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Abstract 
This assignment is about NGO’s, which forms of communication forms- and platforms they use. 

My main focus is on three specific organizations; A step for humanity, Helping humanity and 

From street to school. I also examines how the main target group is affected, in how the 

organizations use their platforms. The target group are muslims in Denmark, and in Islam, it is 

duty, that every muslim has to give to charity, which is why i find it relevant, to include religion 

in my report. I examines how the organizations use religion, or if they use religion, to get more 

donations from their muslim followers. To get to the conclusion, i have used “giv en ged” by 

Hans Peter Rasmussen and TRIN Model, step three. 

 

Resume  
Denne opgave handler om hvilke kommunikationsformer- og platformer, tre valgte 

velgørenhedsorganisationer gør brug af og hvordan en bestemt målgruppe, gør brug af disse. Jeg 

kommer ind på hvad velgørenhedsorganisationer er, og mere specifikt om de tre valgte 

organisationer. Jeg undersøger målgruppen, som er muslimer i Danmark og hvordan religion 

spiller ind, i forhold til når de skal donere til velgørenhed. Da det er en pligt i Islam at donere til 

velgørenhed, mener jeg at det er relevant at komme ind på religion, i denne sammenhæng. Ved 

hjælp af forskellige teorier og metoder, kommer jeg frem til hvordan 

velgørenhedsorganisationerne lever op til muslimernes behov, ved hjælp af deres 

kommunikations- og platformer. Jeg inddrager “Giv en ged” af Hans Peter Rasmussen og TRIN 

modellens tredje trin, hvilket har fungeret godt og hjulpet mig frem til min endelige konklusion. 
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Indledning  
En velgørenhedsorganisation er til for at hjælpe økonomisk, i form af frivillig arbejde, eller 

materielle ting, hvor der er behov. Det er blandt andet nødhjælp, katastroferamte områder og 

hjælpe børn i skole. Organisationer har forskellige områder de fokusere på, og alt efter hvad eller 

hvem man vil støtte, kan man finde en organisation til lige dét. Jeg vil i denne opgave, fokusere 

på tre valgte velgørenhedsorganisationer og undersøge hvilke kommunikationsformer- og 

platformer de bruger, samt hvordan de lever op til brugernes behov i forhold til kommunikation 

og deres behov for at støtte. De tre organisationer jeg har valgt at fokusere på, er muslimske 

organisationer; A step for humanity, Helping humanity og From street to school. Jeg vil 

undersøge muslimske borgers tilknytning til disse tre organisationer, samt hvilken rolle, religion 

spiller ind. I Islam er det et krav at betale “zakat”, hvilket kan oversættes til socialskat. Zakat er 

en skat på 2,5 % af ens formue, der skal betales hvert år til velgørenhed. Når der tales om ens 

samlede formue, inkluderer det indtægt, guld og hvad man ellers har af værdigenstande. Jeg 

kommer mere ind på hvordan de tre valgte organisationer, bruger religion for at appellere til 

brugerne.  

Problemfelt  

Som det ses ovenstående, er der organisationer til mange forskellige formål. De tre 

organisationer jeg har valgt at arbejde med, arbejder med forskellige fokuspunkter, som jeg vil 

uddybe længere nede i opgaven. For at finde ud af hvilke behov brugere har i forhold til 

kommunikation og at donere, har jeg lavet fire individuelle interviews med muslimer i Danmark 

mellem alderen 21-57 år. Jeg har valgt en så bred målgruppe aldersmæssigt, som jeg kunne, for 

at få flere perspektiver og holdninger med. Ud fra disse interviews får jeg også en forståelse af, 

hvor stor en rolle religion har, når de vælger at donere. Alle respondenter nævner religion mindst 

én gang, under deres interviews, hvilket tyder på at religion er en væsentlig grund til de støtter 

velgørenhed. Jeg laver også et interview med stifteren af A step for humanity, Ikram Safi, for at 

få et indblik i, hvilke kommunikationsformer han gør brug af, hvordan han fanger sin målgruppe 

og om han bruger religion som et element for at appellere til sin målgruppe. Jeg gør også brug af 
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indholdsanalyse, for at få en systematisk og objektiv overblik over hvordan de tre valgte 

organisationer, bruger deres platforme. Jeg undersøger blandt andet hvilke elementer de bruger, 

hvor meget de reklamere for sig selv, om de har andre elementer, der gør at de skiller sig ud fra 

andre organisationer.  

Problemformulering 

Hvilke kommunikationsformer- og platformer anvender tre udvalgte muslimske 

velgørenhedsorganisationer og hvordan lever disse op til kommunikationsbehov og behov 

for at donere? 

Arbejdsspørgsmål 

Arbejdsspørgsmål 1 

● Hvordan bruger de tre valgte velgørenhedsorganisationer, sociale medier? 

 

Arbejdsspørgsmål 2 

● Hvordan kan man undersøge, muslimske borgers behov, i forhold til når de skal vælge en 

velgørenhedsorganisation?  

 

Arbejdsspørgsmål 3 

● Hvordan kan man undersøge hvor stor en rolle, religion spiller i forhold til velgørenhed 

? 

Dimensioner 

Subjektivitet, Teknologi & Samfund 

Subjektivitet, teknologi og samfund har fokus på relationer mellem teknologier, mennesket, 

kulturer og samfund. Jeg bruger denne dimension, da jeg har fokus på kommunikationsformen 

og velgørenhedsorganisationer. Jeg vil undersøge hvilken kommunikationsform der er bedst at 
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bruge for velgørenhedsorganisationer og hvordan det påvirker det muslimske samfund i 

Danmark. Jeg forbinder her teknologien, som er en kommunikationsform, med samfund og 

kultur, som er det muslimske samfund og velgørenhedsorganisationer. I denne dimension, er der 

fokus på metoder og værktøjer til analysedel. Jeg gør brug af kvalitativ metode, i form af 

interviews, både til muslimske borgere og til stifteren af velgørenhedsorganisationen, A step for 

humanity.  

Videnskabsteori 

Videnskabsteori handler om at skabe ideer og ny viden om et bestemt felt. Det er altså hvordan 

man bruger videnskaben, til at skabe viden og retfærdiggøre denne. Videnskabsteori er en 

proces, hvor man ved hjælp af bestemte metoder, forsøger at bringe viden i en undersøgelse. 

