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>> REFRAMING THE MESSAGE <<

Du står nu med kursusmaterialet til CISUs europæiske projekt 

Reframing the Message. Dette materiale skal give dig en basis-

viden om projektet, dets partnere og hvordan det udmønter sig 

på forskellige aktiviteter frem til december 2014. Materialet kan 

også bruges til at øge kendskabet til og forståelsen for projektet 

og dets problemstillinger mellem deltagerne på projektets kurser 

og internt i foreningerne.

Materialet skal give kursusdeltagerne et fællesudgangspunkt. 

Læs det derfor igennem inden du møder op på kursus og seminar. 

Reframing the Message er et læringsforløb, hvor vi hele tiden bliver 

klogere. Derfor er dette materiale også dynamisk. Du vil se, at hver 

gang vi lærer noget nyt, vil materialet blive opdateret, så det hele 

tiden er i overensstemmelse med den nyeste viden og det, der er 

mest væsentligt for de deltagende foreninger at vide. Blandt andet 

finder du fra side 18 en værktøjskasse, der præsenterer redskaber, 

du kan bruge, når du skriver på den enkelte historie.
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>> REFRAMING THE MESSAGE <<

Reframing the Message er et EU-finansieret træ-

nings- og kommunikationsprojekt, som CISU – Ci-

vilsamfund i Udvikling gennemfører i samarbejde 

med den hollandske organisation Wilde Ganzen og 

tjekkiske Divoké Husy. De tre organisationer fik i ef-

teråret 2012 godkendt en ansøgning hos EU til at 

styrke udviklingsorganisationernes formidling om 

udviklingssamarbejdet. Målet med projektet i Dan-

mark er at styrke CISUs medlemmers kommunika-

tion om udviklingsarbejdet, så den på respektfuld 

vis fortæller om alle nuancerne i udviklingsarbejde. 

De danske organisationer skal beskrive de bagvedlig-

gende årsager til fattigdom og på længere sigt søge 

at påvirke den danske befolknings dybere engage-

ment i og forståelse for globale problemstillinger.

Hvordan 'reframer' man et budskab?
Når vi reframer et budskab eller al vores udviklings-

kommunikation betyder det i praksis, at vi forsøger at 

erstatte de eksisterende negative billeder og fortællin-

ger befolkningen har af udviklingssamarbejdet med 

nogle konstruktive og løsningsorienterede historier 

og billeder. Vi skal altså væk fra u-lande som udeluk-

kende problemfyldte og istedet fokusere mere på de 

potentialer, der findes i u-lande og deres befolkninger.

Projektet startede i foråret 2013 og fortsætter 

frem til december 2014. I projektets løbetid vil CISU 

udbyde kurser, afholde seminarer, konkurrencer og 

etablere særlige workshops, hvor deltagerne kan 

udveksle erfaringer og sparre med hinanden for at 

styrke deres kommunikation - både med deres part-

nere og udadtil.
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Ind med 
- konstruktiv nuanceret 

formidling, plads til at 

kommunikere de strukturelle 

årsager til fattigdom, at give 

partneren sin egen stemme.

Ud med 
- håbløshed, offerretorik, 

problemorienteret formidling, 

forsimplede budskaber og 

historier der fortæller, at det 

kun er os i Danmark der kan 

ændre tingenes tilstand.
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Reframing the Message udspringer blandt andet af den engelske 

rapport ”Finding Frames – New ways to engage the UK public in 

global poverty” fra 2010. Rapporten undersøgte sammenhængen 

mellem en (for)simpel og negativ  formidling af udviklingsproble-

matikker og den britiske befolknings engagement i selvsamme 

spørgsmål. Resultatet blev, at trods massive nationale kampagner 

gennem de sidste tyve år har den britiske befolknings engagement 

i og forståelse for udviklingssamarbejdet ikke flyttet sig til den 

positive side siden 80’ernes største sangstjerner fortalte os alle 

at ”We Are the World”. Tværtimod oplevede man en opgivende 

holdning og stigende kynisme over for samarbejdet.

Verdens Bedste Nyheder er også et eksempel på et ønske om en 

reframet udviklingskommunikation. Baggrunden for initiativet var 

en undersøgelse Danida fik foretaget af den danske befolknings 

kendskab og opbakning til udviklingssamarbejdet. Undersøgelsen 

viste, at danskerne fortsat bakkede op om udviklingssamarbejdet, 

på trods af, at de ikke rigtig troede det nyttede noget. På sigt ville 

opbakningen dale, fordi danskerne havde en fornemmelse af, at 

vi med udviklingsbistanden hældte penge ned i et bundløst hul. 

Verdens Bedste Nyheder vil med konstruktive og positive historier 

vise, at det faktisk går den rigtige vej i mange udviklingslande.

Derudover kan man online finde adskillige blogs, hjemmesi-

der og kampagner, der alle forsøger at gøre op med den stereo-

type problemfokuserede fremstilling af udviklingslandene. Der er 

altså et internationalt fokus på ulemperne ved en entydig/ensidig 

kommunikation, og på fordelene ved at skabe befolkningsenga-

gement i dybden.

Huskeboks

•  Der er en international bevægelse 

mod en anden form for 

udviklingskommunikation

•  Projektet viderefører tankegangen 

bag Verdens Bedste Nyheder om 

løsningsorienteret kommunikation

•   I dag ser vi en debat om stereotyper af 

udviklingslande på de sociale medier 

verden over

“ Du mætter folk lynhurtigt (hvis man kun 

laver hårde billeder red.). Den mæthed 

er livsfarlig for at fortælle historier fra 

fjerne verdensdele. Folk kan ikke relatere 

til det og de kan ikke kapere det  

– de bliver ligeglade og går over til at 

læse sporten i stedet for

  
  JAN GRARUP 

Prisvindende fotograf om at tage 
billeder i en krigszone.
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Hvordan kan vi som civilsamfundsorganisationer så arbejde på at 

styrke befolkningens engagement i udviklingssamarbejdet? Her 

kan en teori om de menneskelige værdier tilbyde et muligt svar. 

