their supporter bases away from 

easily understood issues towards the more complex issues that ultimately are where 

future action is likely to be most effective” (SustainAbility 2003: 23). 

 

En anden udfordring knytter sig til ngo'ernes adoption af administrationsprocenten 

som skala for god nødhjælp. Da det er meget svært at sætte tal på, hvor effektiv den 

direkte nødhjælp er (CARE 74,28-75,3), og dermed også hvor mange af de midler, 

der opgives til at gå direkte til nødhjælp, der i stedet går til spilde, synes 

administrationsprocenten at være endnu mindre retvisende. I interviewempirien 

konstrueres professionel indsats netop som effektiv udnyttelse af de økonomiske 

ressourcer til forskel fra frivillighed, der er dyr og indbefatter et stort spild (jf. side 

25). Da det eneste, der kan sættes tal på, er administrationen, lyder udregningen af 
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den økonomiske fordeling mellem nødhjælp og administration eksempelvis: 10% 

går til administration, ergo går 90% til nødhjælp. Administrationsprocenten er altså 

ikke bare et problem, fordi den bruges som barrikadekommunikation, den uddyber 

også kritikkens skelnen mellem indirekte nødhjælp og nødhjælp. Men ngo'erne kan 

ikke kvantificere effekten af nødhjælpen, og løsningen kan heller ikke være at sige, 

at der er (en mulighed for et) decideret spild involveret i nødhjælpsarbejdet, når man 

ikke kan fortælle om de forbedringer, professionaliseringen har ført med sig på dette 

område. Et af værktøjerne til at afhjælpe fastlåsningen kan derfor være et ikke-

økonomisk kommunikationsgrundlag. Jeg vil nu kigge på, hvilke muligheder 

ngo'erne har for at forskyde kommunikationssituationens negative konstruktion af 

professionaliseringen mod en positiv konstruktion. 

Konditioneringsmuligheder: kommunikationens nye selektionskriterier 

Mulighederne for meningsforskydning må ses i forhold til kommunikationens 

tredeling. En ngo kan ikke være herre over alle tre selektionsprocesser i 

kommunikationen. Derfor er organisationernes konditioneringsmuligheder naturligt 

begrænset til informations- og meddelelsesselektionerne. De nuværende, restriktive 

informationsselektioner angående professionaliseringen kan sammenfattes som 

økonomisk åbenhed, og meddelelsesselektionerne kan sammenfattes som 

årsrapporter, der imidlertid gør åbenheden svær at gennemskue og sågar at få øje på 

for ngo'ernes primære støtte, civilbefolkningen. Som virkeligheden tager sig ud i 

dette speciale, vil ngo'erne på den ene side være bedre tjent med at informere om 

operationsformerne i deres professionelle og komplekse virkelighed. På den anden 

side vil denne information blot være vand på kritikkens mølle, så længe 

professionaliseringen øger kløften mellem befolkningen og ngo'erne ved at 

konstruere ngo'erne som ’iskolde forretningsforetagender’ og monolitiske enheder, 

der sluger store dele af befolkningens donationer med det ene formål at æde sig 

større. I dette scenarium har ngo'ernes sædvanlige stemme ikke legitimitet til at 

begrunde professionaliseringens gavn og nødvendighed for deres sager. De 

organisationer, der gennem en generalsekretær vælger at tale med én stemme, synes 

mere ramt af denne kritik end organisationer, der som Greenpeace tilstræber at tale 

med flere og endda upolerede, menneskelige stemmer. Her udgøres kriteriet for 

organisationens meddelelsesselektioner af system/omverden-forskellen: ’består af 

mennesker af kød og blod professionel medieoptræden’ (GP 21,25-36). 

Medarbejderne selv synes således at have en større chance end ngo'erne selv for at 

formidle professionaliseringen som et aktiv28, når de med en personlig stemme kan 

få mulighed for at vise deres viden, engagement og deres indirekte arbejdes 

                                                
28 En anden mulighed er at lade en tredje part, som for eksempel brancheorganisationen ISOBRO, 
formidle professionaliseringens nødvendighed og gavn. Jeg vender tilbage til fordelene herved i det 
følgende. 
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sammenhæng med det klassiske nødhjælpsarbejde. Jeg anbefaler derfor, at de 

professionelle medarbejdere kommer til orde i den eksterne kommunikation for 

gennem personlige fortællinger at vise professionaliseringens gavn i stedet for at 

fortælle den. Kriterierne for ngo'ernes meddelelsesselektioner omkring 

professionaliseringen bliver nu personlighed, flerstemmighed. Som medie for 

informations- og meddelelsesselektionernes nye kriterier anbefaler jeg blogging, 

som jeg vil uddybe i det følgende. Herudover og uafhængigt heraf vil det være 

givtigt, at engagere tredjeparter, der kan fortælle, hvorfor ngo'erne er blevet 

professionelle og hvordan det gavner deres sager. På denne måde modvirkes, at 

enkelte ngo'er gøres til syndebukke. Kommunikationsplanen har altså to led. 

Medarbejderblogging har det største potentiale, men byder også på de mest 

omfattende ændringer i ngo'ernes kommunikation. Jeg introducerer den først og 

behandler brug af tredjeparter efterfølgende. 

Anbefalinger 

Ekstern medarbejderblogging 

From a business perspective there are several potential reasons to blog. But, as 
always, it depends on what you want. Blogs are no different from channels like 
video, print, audio, presentations and so on. They all deliver results - but of 
varying kind. The kind you can expect from blogs is mainly about stronger 
relations with important target groups. 