Man kan bruge kvalitative metoder i videnskabsteori, som interviews, samtaler, fokusgrupper, 

observationer osv. I forhold til de kvalitative metoder, så gør jeg brug af interviews, for at 

undersøge hvad støttere søger i velgørenhedsorganisationer og hvilke krav de har til dem. Man 

kan også gøre brug af kvantitative undersøgelser i form af, optællinger, målinger, eller 

beregninger. Her har jeg valgt at gøre brug af indholdsanalysen, for at få et systematisk og 

objektivt syn på hvordan velgørenhedsorganisationer gør brug af deres kommunikationsformer.  

Teknologiske Artefakter  

Teknologiske Systemer og Artefakter er forankret i teknisk videnskabelig tradition. Dimensionen 

har særligt fokus på metoder, som indgår i konstruktionen af teknologiske systemer og artefakter. 

Jeg har brugt denne dimension, da jeg gør brug af indholdsanalyse, som er en metode til denne 

dimension. Jeg vil lave en objektiv analyse af mine tre valgte velgørenhedsorganisationer, hvor 

jeg bruger indholdsanalysen. Jeg gør derudover brug af trinmodellens trine 4, der handler om 

teknologiske systemer. Her ser jeg på hvilke elementer og detaljer, der bruges i de 

kommunikationsformer- og platformer, som velgørenhedsorganisationer gør brug af.  
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Metoder 
I dette afsnit, vil jeg redegøre for hvilke metoder jeg har valgt at bruge i min opgave. Jeg 

forklarer hvad metoderne går ud på, og hvordan jeg har gjort brug af dem. De metoder jeg har 

valgt at gøre brug af er: Interview, herunder det semistrukturerede interview, samt 

indholdsanalyse. 

Interview 

Inden for kvalitativ forskning, er interviewmetoden meget brugt og udbredt. Formålet med 

interview metoden er, at få en dybere forståelse af målgruppens meninger, holdninger og 

oplevelser. Man skal kunne få en detaljeret og dybdegående indsigt i interviewpersonens 

holdninger om bestemte begivenheder eller situationer, de skal tage stilling til. Et interview er en 

interaktion mellem intervieweren og en eller flere respondenter. Man kan ikke betragte interview 

metoden, som værende neutral, da man deler sine subjektive holdninger omkring det bestemte 

emne. Et godt interview kræver, at intervieweren er forberedt og skal desuden kunne skabe en 

tillidsforhold til respondenten (Schjødt, 2018). Før man skal igang med et interview, skal man 

tage stilling til, at der er flere typer af interviews, og de afhænger af, hvor stor en indflydelse 

intervieweren skal have omkring besvarelsen af spørgsmålene.  

 

Jeg har valgt at gøre brug af interviewmetoden, da det giver en dybere forståelse af 

organisationer og brugere og deres tilknytning til hinanden. Jeg har valgt at lave interviews med 

fire forskellige brugere, der donerer til velgørenhed. Her fortæller de om hvilke organisationer de 

kender, hvilke de støtter, hvorfor de støtter, i forhold til deres religion og engagement. Jeg har 

valgt at lave fire individuelle interviews, for at undgå at respondenternes svar skulle påvirke 

hinanden. Derudover har jeg en meget bred aldersgruppe, for at se om de havde forskellige svar, 

og om det havde noget med deres alder at gøre. Jeg har også lavet et interview med stifteren af a 

step for humanity, Ikram Safi. Han giver også et indblik i hvordan han bruger sin 

kommunikationsform samt en dybere forståelse af hvordan han fanger sin målgruppe. 
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Semistrukturerede interview 

Et semistruktureret interview er en interviewtype, hvor intervieweren har nogle bestemte 

spørgsmål, som der ønskes svar på. Det kan varierer i forhold til hvilken rækkefølge 

spørgsmålene skal være, og man har mulighed for at stille uddybende spørgsmål i denne 

interviewform. Det semistrukturerede interviewform, gør at spørgsmålene er mere generelle, 

hvilket giver intervieweren mulighed for at styre samtalen, i hvilken retning der ønskes. Dette er 

i modsætning til det strukturerede interview, der er mere bestemt og hvor intervieweren ikke har 

så meget styring. Det semistrukturerede interview bruges for det meste, når der skal interviewes 

flere personer eller når man kun har mulighed for at interviewe personerne én gang (Schjødt, 

2018).  

 

Jeg gjorde kun brug af det semistrukturerede interview, da jeg selv havde mulighed for at styre 

hvilken retning jeg ville have interviewet, skulle gå i. Alt efter hvad respondenterne svarede, 

havde jeg mulighed for at stille mere uddybende spørgsmål og dermed få en dybere indblik i 

hvilke holdninger de har.  

Indholdsanalyse 

Indholdsanalysen er en metode, inden for kvantitav forskning. Metoden er især populær indenfor 

humaniora og samfundsvidenskaben, da den er med til at skabe et systematisk overblik over 

kommunikationsindhold (Aarhus universitet, Indholdsanalyse). Det kan blandt andet være en 

kortlægning af hvordan et bestemt emne eller begivenhed, der omtales i medierne. Metoden kan 

også bruges til analyse af stilistiske eller semantiske elementer i taler, dokumenter, film og 

billeder. Man kan med relativt få redskaber, dokumentere sammensætningen af 

kommunikationsindhold over en længere tidsperiode eller på tværs af forskellige medier. Hvis 

den kvantitative indholdsanalyse bliver anvendt rigtigt, kan det være et virkningsfuldt redskab, 

som både kan anvendes alene eller kombineres med andre metoder (Eskjær & Helles, 2015).  

 

Jeg har valgt at bruge indholdsanalysen i min opgave, da jeg har fokus på tre 

velgørenhedsorganisationer; A step for humanity, Helping humanity og From street to school. 
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For at kunne få et klart overblik over disse velgørenhedsorganisationers kommunikationsformer, 

er det relevant at benytte sig af indholdsanalysen, da det som sagt giver en objektiv og 

systematisk overblik over dette. Jeg kan på denne måde sammenligne, hvordan disse 

organisationer bruger deres platforme og hvordan de hver især appellere til deres målgrupper. 

