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AF NANNA SCHELDE  
OG TOBIAS STERN JOHANSEN

16 af Kirkens Korshærs gen-
brugsbutikker ruster sig i 
disse dage til fremtiden. 

Butikkerne er udvalgt som 
pilotprojekter i den diakona-
le organisations nye mar-
kedsføringskampagne, som 
skal strømline korshærens 
butikker med identiske faca-
der, skilte og bannere – og 
dermed cementere korshæ-
ren i giverglade danskeres 
bevidsthed. 

112.000 kroner har organi-
sationen spyttet i projektet. 
Ikke alverden. Men alligevel 
ikke så ligetil. Korshærens 
udviklingschef, Jesper Rønn-
Simonsen, måtte nemlig ta-
ge de dobbeltforede fløjls-
handsker på, da han på års-
mødet for nylig indviede 600 
frivillige i projektet. 

”I skal ikke være forskræk-
kede, hvis jeres butikker 
pludselig ser anderledes ud. 
Og der er ingen tvang, men 
det ville være rigtig godt, 
hvis I vil være med,” lød det 
diplomatisk fra udviklings-
chefen. 

Og med god grund, for 
strategien blev mødt med en 
vis beklemthed: 

”Hvad koster det at sætte 
det her i gang?”, ”Skal vi alle 
sammen være ens klædt?”, 
og ”Jeg synes, vi skal passe 
på med ikke bare at sælge et 
brand, men også huske, hvor 
vi kommer fra,” lød nogle af 
de bekymrede reaktioner fra 
salen.

Men det er ikke for tidligt 

at strømline butikkerne og 
satse på markante reklame-
fremstød, siger korshærs-
chef Helle Christiansen:  

”Vi ønsker, at vores navn 
og logo skal være kendt. Vi 
vil være en stærk fortaler for 
udsatte mennesker, og vi får 
kun gennemslagskraft, hvis 
offentligheden umiddelbart 
tænker ’Kirkens Korshær, 
dem kender vi. De ved, hvad 
de taler om’. Ellers har det 
ingen værdi, at vi hæver 
stemmen.”  

For korshærens – Danmarks 
dyreste kirkelige frivillige or-
ganisation – vedkommende 
står problemet klart. En ny-
lig undersøgelse viste, at kun 
otte procent af befolkningen 
kan genkende organisatio-
nens logo: et kors med fire 
hjerter. Og det er ikke godt 
nok, mener ledelsen i kors-
hæren. Med god grund.

Konkurrencen på marke-
det for frivillige organisatio-
ner er øget betragteligt de se-
nere år, og organisationerne 
går på hugst i hinandens 
brancher. For eksempel ar-
bejder giganten Dansk Røde 
Kors med en ny strategi for 
socialt hjælpearbejde i Dan-
mark – et omfattende arbej-
de, som overlapper det, Blå 
Kors, Frelsens Hær og andre 
knap så store organisationer 
lever af at udføre.

Ifølge Preben Brandt, tidli-
gere formand for Rådet for 
socialt udsatte, er reklame 
og markedsføring derfor 
mere og mere afgørende for 
resultaterne på bundlinjen. 

”Der er en stigende ten-
dens til konkurrence mellem 
de kirkelige organisationer, 
og branding, logoer og slo-
ganer betyder selvfølgelig 
noget, når man skal kæmpe 
om markedsandele. Kigger 
jeg tilbage på de seneste 15 
år, er jeg ikke i tvivl om, at de 
bliver mere og mere kom-
mercialiserede. Den stigende 
konkurrence hænger efter 
min vurdering sammen med, 
at man gerne vil gøre sin or-
ganisation større. Det hand-
ler ikke om, at nogen skal 
tjene på det, men jo større 
omsætning man har, desto 
mere sikker er man på at be-
stå. Også her gælder tenden-
sen, at den lille købmand ik-
ke klarer sig, men det gør su-
permarkedskæderne,” siger 
han.  

Tendensen genkender man 
i Blå Kors, der især arbejder 
med at forebygge alkohol-
misbrug. Sidste år brugte Blå 
Kors knap tre millioner kro-
ner på markedsføring – tre 
gange så meget som for bare 
fem år siden. 