Fredrik Wackå29 
 

En blog er et netsted eller en del af et netsted, der består af indlæg fra bloggeren 

(eller bloggerne ved en gruppeblog) i omvendt kronologisk rækkefølge. Indlæggene 

kan handle om alt, men fælles for dem er (næsten altid), at de ved hjælp af en 

kommentarfunktion inviterer til samtale om indlæggenes emner. Herudover linker 

blogs flittigt til andre blogs i ’blogosfæren’ og skaber på denne måde vidt 

forgrenede intertekstuelle samtaler. Når blogging fungerer optimalt, er den en digital 

forlængelse samt multiplikation af den personlige samtale, og anskuet 

systemteoretisk, udmærker formatet sig ved at eksplicitere alle kommunikationens 

tre selektionsprocesser. Sammenlignet med ngo'ernes nuværende kommunikation på 

netstederne, er blogging en overgang fra monologisk organisationspræsentation til 

brugerinddragende samtale og organisatorisk flerstemmighed. Blogformatet rummer 

et stort potentiale til skabelse af relationer mellem mennesker, og menneskelige 

relationer skaber tillid. Edelmans tillidsundersøgelse fra 2006 viser, at ’a person like 

me’ er den mest troværdige talsmand for en virksomhed, og at medarbejdere har 

                                                
29 http://corporateblogging.info/basics/why/default.asp#7 [08.02.07]. 
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større troværdighed end deres direktører (Edelman 2006: 20). Hermed siger jeg ikke, 

at medarbejderblogging automatisk giver ngo'ernes kommunikation mere 

troværdighed, men undersøgelsen påpeger det personliges autenticitet, og det har 

værdi i forhold til konditionering af professionaliseringskonflikten og kan danne 

grundlag for en meningsforskydning i ngo'ernes favør. Selvom den danske 

befolkning endnu ikke interagerer med virksomheders blogs i særlig udstrakt grad, 

vinder formen stadig mere terræn (Andersen 2006: 137ff). Jeg ser derfor blogging 

som et værktøj, der under de rigtige forudsætninger har mulighed for at afvæbne 

kritikkens beskrivelse af ngo'erne og i stedet vise en gruppe mennesker, der brænder 

for den sag, som bidragyderne og medlemmerne overlader deres penge og tillid til. 

 

Forskellige former for blogs har forskellige potentialer. Zerfaß & Boelter (Zerfaß 

2005: 127) har udarbejdet en oversigt over forskellige blogtypers 

anvendelsesmuligheder. Gengivelsen er lettere modereret30, og jeg har fremhævet 

den anbefalede blogtype, nemlig den, der søger at pleje relationerne til støtterne i 

civilbefolkningen: 
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Hvis bloggeren gør en god indsats, har mediet stor rækkevidde og gennemslagskraft, 

fordi den involverende og personlige form kan skabe et net af civilpersoner, der 

videreformidler bloggens budskaber. Når en blog fungerer bedst er den nemlig mere 

en samtaleplatform end et formidlingsværktøj. Derfor tilbyder blogs også viden om 

omverden, som ngo'en måske ellers køber sig til hos analysebureauer. En frisk 

undersøgelse fra Forrester viser, at de fire mest almindelige former for udbytte fra 

amerikanske firmaers eksterne blogs er: ”[...] increased brand visibility, savings 

from customer insights, reduced impact from negative user-generated content, and 

                                                
30 Kortlægningen er både inspireret af Zerfaß & Boetler og Connectas (http://www.connecta.dk) 
vejledning om corporate weblogs (http://www.flickr.com/photos/publicmind/314966979/). 
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sales efficiency”31. Undersøgelsen præsenterer herudover en 3-trins model til 

beregning af eksterne blogs’ ROI (return on investment), og selvom blogging 

hævdes at være den billigste kommunikationsplatform for virksomheder i dag 

(Scoble 2006: 27), kan det være givtigt at have en model til beregning af en ekstern 

blog’s værdi – specielt da ngo'er har vænnet sig til, at alt indirekte nødhjælpsarbejde 

skal forsvares økonomisk. Modellen tager udgangspunkt i den enkelte organisations 

forventninger til bloggens udbytte, og det kan jeg ikke behandle her. Jeg vil nøjes 

med at henvise til bilag 6, der viser modellens tre trin, som de tager sig ud i 

Forresters undersøgelse.  

Blogging stiller krav til organisationskulturen, er ngo'erne parate? 

Just because you can blog in one click doesn’t mean you should... 
McIntosh32 

 

Medarbejderblogs’ potentialer er besnærende, når de fremstilles særskilt, men 

blogging er ikke en løsning uden faldgruber og er ikke egnet for alle ngo'er, selvom 

deres situation efterlyser personlige beretninger fra organisationernes indre. For at 

formatet skal have gennemslagskraft, må bloggens afsender fremstå som en 

autentisk personlighed, og det kræver, at organisationernes ledelser og 

kommunikationsansvarlige er villige til at slække tøjlerne og åbne op for samtale om 

ngo'ernes virkelighed. For hvis man har valgt at lade en række ansatte blogge, men 

gerne vil kontrollere hver enkelt indlæg, vil nerven, som den personlige stil 

bibringer, højst sandsynligt dø og interessen hos bloggens læsere ligeså. Kort sagt, 

hvis organisationen ikke praktiserer åbenhed og gennemsigtighed allerede, så vil 

blogging ikke have en positiv effekt (Scoble 2006: 145). 
 

Vil en ngo'en alligevel blogge og opretholde det nuværende kontrolniveau, er man 

bedre hjulpet ved kun at lade generalsekretæren subsidiært kommunikationschefen 

blogge, men da opnår man en helt anden kommunikation, som ikke har den effekt, 

ngo'erne har brug for i forhold til professionaliseringen. Herudover viser en 

omfattende undersøgelse af blogosfæren foretaget af Edelman og Technorati for det 

første, at bloggere helst vil have viden om en virksomhed fra bloggende 

medarbejdere, og for det andet at chefens stemme indtager sidstepladsen (Edelman 

2005: 18). En blog med afsender i ledelsen vil dog sandsynligvis være bedre end 

ingenting, fordi det giver mulighed for at tale medierne imod uden ekstern 

redaktionel indblanding. Forskellen er imidlertid, at disse blogs skal fortælle at 

professionaliseringen er et gode, hvorimod medarbejderblogs kan vise 

professionaliseringens nødvendighed og gavn. 

 

                                                
31 http://blogs.forrester.com/charleneli/2007/01/new_roi_of_blog.html [31.01.07]. 
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Oplevelsen af afgivelse af kontrol følger naturligt med overgangen fra monolog til 

dialog, men udnyttelsen af internettets kapacitet som hver mands publiceringsmedie 

betyder, at der allerede finder mange samtaler sted i blogosfæren om ngo'erne33, som 

man ikke kan have kontrol over. Set i det lys, hører kontrolkommunikationen 

allerede fortiden til. Til gengæld er samtalerne en oplagt mulighed for ngo'erne til at 

åbne sig op og påvirke samtalerne gennem deltagelse. Specialets analyser indikerer, 

at der er forskel på, hvor parate ngo'erne er til et sådant kommunikationsskift. 