Jeg har yderligere mulighed for at sammenligne deres antal af følgere på sociale medier, deres 

billeder, eventuelle kommentarer fra andre mennesker, samt danne mig et overblik over deres 

aktivitet på sociale medier.  

 

Nu hvor jeg har redegjort for hvilke metoder jeg har brugt i forbindelse med mit projekt, går jeg 

videre til teoriafsnittet.  

Teori 

I dette afsnit redegøre jeg for hvad velgørenhedsorganisationer er, jeg redegøre for hvilke tre 

velgørenhedsorganisationer jeg har valgt at arbejde med, herunder hvad de laver, hvor de 

arbejder og hvad de hver især primært arbejder med. Jeg redegøre endvidere for begrebet zakat, 

Hans Peter Rasmussens Ph.D afhandling, giv en ged og TRIN Modellen. 

Velgørenhedsorganisationer 

Velgørenhed er, at man donerer penge, tjenester, tid, arbejde eller materielle ting til et 

velgørende formål, uden at få noget gengældt. Altså får man ikke en belønning af en art, udover 

“en personlig glæde” (Jesper, Jacobsen, 2013) En velgørenhedsorganisation er en humanitær 

organisation der arbejder målrettet med at hjælpe mennesker der er i nød. En organisation 

hjælper blandt andet ved indsamlinger, underskriftsindsamlinger, frivillig arbejdskraft og 

oplysningsarbejde (Ordnet, velgørenhedsorganisationer) Der findes en række velgørende 

organisationer, der har kan inddeles i forskellige hovedgrupper: Internationale 

hjælpeorganisationer, kirkelige hjælpeorganisationer, sygdomsbekæmpende 

hjælpeorganisationer, nationale- sociale- og humanitære hjælpeorganisationer, samt natur-, 

miljø-, dyreværns hjælpeorganisationer (Jesper, Jacobsen, 2013). Der findes non profit 

organisationer, hvilket er organisationer der ikke har nogle fortjenester. Altså går al overskud til 
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nød arbejdet og ikke til fx administrationsarbejde. Non profit betyder “uden fortjenester”, så 

formålet med organisationen er ikke fortjeneste (Hårbøl, 1999).  

A step for humanity 

A step for humanity er en non profit velgørenhedsorganisation, der yder humanitær hjælp i 

Afghanistan. Organisationen blev stiftet i november 2018, af dengang 25 årige Ikram Safi, der 

selv har afghanske rødder. Denne organisation har fokus på at hjælpe, fattige, forældreløse, 

handicappede og enker. De har også andre projekter i perioder, herunder ramadan projekt, hvor 

de donerer varme retter i forskellige byer, efterfulgt af eid projekt, hvor de køber nyt tøj og sko 

til børn i Afghanistan. Derudover har de vinterprojekter, hvor de samler penge ind til varmt tøj 

og brænde. Organisationen har frivillige i både Danmark og Afghanistan og stifteren rejser selv 

mellem disse to lande og hjælper. A step for humanity har stor fokus på, at dokumentere alt deres 

arbejde, i form af videoer og billeder, som kan ses på deres sociale medier (A step for humanity 

Instagram).  

Helping Humanity 

Helping Humanity er en velgørenhedsorganisation, hvis primære fokusområde for velgørenhed 

er i Pakistan. Deres højeste prioritet er, at hjælpe fattige mennesker, med at kunne forsørge sig 

selv og blive selvstændige individer. Det er uvist hvornår denne organisation blev stiftet, det kan 

ses på deres facebook side, at de har været aktive siden 19. Januar 2015 (Helping Humanity 

Facebook). Helping Humanity har arrangeret flere begivenheder i form af velgørenhedskoncerter 

og middage, hvilket de reklamere for på deres officielle hjemmeside, instagram og facebook 

(Helpinghumanity.dk) 

From street to school 

From street to school blev stiftet som forening den 3. Oktober 2011, af en gruppe studerende fra 

Syddansk Universitet. Denne organisation har det primære mål, at hjælpe gadebørn i 

Afghanistan, med at få en skolegang. Derudover arbejder from street to school også i forhold til 

katastroferamte områder, og så bygger de brønde i dele Afghanistan. Denne organisation har 
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også andre projekter i perioder, herunder vinterprojekter, hvor de dækker de livsvigtige behov 

for fattige mennesker i Afghanistan. Organisationen har tidligere arrangeret begivenheder til 

indsamling af bestemte projekter. I samarbejde med Helping humanity, har de arrangeret en 

velgørenhedsmiddag i november 2019, hvor de samlede ind til børns skolegang i afghanistan 

(Fsts.dk).  

Zakat 

Zakat er den tredje søjle, af de fem søjler i Islam. Ordet kan oversættes til “formueskat” eller 

“socialskat”(Tønnesen, 2000) , og det er en form for skat, enhver muslim er obligeret til at 

betale, hvis man er finansielt istand til det. Zakat skal betales til mennesker i nød og beløbet 

ligger på 2,5 % af ens samlede formue, som skal betales én gang om året. Når der tales om ens 

samlede formue, er det hvad man ejer af værdigenstande. Der er dog nogle undtagelser i forhold 

til dette, fx skal man ikke regne ens hus, møbler, transportmuligheder eller personlige smykker 

med i dette. Men alt hvad man har, der bruges til handel eller investeringer, der overstiger 

værdien af 85 gram guld, bliver talt med i ens samlede formue, som man skal betale zakat af 

(Udforsk Islam, zakat). Zakat kommer fra ordet “renselse”, hvilket betyder at man renser sit 

overskud, ved at betale zakat. Det er op til det enkelte individ at have et overblik over sin zakat 

og betale årligt (Abbas Malik & Sardar, 1999).  

 

Zakat er relevant at se på i denne sammenhæng, da det er tydeligt at religion spiller en rolle for 

respondenterne. De mener alle at det er en pligt i Islam, at donere til velgørenhed og det er zakat, 

der er den regel. Det er svært at undersøge om hvorvidt alle støtter med 2,5 procent af ens 

samlede formue, men ifølge respondenterne så følger de ihvertfald zakat. Ifølge Ikram Safi, 

bruger han også religion som et element når han reklamerer for sig selv på sin platform.  

