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SUMMARY 

This thesis addresses the topic of civil society engaging in volunteer work in 

cooperation with the Danish municipalities. The epistemology is an overall interest in 

the construction of this cooperation. Specifically, I intend to look into the cognate 

between the concepts of civil society and volunteers that is articulated today. Therefore, 

the thesis set out to investigate how volunteers are constructed as objects of power and 

what constitutive impact this may have on the governing of volunteers’ role as provider 

of welfare services. Drawing on Michel Foucault’s conceptual framework of discourse 

and governmentality, the power relations and the creation of subjects are therefore 

observed.  

By looking at different conceptions of civil society, it is observed how the volunteers 

are discursively constructed through statements articulated by the former Danish 

government, The Danish Ministry of Social Affairs, Lejre municipality and other 

relevant players. As a result, certain subject positions are expressed.  

Secondly, the rationalities of government are studied by analysing how the Danish 

municipalities create a responsible civil society trough volunteer work. Based on 

Foucault’s model of power, the intention is to discuss how different technologies subject the 

volunteers as democratic citizens and how they are responsible of cooperating with the 

municipalities on welfare services. Technologies such as dialogue is then used to exercise 

disciplinary and pastoral power, which is observed as a form of governing that links the 

individual to the state through an obligation to preserve the well-being of the citizens. 

I conclude that volunteers to a great extent use the technologies of empowerment and 

dialogued as tools of self governing in their cooperation with Lejre municipality. In 

other words, Lejre municipality installs a form of governing that has an impact on how 

the volunteers are directed towards filling a role as caretaker of social services.  
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1 INDLEDNING 

”Kan nye måder at dele ansvar på mellem medborgere og 

kommunale institutioner helt inde på matriklen øge kvaliteten i den 

kommunale opgaveløsning OG udvikle det frivillige 

medborgerskab? Er det en god og sund måde at udvikle det lokale 

velfærdssamfund på? Svaret er JA” (Lundgaard Konsulenterne, 

2011;6). 

Fra politisk side er der gennem de sidste 20 år sat fokus på de frivillige organisationer i 

velfærdssamfundet Danmark. Dette har ledt til, at en række konkrete projekter og 

overordnede tematiseringer af inddragelse af civilsamfundet i frivilligt arbejde og 

civilsamfundets rolle som aktive medborgerskab i dag er sat højt på den politiske 

dagsorden.  

EU har udnævnt 2011 til Europæisk Frivillighedsår. Det betyder, at der i løbet af året 

sættes fokus på medborgerdeltagelse og udveksling af erfaringer ved samarbejdet 

mellem den offentlige sektors institutioner, eksempelvis kommunerne, og frivillige. 

Formålet er at skabe bedre betingelser for inddragelse af civilsamfundet og for at øge 

synligheden af frivilligt arbejde i EU (Socialministeriet, 2011a). I den forbindelse 

offentliggjorde den daværende danske VK-regering tidligere på året udspillet National 

civilsamfundsstrategi - En styrket inddragelse af civilsamfundet og frivillige 

organisationer i den sociale indsats. Dette er et udspil om, hvordan civilsamfundet 

udgør en værdi og ressource for det danske samfund, som regeringen gerne vil værne 

om (Regeringen, 2010a; 4). Det var derfor den daværende Socialminister Benedikte 

Kiærs målsætning, at hver anden dansker ved udgangen af år 2020 skal være frivilligt 

engageret. Dette skal ske ved at afprøve grænser for civilsamfundets involvering i 

frivilligt arbejde og sætte fokus på aktivt medborgerskab (Regeringen, 2010a). 

Et af de projekter, der har været igangsat for at afprøve disse grænser og nye 

samarbejder mellem kommunerne og frivillige organisationer, er projekt Kommunen og 

Civilsamfundet. Projektet er et samarbejde mellem Socialministeriet, Lundgaard 

Konsulenterne og fire danske kommuner, heriblandt Lejre Kommune. En af 

grundidéerne med projektet er at afprøve samarbejdet mellem ansatte, professionelle og 
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frivillige, og gennem afprøvning af nye måder at dele ansvar på "inde på matriklen" i de 

offentlige institutioner undersøge muligheder for at tilføre den kommunale 

opgaveløsning noget ekstra, som kommunerne ikke alene kan tilbyde (Lundgaard 

Konsulenterne, 2008).  

