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STORYTELLING HAR 
MENNESKER I FOKUS

PRESSEHÅNDTERING 
Mød vores kunde LÆGER UDEN GRÆNSER,  
der forud for deres første Landsindsamling  
nogensinde havde brug for en pressestrategi  
og et målrettet fokus på 'de gode historier'
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Da Læger uden 

Grænser stod over 

for sin første Lands-

indsamling nogen-

sinde var det helt 

naturligt at tænke 

i storytelling og 

presse håndtering.  

Derfor hyrede de  

Get Ajour til at lægge 

en strategi, der ville 

komme bredt ud i 

landets medier. 

Det var en ændring af indsamlingsloven, der 
pludselig gav Læger uden Grænser lov til 
at samle ind til de mange mennesker i ver-
dens brændpunkter. Fædre, mødre og 
børn på flugt, i livstruende situationer og i 

stærkt behov for medicin og lægehjælp. Muligheden var 
fantastisk, men opgaven enorm.

"I løbet af ganske kort tid, skulle vi aktivere danskerne i 
alle afkroge af landet. Vi havde derfor brug for at komme 
ud i både lokale og nationale medier med et godt tryk og i 
en afgrænset periode. Effektivt og skarpt," siger  
Door-to-door manager Kristina Boldt, der husker tilbage 
på perioden med et smil og en ny viden om, hvor  
omfattende og tidskrævende en sådan indsamling er. 

"Vi gik til Get Ajour, fordi vi havde brug for ekstern 
hjælp til opgaven. Det ville have været for ressource- 
krævende for os at løfte den selv. Vi havde brug for hjælp 
fra en virksomhed, der havde det som sin spidstkompe-
tence og som kunne hjælpe os med at komme bredt og 
effektivt ud," siger hun. 

Storytelling gør indholdet nært og personligt
Læger uden Grænsers landsindsamling var sat op i flere 
forskellige områder landet over, og det var nødvendigt at få 
aktiveret tusindvis af danskere på dagen. 
   Derfor blev lokalpressen ekstra vigtig. Det var nemlig via 
gode, engagerende og motiverende historier i denne del af 
medierne, at organisationen kunne håbe på den nødvendi-
ge brede og lokale opbakning. 

”Af samme årsag var selve storytelling'en også vigtig. 
Den er altid vigtig for os, men lige præcis hér viste det sig 
at den spillede en særlig rolle. Den skabte ikke alene en 
følelse for det, vi laver – den skabte også en personlig  
reference til landsindsamlingen," siger Kristian Boldt og 
tilføjer, at det især var storytellingens menneskefokus der 
kom til at spille en afgørende rolle for de frivillige indsam-
lingsledere, der meldte sig til at hjælpe: 

"Det viste sig efterfølgende, at vores frivillige følte sig 
stolte af at have været nævnt i pressen, og vi oplevede, at 
de stærkeste og bedste af de artikler, der kom i aviserne, 
helt klart dem, der havde menneskelige fortællinger i cen- 
trum. Disse fortællinger var med til at gøre det mere nært 
og personligt. Det var dem, der fik folk til at melde sig til," 
siger hun og forklarer, at storytelling på den måde kan  
noget helt andet end en købt reklameplads.

"Med storytellingen kom vi tættere på, vi fik skabt os et 
helt kartotek af gode cases på indsamlere og fik personifi- 

 
 
 

ceret indsamlingen. Det var virkelig et godt stykke arbej-
de, Get Ajour gjorde for os," siger hun. 

Øget kendskab til Læger uden Grænser 
"Historierne i lokalpressen var en vigtig brik i vores sam- 
lede kampagne og tallene fra de kendskabsmålinger, vi 
udførte i kølvandet på indsamlingen – og som vi udfører 
månedligt – viste da også, at det virkede. Faktisk gjorde 
kendskabskurven et gevaldigt spring, og jeg er overbevist 
om, at pressearbejdet er en af årsagerne til det.