Giv en ged 

Hans Peter Rasmussen's Ph.D. afhandling “Giv en ged” handler menneskets grunde for at give 

økonomiske donationer. Jeg har inddraget “giv en ged” for at få en forståelse af menneskets 

giveradfærd, hvilket Rasmussen analyserer blandt befolkningen i Danmark. Rasmussen tager 
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udgangspunkt i en kampagne fra Folkekirkens Nødhjælp fra 2006, som hedder “Giv en ged”. 

Deres kampagne var anderledes i forhold til tidligere kampagner og metoder til at samle ind, da 

det der var nyt ved denne kampagne var, at man som giver, selv havde mulighed for at vælge 

hvad pengene skulle gå til. Folkekirkens Nødhjælp havde regnet med at tjene 1,5 millioner 

kroner ind, men endte med en indtjening på 10 millioner kroner (Rasmussen, 2013). Rasmussen 

har udarbejdet en “Giveradfærdsmodel” som er en beslutningsproces, hvor giveren går igennem 

tre faser; Perceptuelle reaktion, motivation og handling, 

Perceptuelle reaktion  

Giveradfærdsmodellens første fase er den perceptuelle reaktion, som er giverens umiddelbare 

reaktion. Det er i denne fase, giveren bliver opmærksom på den nødlidendes behov. Her vurderer 

giveren med sig selv, “hvem har brug for hjælp – hvorfor er der brug for hjælp – hvor slemt er 

det – kan jeg gøre en forskel – hvad er det for en organisation, der står bag etc.?”  (Rasmussen, 

2013, s. 26). Hvis et problem kan forekomme meget voldsomt eller for stort, kan giveren få 

en negativ følelse, hvilket medfører til at det bliver svært at skulle forholde sig til 

situationen. Man kan som giver også få en følelse af, at ens bidrag ikke hjælper eller gør en 

forskel, hvilket medfører til at giveren opgiver at hjælpe helt. Der er en række 

kontekstuelle faktorer, der spiller ind hos giveren og kan påvirke dennes vurdering af 

situationen.  Nogle af de kontekstuelle faktorer blandt andet, giverens kendskab til diverse 

velgørenhedsorganisationer og deres ry. Derudover hvordan de reklamerer, hvor akut 

situationen er og om det fremme nogle bestemte følelser eller humør hos giveren.  

Motivation 

Motivation er anden fase i modellen. I denne fase, skal giveren forholde sig til sin vurdering af 

situationen. Giveren sætter et eller flere mål for, hvordan denne takler situationen, altså hvad der 

driver giverens beslutning. Der er tale om, hvorvidt giveren er drevet at altruisme, hvor giveren 

vil hjælpe for at hjælpe. Ellers dens modsætning, som Rasmussen beskriver som “egoistiske 

handlingsmotiver”, der gør, at giveren med færrest mulige midler, opnår belønning. Rasmussens 

to motiver for at donere er altså, altruisme ellers dens modsætning, egoistiske handlingsmotiver. 

I følgende afsnit, forklares de to motiver. 
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Altruisme 

Auguste Comte kan anses som faderen af ideen om altruisme. Indtil 1970, har der været 

diskussioner om hvorvidt der er noget der hedder “altruistisk motivation”, eller om motivet altid 

vil være egoistiske handlinger. Omkring 1975, erkendte økonomer som Arrow og Buchanan at, 

ikke alle handlinger er egoistiske handlingsmotiver.  

Egoistisk handlingsmotiver 

Egoistisk handlingsmotiver er, når giveren ser en nødlidendes situation, som en mulighed for at 

opnå en form for belønning. Dette kan fx være i form af materielle goder. “eksempelvis i form af 

muligheden for at vinde en bil med en sms donation, kan forklares med dette givermotiv” 

(Rasmussen, 2013, s. 30). Altså ved at “gøre en god gerning”, får du belønning. Dermed kan 

det argumenteres for, at man som giver søger belønningen, frem for at hjælpe den 

nødlidende, uden nogen forventning om at få noget igen.  

Handling 

Handling er den tredje og sidste fase i modellen. Denne fase er en konsekvens af de to 

foregående faser. De forskellige handlingstyper er; Donation eller ingen donation, størrelsen på 

donation og valg af støttemulighed og organisation.  

Donation eller ingen donation 

Rasmussen argumentere for, at man skal vise den nødlidendes behov for at få donationer. Men 

det må ikke virke for voldsomt, da det er for overvældende for giveren. Manglende kendskab til 

situationen eller organisationen, dårlig medieomtale eller dårligt ry, spiller en rolle for giveren. 

Det kan være svært for giveren at vide hvad deres penge bruges til, hvilket også kan påvirke 

deres vurdering om hvorvidt de skal støtte eller ej. Selvom giveren har anerkendt at der er behov 

for hjælp i en situation, er det ikke ensbetydende med, at de vælger at donere. Det afhænger 

endvidere af, om giveren er drevet af altruisme eller egoistiske handlinger.  
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Donationens størrelse 

Rasmussen vurdere at, de som er drevet af altruisme giver mere, i forhold til de som er drevet af 

egoistiske handlinger. Situationer der appellerer til giverens sociale identitet, hæver giverens 

donationsbeløb, da de kan relaterer mere til situationen.  

Valg af velgørenhedsorganisation 

En organisations omdømme og kendskabsgrad, spiller en væsentlig rolle, når giveren vælger at 

støtte dem. Det kan også afhænge af giverens sociale identitet, og om de føler en tilknytning til 

den valgte organisation. Hvis man kan relaterer på en måde til en organisation og man føler en 

tilknytning, kan det være med til, at giveren vælger at støtte dem. Igen afhænger det også af, 

hvad der driver giveren og om der er materielle goder at hente eller ej.  

Jeg kommer ind på hvordan jeg har gjort brug af “Giv en ged” i analyseafsnittet og hvordan det 

passer ind med resten af opgaven.  