Socialpsykologen Shalom Schwartz har igennem sin forskning 

identificeret 56 værdier – frihed, loyalitet, sikkerhed etc. – som alle 

mennesker indeholder, men som vi prioriterer forskelligt. Disse 

værdier er roden til menneskets bevæggrunde, og vi vurderer egne 

og andres handlinger ud fra dem. Vores værdier styrer vores valg 

igennem livet: karrierevalg, familiestruktur, holdning til økologi 

og bæredygtighed, politisk ståsted, frivilligt engagement mm.

Schwartz har kortlagt værdierne og sat dem i et cirkulært sy-

stem, der viser, hvordan de enkelte værdier påvirker hinanden. 

Det kalder han værdihjulet. Værdihjulet viser hvilke værdier, der 

relaterer sig til hinanden såsom tolerance og lighed, der ligger 

tæt ved hinanden i værdihjulet, mens værdier der ikke har nogen 

forbindelse, fx materielle goder og et åndeligt liv, ligger længst 

væk fra hinanden i værdihjulet. Det ser man illustreret i figuren 

på næste side.

De 56 værdier er samlet under ti forskellige værdityper. Værdi-

typerne er betegnelserne for den overordnede dominerende hold-

ning man finder i de forskellige værdier, der hører under hver type. 

Værdityperne beskrives også på næste side under værdihjulet.

Huskeboks

•  Grundlæggende værdier påvirker vores 

handlinger

•  Værdierne hænger sammen – og har 

indflydelse på hinanden

•  Værdierne kan aktiveres gennem sproget, 

og måden vi formulerer vores budskaber på
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UNIVERSALISME

At forstå, sætte pris på, tolerere og 
beskytte alle menneskers og natu-
rens trivsel og velbefindende

	 VELGØRENHED

At beskytte og styrke trivsel og velbe-
findende hos mennesker, med hvem 
man er i jævnlig kontakt.

	 TRADITION

Respekt, accept og forpligtelse over for 
sædvaner og ideer, som udspringer af 
traditionel kultur og religion.

	 KONFORMITET

At lægge begrænsninger på handlin-
ger, tilbøjeligheder og impulser, som 
kan skade andre og støde sociale for-
ventninger og normer.

	 SIKKERHED

Tryghed, harmoni og stabilitet i  
samfundet, i relationer og i en selv.

	 MAGT

Social status og prestige, kontrol  
eller dominans over mennesker og 
ressourcer.

 
PRÆSTATION

Personlig succes ved at bevise sine fær-
digheder i forhold til sociale normer.

	 HEDONISME

Fornøjelse og sanselig tilfredsstillelse 
for en selv.

	 STIMULERING

Spænding, nyskabelse og udfordrin-
ger i livet.

	 SELVSTÆNDIG

Uafhængighed i tanker og handlin-
ger – at vælge, skabe og udforske.
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“Almost any behavior has 

positive implications for 

expressing, upholding, or 

attaining some values, but 

negative implications for the 

values across the structural 

circle in opposing positions.

SHALOM SCHWARTZ

“Priming a set of values 

increases behaviour that 

affirms those values and 

decreases behaviour affirming 

opposing values

FINDING FRAMES UK

Alle mennesker bærer de forskellige værdier i sig, men det er først, når de bli-

ver aktiveret, at de påvirker vores handlinger. Schwartz har altså gjort sig tre 

væsentlige opdagelser om de menneskelige værdier:

1.		Vippe-effekten:	Jo mere man italesætter og aktiverer et sæt værdier, desto 

mere svækker man de værdier, der befinder sig modsat i værdihjulet.

2.		Spill-over	effekten:	Hvis en værdi aktiveres, kommer de andre beslægtede 

værdier automatisk til at stå stærkere.

3.		Muskel-effekten:	Jo mere man aktiverer en bestemt værdi, jo stærkere bliver 

den i modtagerens bevidsthed.

Det vil altså sige, at når værdier inden for ”universalisme” aktiveres gennem 

den måde vi kommunikerer på, svækkes de modsatrettede værdier inden for 

”magt”, og modtagerne vil være mere tilbøjelige til at sætte egne behov i bag-

grunden og hjælpe andre.

Det betyder, at den måde vi kommunikerer om udviklingssamarbejdet på, har 

en konsekvens for, på hvilket niveau den danske befolkning engagerer sig i udvik-

lingsspørgsmål, fordi vores formidling er med til at aktivere bestemte værdisæt 

hos modtageren. På længere sigt kan vores kommunikation styrke den danske 

befolknings værdier inden for ”universalisme” og dermed øge forståelsen og op-

bakningen til vores fælles mål om en mere retfærdig verden.

Spill-over effekt:	Når	man	aktiverer	et	sæt	

værdier	i	en	side	af	værdihjulet,	opmun-

tres	værdierne,	holdninger	og	handlin-

ger	der	befinder	sig	tæt	på	de	aktiverede	

værdier.

Vippeeffekt:	Når	man	aktiverer	et	sæt	

værdier	i	en	side	af	værdihjulet,	hæm-

mes	værdierne,	holdninger	og	handlin-

ger	der	befinder	sig	i	den	modsatte	side	

af	værdihjulet.	
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Når vi nu ved, at vi igennem sproget kan påvirke, hvilke værdier vi vægter mest 

i tilværelsen, er teorien om framing et nyttigt redskab til at arbejde aktivt med 

at aktivere bestemte værdier.