”Vi prioriterer information 
om alkoholmisbrug og mu-
lighederne for at få hjælp 
højt. Og det bliver stadig vig-
tigere at spille med på mar-
kedsvilkår, fordi vi er afhæn-
gige af gavebidrag, offentlige 
bevillinger og salg af vores 
ydelser. Ingen af de dele 
kommer, hvis vi er en skjult 
organisation,” siger kom-
munikationschef Per Brein-
dahl.

Kigger man ud i verden, er 
antallet af frivillige organisa-

tioner på globalt plan vokset 
eksplosivt. Mens der i 
1980’erne fandtes 18.000 in-
teresseorganisationer på ver-
densplan, er der i dag over 
110.000 ngo’er i 243 lande. 
Det lægger et stigende pres 
på sociale organisationer, 
der ikke kan overleve uden 
en knivskarp profil og en 
brandingstrategi, fortæller 
Tania Ellis, erhvervsrådgiver 
og forfatter til bogen ”De nye 
pionerer” om social udvik-
ling blandt virksomheder.

”Internet og nye teknologi-
er har medført, at antallet af 
frivillige organisationer og 
gode formål, man kan støtte, 
er eksploderet. I dag kan 
hvem som helst oprette en 
organisation eller starte en 
indsamling. Det giver øget 
konkurrence og langt mere 
støj på markedet. Derfor er 
kommunikation et vigtigt 
succeskriterium, men orga-

nisationerne må tænke ud 
over de helt klassiske former 
for markedsføring,” siger 
Tania Ellis og nævner som 
eksempel, at der skal mere 
end avisannoncer til, hvis 
man vil fange opmærksom-
heden blandt yngre generati-
oner. 

Den stigende konkurrence 
og kravet til professionalise-
ring skaber ifølge ledelses-
rådgiver og teolog Poul 
Langagergaard et kæmpe di-
lemma for de kirkelige orga-
nisationer. De skal både spil-
le med på benhårde mar-
kedsvilkår og pleje et mere 
traditionsbundet bagland.

Derfor bliver de nødt til at 
tale med to tunger, siger 
han. 

”Ét tungemål over for dem, 
der har forstand på strategi, 
økonomi, markedsføring og 
målsætning – og et andet 

over for dem, som kun kan 
overskue organisationens in-
dre liv. Begge er jo værdiful-
de – til hvert sit,” siger Poul 
Langagergaard og uddyber:

”Over for de frivillige kan 
man være nødt til at under-
spille det forretningsmæssi-
ge og nødt til at understrege, 
hvordan man har valgt de 
billigste løsninger til mar-
kedsføring, mens man tager 
en langt mere professionel 
tone på i banken eller i for-
retningsudvalget. Man er 
ganske enkelt meget påpas-
selig med, hvordan baglan-
det reagerer,” siger han.

Lars Rahbek, generalse-
kretær i KFUM’s Sociale Ar-
bejde, kan sagtens genkende 
dilemmaet.

”Jeg synes, det lyder nega-
tivt at sige, at vi taler med to 
tunger. Men det er rigtigt, at 
vi formulerer os i forhold til 
dem, vi taler med, og at der 

er en stor udfordring i det. Vi 
må tale merkantilt med mi-
nisterier og samarbejdspart-
nere, men må så oversætte til 
et andet sprog, når vi taler 
med de frivillige. Det er en 
meget vanskelig sag at ope-
rere i et felt med to verde-
ner,” siger han. 

Kjeld Høgsbro, professor i 
sociologi og socialt arbejde 
ved Aalborg Universitet, til-
føjer: 

”Mange af organisationer-
ne er oprettet på frivillig ba-
sis for at udfylde behov og 
ikke for at etablere en virk-
somhed, der skal vokse og 
udvikle sig. Så kan det være 
svært at argumentere for, at 
man skal markedsføre sig. 
Baglandet er snarere optaget 
af, om det filantropiske ar-
bejde er baseret på de værdi-
er, man kæmper for.”