TRIN modellen 

TRIN-modellen er en oversigt over seks aspekter af teknologier, man kan have fokus på, når man 

analyserer teknologier (Jørgensen, 2018). De seks trin i trin modellen er; 

1. Centrale mekanismer og processor i en teknologi 

2. Teknologiske artefakter 

3. Teknologiers utilsigtede effekter 

4. Teknologiske systemer 

5. Teknologiske modeller 

6. Teknologier som innovation 

 

Jeg har gjort brug af trin modellen, da jeg arbejder med kommunikationsformer- og platforme, 

hvilket er teknologier. Jeg har valgt at arbejde videre med trin 3 som er utilsigtede effekter ved 

teknologier. Jeg vil undersøge hvilke utilsigtede effekter der er ved organisationernes platforme, 

hvilket jeg kommer mere specifikt ind på, i analysedelen.  
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Analyse 
I analyseafsnittet vil jeg komme ind på min analyse af mine interviews med muslimske borgere, 

omkring velgørenhedsorganisationer, samt mit interview med stifteren af A Step For Humanity, 

Ikram Safi. Herefter kommer jeg ind på min indholdsanalyse af tre velgørenhedsorganisationer; 

A step for humanity, Helping Humanity og From Street To School. Jeg kommer ind på Hans 

Peter Rasmussens giveradfærdsmodel, fra hans Ph.D afhandling, Giv en ged. Derudover laver 

jeg en analyse af trinmodellens trin 2, som jeg har brugt i mit projekt.  

 

Analyse af interview med muslimske borgere 

For at få en forståelse af hvad der fanger målgruppen, har jeg valgt at lave fire individuelle 

interviews med muslimske borgere. Her fortæller de hver især hvilke organisationer de kender, 

hvordan de har fået kendskab til dem, hvorfor de støtter eller ikke støtter velgørenhed og hvilke 

krav de hver især har til velgørenhedsorganisationer. Jeg har valgt at interviewe fire forskellige 

borgere, med forskellig baggrund og alder, for at få så bred en forståelse af situationen som 

muligt.  

 

Efter at have lavet interviewene, kan jeg hurtigt konkludere, at flere af respondenterne mener at 

det er vigtigt, at vide om deres donationer går til det rigtige formål. “Nogle organisationer viser 

deres arbejde når de går ud og hjælper folk og der ved du at det passer” (Bilag 1, Respondent 3, 

s. 5). Respondent 3 udpeger vigtigheden af at en organisation “viser” sit arbejde, til målgruppen. 

Dette kan tyde på, at en velgørenhedsorganisation skal have en vis troværdighed for dig 

målgruppe og fremvise en form for “bevis” for sit arbejde. “[...] med hensyn til hvilke krav jeg 

har, det er jo lidt svært at sige, når det går igennem moskeen jo” (bilag 1, Respondent 1, s. 1). 

Ifølge respondent 1, er det en troværdig organisation, når det går igennem moskéen. Altså kan 

det tyde på, at religion kan have en stor betydning for visse personer, da de stoler på at pengene 

går til det rigtige formål, bare fordi det er via moskéen. Religion kan altså spille en væsentlig 

rolle i forhold til når muslimer støtter velgørenhed. Respondent 1 viser ikke særlig stor 

engagement i forhold til når hun donerer, da hun bare stoler og regner med at det går til det 

16 



rigtige sted og hun på en måde, har gjort sin “pligt”, ved at donere. Alle fire respondenter nævner 

deres religion, Islam i forbindelse med at donere til velgørenhed. De ser altså Islam som 

grundlag for at donere og visse kalder det for en “pligt” at hjælpe nødlidende.  

 

De fleste respondenter kender forskellige velgørenhedsorganisationer fra sociale medier, “Det er 

nok mest på de sociale medier vil jeg sige. Nu til dags er alle jo på facebook eller instagram” 

(Bilag 1, respondent 1, s. 1). Som respondent 1 siger, er alle på sociale medier nu til dags, og 

derfor er det primært derfra, man får siden viden. Flere respondenter er enige i dette udsagn, “De 

fleste kender jeg fra Instagram. Nogle gange er der folk der deler deres side og så går jeg lige 

ind og ser hvem de er” (Bilag 1, Respondent 3, s. 5). Det kan altså ses, at det også handler om 

hvem der deler, om det er nogen fra ens omgangskreds. Dette kan have en betydning for om en 

person vil klikke ind på deres sider eller ej.  

Analyse af interview med Ikram Safi 

Jeg har valgt at lave et interview med stifteren af a step for humanity, Ikram Safi. Dette interview 

er til for, at give mig en forståelse for, om han som stifter, har en forståelse for sin målgruppe og 

deres behov og krav til en velgørenhedsorganisation. Derudover kommer han ind på hvilken 

kommunikationsform han primært bruger og hvordan han bruger den, for at komme ud til sin 

platform.  

 

“Vi er jo en meget ny organisation, så vi er godt på vej, men vi mangler jo mange ting som en 

officiel hjemmeside osv.” (Bilag 2, s. 1). Da a step for humanity er en relativt ny organisation, er 

de ifølge Safi ikke så langt, som andre organisationer. De mangler noget af det basale som en 

officiel hjemmeside, hvor man kan læse om hvem de er og hvad de laver. Ifølge Safi, er en 

officiel hjemmeside essentiel, da sociale medier hurtigt kan blive for uoverskueligt, da det er 

svært at finde specifikke ting, som fx information om organisationen og kontaktoplysninger. 

Disse ting kan hurtigt forsvinde, blandt alle andre opslag. A step for humanity er ifølge Safi 

meget bredt på andre sociale medier, herunder facebook, instagram, snapchat og youtube. “[...] 

jeg bruger Instagram, facebook, snapchat, vi er lige kommet på youtube. [...] Vi har faktisk flere 

17 



grupper på viber og whatsapp, hvor vi sender billeder og videoer af vores arbejde” (Bilag 2, s. 