Først skal vi forstå, hvad en frame er, og bagefter ser vi på, hvordan vi kan 

bruge det som et redskab i vores egen kommunikation.

Hvad er en frame? 
En frame er en mental struktur vi forstår virkeligheden ud fra. En frame er et 

samlet udtryk for den viden og de erfaringer vi har inden for et givent område. 

Al den viden danner grundlag for den måde vi forstår, den information vi præ-

senteres for. Frames er på dansk blevet oversat til fortolkningsrammer. Selv om 

det er et lidt omstændigt ord, hjælper det os med at forstå, hvad en frame er. 

Det er nemlig den fortolkning vi foretager os, når vi præsenteres for informa-

tioner. Når vi fx hører ordet ”fattig” så bliver alle de forståelser og billeder vi har 

af ordet "fattig" aktiveret.

Det handler ikke kun om ikke at have nogle penge i lommen eller på kontoen, 

det er også et billede af en tigger på gaden i Paris, det er følelsen af at spise 

pasta med ketchup for syvende dag i træk for den studerende og det er perso-

ner i udviklingslande. Ordet ”fattig” rummer alt det og mere til, og tilsammen 

udgør de ordets frame.

Når man ‘framer’, udvælger man bestemte elementer af virkeligheden og lade 

dem træde frem i en tekst, med henblik på at promovere et bestemt problem 

og dets løsning. Når man framer, taler man ind i nogle bestemte dele af folks 

viden om et givent emne og forsøger at styre, hvilke billeder de får på nethinden.

Journalistens vinkling
En ‘frame’ og ‘framing’ kan sammenlignes med journalisters vinkling af en hi-

storie. Journalister bestemmer selv, hvad de vil lægge vægt på i en historie. Når 

de interviewer kilder får de langt flere informationer end de kan fortælle om i 

en artikel. Derfor vælger de en vinkel, der er styrende for, hvilke informationer 

der skal med i den endelige artikel.

9

Huskeboks

•  Frames er vores samlede erfaringer om 

fænomener, begivenheder og ting

•  Det er det fokus, vi lægger på vores 

historie – hvor andet udelades

•  Frames skal gentages for at opbygge 

gennemslagskraft
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Et grundlæggende princip i framing er, 

at en frame skal gentages mange gange, 

før det sidder fast i vores bevidsthed. Når 

vi flere gange kobler en information 

sammen med et ord, vil det til sidst også 

blive inkluderet i framen for det ord.

Frames i  
udviklingskommunikation
Det handler også om, den måde vi ita-

lesætter vores omverden på. Er Afrika 

fx ”Land of Opportunities” eller er det 

”Heart of Darkness”? Det er det samme 

kontinent vi taler om, men eksemplet 

lægger vægt på to forskellige ting. 

Vi opbygger frames ved at sætte be-

stemte ord i forbindelse med hinanden. 

Hvis vi gentager de samme stereotyper, 

som fx at alle afrikanere er dovne og kor-

rupte gang på gang ender de med at ce-

mentere sig i befolkningens forståelse af 

afrikanere. Eller når vi altid viser billeder 

af eller refererer til Afrika når vi taler om 

udviklingsarbejde. Så ender hele det afri-

kanske kontinent med at blive lig med 

fattigdom og udviklingsbistand. Men 

det er kun en del af virkeligheden. Det 

er sandt, at fattigdom er et stort pro-

blem i blandt andet store dele af Afrika, 

men det hører også med til historien, at 

middelklassen er voksende i eksempelvis 

mange afrikanske lande og foruden at

være fattige, er befolkningerne handle-

kraftige, innovative, kreative, nysgerrige, 

arbejdere (find selv på mange flere).

FOTO: JAKOB DALL

Foto: Jakob Dall

Foto: Jakob Dall
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Den engelske rapport Finding Frames UK identifice-

rede 21 frames i engelsk udviklingskommunikation. 

De fandt, at hvis de ønskede at øge befolkningens 

engagement i dybden – til mere end en donation om 

året – skulle de arbejde målrettet med at aktivere de 

positive værdier, der befinder sig under ”universalis-

me” i Schwartz’ værdihjul (se værdihjulet på s. 7). Lige 

så vigtige som de positive værdier er i udviklingskom-

munikation, lige så vigtigt er det at undgå værdier 

som ”magt og præstation”, fordi de netop påvirker 

folks handlinger i en mere egoistisk retning, og altså 

modsat af, hvad vi ønsker med vores kommunikation. 

På længere sigt vil vi svække u-landsengagementet 

i befolkningen. Der er altså en sammenhæng mel-

lem negativ kommunikation om udviklingslandene 

og faldende opbakning til udviklingsbistanden i be-

folkningen.

Den eneste historie
Når vi bliver ved med at fortælle den samme histo-

rie - at bruge den samme framing igen og igen om, 

at håbløsheden raser i udviklingslande, snyder vi 

vores modtager for de mange andre historier om 

skolegang, forretning og familieliv, der også er en 

del af virkeligheden og hverdagen for mange folk 

i udviklingslandene. Historien om udviklingslande 

som håbløse og uden drivkraft bliver den eneste hi-

storie om udviklingslande. Det vil vi med Reframing 

the Message gøre op med. Vi skal have de mange tu-

sinder historier frem - så der bliver plads til både de 

negative og de positive, men først og fremmest de 

konstruktive historier. Med alle de nuancer kommer 

vi tættere på virkeligheden. Så kan modtageren selv 

danne sig et reelt indtryk af de globale udfordringer.