”Det er denne mellemmenneskelige ansvarlighed i civilsamfundet, 

som prøves af i dette projekt. Vi vil se, hvad der sker, når rummet 

mellem frivillige medborgere og de kommunale institutioner 

udfordres ”inde på matriklen”. Målet er at styrke både den borger, 

der er afhængig af institutionen, de fagprofessionelle medarbejdere 

og ”almindelige mennesker ude i civilsamfundet” (Lundgaard 

Konsulenterne, 2011; 7). 

Netop civilsamfundets rolle i frivilligt arbejde i kommunerne er hovedfokus for 

Lundgaard Konsulenternes projekt. Projektet er startet i 2008 og er tidligere på året 

afviklet med en afslutningsrapport om civilsamfundets involvering i opgaveløsning i 

samarbejde med kommunerne.  

Dette speciales fokusområde er afgrænset til iagttagelser af civilsamfundet og dennes 

relation til frivilligt arbejde. Yderligere iagttages det hvordan de frivillige er italesat i 

løbet af de sidste cirka tyve år, hvor meget af det samarbejde mellem kommuner og 

frivillige organisationer, som vi kender det i dag, er etableret. Denne periode er præget 

af et ønske om at finde alternative løsninger på samfundets sociale problemer, og dette 

afspejler sig ifølge Socialministeriet og Center for frivilligt socialt arbejde i, at mange 

frivillige organisationer og foreninger er opstået i denne periode. Det hævdes, at hver 

fjerde danske frivillige forening er dannet siden 1990, og at 35 procent af danskerne i 

dag arbejder frivilligt (Frivilligrådet, 2010a). 

Frivillige spiller ifølge det daværende Socialministeriet og Center for frivilligt socialt 

arbejde en vigtig rolle i løsningen af velfærdsopgaver (Socialministeriet og Center for 

frivilligt socialt arbejde, 2001; 5). Derfor blev det landsdækkende Center for Frivilligt 

Socialt Arbejde oprettet som en institution under Socialministeriet i 1992 med det 

formål at fremme og understøtte frivilligt arbejde i Danmark (Socialministeriet og 

Center for frivilligt socialt arbejde, 2001; 15).  
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Yderligere italesættes der i en socialreform i 1998 en forpligtelse fra kommunerne til at 

støtte og samarbejde med den frivillige sektor (ibid.). Dette samarbejde er senere 

forsøgt konstrueret gennem udarbejdelse af kommunale frivilligpolitikker (Lundgaard 

Konsulenterne, 2011), (Socialministeriet, 2010a), (Frivilligrådet, 2009). Frivilligrådet 

konstruerer eksempelvis det lokale samarbejde gennem en frivilligpolitik som 

indeholder politiske prioriteringer, roller, pligter og rettigheder for såvel kommune som 

for frivillige (Frivilligrådet, 2009). 

Den daværende VK-regering, Socialministeriet, Frivilligrådet og Lundgaard 

Konsulenternes konstruktion af væksten i den frivillige sektor kan iagttages som et øget 

samarbejde mellem de frivillige og kommunerne. Jeg tager ikke stilling til 

konstruktionen, men iagttager blot, at disse aktører italesætter en udvikling i den 

frivillige sektor. Ligeledes iagttager jeg, hvordan der italesættes en form for lighed 

mellem begrebet civilsamfund og frivillige i de senere år. Eksempelvis er titlen for 

Lundgaard Konsulenternes projekt om samarbejdet mellem Lejre Kommune og 

frivillige ”Kommunen og Civilsamfundet”. ligeså er overskriften på VK-regeringens 

strategi for inddragelse af frivillige organisationer i den sociale indsats ”National 

civilsamfundsstrategi”. Derfor iagttager jeg ikke kun frivillige eller frivillige 

organisationer som begreb, men i tilknytning hertil og begrebet civilsamfund. I det hele 

taget er tilgangen til sprogbruget ofte yderst pragmatisk i forhold til italesættelsen af 

civilsamfundet og dets rolle i løsningen af kommunale velfærdsopgaver gennem 

frivilligt arbejde, hvilket denne opgave også vil bære præg af.   

Civilsamfundet   

Flere elementer iagttages som havende haft indflydelse på civilsamfundet, som det kan 

iagttages i dag. Dette er påvirket af en udvikling, der kan opdeles i en række 

anordninger, der virker bestemmende for civilsamfundet, som det fremtræder i dag. 