1). Det ser ikke ud til at der bliver brugt én primær kommunikationsform, men faktisk flere typer 

af sociale medier, samt større grupper på diverse apps, hvor han kan fange så mange mennesker 

som muligt. “Jeg har tidligere været i forskellige moskéer, især under fredagsbøn. Der får jeg 

lov til at præsenterer mit projekt, i forbindelse med at jeg skal rejse. Der er folk meget gavmilde 

[...]”(Bilag 2, s. 1). Ved dette citat ses det, at Safi også gør brug af moskéer, for at reklamere for 

sig selv. Han appellerer til sin “religiøse” målgruppe, ved at have et netværk i moskéer, som 

ifølge ham, er meget gavmilde. 

 

Da jeg spurgte ind til hvordan Safi skaber troværdighed blandt sin målgruppe fortæller han, at 

det handler primært om at vise sit projekt frem for at fortælle om det. “Jeg har jo den regel, at 

jeg viser alt hvad jeg laver. [...] jeg viser dig hvem jeg hjælper” (Bilag 2, s. 1). Han mener at det 

skaber mere troværdighed blandt folk, når de ved hvad der sker og hvem der får hjælp, hvilket 

man kan se på hans sociale medier. “[...] i forhold til mange andre organisationer, så går jeg 

faktisk ud til det felt, hvor jeg laver mit arbejde. Jeg laver videoer hvor jeg står med de 

mennesker jeg hjælper, jeg snakker dansk i videoerne [...]” (Bilag 2, s. 2). I kommentarfeltet kan 

man læse folks kommentarer i forhold til organisationen. Dette mener han desuden også er til en 

fordel, da det også skaber troværdighed, at andre mennesker har haft gode oplevelser i forhold til 

brug for organisationen. Men med dårlige eller negative kommentarer, kan det dog hurtigt sprede 

sig og organisationen kan dermed få et meget dårligt ry, hvilket ultimativt kan skade deres 

omdømme. En ting som Safi gør, som han mener at mange andre små organisationer ikke gør, er 

selv at være ude i feltet. Han mener at det gør en forskel når han filmer hvad han laver og 

snakker dansk i videoerne, så målgruppen forstår hvad der sker og kan se det på film. Safi gør 

det klart at hans målgruppe er primært, muslimer i Danmark. 

 

Indholdsanalyse 

For at kunne få et objektivt indblik i hvordan de tre organisationer bruger deres 

kommunikationsformer- samt platformer, har jeg valgt at inddrage indholdsanalyse. Denne er 

med til at et overblik over hvilke metoder, organisationerne bruger for at få flere støttere og 
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donationer, hvordan de reklamere for sig selv, hvem deres målgruppe er og hvorfor de bruger de 

medier som de gør.  

 

Helping Humanity  

Helping humanity bruger deres egne hjemmeside, til at skrive generel information om 

organisationen.  På helpinghumanity.dk’s forside, kan man se hvor stor en procent af deres 

indtægt går til velgørenhed som er 97% og 3% til administrativt arbejde. I venstre hjørne på 

toppen, ses deres mail samt et mobilepay nummer som man kan donere til. Midt på siden er der 

en linje hvor der er syv bokse; ”Indsatsområder”, ”Support”, ”projekter”, ”events”, 

”nyhedsbreve” fra 2015 til 2015 og ”kontakt” og en ”søg” funktion. Hvis man kører lidt ned på 

siden, ses forskellige billeder af mellemøstligt kultur og mennesker, og tre felter med 

overskifterne ”Donationer”, ”medlemskab” og ”frivilligt arbejde”, med funktioner hvor man kan 

læse mere på dem. Udover deres egen hjemmeside, er helping humanity også meget aktive på 

facebook og instagram. På disse medier, reklamerer de for hvilke begivenheder og indsamlinger 

de er i gang med og poster billeder før og efter eventet. På begge medier, henvises der til deres 

officielle hjemmeside, hvis man skal have information om organisationen eller har spørgsmål.  

  

From street to school 

Ligesom Helping Humanity, har from street to school også deres egen officielle hjemmeside. 

Når man først kommer ind på siden fsts.dk, er det meste af forsiden dækket med et slideshow, 

med billeder af mellemøstlige børn i skole. For hvert billede, hører der en funktion med, hvor 

man blandt andet kan støtte direkte, læse om børnene, og blive medlem. I venstre hjørne ses 

organisationens logo, mens på højre side, ses seks felter; ”Hjem”, ”om os”, ”børnene”, 

”organisation”, ”kontakt” og ”støt nu”. Hvis man kører lidt længere ned på siden, ses der en 

kampagne video, med en tekst, hvor der stor hvilken forskel man kan være med til at gøre. Man 

kan se deres indsatsområder lige under videoen, efterfulgt af et regnskab på hvor mange brønde 

de har bygget, hvor mange børn de har hjulpet i skole, hvor mange familier de har hjulpet og 
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hvor mange penge de har indsamlet. Under det felt, står der med stor skrift, ”Hvordan kan du 

hjælpe”, efterfulgt af tre felter, hvor man kan registrere sig som frivillig, donere eller blive 

sponsor. Der er derudover også et udfyldningsskema, som man kan udfylde og få nyhedsbreve 

fra organisationen. Så har de en række organisationer, som de mener at man kan stole på og links 

dertil. Nederst på siden kan man se kontaktoplysninger, og en funktion til menuen. 

Organisationen bruger også andre sociale medier som facebook og instagram, youtube og 

linkedin,  hvor de poster billeder af deres projekter. De reklamerer for hvilke begivenheder de 

skal holde og hvilke projekter de har kørende. De har links til deres officielle hjemmeside, for 

mere information og kontaktoplysninger.  

  

A step for humanity 

Denne organisation bruger primært instagram som deres platform. Via instagram kan man læse 

hvad de står for, hvad de laver, hvor de arbejder og andet generel information. De har en del flere 

billeder og videoer af deres arbejde og omtrent dobbelt så mange følgere på instagram som de 

andre to. Der vises billeder og videoer af deres arbejde i Afghanistan og de sørger for altid at 

have et bekendt ansigt med. De gør meget brug af ”højdepunkter” funktionen, hvor de har 

billeder og videoer af forskellige projekter under ét samlet punkt. De gør derudover også brug af 

facebook, hvor de ikke deler så mange billeder og videoer, men mere generel information om 

hvilke projekter de er i gang med. De bruger desuden youtube, hvor de også viser længere 

videoer og billedcollager med baggrundsmusik, hvilket ofte er islamisk.  