Verdensnaturfonden koncentrerer for eksempel organisationens udtalelser hos 

generalsekretæren, og begrænser aktivt de faglige medarbejdere, der ellers gerne vil 

deltage i den eksterne kommunikation: 
 
[...] herinde, der er man øh, der er der jo et højt vidensniveau og i sagens natur, 
det gi'r jo helt sig selv, så vil man jo også gerne have indflydelse, fordi man har 
en stor viden og det er der ikk', altså det er der ikke noget odiøst i [A: nej nej], 
men der kræver jo også en meget øh, hvad kan man kalde det, en endnu bedre 
styring, [...] for at minimere, kan man sige øh, altså noget med uens svar og 
sige, at hertil og ikke længere, det er de bidrag, vi vil ha', og så vil vi ikke mer'. 

WWF 4,37-43 
 

På den ene side indikerer udtalelsen, at ngo'en råder over gode potentielle bloggere 

blandt sine medarbejdere. På den anden side viser udtalelsen, at organisationens 

kommunikation for nuværende er for lukket til, at blogformatet kan indgå i den 

eksterne kommunikation med et positivt resultat. Greenpeaces eksterne 

flerstemmighed synes at være mere modtagelig for en kommunikationsplan, der 

anbefaler medarbejderblogging. 

 

Greenpeace opererer da også allerede med blogs på den internationale platform34, 

men de beskriver kun direkte aktioner og forfattes af besætningsmedlemmer på 

organisationens miljøskibe og lignende. I forhold til kommunikationens selektioner 

er det altså kun meddelelsesformen, der er ny. Informationsselektionens kriterium er 

fortsat klassisk nødhjælp, og Greenpeaces blogs bekræfter den forvrængende 

forskel: ’nødhjælp professionalisering’. Det samme gælder for Røde Kors, der har 

en blog på det danske netsted skrevet af en udsendt på Filippinerne35. Bloggen har 

dog ingen kommentarfunktion og åbner ikke op for samtale. CARE har på lignende 

vis ladet en journalistpraktikant skrive dagbog fra Nepal og kalder initiativet en 

blog, selvom den blot er en samling sider på organisationens netsted og dens 

kommentarfunktion i realiteten sender en e-mail til CAREs redaktion, som screener 

og muligvis publicerer kommentaren på en samlet kommentarside. Heller ikke her 

                                                                                                                                    
32 http://edu.blogs.com/edublogs/2006/11/just_because_yo.html [27.11.06]. 
33 Eksempelvis viser Googles blog-søger (http://www.blogsearch.google.com) 6 danske blogindlæg 
om Verdensnaturfonden, 10 om Greenpeace, 11 om Folkekirkens Nødhjælp, 23 om Røde Kors og 1 
om CARE i januar 2007 [08.02.07]. 
34 http://weblog.greenpeace.org. 
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dannes der altså relationer mellem organisationens medarbejdere og de interesserede 

i civilbefolkningen. Folkekirkens Nødhjælp har også ladet en udstationeret 

medarbejder blogge36 om opgaverne i felten, men som den eneste af de fem 

undersøgte ngo'er, lader ngo'en medarbejderen have en blog med alt, hvad det 

indebærer. Bloggen er placeret uden for ngo'ens eget netsted, men der henvises til 

den37, og det fremgår, at organisationen har tilbudt medarbejderen at blogge. På nær 

Verdensnaturfonden viser alle de fem ngo'er en interesse for blogging som 

kommunikationsform, men kun Folkekirkens Nødhjælp bruger medarbejderblogging 

på en måde, der kan udnytte dets potentiale for at skabe personlige relationer på 

tværs af organisationens grænser. Og ingen af ngo'erne lader medarbejdere med 

indirekte arbejdsopgaver blogge. 

  

Når ngo'erne præsenterer sig gennem klassisk nødhjælp på deres netsteder på trods 

af den indirekte nødhjælps vigtighed, er det for at undgå at komplicere og 

’defokusere’ (jf. side 59) det billede, deres omverdener og specielt civilbefolkningen 

(WWF 1, 9-16) har af ngo'erne. Spørgsmålet til ngo'ernes ledere er da, om de kan se 

den eksterne medarbejderblog som et værktøj, der kan bygge bro over 

forståelseskløften mellem ngo'ernes virkelighed og civilbefolkningen? Eller er man 

fortsat er bange for, at en progressiv åbenhed om ngo'ernes operationer blot vil gøre 

civilbefolkningen opmærksom på forståelseskløften og skræmme den endnu længere 

væk? 

Blogging stiller også krav til bloggeren 

Succesfuld blogging kræver mere end en gunstig virksomhedskultur, det stiller også 

en række krav til bloggeren. En god blog kræver opmærksomhed, og det er ikke nok 

at finde på indlæg, skrive indlæg, tænke over kommentarer og besvare kommentarer 

på sin egen blog. Man må også undersøge, hvad der skrives på andre blogs om 

organisationen og relaterede emner. For at holde sig ajour med blogosfæren, bør 

man udover at læse sine faste blogs konsultere blog-søgemaskiner som Overskrift, 

Technorati og Google Blogsearch38. Med informationer om egen eksponering på 

hånden har man mulighed for at give sit besyv med og skabe relationer med de 

mennesker, der udviser interesse, hvad enten den er positiv eller negativ. 

Opmærksomheden er tidskrævende, og tid fremstår som den største bekymring hos 

selv rutinerede bloggere (Scoble 2006: 144). Hvis der ikke kan afses den tid, 

blogging kræver, kan medarbejderen ikke etablere sig som en vedkommende 

                                                                                                                                    
35 http://drk.dk/sw68805.asp. 
36 http://klsh.urbanblog.dk/. 
37 http://noedhjaelp.dk/sider_paa_hjemmesiden/her_arbejder_vi/afrika/malawi__1/laes_mere/malawi 
_paa_bloggen. 
38 http://www.overskrift.dk, http://www.technorati.com, http://www.blogsearch.google.com. 
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stemme og opbygge en kontakt og dialog med læserne (Wackå i Dunér 2007). 