Dilemmaet gælder ikke ba-
re i forhold til baglandet af 
frivillige hænder, men også i 
forhold til private bidragyde-
re, mener Mia Sørup, sekre-
tariatsleder i Missionen 
blandt Hjemløse. Folk vil 
gerne give penge til mad og 
husly til en hjemløs, men ik-
ke til dyre reklamer. Og med 
et stramt budget skal man 
derfor på forhånd vide, at 
man ”rammer helt plet” med 
sin reklamesatsning, vurde-
rer hun.

”Det slår mig, at vi ikke 
bruger mange penge på mar-
kedsføring. Vi kunne sikkert 
med fordel prøve at lave en 
målrettet kampagne. Men 
lidt populært kan det siges, 
at folk køber for 100 kroner 
god samvittighed, når de 
vælger at støtte os, og så skal 
pengene gå til de hjemløse. 
Så vi kan let komme i uvejr, 
hvis pengene ikke bruges 
rigtigt,” siger hun. 

Som pengene bruges i dag, 
er der heller ikke svimlende 
overskud at trække på blandt 
de fleste diakonale organisa-
tioner. Tværtimod. 

Kirkens Korshær kom ud 
af 2010 med 3,5 millioner i 
røde tal, mens Blå Kors hav-
de et underskud på 2,2 milli-
oner. Modsat har Frelsens 
Hær et overskud på knap 10 
millioner. 

Rent taktisk er det dog 
langtfra en fordel med et 
kæmpe overskud, når man er 
sat i verden for at hjælpe nar-

komaner, hjemløse og pro-
stituerede, mener ledelses-
rådgiver Poul Langager-
gaard. 

”Det er faktisk et kæmpe 
plus at komme ud med et nul 
eller et lille minus, for folk 
tænker som regel, at de skal 
støtte dem, der mangler pen-
ge og har brugt hver eneste 
krone på socialt udsatte. 
Kommer man ud med man-
ge millioner i overskud, sig-
nalerer man, at man ikke har 
været dygtig nok til at sikre 
sine projekter,” siger han. 

Organisationerne skal der-
for ikke være bange for at vi-
se, at de mangler penge. Så 
længe de på andre områder 
bliver bedre til at markedsfø-
re sig. Både Poul Langager-
gaard og erhvervsrådgiver 
Tania Ellis påpeger, at de kir-
kelige organisationer sidder 
med en helt særlig trumf, 
som i alt for ringe grad er 
kørt i stilling i deres mar-
kedsføring: De tusindvis af 
frivillige hænder, som løfter 
arbejdet i genbrugsbutikker 
og varmestuer – eller med 
eksperternes ord organisati-
onernes ”humane kapital”. 

”Får man at vide, at der 
hvert år bliver lagt 100.000 
frivillige timer i arbejdet, vid-
ner det om en organisation, 
som har en virkelig god for-
ankring og et virkelig godt 
netværk i lokalsamfundet. 
Efter min vurdering vil hu-
man kapital i fremtiden være 
lige så vigtig en værdi som 
penge,” siger Poul Langager-
gaard.

69-årige Jette Thomas er 
indbegrebet af fremtidens 
humane kapital. Som leder 
af Kirkens Korshærs gen-
brugsbutik i Hørsholm, der 
deltager i korshærens mar-
kedsføringskampagne, er 
hun helt tæt på overgangen 
til en mere professionel drift 
af det frivillige arbejde. 

Ud over nye facader, skilte 
og bannere bliver butikken 
beriget med højteknologiske 
kasseapparater, der kan do-
kumentere, hvilke ”produkt-
grupper” i butikken, der sæl-
ger bedst og derfor bør have 
den mest centrale placering. 
Både Jette Thomas og de fle-
ste af de 18 frivillige i alderen 
58-81 år ser positivt på om-
væltningerne.