 

Giv en ged - Giveradfærdsmodellen  

Giveradfærdsmodellen er en beslutningsproces som giveren går igennem, før vedkommende 

tager et valg om at donere eller ikke donere. Denne model består af tre faser; Perceptuelle 

reaktion motivation og handling. Jeg har brugt denne model i forbindelse med mine interviews, 

for at se om hvorvidt de passer ind i modellen.  
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Perceptuelle reaktion  

Den perceptuelle reaktion er giverens umiddelbare reaktion, hvor giveren bliver opmærksom på 

den nødlidendes behov. På velgørenhedsorganisationernes kommunikationsforme- og platforme, 

kan det ses, at alle de tre organisationer laver en form for reklame, når de har startet et nyt 

projekt. A step for humanity poster billeder og videoer af deres arbejde, hvor de viser hvem og 

hvad de arbejder med. Mens Helping Humanity og From street to school, reklamere for deres 

projekter på andre måder. Disse to organisationer har været med til at holde flere begivenheder, 

hvor de skriver informationerne på deres sociale medier og de får kendte personer til at dele 

deres side. Det er sådan giveren får nyhed om den nødlidendes behov.  

Motivation  

Denne fase handler om, at giveren skal forholde sig til sin vurdering af situationen. Her er der 

tale om hvorvidt giveren er drevet af altruisme eller egoistiske handlingsmotiver. Det kan være 

svært at vurdere, hvad der driver giveren. Alle respondenterne brugte religion som bagg  rund for 

at donere til velgørenhed, de mente altså at de gør det, fordi det er en pligt. Hos a step for 

humanity, kan man ikke få nogle former for materielle goder, når man donere hos dem. Derfor 

kan det argumenteres for, at deres støttere er drevet af altruisme, da de ikke kan få noget 

belønning i form at materialistiske goder. Der er dog mulighed for at kunne få lavet brønde i ens 

eget navn, dette vil altså sige, at hvis en person betaler for en brønd, vil den stå i deres navn. 

Hvilket jo også er en belønning, da man får æren af det og opmærksomheden for ens gode 

gerning. Både helping humanity og From street to school, har holdt flere begivenheder, hvor man 

har kunne vinde noget, hvis man donere. Det er fx rejser, middage, biografbilletter osv. Her kan 

der være tale om egoistiske handlingsmotiver, da de har mulighed for at få belønning i en 

materialistisk form, for det.  

Handling 

Handlingsfasen er en konsekvens af de to foregående faser. Det er her giveren handler på sin 

reaktion og motivation. Man kan inddrage velgørenhedsorganisationer i de to foregående faser, 

da de kan appellere til giveren, men i handlingsfasen er den endelige beslutning hos giveren 

alene. Hos respondenterne var det vigtigt at kende hvilken organisation de skulle støtte, hvilket 
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er et af elementerne i handlingsfasen. “selvfølgelig donerer man jo ikke bare til alle der har en 

side på facebook. Jeg vil sikre mig for det første, at organisationen er en dansk godkendt 

organisation og at de har tilladelse til deres arbejde” (Bilag 1, respondent 2, s. 3). Respondent 2 

nævner altså, at det er vigtigt at vide at organisationen er troværdig og godkendt ifølge dansk 

lovgivning, før vedkommende vil støtte dem. I forhold til donationens størrelse, så kræver zakat 

at man donere 2,5 % af ens samlede formue om året. Da alle respondenter har nævnt religion 

som baggrund for deres donation, kan det tyde på, at de donerer omtrent dette beløb. Det kan dog 

ikke vides med sikkerhed, da der ikke bliver holdt øje med dette.  

TRIN Modellen 

Da jeg har valgt at arbejde med trin 3, kigger jeg på teknologiernes utilsigtede effekter. Jeg 

fokusere primært på Instagram, da det er det medie, alle de tre valgte organisationer, bruger 

mest. Jeg er under min analyse kommet frem til at et af de utilsigtede effekter kan fx være 

kommentarfeltet på Instagram. Her bliver energien hurtigt spredt, så hvis der i forvejen står 

positive ting, så opfordrer det andre til at skrive positive ting, men negative kommentarer bliver 

lige så hurtigt spredt. Så dette er en utilsigtet effekt, da man ikke kan styre eller kontrollere hvad 

andre mener og skriver om en. En anden utilsigtet effekt er fx at Instagram kan virke lidt for 

uoverskueligt. Da man poster videoer og billeder og alt bliver samlet et sted. Dette kan gøre, at 

man som bruger, ikke kan finde de rette informationer, hvilket ultimativt kan føre til færre 

følgere, støttere og så donationer. Man kan vælge at bruge funktionen “højdepunkter” til at 

udvælge nogle specifikke billeder, som man har nemmere ved at kunne finde. Men det kan også 

blive lidt uoverskueligt, hvis der kommer for mange opslag under dette, da det kan være 

irriterende for brugeren, at skulle gennemgå alle opslag, for at finde det man leder efter.  

Diskussion 
Ved at inddrage de valgte teorier og metoder, skaber jeg viden og overblik over hvilke 

kommunikationsformer- og platformer, de tre valgte organisationer gør brug af. Samtidig får jeg 

en forståelse for hvad brugere ønsker i en organisation og hvordan de bliver fanget, i forhold til 

hvordan de bruger deres kommunikationsplatforme. Da jeg kun har lavet fire interviews med 
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brugere af velgørenhedsorganisationer, er det ikke tilstrækkeligt til at vurderer om deres ønsker 

og behov, gælder for alle i målgruppen. Til dette, havde det været relevant at inddrage 

kvantitative statisikker, for at få en bredere målgruppes perspektiv, hvilket har været et problem, 

og kunne derfor ikke lade sig gøre. Da jeg har valgt at inddrage religion i dette projekt, har det 

været svært at finde kvantitative metoder, hvilket er grunden til at jeg lavede fire individuelle 

interviews i stedet. Alle respondenter brugte religion som et af grundene til at de støttede 

velgørenhed, netop fordi det er en pligt og ifølge det femte søjle, zakat (Bilag 1). Ved 

indholdsanalysen var det svært at vurderer om de valgte organisationer brugte religion som et 

element, for at få flere støttere og donationer, hvilket medførte til et semistruktureret interview 

med stifteren af A step for humanity, Ikram Safi. I interviewet bekræftede Safi, at han bruger 

religion som en del af sin reklame og kampagner, da han var aktiv i det muslimske samfund i 

moskeer, hvor han fik støtte fra (bilag 2, s. 1).  