“I think I started to realize that 

stories are so powerful 

– particularly powerful  

because we’re not always aware 

of how powerful they are

CHIMAMANDA 
ADICHIE 
Nigeriansk forfatter
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I dansk sammenhæng er rapporten ”Finding Danish Frames” 

udgivet i august 2013, hvor 22 kampagner fra fem danske 

udviklingsorganisationer er blevet analyseret. Rapporten, 

der er udarbejdet af et hold forskere på RUC, belyser hvordan 

danske NGO’er framer global fattigdom og det internatio-

nale udviklingssamarbejde og hvilke frames og værdier, der 

er dominerende i deres kampagner. Analysen bag rapporten 

har identificeret seks overordnede frames, som kendetegner 

de undersøgte kampagner. Hver frame er udfoldet på syv di-

mensioner: Årsagssammenhænge, aktører og roller, grund-

læggende moral, grundlæggende følelser, mulige løsninger/

handlinger, metaforer og ordvalg samt visuelle virkemidler.

De seks frames er som sagt til stede i de 22 undersøgte 

kampagner. Fremadrettet kan vi anvende dem og deres 

opbygning som redskaber til at blive klogere på egen for-

midling. Vi skal blive bevidste om, hvilke værdier vi ak-

tiverer med vores formidling, så vi er klar over, hvilken 

betydning vores kommunikation har.

De seks frames fra den danske undersøgelse:

•  Kamp for rettigheder: Brud på menneskerettigheder 

fører til uretfærdighed, ulighed og fattigdom.

•  Solidaritet: Politisk undertrykkelse forårsager uret-

færdighed og fattigdom og underminerer udvikling.

•  Velgørenhed: Fattigdom er uundgåeligt, men dona-

tioner kan skabe en positiv forandring.

•  Økonomi som unfair play: Global fattigdom er forårsa-

get af strukturel økonomisk ulighed og uretfærdighed.

•  Tragedie: Fattigdom er en tragedie med uskyldige ofre.

•  Renæssance: Det globale Syd er fuld af (forretnings)

muligheder.

Når vi bliver bevidste om, hvilke frames vi bruger, kan vi 

også se, at nogle frames og værdier er mindre produktive 

for vores sag om en mere retfærdig verden og et større 

engagement i den danske befolkning. Frames om trage-

die og velgørenhed, kan begge være kontraproduktive i 

forhold til at styrke værdier inden for universalisme, fordi 

de fortæller modtageren, at enten kan verdens problemer 

løses med en enkel donation eller også er det simpelthen 

håbløst og vi kan kun være et plaster på såret. Derfor skal 

disse bruges med omtanke – og eventuelt balanceres af 

andre frames.

Huskeboks

•  Framing hænger sammen med hvilke værdier 

vi aktiverer igennem vores kommunikation

•  Vi skal være bevidste om, hvilken framing vi 

anvender i vores formidling, da nogle påvirker 

vores sag på lang sigt bedre end andre.

•  Frames er sammensatte og i dansk 

sammenhæng undersøgt ud fra syv parametre: 

Årsagssammenhænge, aktører og roller, 

grundlæggende moral, grundlæggende 

følelser, mulige løsninger/handlinger, 

metaforer og ordvalg samt visuelle virkemidler.
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Frames består ikke alene af ord. Også visuelle ele-

menter – særligt fotos – medvirker til at skabe og 

konstituere frames. Billeder er med til at definere 

den relation, der skabes mellem modtageren og de 

personer der portrætteres. De kan vække forskellig-

artede følelser i modtageren så som medlidenhed, 

opgivenhed, følelse af retfærdighed eller håb.

Billeder er også afgørende for, hvordan vi opfatter 

de personer der optræder på billederne. Afbildes de 

som handlekraftige individer eller som passive ofre?

Når de to eksempler nedenfor ikke er med til at 

styrke opbakningen til vores kamp for en mere ret-

færdig verden, men derimod forstærker følelsen af, at 

udviklingssamarbejdet er udsigtsløst, hvilke billeder 

kan vi så anvende i vores visuelle udtryk?

Eks 1
Dette billede sender et bestemt sig-

nal om håbløshed. Modtager bliver 

iscenesat som den velgørende giver 

frem for en, der ønsker retfærdighed. 

Retfærdighed er slet ikke en del af den 

visuelle framing vi ser her. Billedet ak-

tiverer udelukkende medlidenhed med 

et passivt offer. 

Eks 2
I eksemplet her er der flere ting på spil. 

Billedet af mor og barn i tårer signa-

lerer håbløshed og katastrofe. Billed-

teksten derimod kan opfattes på flere 

måder. Man kan se det som et budskab 

om lige rettigheder - for alle mødre og 

mennesker - men den kan også under-

strege en passiv fremstilling af mor og 

barn, hvor "vi" (Folkekirkens Nødhjælp) 

er dem, der aktivt arbejder for at ændre 

situationen.
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Eks 3
Her har Oxfam forsøgt at modarbej-

de den formidling, der maler et enty-

digt negativt billede af blandt andet 

Afrika ved at vise eksotiske og frodige 

billeder. Er dette vejen vi skal gå? Man 

kunne spørge – hvor er alle menneske-

ne henne? Er de eneste nævneværdige 

kvaliteter ved Afrika dets natur?

Eks 4+5+6
De tre sidste billeder er eksempler på, 

hvilke billeder man kunne anvende i sin 

formidling. De er alle tre kendetegnet 

ved, at personerne på billederne er ak-

tive. Hvad enten det er i skolen, med 

forretning eller politisk, så handler de 

selv. Alle billederne peger også fremad 

mod løsninger på forskellige niveauer.
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15

Vi kan også reframe ved at give taletid til dem det handler om – vores samar-

bejdspartnere eller målgruppe i Syd. I stedet for, at vi taler på vegne af nogen, 

så vores egen oplevelse af situationen kommer i fokus, kan vi give vores partner 

mulighed for at komme direkte til orde i vores kommunikation. 

Det er med til at understrege, at mennesker i Syd er handlekraftige foran-

dringsagenter i deres eget liv.