Herudover bør en blogger brænde for sit arbejde og være en dygtig skribent. Der 

findes en række retningslinjer for, hvordan en blog bør skrives, som jeg lister i 

anbefalingerne til ngo'ernes bloggere (jf. side 77). 

Udnyt den klassiske nødhjælps goodwill  

Formålet med at blogge skal for ngo'erne være at menneskeliggøre den del af 

organisationerne, der i kritikken forsimples til administrative udgifter og gøre 

professionalismen til en del af civilbefolkningens forventninger til organisationerne. 

Jeg forestiller mig imidlertid, at hvis kun de professionelle begynder at blogge, er 

der fare for, at der kommer unaturligt meget fokus på deres rolle og tiltaget kan 

komme til at ligne krisekommunikation og have svært ved at komme ud af dette 

billede. Endvidere vil man med en indsats, der begrænser sig til den kritiserede del 

af organisationen, risikere at indsatsen er med til at fastholde isolationen. Jeg vil 

derfor anbefale, at der sættes bredere ind, og at man forsøger at trække på den 

klassiske nødhjælps goodwill ved at kæde den indirekte og den direkte nødhjælp 

sammen. For ngo'erne betyder det, at man bør lancere flere blogs, som 

medarbejdermæssigt dækker både det klassiske og det indirekte nødhjælpsarbejde 

og som ved at kommentere hinandens arbejde og blogindlæg kan vise 

sammenhængen mellem dem og argumentere for, at begge former for indsats er 

nødvendig, og at begge former for indsats er nødhjælp. På denne måde kan 

medarbejderne over tid være med til både at give det indirekte arbejde et 

menneskeligt ansigt, kæde det sammen med den klassiske nødhjælp og gøre 

professionaliseringen til en del af civilbefolkningens forventninger til nødhjælp. 

Inddragelse af tredjepart 

Til denne del af kommunikationsstrategien er der brug for, at ngo'erne går sammen 

om at engagere et eller flere eksterne talerør til at formidle, hvordan den tredje 

sektors professionalisering ikke blot er etisk forsvarlig, men slet og ret nødvendig. 

Formålet er at skabe et udsigelsespunkt, hvor der kan fortælles om ngo'ernes 

professionelle virkelighed uden at en enkelt af ngo'erne automatisk gøres til 

syndebuk. Formidlingen kan ske gennem artikler, kronikker og debataktivitet i den 

trykte presse, og informationerne skal tage udgangspunkt i, at gevinsten af den tredje 

sektors arbejde ikke bliver mindre, fordi organisationerne professionaliserer sig som 

et svar på samfundets udvikling, tværtimod. Til at udfylde rollen som centralt talerør 

foreslår jeg ngo'ernes brancheorganisation ISOBRO. Organisationen skal ikke stå 

alene i mediebilledet, den bør bakkes op af positivt stemte politikere og eksperter. 

Jeg formoder, at der eksisterer sådanne kapaciteter i brancheorganisationens 

netværk. Ellers må det udvides først. Udover den proaktive, formidlende rolle skal 

ISOBRO også være parat til at reagere hurtigt og præcist på den mediekritik, 
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åbenheden indledningsvist må forventes at medføre. På den måde bliver det ikke 

nødvendigt for ngo'erne at indgå direkte i afmonteringen af mediernes konstruktion 

af professionaliseringen. De bør i stedet primært lade deres medarbejdere blogge om 

sagen, så den personlige vinkel bliver dominerer over organisationens stemme. 

 

Fælles for de to led i kommunikationsanbefalingerne er, at de er langsigtede. Det er 

ikke muligt at vende enten skepsis eller uvidenhed hos befolkningen til positiv 

omdømme på kort tid. En af de undersøgelser, jeg har refereret til i specialets 

indledning, vurderer at det kan tage et årti at vende den engelske befolknings skæve 

billede af ngo'erne til et tidssvarende, positivt indtryk (Saxton 2004: 189). Den 

engelske tredje sektor er mere professionaliseret end den danske (RK 64,18-21), så 

jeg forventer, at de danske ngo'er kan gribe fat i isssuet på et tidligere tidspunkt og 

dermed undgå en krise i samme omfang, som det forudsiges for de engelske ngo'er. 

 

Jeg har sammenfattet overvejelserne om blogging i en række praktiske 

retningslinjer. De første er til ngo'ernes kommunikationsansvarlige og behandler 

lanceringen af medarbejderblogs. De næste er henvendt til de medarbejdere, der skal 

blogge. Begge anbefalingers form tager afsæt i Jacobsens operationalisering af 

Laswells refleksionsformel: ”Hvem siger hvad i hvilken kanal med hvilken effekt?” 

(Jacobsen 2001: 16ff). 

Praktiske retningslinjer 

Til ngo'ens kommunikationsansvarlige om medarbejderblogging 

Mediet er blogs på ngo'ens netsted. 

 
Afsender: Udvælg to eller flere professionelle medarbejdere fordelt på klassisk og 

indirekte nødhjælp. Medarbejderblogs bør være en del af ngo'ens netsted for at 

fremhæve åbenheden, men hver blog skal på et tydeligt sted fortælle, at synspunkter 

står for bloggerens egen regning og ikke nødvendigvis deles af organisationen. 

Ngo'en er i rollen som arbejdsgiver og initiativtager også en form for afsender, men 

jo mindre, det både synes og er tilfældet i praksis, desto bedre. De udvalgte bloggere 

bør have hver deres blog, men hvis de ikke skriver tilstrækkeligt mange indlæg til at 

have separate blogs, kan de alternativt skrive på en fælles blog. Det er dog sværere 

at skabe en personlig fortrolighed og troværdig kontakt i denne form (jf. i øvrigt de 

særskilte retningslinjer for bloggerne). 

 



Kapitel 7: En bro over forståelseskløften – diskussion og anbefalinger  

 75  

Krav til bloggernes færdigheder: de medarbejdere, der udvælges, bør være gode 

skribenter, brænde for deres arbejde, og være socialt begavede. Måske er der 

allerede en eller flere i organisationen, der blogger privat? Undersøg og udnyt de 

forhåndenværende kompetencer. 