Civilsamfund som begreb er ikke entydigt, men afhænger af kontekst og hvem der 

iagttager. Fra et traditionelt perspektiv er civilsamfundet beskrevet som ”den 

almindelige befolkning betragtet som aktiv deltager i det politiske liv, til forskel fra 

staten og fra markedet” (Den danske ordbog, 2011). Denne iagttagelse anvendes stadig 

i dag og kommer til udtryk gennem følgende model: 
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Henriksens sektormodel viser, hvordan frivillige organisationer eksisterer mellem stat, 

marked og civilsamfund, som udgør de idealtypiske principper for samfundets 

konstruktion (Henriksen, 1995, 97). Gennem sektormodellen iagttager Skov Henriksen 

forholdet mellem de forskellige sektorer i relation til frivilligt arbejde og 

problematiserer, hvordan modellen ofte anvendes til at analysere frivillige 

organisationers relation til omverdenen (Villadsen m.fl., 1998; 31). Henriksens pointe 

iagttages som en italesættelse af, at frivillige organisationer ikke kan defineres 

uafhængigt af kontekst, men i stedet er et kontingent begreb. Eksempelvis skriver 

Henriksen, at man ikke kan ikke iagttage samarbejdet mellem organisationer og 

kommunen uden at se på de overordnede samfundsmæssige forhold (Henriksen, 1995; 

26). Henriksen påpeger, at sektoropdelingen lukker for en nuanceret forståelse af 

samspillet mellem det offentlige og frivillige, men påpeger samtidig at en frivillig sektor 

alligevel kan være nyttig som en empirisk kategori (Henriksen, 1995; 39).  

En lang række af andre forskere og filosoffer har gennem tiderne forsøgt at afgrænse 

begrebet civilsamfund. Udsagn om civilsamfundet i Michel Foucaults optik berøres i 

1979 i forelæsningsrækken ”Biopolitikkens fødsel” som fremkomsten af et nyt felt 

(Foucault, 2009;333). Efterkommere af Foucault, så som Nikolas Rose, italesætter 

senere civilsamfundet som en styringskategori (Villadsen, 2010; 1) og efterfølges i 

nyere tid af Mitchell Dean, der ikke iagttager en modstilling mellem stat og 

civilsamfund, men beskæftiger sig med en styringsrationalitet hvor de overlappende 

Figur 1: Sektormodellen. (Henriksen, 1995). 
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magtformer mellem samfundsområderne er en produktiv faktor (Mik-Meyer og 

Villadsen, 2009; 17)  

Disse ovenfornævnte udsagn er blot et lille udpluk af, hvorledes civilsamfund 

italesættes i det moderne samfund. Udsagnene vil blive uddybet nærmere i næste 

kapitel. Som det vil kunne observeres i specialet, er det dog muligt at iagttage, 

hvorledes den både den daværende regering, Socialministeriet, Frivilligrådet og Lejre 

Kommune iagttager civilsamfundet som en del af en frivillig sektor. Civilsamfundet 

som begreb sættes således i relation til begrebet frivillig.  

Samarbejde mellem kommuner og frivillige   

Det fremgår af VK-regeringens civilsamfundsstrategi, at civilsamfundet som begreb er 

svært at afgrænse (Regeringen, 2010a; 4). Det daværende Socialministeriet relaterer dog 

civilsamfundet og frivilligt arbejde med hinanden. Civilsamfundsstrategien påpeger, at  

”Civilsamfundet er f.eks. også friskoler, fodboldklubber og ikke 

mindst de mange aktive medborgere i boligområder og frivillige i 

organisationer (…) Civilsamfundet er med andre ord grundlaget for 

aktivt medborgerskab og sammenhængskraft i samfundet” (ibid). 

VK-regeringen har i sin 2020-plan fremsat ønske om en styrket inddragelse af 

civilsamfundet og frivillige organisationer i det sociale arbejde og vil derfor udarbejde 

en strategi for systematisk inddragelse af civilsamfundet og kvalificerede frivillige 

organisationer (Regeringen, 2010b; 30). I dag er flere initiativer allerede igangsat. Disse 

omfatter tilbud om frivilligt forløb på ungdomsuddannelser gennem Projekt Frivillig, 

nedsættelse af Frivilligrådet, permanent støtte til frivilligcentre, samt anbefalinger til at 

styrke det lokale samarbejde mellem kommune, frivillige foreninger og erhvervsliv 

(Regeringen 2010a; 7). Således kan VK-regeringens fokus på civilsamfundet og 

frivilligt arbejde inden for de sidste år iagttages. 