Eks 1
Det kan være svært at vide, hvad folk 

tænker, det er ofte din egen opfattelse 

af situationen, du fortæller om.

Eks 2
Giv ordet til dem det handler om – det 

åbner op for en mere nuanceret for-

midling, hvor du måske også selv lærer 

noget nyt.

De lokale landsbybeboere  
har arbejdet meget  

hårdt for at få bygget  
det her afløb.

Det har været en god og sjov  
oplevelse at bygge afløbet her,  

fordi alle i landsbyen  
arbejdede sammen om et  

fælles projekt.

Tip
Brug din smartphone til at tage 

billeder og optage video, når 

du er på farten. Se hvordan på 

www.cisu.dk/smartphone
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Du har nok hørt udtrykket før: De strukturelle årsager til fattigdom og ulighed. Inden for 

Reframing-projektet bliver udtrykket ofte anvendt som noget vi skal have mere af, men 

hvad vil det egentlig sige at fortælle om de strukturelle årsager til fattigdom? Det vil sige 

at fortælle den store historie i den lille. Fortællingen om den enkelte piges liv på landet i 

Liberia kan ikke ses isoleret fra de større sammenhænge om for eksempel lige rettigheder 

på tværs af køn, uddannelsespolitik, retten til at bestemme over egen krop osv.

De strukturelle årsager til fattigdom handler om også at fortælle om de større sammen-

hænge mellem den enkelte piges liv og resten af det land hun bor i, kontinentet og verden. 

Når man kæmper for kystfiskernes rettigheder, så handler det ikke kun om, at den enkelte 

fisker kan brødføde sig selv og sin familie – det handler i lige så høj grad om, hvilke fiskeri-

aftaler EU har indgået med udviklingslandene – altså hvordan den enkelte fiskers situation 

også påvirkes af internationale aftaler.

De strukturelle årsager til fattigdom kan sammenlignes med et større perspektiv på den 

enkelte historie. Du fortæller om al kompleksiteten i udviklingsarbejde. Når vi kommuni-

kerer om de strukturelle årsager til fattigdom og ulighed, er vi med til at give den danske 

befolkning et mere realistisk indblik i, hvad det vil sige at arbejde med udvikling – og på 

den måde også, hvad det faktisk kræver at arbejde for en mere retfærdig verden, og at det 

fx ikke kan løses med enkelte donationer.

Mikro/makro-perspektivet
Når du sidder og skal fortælle en historie, så vær opmærksom på om du befinder dig på 

mikro- eller makroniveau. Mikroniveauet vil typisk være en enkelt personhistorie – altså 

det vi også kalder "den lille historie". Den har den fordel, at det er lettere for modtageren 

at identificere sig med en enkelt person. Til gengæld kan det være svært at fortælle om 

det store billede ud fra personhistorien. Her kan du tænke over, hvordan du vil inddrage 

makroperspektivet i din historie. Hvordan relaterer personhistorien sig til en større 

(politisk) dagsorden eller tendens? Makroperspektivet er nemlig her, hvor du breder din 

historie ud og knytter den personlige fortælling sammen med den store historie, lige 

som den enkelte kystfisker over for EU’s fiskeriaftaler.

De strukturelle  
årsager  
til fattigdom:

Projektet kobles op på en dagsorden, der er 

større end det enkelte projekt. Det inddra-

ger også perspektiver eller fortællinger om 

fortaler virksomhed og det arbejde der ligger 

bag. Det rykker ved forståelse og engagement 

i længden at løfte blikket.

Dette niveau er historiens makroniveau.

Projekt
kommunikation:

Drejer sig om sig selv og fortæller kun om en 

lille del af det projektet går ud på.

Her befinder vi os på mikroniveau.
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På forrige side har du kunnet læse om, hvad det vil sige at fortælle 

om de strukturelle årsager til fattigdom og ulighed. Med 2015 

Målene har du faktisk en mulighed for at beskrive de strukturelle 

årsager inden for en velkendt ramme.

Du kan bruge 2015 Målene til at koble din organisations ar-

bejde til den internationale udvikling. Fortæl hvordan det arbejde 

I laver i samarbejde med jeres partner – beskæftiger sig med et 

eller flere af 2015 Målene.

I har ovenikøbet en oplagt aftager til jeres mange historier om 

2015 Målene, nemlig Verdens Bedste Nyheder – både på deres 

hjemmeside og i deres samarbejde med MetroXpress. Du kan 

hente inspiration til din tekst ved at læse andre gode historier 

på Verdens Bedste Nyheders hjemmeside.

I 2000 gav verdens ledere hinanden hånd på at arbejde sam-

men for en bedre verden. De otte 2015 Mål er den første milepæl 

på vejen mod at udrydde global fattigdom.

Mål 1 handler om at nedbringe antallet af fattige i verden, 

mål 2 om at få alle børn i skole og mål 3 handler om at sikre lige 

rettigheder for piger og drenge, mænd og kvinder og mål 4 og 5 

handler om at reducere mødre- og børnedødelighed. Mål 6 hand-

ler om at bremse og reducere udbredelsen af sygdomme som 

malaria, hiv/aids og tuberkulose, og mål 7 handler om at sikre et 

bæredygtigt miljø samt levevilkår for mennesker. Mål 8 fokuserer 

på at øge samarbejdet om bistand, handel og gældseftergivelse.

Vi er allerede godt på vej til at nå i mål med flere af 2015 Målene, 

men hvis vi skal påvirke verdens politikere, så de holder deres løf-

ter, er det vigtigt, at vi fortsat spreder kendskabet til 2015 Målene 

hos den danske befolkning. Det kan du og din forening hjælpe med 

til ved at fortælle om, hvordan det arbejder I udfører sammen med 

jeres partnere bidrager til at et eller flere af målene bliver opfyldt.