 
Den tilsigtede effekt hos ngo'en er et større kommunikativt fokus på værdierne i 

ngo'ens indirekte arbejde og dets vigtighed for organisationen. De professionelle 

medarbejdere, der arbejder med indirekte nødhjælp, skal frem i lyset som andet end 

en udgift, der frarøver organisationernes sager vigtige midler. 

 
Formålet med effekten hos ngo'en er at åbne organisationen op på en måde, der 

gør det muligt at formidle professionalisering som et aktiv for ngo'en. 

 
Målgruppen er primært støtter og potentielle støtter i civilbefolkningen, som har 

interesse for ngo'en eller dens sag. Personlig spredning og bearbejdning af 

information er vigtigt for at påvirke civilbefolkningens holdninger til ngo'erne, og 

blogging inddrager målgruppen som medformidler. Sekundære målgrupper er 

medarbejdere og øvrige stakeholdere. 

 
Budskabet er, at professionalisering er et aktiv i moderne og effektiv nødhjælp. 

Budskabet skal ikke ekspliciteres, det skal vises og ikke siges. På en blog er det 

mennesket bag, der er det virkelige budskab, og hos ngo'erne kan medarbejderens 

engagement og hverdag vise, at professionaliseringen ikke blot er en 

administrationsudgift, men engagerede, dygtigt mennesker, der gør et nødvendigt 

arbejde for nødhjælpen. 

 
Tilsigtet effekt hos målgruppen: At målgruppen får et nutidigt billede af ngo'ens 

virkelighed og forstår nødvendigheden af og fordelene ved ngo'ernes 

professionalisering. 

 
Formålet med effekten hos målgruppen: At målgruppen vil udbrede samtalerne 

og videreformidle det personlige engagement, der skinner igennem på 

medarbejdernes blogs. På den måde vil målgruppen hjælpe med at gøre 

professionalisering til en del af civilbefolkningens forventninger til ngo'en og 

dermed afværge, at befolkningen mister tilliden til, at ngo'en varetager sine opgaver 

på bedst mulig måde. 

 
Målgruppens påvirkning af lignende budskaber: Ngo'ernes netsteder byder stort 

set ikke på information om professionaliseringens nødvendighed og gavn, og ngo'er 
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oplever oftest, at de kun får negativ mediedækning og har utrolig svært ved at sælge 

en positiv historie til pressen. 

 
De nuværende forekomster af ngo blogs er yderst begrænsede i danske 

sammenhænge. De få, der er, er som regel ikke rigtige blogs, men nye kanaler for 

envejskommunikation, og når der er tale om reelle, samtaleorienterede blogs, bruges 

de udelukkende til at fokusere på det direkte nødhjælpsarbejde. Med andre ord er der 

mulighed for at være på forkant med udviklingen og vise initiativ. På den anden side 

er blogging blevet meget populært på det seneste, hvilket gør det vigtigt at give 

medarbejderbloggeren den tid, det kræver, for at bloggen bliver seriøs, 

vedkommende og vedholdende og ikke blot bliver endnu en blog. 

 
Målgruppen skal opleve produktet ved at følge et link fra ngo'ens netsteds forside 

eller ved at følge et link fra en anden person i blogosfæren, som 

medarbejderbloggeren har skabt en relation til. Kommunikationen afhænger altså af 

en vis forudgående interesse for ngo'en eller dens arbejdsområde hos målgruppen. 

 
Juridiske komplikationer: Selvom erfaringer viser, at det kun forekommer yderst 

sjældent, må organisationen gøre sig klart, hvordan man vil forholde sig, hvis en 

medarbejder blogger om fortrolige oplysninger. Der bør ikke udføres censur af 

medarbejdernes blogs. Det hæmmer det personlige og modarbejder bloggens formål. 

Nogle virksomheder nedfælder en blog-politik, mens andre forlader sig på 

eksisterende regler for fortrolighed. En politik er derfor ikke en nødvendighed. Hvis 

man vil nedfælde særlige regler for blogging er det en god idé at gøre det i 

fællesskab med bloggerne og søge inspiration udefra. 

 
Pris og opsætning: Flere firmaer tilbyder i dag gratis blogs. Disse er online 

løsninger, men kan stadig inkorporeres på organisationens netsted. Ulempen er, at 

man aldrig kan være sikker på, hvad fremtiden bringer – hvad sker der for eksempel 

hvis firmaet lukker? Mange bruger dog denne løsning problemfrit. For et beskedent 

beløb kan man også købe og installere blogging software på egne servere og på den 

måde have fuld kontrol. 

 
Tidsplan og afprøvning: selve bloggen kan sættes op på meget kort tid, men der er 

andre aspekter, som man med fordel kan afsætte længere tid til. For det første er det 

en god idé, hvis bloggeren i en måned eller to kun læser blogs og iagttager, hvordan 

samtalerne foregår og danner sig et billede af, hvordan hun eller han selv vil blogge. 

På den tekniske side bør bloggeren blive fortrolig med at bruge søgemaskiner og 

abonnere på interessante blogs. Dernæst kan man oprette en blog, der 

indledningsvist kun er tilgængelig for særligt inviterede. Her kan de forskellige 
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bloggere lære sig at blogge i praksis, men i en sluttet kreds. Hvis ngo'en er så heldig 

at råde over egnede medarbejdere, der blogger privat, kan denne indlæringsperiode 

forkortes til kun at omfatte afprøvningen. 

Til bloggerne 

Der findes flere gode og udførlige retningslinjer for medarbejderbloggere allerede. 

For generelle retningslinjer vil jeg derfor henvise til The Corporate Weblog 

Manifesto (Scoble 2006: 190-194)39 og Johannsen (2007). Det følgende er 

tilpasninger af de nævnte retningslinjers grundlæggende punkter samt tilføjelser, der 

gør sig særligt gældende for medarbejderbloggere i danske ngo'er: 

 

Fokus: Skriv om dit personlige syn på emner, der ligger inden for eller er beslægtet 

med organisationens arbejde. Tænk på, at bloggen bør afspejle dit arbejdsliv og ikke 

dit privatliv. Bloggen er en mulighed for at skabe et forum omkring dit arbejde og de 

udfordringer, det byder på. Tænk derfor på at du skriver til ligesindede, der deler din 

interesse for dit arbejde. På din medarbejderblog er det naturligt, at du fortæller om, 

hvilke opgaver du udfører i din hverdag og hvad du tænker om dem og om 

organisations andre aktuelle sager. 