 

Jeg gjorde desuden brug af indholdsanalyse, for at få et objektivt syn på hvordan organisationer 

bruger deres platforme, samt hvordan de adskiller sig fra hinanden. Dette har været relevant at 

bruge, da det er fakta og ikke kunne påvirkes af mine egne eller respondenternes holdninger. Jeg 

gjorde derudover brug af TRIN Modellens tredje trin, som handler om teknologiens utilsigtede 

effekter. Jeg brugte kun denne model på det sociale medie Instagram, da det er det medie, 

organisationerne er mest aktive på og kom frem til nogle af de utilsigtede effekter, som kunne 

påvirke brugernes syn og brug for organisationerne. Det er blandt andet kommentar sektoren, 

hvor én dårlig anmelde, kunne føre til flere, hvilket efterlader organisationen med et dårligt 

omdømme og muligvis færre donationer og støttere. Jeg har også gjort brug af Hans Peter 

Rasmussens Ph.D afhandling, “Giv en ged”, som gav mig viden om hvorfor mennesket støtter og 

hvilke tre trin de følger, før de giver eller ikke giver en donation.  

Konklusion  
I dette afsnit, konkludere jeg min problemformulering: Hvilke kommunikationsformer- og 

platformer anvender tre udvalgte muslimske velgørenhedsorganisationer og hvordan lever disse 

op til kommunikationsbehov og behov for at donere?  
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Jeg søgte på hver af de valgte organisationer, A step for humanity, helping humanity og from 

street to school, hvor jeg kom frem til, at helping humanity og from street to school, havde deres 

egne hjemmesider. På deres officielle hjemmesider, havde de links til alle de andre platforme, de 

ellers gjorde brug af. Det var blandt andet, facebook, youtube, linked in og instagram. Jeg kom 

hurtigt frem til, at instagram er det medie de var mest aktive på, det var der hvor de delte billeder 

af deres møder og arbejde, mere end hvad de gør på de andre medier. Dette gælder begge 

organisationer. Den tredje, a step for humanity, kunne jeg ikke finde en hjemmeside på, så jeg 

fandt dem på instagram, hvor jeg sendte en besked til stifteren af organisationen, 26 årige Ikram 

Safi. Jeg aftalte at mødes med ham, hvor jeg fik lov til at lave et interview, for at få besvaret alle 

mine spørgsmål. Safi bekræftede under interviewet, at a step for humanity ikke havde en officiel 

hjemmeside, da de var en ny organisation, men det var noget de var igang med at lave. Han 

fortæller derudover at han bruger Instagram som det meste, når han viser sit arbejde og når han 

laver indsamlinger. Men han gør også brug af facebook, youtube og snapchat. Han gør desuden 

brug af moskeen, hvor han nogle gange får lov til at komme og besøge, før han rejser til 

Afghanistan, hvis der er nogle der har lyst til at donere der. På den måde, er jeg altså kommet 

frem til, hvilke kommunikationsformer og platformer, de valgte organisationer bruger. For at få 

et objektivt indblik i hvordan de bruger deres platformer, har jeg valgt at inddrage en 

indholdsanalyse, hvor jeg analyserer deres brug af instagram, da det er det medie, alle 

organisationerne bruger mest og er mest aktive på. Her har jeg blandt andet undersøgt, hvor 

meget de poster, hvordan de reklamerer for sig selv, hvad de er de lægger op og hvor mange 

følgere de har, samt hvem de følgere er. Jeg kom hurtigt frem til, at A step for humanity fører 

stort, med at lægge opslag op, da han havde pr 1. December, 251 opslag. Samme dato, havde 

helping humanity 79 opslag, mens from street to school havde 181 opslag. A step for humanity 

har også flere følgere end de andre to organisationer, da de har 1.542, helping humanity har 682, 

og from street to school, 633. Det der er til fælles for deres følgere er, at langt størstedelen er 

deres følgere, har en anden etnisk baggrund end dansk.  
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For at få en forståelse af om organisationerne lever op til brugernes behov, ved hjælp af deres 

kommunikationsformer, valgte jeg at lave fire individuelle interviews med potentielle brugere af 

velgørenhedsorganisationer. Respondenterne fortalte om deres holdninger og hvad de forventer 

af en organisation, samt hvordan de får kendskab til dem og hvad der skal til, før at de vælger at 

støtte dem. Jeg kunne ud fra disse interviews konkludere, at religion var en væsentlig grund til at 

de mente, at man skulle donere til velgørenhed. Det er ifølge den femte søjle, zakat, som siger at 

man skal donere 2,5 procent af sin samlede formue, til de nødlidende, hvilket er grunden til jeg 

har et afsnit om dette. Det kunne også konkluderes at, a step for humanity, bruger religion som et 

element, for at få flere støttere, da Safi benyttede sig af moskeen, for at reklamere for sin 

organisation. Men da fire personers meninger ikke er tilstrækkeligt, for at drage en konklusion, 

inddraget jeg også Hans Peter Rasmussens Ph.D afhandling, giv en ged. Denne handler nemlig 

om hvornår mennesket donerer og hvilke faser denne går igennem, før de tager deres endelige 

beslutning, med at donere eller ikke donerer. Denne fandt jeg relevant at inkludere, da det er en 

troværdig kilde, og har passet meget godt, i forhold til mine kvalitative interviews. Til sidst, 

gjorde jeg brug af Trin modellens tredje trin, der handlede om utilsigtede effekter ved 

teknologien. Her brugte jeg igen Instagram, da det var det medie alle organisationer brugte mest. 

Jeg kunne konkludere, at et af de utilsigtede effekter fx kunne være kommentar sektoren, da én 

dårlig anmeldelse kunne føre til en anden og det kunne ende med at organisationen fik et dårligt 

omdømme, hvilket ville føre til færre støttere og donationer.  
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