Mål 1: Halver ekstrem fattigdom og sult

Mål 2: Opnå grundskoleuddannelse til alle

Mål 3:  Øge ligestillingen mellem mænd 

og kvinder og styrke kvinders 

rettigheder

Mål 4:   Mindske børnedødeligheden med 

to trediedele

Mål 5:   Mindske mødredødeligheden med 

tre fjerdedele

Mål 6:  Bekæmpe HIV/AIDS, malaria og 

andre sygdomme

Mål 7:   Sikre udviklingen af et 

bæredygtigt miljø

Mål 8:  Øge samarbejdet om bistand, 

handel og gældseftergivlese
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Der er ingen facitliste på, hvad god u-landskommunikation er. Pointen er, at 

vi skal blive bevidste om, hvilke virkemidler vi bruger, når vi kommunikerer, og 

hvilken betydning vinklingen af vores budskaber har i forhold til modtageren. 

Alligevel er der et par ting vi skal være opmærksomme på. På de næste par sider 

finder du forskellige redskaber, der kan hjælpe dig når du sidder foran dit skrive-

bord og skal til at i gang med en historie. Du bliver præsenteret for en metode 

til idéudvikling, til at gennemføre interviews og til, hvordan du kan bygge din 

historie op, så den giver modtageren bedre mulighed for at engagere sig i den.

Mange af værktøjerne er udviklet af journalist Cathrine Gyldensted, der har 

udgivet undervisningsbogen Konstruktiv journalistik. 

Mere fokus på:
•  At lade dem det handler om selv komme til orde – gen-

nem fx interviews, videoklip, direkte citater mm.

•  Nuancerne og kompleksiteten i udviklingssamarbejdet 

– der er ikke kun én grund til at folk er fattige/mangler 

uddannelse etc. – vis respekt for kompleksiteten og ba-

lancér din formidling

•  Respektfuld kommunikation, hvor dem det handler om 

også kan se sig selv i historien

•  At vi, når det er nødvendigt at bruge forsimplede bud-

skaber, giver modtageren tilbud om mere komplekse 

informationer andetsteds.

•  At fotos præsenterer konkrete personer, der optræder 

med både for- og efternavn og tjener til andet formål 

end blot at være illustrationer

•  Den langsigtede effekt af kommunikationen (hvilken 

forståelse ønsker vi at give modtageren af udviklings-

samarbejdet?)

•  Samarbejdet mellem vores forening og partnerne – 

begge parter bidrager med værdifuldt arbejde

•  Tag udfordringen op og fortæl de mere komplicerede hi-

storier – det er dem der for alvor rykker ved forståelsen 

og engagementet i længden

Mindre fokus på:
•  Donationsbudskaber, der kommunikerer at et lands pro-

blemer kan løses ved fem kroner om dagen – vi står fast 

på de større sammenhænge

•  Stereotyper og generaliseringer – det er ofte en forsimp-

ling af virkeligheden

•  Unuanceret nød og elendighed – det er ikke hele historien

•  Passive fremstillinger af personer fra u-lande

•   Enkle (forsimplede) budskaber af årsagssammenhænge

•  Egen oplevelse af forholdene i u-landene – lad de lokale 

beskrive deres egen situation

18
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Allerede inden du ved, hvilken historie du vil fortælle, kan du ar-

bejde på at se tingene fra en anden side end du måske plejer. 

Her kan seks ord, der kan få dig til at tænke på andre måder at 

fortælle en historie på end du plejer. Det er ikke sikkert, at alle 

ord er lige relevante for din historie, men de kan måske få dig til 

at fokusere på løsninger, engagement og hvad der er lykkedes. I 

stedet for udelukkende at pege på problemerne kan de seks ord 

måske få dig til at se muligheder i din historie.

POSITIVE 
FØLELSER

Er der noget i historien, 
der er forbundet med 

positive følelser?

ENGAGEMENT
Hvilke dele af historien  

kunne engagere modtageren? 
Er der noget i din historie,  

der fortæller om  
et særligt engagement  

i en sag eller andet?

MENING
Hvilke dele af historien 

kan tilbyde mening  
for modtageren?

LØSNINGER
Hvad er løsningerne  

på det problem, din historie 
fortæller om?  

Er der andre muligheder 
du ikke har fortalt om?

RELATIONER
Hvilke relationer  

(positive/negative) lægger 
din historie op til?

AT 
LYKKES 

MED NOGET
Er der nogen i din historie, 
der er lykkedes med noget 

– både i det store og i 
det helt små?
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Interviewet er anvendeligt når man ønsker at høre om en persons 

oplevelser, erfaringer eller følelser. Vi kan også bruge det som re-

search og til at blive klogere på et bestemt emne. De to former 

er henholdsvis erfaringsinterviewet og researchinterviewet. Til 

erfaringsinterviewet er det særligt vigtigt, at vi ikke på forhånd 

har stemplet vores interviewperson som et offer, og derfor kun 

stiller spørgsmål, som fokuserer på det der er svært.

Det kan nemlig også være, at din interviewperson har en stærk 

historie om, hvordan vedkommende håndterer situationen. Når 

du interviewer en person til et erfaringsinterview, der har enten 

har oplevet noget tragisk eller hvis livssituation er dybt ulykke-

lig, er der typisk tre tilstande vedkommende kan befinde sig i:

Den opgivende

Der er ikke noget konstruktivt eller opløftende at sige

Den åbne – ubevidst refleksiv

Tiøren falder under interviewet – ”gud, nu du spørger..”

Den reflekterende

Klar til at reflektere over situationen

Hvis du er bevidst om de tre faser inden du starter dit interview, 

har du større chance for at være opmærksom på at få spurgt ind 

til den bestemte tilstand med de rigtige spørgsmål.