 
Genren er vigtig at blive fortrolig med. Den minder mest af alt om den personlige 

samtale med gensidig respekt. Man inviterer andre til at give deres mening tilkende, 

og man lytter og svarer. På den måde får man også mest igen fra bloggens læsere. 

Respekten er også vigtig, når man anvender andres idéer eller opdagelser i sine egne 

indlæg. Sørg altid for at linke til kilden. Det kan også øge trafikken på din blog. Find 

din egen stemme og lad dig ikke diktere af kommunikations- eller 

marketingsafdelingen. 
 
Sig sandheden og vis, at du ikke har noget at skjule. Sig også, hvis der er noget, du 

ikke ved, hvis du har taget fejl eller hvis du eller din ngo har en særlig interesse (for 

eksempel økonomisk) i det emne, du blogger om. 

 
Skab relationer – både med læserne på din egen blog, men også med andre 

bloggere, der skriver om beslægtede emner. Gode blogs skrives med engagement og 

har hyppige indlæg, der giver indsigt. Og det tager tid. Sørg for, at du får den tid, der 

er brug for. En god blog kræver også, at man er opmærksom på andre blogs. Opsæt 

en feed-reader som eksempelvis Bloglines.com og hold dig orienteret om dit område 

og deltag i andres diskussioner. 
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Besvar kommentarer hurtigt – både positive og negative kommentarer. Vær 

vedholdende, hvis kommentarerne er negative. Find hurtigt frem til den blog, 

kommentarerne udspringer fra, og giv din mening til kende i diskussionen – sagligt 

som altid. 

 
Vær forberedt på kritik af dit arbejde – især hvis du udfører indirekte nødhjælp. 

Flere kender ikke værdien af det, du laver, og nogen vil mene, at dit arbejde ikke er 

rigtig nødhjælp. I disse tilfælde er det altafgørende at fastholde en saglig tone og 

undgå at blive personlig. Deres uvidenhed skyldes i høj grad, at der ikke tidligere er 

blevet kommunikeret om dine arbejdsopgavers vigtighed, og du bør i stedet se 

samtalerne på bloggen som en mulighed for at vise, hvem du er, hvad du laver og 

hvilken værdi, det har for ngo'ens sager. Sørg for at linke til de eksisterende 

informationer om direkte aktioner på din ngo's netsted og til dine kollegers blogs. På 

denne måde kan du fremhæve sammenhængen mellem det indirekte og det direkte 

arbejde ved hjælp af helt konkrete koblinger. 

 

Kommentarer, der er under bæltestedet, er du i din gode ret til at slette og 

blokere afsenderen. Det er dig, der styrer slagets gang, men udnyt ikke magten til at 

sortere kritiske kommentarer fra. Det rygtes ad anden vej. 

  

Vær forberedt på ændringsforslag til dit og organisationens arbejde og se det som 

en mulighed for indsigt i, hvordan organisationens forskellige valg bliver modtaget. 

Vis, at du er glad for de konstruktive tanker. Udnyt dem i praksis. 

 
Sæt dig ind i det tekniske – det er ikke så indviklet endda. Viden om, hvordan 

blogosfæren og din blogging software hænger sammen, er vigtig, så du kan udnytte 

mediets muligheder bedst og få tid til dit øvrige arbejde. 

 

                                                                                                                                    
39 En ældre version af samme manifest findes på http://scoble.weblogs.com/2003/02/26.html, men 
den nye udgave er bedre formidlet, opdateret og nemmere at tilpasse sin egen situation. 
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8   
 

Afslutning 

Konklusion 
Som jeg har vist, er de professionaliserede danske ngo'er låst fast i en 

kommunikationsform, hvor de ikke har mulighed for at formidle, at 

professionaliseringen dels er en nødvendighed, dels er en gevinst for miljøet eller de 

mennesker, organisationerne har til formål at hjælpe. Analyserne har vist, at den 

fastlåste kommunikationssituation skyldes to forhold. For det første opstår der et 

paradoks ved at professionaliseringen tildeles forskellige betydninger i henholdsvis 

ngo'ernes selvforståelse og pressens kritik. For det andet skyldes fastlåsningen, at 

ngo'erne i deres eksterne kommunikation klynger sig til en selvfortælling, der 

portrætterer dem, som de tog sig ud før professionaliseringen. 

 

Det fortidige billede, ngo'erne bruger til at beskrive sig selv udadtil, er deres svar på 

den paradoksale kommunikationssituation, der knytter sig til deres 

professionalisering. Medierne kritiserer nemlig professionaliseringen for blot at 

være forøgede administrationsudgifter, der intet har at gøre med nødhjælp. Ngo'erne 

derimod forstår professionaliseringen som indirekte nødhjælp, der er et supplement 

til og en forudsætning for klassisk nødhjælp. Bevægelsen fra den klassiske mod den 

indirekte nødhjælp, tegner sig som en udvikling fra ideologisk opposition og direkte 

aktioner i de nødstedte områder mod en mere realistisk løsningsorientering og 

indflydelse på relevante beslutningstagere. 

 

Ngo'erne føjer sig imidlertid efter mediekritikkens præmis for kommunikation om 

professionaliseringen. Deres eksterne kommunikation beskriver dem nemlig som 

organisationer, der udfører klassisk nødhjælp, og ikke som de professionelle ngo'er, 
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de opfatter sig selv som. Resultatet er for det første, at ngo'erne er med til at 

opretholde professionaliseringens negative konstruktion, hvilket betyder, at 

professionaliseringen fortsat må nedtones og maskeres. For det andet fjerner 

formidlingen af arbejdsformer sig mere og mere fra ngo'ernes operationelle 

virkeligheder. For det tredje er fortællingen om professionaliseringen overladt til 

pressen, og ngo'erne har ingen mulighed for at formidle professionaliseringens 

positive sider. I stedet er de henvist til at krisekommunikere, når pressen vælger at 

lade bølgerne gå højt. 

 

Jeg har ladet mine undersøgelser tage udgangspunkt i fem danske ngo'er: 

Verdensnaturfonden, Greenpeace, Folkekirkens Nødhjælp, Røde Kors og CARE. 