Get Ajours bidrag til processen løb over de sidste 6 uger 
før indsamlingen og bestod i at formulere en nem og  
eksekvérbar strategi, aktivere og klæde de frivillige  
på til interview og  pressearbejde – og i øvrigt identificere 
og forfatte et antal velegnede historier til medierne i de 
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STORYTELLING ER  
ALTID VIGTIG FOR OS 
 
"Storytelling er vigtigt for os.  
Jeg sidder i vores Fundraising 
Afdeling, og hér er storytelling 
altid vigtigt, fordi det er med til at 
skabe en følelse for det, vi laver. 
Man kan nå langt med gode, 
engagerende fo r  tæl linger kombi- 
neret med fakta. Storytelling får 
vores indsats til at træde stærk- 
ere frem og skaber en personlig 
reference til det arbejde, vi laver." 
 
– Kristina Boldt,  
Door-to-door manager   

“Vi har været sindssygt 
godt tilfredse med Get 
Ajour – og jeg tror, at 
den gode pressehånd- 
tering har haft stor be-
tydning for resultatet.” 
KRISTINA BOLDT
DOOR-TO-DOOR MANAGER

Kristina Boldt, 
Door-to-door manager
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Fakta 

n NAVN: Læger uden Grænser

n STIFTELSESÅR: 1971

n ANTAL ANSATTE: 34 (i Danmark)  

n OMSÆTNING: 162,3 mio. kroner.   

n WEBSITE: www.msf.dk  

større byer. Arbejdet lykkedes over al forventning 
og budskabet om landsindsamlingen og organisati-
onens vigtige arbejde kom bredt ud. Da tallene blev 
gjort op, viste det sig, at hele 43 forskellige medier 
havde bragt i alt 120 artikler om landsindsamlingen 
i de 3 uger op til dens eksekvering. 

"Bredden i udgivelsesområderne og det høje antal 
af fine, store artikler har helt klart oversteget  
vores forventninger og har haft en stor betydning 
for resultatet. Vi er meget tilfredse," siger Kristina 
Boldt.Ø

120 artliker i 43 forskellige medier spredt ud  
over hele landet på 3 uger. Det var resultatet af  
de fælles anstrengelser, da Get Ajour sagde  
farvel og på gensyn efter endt pressearbejde. 

Læger uden Grænser endte med at få knap 5.000 indsamlere til at gå på gaden og bede om bidrag til  
organisationens arbejde i kriseramte områder verden over. Der blev samlet næsten 6 millioner kroner ind  
– et beløb, der overgik forventningerne.



GET AJOUR: VIRKSOMHEDENS VEJ TIL GENKENDELSE
Dette tillæg er planlagt, skrevet og redigeret af Get Ajour, et kommunikationsbureau med fokus 
på storytelling. Vi fortæller om din virksomhed med alle de elementer og virkemidler, som en 
god historie har – og stiller skarpt på de værdier, der gør jer unikke og nemme at huske.

www.værdifortællinger.dk

BANKNORDIK: AMBITIONER TRIVES I FÆLLESSKAB

Det er lyst, ambition og evnen til ikke 
at lade sig begrænse af en beskeden 
størrelse, der er med til at drive  
erhvervslivet frem her i Norden.  
Der ligger en styrke i at være lille,  
innovativ og ambitiøs.

STORYTELLING
Journalistik

Strategi
Rådgivning

STORYTELLING  
VIRKSOMHEDENS VEJ TIL GENKENDELSE
Get Ajour er et kommunikationsbureau med fokus på storytelling. Vi fortæller om 
din virksomhed med alle de elementer og virkemidler, som en god historie har,  
og stiller skarpt på de værdier, der gør jer unikke og nemme at huske.

Historier bliver fortalt, genfortalt, oplevet og  

udlevet længe efter, vi ikke er her længere.  

Husk at sætte dit aftryk. Giv verden din fortælling.   

GET AJOUR VÆRDIFULDE FORTÆLLINGER – LAD OS SIKRE DIT AFTRYK
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GET AJOUR
Kronborg Slot, bygning 17A, 1. 
3000 Helsingør 
Danmark 

Mail:   info@getajour.dk
Web:  www.værdifortællinger.dk
Telefon:   +45 20 68 69 34
facebook/twitter: Get Ajour/@avilgaard