Slå dit offer ihjel
 – spørg ind til andre følelser end de svære

Eksempler på 
konstruktive spørgsmål:

•  Hvad skal der til for at løse XX?

•  Vil du gerne selv hjælpe med at løse XX?

•  Hvornår gør du det?

•  Er der noget, som andre skal hjælpe med at gøre?

•  Hvordan kan du/I overkomme eventuelle 

forhindringer?

•  Hvad sker der, hvis du/I løser XX?

•  Hvem har hjulpet/støttet dig?

•   Hvad har du lært, som andre kan lære af?

•  Hvordan har du taget ansvar for at ændre XX?  

– Og hvordan oplevede du det?
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Selv om vi arbejder med konstruktive historier, der formidler løs-

ninger og læring frem for problemer må historierne heller ikke 

blive det vi kunne kalde en form for ”positiv propaganda”. Det er 

lige så utroværdigt som de meget negative historier. Her bliver 

begrebet om en knast væsentligt af to grunde. Det er med til 

at gøre historien mere troværdig og det tilføjer også dynamik, 

så den bliver mere interessant at læse. Tænk bare på eventyret 

om Klods-Hans, hvor kedeligt det ville være, hvis han bare satte 

sig op på geden, red op til slottet og giftede sig med prinsessen. 

Nej, eventyret bliver først rigtig interessant, fordi Klods-Hans skal 

overvinde en række udfordringer undervejs. De udfordringer er 

knasterne i eventyret.

På samme måde skal du huske på knasten, når du fortæller din 

historie. Vær åben og ærlig omkring det, der er svært. Her er et 

par stikord, der kan hjælpe dig til at huske på knasten:

•  Hvad kan have betydning for, at XX ikke lykkes?

•  Hvem har interesse i at modarbejde processen?

•  Hvad er afgørende for, at XX kan realiseres?

•  Har XX konsekvenser for lokalsamfundet? For familien?  

For landet?

Huskeboks
Husk knasten i din historie – verden er ikke 

perfekt, derfor kan din historie heller ikke 

være det
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Endelig kan du også arbejde med, hvordan din historie starter og slutter for at engagere 

modtageren i det du fortæller. Hvordan din historie er sammensat har betydning for den 

stemning du sætter modtageren i. Efterlader du din modtager med en følelse af håb og 

tro på forandring eller sidder modtageren opgivende tilbage med en fornemmelse af mod-

løshed? Det afhænger naturligvis af selve historien – nogle gange er der ting, der er så 

frygtelige, at tragedien er altoverskyggende – men du kan selv gøre noget for at sende din 

modtager bevæget og begejstret videre.

Tænk over hvordan du begynder din historie, fordi starten viser modtageren om det ho-

vedsageligt er en sjov, overraskende, stærk eller trist historie hun skal til at læse. Uddyb 

herefter din historie, så du tillader både nuancer, kompleksitet og udfordringer i fortællin-

gen. På den måde kan du overraske og udfordre din modtager – men lige så vigtigt styrker 

du din egen og historiens troværdighed. Næsten vigtigst skal du huske at slutte din historie 

med en pointe, der gør din modtager klogere og/eller eftertænksom. Så sender du nemlig 

din modtager aktivt videre.

STARTEN:	Starten på din historie er med 

til at sætte stemningen og fortælle mod-

tageren, hvilken type fortælling de skal 

til at læse.

UNDERVEJS:	Udfold din historie – MEN 

husk knasten og fortæl også om det, der 

er svært. 

SLUTNINGEN:	 Send din modtager be-

væget og begejstret videre ved at svirpe 

positivt med halen inden du slutter din 

historie. Fortæl om læring, udvikling eller 

overvundne udfordringer. 
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Du kan opsøge provokationen for at styrke din egen kommu-

nikation. De sociale medier tilbyder en god mulighed for at 

følge med i, hvad der sker rundt om i verden. De er et alter-

nativ til den traditionelle kommunikation, og der er typisk 

kortere afstand mellem mennesker på de sociale medier. 

•  Det	giver	bedre	resultater,	hvis	vi	lytter	til	partnere	og	

generelle	tendenser

•  Vi	kan	lære	noget,	vi	måske	har	glemt

•  Det	giver	nye	ideer

•  Det	kan	styrke	vores	troværdighed

Digital dialog

De sociale medier er et oplagt sted at starte en onlinedia-

log med jeres partner. Se det som en legeplads, hvor I kan:

•  Forsøge	at	bidrage	med	billeder	og	kommentarer	på	

hinandens	Facebooksider

•  Styrke	og	tydeliggøre	relationen	mellem	jer	og	jeres	

partner	–	også	over	for	omverdenen

•  Eksperimentere	med	hvor	meget	kapacitet	jeres	part-

ner	har	til	at	bidrage	til	jeres	kommunikation

Rækken af sociale medier med Facebook, Twitter og diverse 

blogs er uendelig og det er tidskrævende at være aktiv på 

dem alle sammen. Gør derfor op med dig selv, hvor meget 

tid du vil bruge og vælg hvilke medier du vil satse på. Du kan  

altid starte med at lytte. Det kræver ikke helt så mange res-

sourcer. Her får du en kort introduktion til, hvor du kan starte.

Facebook og twitter

Der er lidt forskel på de to medier. Mens Facebook bru-

ges af stort set alle, er Twitter i mange lande endnu et 

nichemedie. Der kan alligevel være mange fordele ved at 

bruge Twitter, fordi du ved hjælp af tegnet # (hashtag) 

kan søge på personer, ord eller begivenheder og se alt 

det, der tweetes om emnet.

For eksempel kan du ved at søge på #tellCNN få et 

indblik i, hvad særligt det østlige Afrika mener om visse 

internationale medier. 

Facebook derimod er god til at fastholde samtalen og 

opbygge relationer på tværs af organisationer.