Selvom disse organisationer ikke giver et dækkende billede af den tredje sektor i 

Danmark, er de alligevel tilpas forskellige til, at konvergerende analytiske pointer 

kan indikere, hvilke muligheder en stor del af de danske ngo'er har for at påvirke 

kommunikationen omkring professionaliseringen i positiv retning. 

 

På baggrund af kritikken i medierne og ngo'ernes eksisterende eksterne 

kommunikation på deres netsteder viser specialet, at både de nuværende 

kommunikationers former og informationer må forandres, for at specialets centrale 

problem kan løses – for at professionaliseringen kan formidles som et aktiv. 

Ngo'ernes nuværende informationer om sig selv meddeles generelt som ensrettet 

envejskommunikation gennem en uniform organisationsstemme. Imidlertid 

præsenterer både ngo'erne og medierne i øjeblikket ’organisationen’ som konkurrent 

til nødhjælpen i kampen om de indsamlede midler. Derfor er denne stemme værdiløs 

i forhold til specialets opstillede kommunikationsudfordring. 

 

Som løsning foreslår jeg to kommunikative tiltag. Det første og mest omfattende 

forslag er implementering af medarbejderblogging som del af ngo'ernes eksterne 

kommunikation. Ved at engagere medarbejdere som talsmænd, får ngo'erne en 

række personlige, autentiske stemmer. De kan åbne organisationen op og vise, hvad 

deres indirekte arbejde består af og overbevise om, hvor afgørende disse indsatser er 

i nødhjælpsarbejdet. Blogging er en kommunikationsform, der egner sig til at skabe 

tillidsfulde relationer, og hvis det lykkes, kan ngo'erne opbygge net af evangelister, 

der taler deres sag. Med andre ord har medarbejderblogs et stort potentiale for at 

tage teten i fortællingen om ngo'ernes professionalisering og vise, at 

administrationsprocenten ikke er spild, men derimod dækker over vigtigt 

nødhjælpsarbejde, der kommer sagen til gode. Ikke alle ngo'er er dog lige parate til 

de ændringer, som blogging kræver. Organisationer, der har koncentreret deres 

kommunikation omkring en generalsekretær, møder for eksempel større 

udfordringer end organisationer, der lader deres fagfolk udtale sig til pressen. 
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Herudover må ngo'erne være forberedt på åbenhed om organisationen langt ud over, 

hvad der kræves i en årsrapport. Hvis ledelsen ikke kan give medarbejderne frihed 

til at blogge, skal de hellere lade være og i stedet forlade sig på specialets andet 

løsningsforslag. 

 

Det andet og supplerende forslag er inddragelse af brancheorganisationen ISOBRO 

samt politikere og eksperter fra organisationens netværk som tredjepartsformidlere. 

Disse skal tage konfrontationen med professionaliseringens dårlige ry på pressens 

hjemmebane. På den måde mindskes risikoen for, at enkelte ngo'er gøres til 

syndebuk på bekostning af hele branchen. 

 

Positive udfald af begge anbefalinger kan have lange udsigter, men med specialets 

anbefalinger kan de danske ngo'er bekende kulør i forhold til professionaliseringen 

og formidle den som et aktiv. Situationen løser ikke sig selv, og ngo'erne vil være 

fastlåst i deres hæmmede position, indtil enten de eller pressen begynder at ændre 

den måde, professionaliseringen tildeles mening på. Mit bedste bud er, at ngo'erne 

selv må tage det første skridt – og gerne så hurtigt som muligt. 

 





Formidlingsprodukt  

 83  

Formidlingsprodukt 

Overvejelser og planlægning 

Specialets konklusioner byder på flere muligheder for faglig formidling. 

Umiddelbart er to vinkler mest oplagte. Den ene henvender sig til befolkningen 

gennem en avisartikel og konfronterer den negative forståelse af 

professionaliseringen for at tegne et mere positivt billede, der svarer til ngo'ernes 

egne forståelser. Hvis formidlingsproduktet skal være tro mod specialets 

anbefalinger, må en offentligt henvendt artikel begrænses til at behandle 

undersøgelsernes problemidentificering. Artiklen kan ikke komme ind på 

anbefalingerne, da det vil frarøve organisationerne muligheden for at være 

proaktive. Målet med avisartiklen må i stedet være at skabe opmærksomhed om 

ngo'ernes fastlåste kommunikationssituation og på den måde vise vejen for ISOBRO 

og de andre foreslåede tredjepartsformidlere.  

 

Den anden mulighed er at formidle anbefalingerne i et medie, der er specifikt 

henvendt til de danske ngo'er, men der eksisterer ikke et brancheblad for ngo'er i 

Danmark. Både ISOBRO og 92-Gruppen, der er en sammenslutning af 20 danske 

miljø- og udviklingsorganisationer, formidler deres generelle informationer til 

medlemmerne gennem nyhedsbreve. Selvom disse nyhedsbreve er oplagte medier til 

formidling af specialets anbefalinger, vælger jeg her at koncentrere mig om en 

avisartikel, der skal formidle en af specialets centrale pointer: forskellen på 

konstruktionerne af professionaliseringen i ngo'ernes selvforståelse og i deres 

eksterne kommunikation. De kommunikationspraktiske overvejelser er som følger: 

 

Budskab: Danske ngo'ers professionalisering er uundværlig, men ngo'erne kan ikke 

fortælle herom på grund af administrationsprocentens position som foretrukket 

effektivitetsindikator. 

 

Medie: Specialets medieanalyse giver en idé om, hvor ilde stemt de forskellige 

aviser og deres læsere er overfor professionaliseringen (jf. kapitel 4). Jeg vælger at 

skrive til Politiken, der synes at have en kritisk, men åben diskussion af ngo'ernes 

professionalisering. Valget skyldes også, at jeg ønsker at henvende mig til en 

bestemt målgruppe. 

  

Målgruppe: Med Politiken som medie ønsker jeg at henvende mig til personer, der 

generelt er positivt stemte over for ngo'er og gerne støtter deres arbejde. På 
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baggrund af specialets analyser af ngo'ernes kommunikative prioriteringer forventer 

jeg imidlertid også, at læserne generelt er uvidende om omfanget og vigtigheden af 

det indirekte arbejde. 