”Der er mange ældre, som 
er lidt bange for forandrin-
ger, men det handler meget 
om, hvordan idéerne bliver 
præsenteret. De fleste hos os 
kunne godt se, at Kirkens 
Korshær var kommet for 
langt ud på et sidespor med 
at være anonym. Vi går ikke 
på gaden med raslebøsserne 
og er derfor ikke så genken-
delige som andre organisati-
oner. Men de fleste frivillige 
ved altså godt, at når man får 
reklame, kommer der flere i 
butikken, og det giver mer-
salg,” siger hun. 
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Balancegang 
mellem  
barmhjertighed 
og business

PROFESSIONELT  Stigende indbyrdes konkurrence 
tvinger landets diakonale organisationer til at bruge 
indsamlede penge på reklame og markedsføring.  
Samtidig skal organisationerne pleje et traditions- 
bundet bagland, som ønsker pengene brugt på  
omsorgsarbejde. Et vanskeligt dilemma, lyder det  
fra organisationer og eksperter

Kirkens 
Korshær:

Omsætning/indtægt: 
211,6 mio. kr.
Udgifter til PR og 
markedsføring: 
744.621 kr.
Årsresultat: 
-3,5 mio. kr.
Ansatte: 400
Frivillige: 7.000
Selvejende institu-
tioner tilknyttet: 0 

Frelsens 
Hær:

Omsætning/indtægt: 
158 mio. kr.
Udgifter til PR og 
markedsføring: 
1,1-1,3 mio. kr.
Årsresultat: 
9,9 mio. kr.
Ansatte: 300
Frivillige: 1.100
Selvejende institu-
tioner tilknyttet: 5

Kofoeds 
Skole:

Omsætning/indtægt: 
91,3 mio. kr.
Udgifter til PR og 
markedsføring: 
2,7 mio. kr.
Årsresultat: 
2,9 mio. kr.
Ansatte: ca. 170
Frivillige: ca. 5
Selvejende institu-
tioner tilknyttet: 1

Blå Kors 
Danmark:

Omsætning/indtægt: 
74,5 mio. kr.
Udgifter til PR og 
markedsføring: 
2,9 mio. kr.
Årsresultat: 
-2,2 mio. kr.
Ansatte: 321
Frivillige: 1.477
Selvejende institu-
tioner tilknyttet: 11

KFUM’s 
Sociale Arbejde:

Omsætning/indtægt: 
275,9 mio. kr.
Udgifter til PR og 
markedsføring: 
30.000 kr.
Årsresultat: 
2,1 mio. kr. *
Ansatte: 724
Frivillige: 1.710
Selvejende institu-
tioner tilknyttet: 43

Samvirkende 
Menighedsplejer:

Omsætning/indtægt: 
15.8 mio. kr.
Udgifter til PR og 
markedsføring: 
287.000 kr.
Årsresultat: 
1,8 mio. kr.
Ansatte: 24
Frivillige: 
5.000-6.000
Selvejende institu-
tioner tilknyttet: 14

KFUK’s 
Sociale Arbejde:

Omsætning/indtægt: 
35,3 mio. kr.
Udgifter til PR og 
markedsføring: 
1,5 mio. kr.
Årsresultat: 
2,95 mio. kr.
Ansatte: ca. 150
Frivillige: ukendt
Selvejende institu-
tioner tilknyttet: 5

Missionen 
blandt Hjemløse:

Omsætning/indtægt: 
10,2 mio. kr.
Udgifter til PR og 
markedsføring: 
38.000 kr.
Årsresultat: 
1,9 mio. kr.
Ansatte: cirka 100
Frivillige: cirka 100
Selvejende institu-
tioner tilknyttet: 2

Diakoni i Danmark
Flere end 16.000 frivillige er engageret i 
organisationer, der udfører deres diakonale 
arbejde i Danmark.

Note: Omsætning og årsresultat er baseret på organisationernes årsregnskaber/årsrapporter. Udgifter til PR og markedsføring er baseret på årsregnskaber/årsrapporter eller udsagn fra organisationernes talsmænd. 
Selvejende institutioner er talt med for så vidt muligt at give et retvisende billede af organisationernes størrelse. Størstedelen af disse indgår nemlig ikke i det samlede årsregnskab.
* KFUM’s Sociale Arbejde oplyser kun årsresultat efter henlæggelser.

”Folk køber for 
100 kroner god 
samvittighed, 
når de vælger at 
støtte os, og så 
skal pengene gå 
til de hjemløse.” 

MIA SØRUP, SEKRETARIATS- 
LEDER, MISSIONEN BLANDT 
HJEMLØSE

TEGNING: PETER M. JENSEN