Blogs

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal lytte efter findes der 

forskellige blogs, der på hver deres måde, arbejder med 

at få de mange historier fra hele verden frem. Her er et 

lille udsnit:

•  Global	Voices er en international blog, hvor alminde-

lige borgere skriver om begivenheder i deres land. Du 

kan komme helt tæt på alverdens lande – og endda 

bidrage med historier selv, hvis du har en lille journa-

list i maven.

•  Africa	Is	a	Country med den ironiske titel er en ame-

rikansk-baseret blog, som skriver om Afrika i bred 

forstand. Du får ofte et smil på læben af den skarpe 

sarkastiske tone over for vestlige medier og menings-

dannere, der spidder stereotyper og vesterlændinge, 

der tror de skal redde verden alene. 

•  Africa	Is	Done	Suffering	er en anden global blog, der 

fokuserer på potentialer og stærke personligheder på 

kontinentet.

“ "The phrase 'Africa is Done Suffering' 

communicates my exact sentiment. I 

recognise that a large percentage of Africa is 

economically disadvantaged but I also think 

that much of the continent has reached a 

psychological point that is past suffering. A 

mindset the acknowledges struggle, but acts 

in spite of it,"

  PAAPA HMENSA,  
Ghanesisk musiker
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Materialet du har læst indtil nu har handlet om budskaber, bil-

leder og kommunikation generelt. Men selvfølgelig er der også 

endnu et vigtigt element i udviklingskommunikationen – nemlig 

den, der handler om fundraising.

 Der er desværre begrænsede erfaringer med værdibaseret 

fundraising, så vi kan ikke fortælle om ’best practices’ endnu. 

Alligevel kan vi, med kendskabet til Reframing i baghovedet, ud-

stikke et par retningslinjer, som man kan arbejde ud fra, når man 

arbejder med fundraising.

6 skarpe om fundraising

•  Værdier: er den bagvedliggende fortælling i teksten og 

billederne i tråd med de værdier din organisation står for?

•  Mål og midler: husk at I arbejder med udvikling. 

Stærke civilsamfund må nødvendigvis være det 

overordnede mål – og altså ikke at få indsamlet så 

mange penge som muligt for enhver pris.

•  Balance i budskabet: efterlader du kun din læser med 

viden om et problem eller fortæller din historie også 

om ny indsigt, håb og læring?

•  Personer: er din person i historien blot en 

taknemmelig modtager eller et aktivt, stærkt og 

handlende individ, der søger indflydelse på eget liv?

•  Partnerorganisation: kan din partner genkende sig 

selv i det du skriver, ville du vise din tekst til dem, 

hvis du kunne – eller kan de endda bidrage aktivt til 

kampagnen/artiklen?

•  Billeder: understøtter dine billeder direkte din tekst, 

viser det håb og handling og har du husket at sætte 

navn på personerne?
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Fortolkningsrammer i dansk udviklingskommunikation, NGO 

Forum, Verdens Bedste Nyheder, 2013

Finding Frames: New ways to engage UK public in global 

poverty, Andrew Darnton & Martin Kirk, 2011

Finding Danish Frames. Communications, Engagement and 

Global Justice, Lisa Ann Richey m.fl., 2013

Chimamanda Ngozi Adichie:  

The Danger of a Single Story: urlen.dk/Web

Binyavanga Wainaina:  

How to write about Africa: urlen.dk/Veb

Global Voices: globalvoicesonline.org

Africa Is a Country: africasacountry.com

Africa Is Done Suffering: africaisdonesuffering.com

CISU: cisu.dk/reframing

Blog om reframing: reframing.cisu.dk

Tema på u-landsnyt.dk om udviklingskommunikation:

u-landsnyt.dk/tema/tema-om-udviklingskommunikation

Regarding Humanity: regardinghumanity.org

Smart CSO’s Lab: smart-csos.org

Common Cause: valuesandframes.org

DEEEP4: deeep.org

Verdens Bedste Nyheder: verdensbedstenyheder.dk
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efterårets aktiviteter
Efteråret 2014 er det sidste semester i Reframing the Message. Herefter slutter den to-

årige projektperiode og dermed også alle aktiviteterne inden for Reframing. Skal du nå 

at have det sidste med, kan du her danne dig et overblik over alle efterårets aktiviteter 

– fra kurser og workshops til puljeansøgninger og konkurrencer.

Kalender

Kurser og workshops

Bliv hørt! Også i medierne

Fængende foredragsformidling, del 1

Fortæl historien med smartphone

Fængende foredrag, del 2

Konstruktiv kommunikation

Effektfuld hjemmesideformidling

Konstruktiv kommunikation, del 2

Reframing – og hva’ så?
 

Øvrige aktiviteter

Kommunikations boot camp
-  En weekend med servicetjek til din 

kommunikation. OBS! Kun for vindere af 
konkurrencen.

CISUs Oplysningspulje
- Prøv at arbejde med reframing i praksis

Verdens Bedste Nyheder
- Kampagnedag

20. august, Aarhus | 16:30-19:30
21. august, København | 16:30-19:30 

2. september, Aarhus | 16:30-19:30
4. september, København | 16:30-19:30

15. september, København | 14:00-19:30

30. september, Aarhus | 16:30-19:30
2. oktober, København | 16:30-19:30

8. oktober, København | 14:00-19:30

20. oktober, København | 16:30-19:30
22. oktober, Aarhus | 16:30-19:30

27. oktober, København | 16:30-19:30

2. december, Aarhus | 16:30-19:30
4. december, København | 16:30-19:30

27./28. september, København | 10:00-16:00
15./16. november, Aarhus | 10:00-16:00

Ansøgningsfrist 3. november 2014 kl. 12:00

12. september kl. 7:00-9:00