 

 Virkemidler: En af udfordringerne ved at formidle ny viden er at finde et afsæt i 

læserens tilgang til emnet. Den almindelige Politiken-læser har begrænset viden om 

vigtigheden af ngo'ernes indirekte arbejde. Til gengæld er opfattelsen af indirekte 

indsatser sandsynligvis påvirket af pressens yndede fokusering på indsamlede 

midlers fordeling mellem administration og sagen. Derfor vil jeg lade artiklen tage 

afsæt i en af de situationer, hvor man møder ngo'erne ansigt til ansigt. 

 

Det fysiske møde mellem bidragyder og ngo sker ved gadehvervning og 

landsindsamlinger. Gadehvervning har været meget eksponeret og er den mest 

kritiserede af de to. For ikke at lade artiklens budskab distrahere af læserens 

opfattelser af dette emne, vælger jeg landsindsamlingen som ramme for formidling 

af de valgte indsigter fra specialet. 

 

Herudover vil jeg rette kritikken mod formidlingen af professionaliseringen, så selve 

professionaliseringsprocessen nemmere kan fremstilles positivt. 

 

Eksponeringstidspunkt: For at forstærke den nye videns relevans hos læseren skal 

artiklen bringes samtidig med offentliggørelsen af resultaterne af en 

landsindsamling. 

 

Den intenderede effekt på målgruppen er, at målgruppen nuancerer sit billede af 

ngo'ernes virkelighed uden at forkaste sin støtte. 

 

Overvejelsernes omfang er 3.704 anslag – artiklens omfang er 3.924 anslag. 
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Danske ngo'er er låst fast i forældede forståelser af deres arbejde 

 
Når danske ngo'er skal påvise kvaliteten af 

deres arbejde, er det med opgørelser over, hvor 
meget der er gået til sagen, og hvor meget der 

groft sagt er gået til spilde på administration. 

Men sådan kan man ikke længere beregne 

kvalitet og udgifter i nødhjælpsarbejde. 
 

Af Anders Stougaard Jensen 

 

Den forgangne søndag fik hele landet endnu en 

gang besøg af frivillige, der gik fra dør til dør for at 

tage imod bidrag til en god sag. I dag kan man så 

læse, hvordan indsamlingen gik. Udover størrelsen 

på det indsamlede beløb er den såkaldte 

administrationsprocent det vigtigste pejlemærke 

for vurdering af indsatsens succes. Jo færre 

udgifter til administration desto bedre. Det er ikke 

kun, når der er landsindsamling, at ngo'ernes 

arbejde vurderes på forholdet mellem udgifter til 

administration og midler, der går til sagen. 

Afregningen går igen i alle ngo'ernes indsatser, 

problemet er bare, at det giver et forvrænget 

billede af ngo'ernes arbejdes værdi. 

 

Ngo'erne føjer sig 

Det viser en undersøgelse, jeg for nylig har udført 

på Roskilde Universitetscenter, hvor jeg har 

forholdt fem danske ngo'ers arbejdsformer til deres 

måder at beskrive sig selv udadtil. Ngo'erne er 

WWF Verdensnaturfonden, Greenpeace, 

Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Røde Kors og 

CARE Danmark. 

Resultatet af undersøgelsen er, at 

ngo'erne former deres selvfortællinger udadtil efter 

de samme værdier, som ligger bag anvendelsen af 

administrationsprocenten som indikation for 

effektivitet. På ngo'ernes hjemmesider præsenterer 

organisationerne sig for eksempel stort set 

udelukkende ved hjælp af resultater og første-

håndsoplevelser fra nødstedte områder rundt 

omkring i verden. Men nødhjælp er i dag meget 

mere end direkte aktioner, og derfor er der stor 

forskel på organisationernes operationelle virkelig-

heder og deres præsentationer af sig selv udadtil. 

 

Den forbudte nødhjælp 

Administrationsudgiften kommer derfor til at 

dække over det indirekte nødhjælpsarbejde, som er 

vitalt for ngo'ernes sager. Derfor er Administra-

tionsprocenten ikke bare en misvisende indikator 

af nødhjælpsarbejdets effektivitet, den undergraver 

også legitimiteten af moderne ngo'ers 

arbejdsmetoder. 

Der er dog ingen tvivl om, at ngo'erne 

opnår flere og flere af deres resultater takket være 

professionelle medarbejdere, der udfører indirekte 

nødhjælp. Derfor er både ngo'er, bidragydere og 

ngo'ernes sager bedre tjent med et opgør med 

administrationsprocenten som indikator for 

effektivitet. 

 

Professionel nødhjælp er effektiv nødhjælp 

Nødhjælp, udviklings- og miljøarbejde har udviklet 

sig meget, og de større ngo'er er nu 

professionaliserede forehavender, der arbejder 

effektivt for hele tiden at kunne tjene deres sager 

bedst muligt. Selve professionaliseringen bliver 

ofte kritiseret, men den er netop et resultat af 

organisationernes evne til at tilpasse sig de 

muligheder og krav, der opstår i arbejdet for sagen: 

”I de tilfælde, hvor det måske egentlig lige så 

meget er menneskeskabte katastrofer, der er tale 

om, dér hæver vi os et niveau op og begynder at 

foretage et mere politiske arbejde,” siger Thomas 

Ravn Pedersen, tidligere Informationschef i 

Folkekirkens Nødhjælp. De undersøgte Ngo'er er 

enige om, at deres indsatser for miljøet og for 

mennesker i nød ikke ville være mulige uden den 

professionaliserede indsats. 

Men ngo'erne erkender også, at de ikke 

har været gode nok til at formidle deres 

arbejdsformers udvikling udadtil. Ngo'erne oplever 

for eksempel, at befolkningen ikke har kendskab til 

det politiske arbejde og heller ikke til den 

omfattende forskning, der må bedrives for at kunne 

argumentere sagligt for organisationernes sager og 

for at få budskaber igennem til de rigtige 

beslutningstagere i politik og i erhvervslivet. 

 

 

 

 

 

 

Undersøgelsen findes i afhandlingen: Velgørenhed 

er ikke, hvad det har været : Et forslag til 

formidling af danske ngo’ers professionalisering af 

Anders Stougaard Jensen 
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