Samarbejdet mellem kommunerne og frivillige er i dag defineret af en række 

rammebetingelser i forhold til eksempelvis økonomisk støtte. Blandt andet er 

kommunernes samspil med frivillige sociale organisationer og foreninger lovfæstet i 

Lov om social service (Serviceloven), i form af det såkaldte § 18-samarbejde. Inden for 

rammerne af § 18-samarbejdet kan kommunerne støtte de frivillige organisationer i 

form af tilskud til lokaler, lige som kommunerne har pligt til at støtte op omkring det 
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frivillige folkeoplysende arbejde gennem Folkeoplysningsloven (Socialministeriet, 

2010a; 21). 

Folkeoplysningsloven foreskriver, at der skal gives støtte til voksenundervisning og 

frivilligt foreningsarbejde i form af økonomisk støtte til aktiviteter og lokaler 

(Retsinformation, 2011). Folkeoplysningsloven blev ændret i juni 2011 til også at 

indeholde krav om indførelse af en obligatorisk folkeoplysningspolitik i alle kommuner, 

ligesom kommunerne får pligt til at afsætte et puljebeløb til udviklingsarbejde med et 

folkeoplysende sigte, som kan fordeles både til foreninger og til ikke-organiserede 

grupper (Kommunernes Landsforening, 2011). 

I forbindelse med FN's frivillighedsår i 2001 udviklede en række danske organisationer 

og ministerier et charter for samspillet mellem frivillige organisationer og den offentlige 

sektor, der påpeger en række principper for samarbejdet (Socialministeriet, 2001). 

Samarbejdet mellem de danske kommuner og frivilligt organisationer er derfor også 

bygget op omkring Socialministeriets charter for frivilligt arbejde. Charteret indeholder 

en række anbefalinger til at styrke og udvikle samspillet mellem det frivillige 

Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige gennem et charter med grundlæggende 

værdier og rammer for samspillet (Socialministeriet, 2001; 2). Charterets principper er 

efterfølgende implementeret i flere kommuners frivilligpolitikker, og danner derfor 

rammen for lokale samarbejder mellem kommuner og frivillige (Socialministeriet, 

2010a).  

Fremadrettet var det den daværende VK-regering og Socialministeriets intention at 

afsætte 100 mio. kr. i 2011 fra den såkaldte Satspuljen til en styrket inddragelse af 

frivillige organisationer (Regeringen, 2010b; 30). Som et led i dette iagttages også 

ønsket om at investere i forskning, hvilket blev italesat af Socialministeriet på 

Vidensklub for Frivillige Sociale Organisationers årlige konference i maj 2011 (Bilag 

1). 

I de enkelte kommuner er samarbejdet med civilsamfundet eller frivillige organisationer 

bygget op omkring de ovenfornævnte rammer og retningslinjer. En del kommuner har 

yderligere udarbejdet egne kommunale frivilligpolitikker, der fungerer som ramme for 

samarbejde og er med til at sikre håndteringen af eventuelle vanskeligheder (Center for 

frivilligt socialt arbejde, 2007; 4). Dette er dog ikke tilfældet i Lejre Kommune, som 

indgår i Lundgaard Konsulenternes projekt Kommunen og Civilsamfundet. Formålet 
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med projektet har derfor ikke kun været at afprøve samarbejdsformer, men har også 

vedrørt etablering af rammerne for samarbejdet i en kommunalpolitisk forankring.  

Mere præcist fremgår det af afslutningsrapporten for projektet, at alle fire involverede 

kommuner planlægger en implementeringsproces i starten af 2011, hvor det politiske 

ejerskab skal indhentes, og hvor projekterne skal implementeres i den kommunale 

frivilligpolitik eller strategi (Lundgaard Konsulenterne, 2011;34). Dette er dog heller 

ikke tilfældet i Lejre Kommune, der siden projektets afslutning ikke har haft 

samarbejdet mellem Lejre Kommune og frivillige til politisk behandling. Her er det 

relevant at pointere, at projekt involveringen i Kommunen og Civilsamfundet samt 

ønsket om at afprøve samarbejdsformer mellem kommunen og civilsamfundet er 

initieret under ledelse af den tidligere borgmester fra partiet Venstre. I dag er Lejre 

Kommune en SF-kommune, og det er uvist om ønsket om inddragelse af frivillige i 

løsningen af velfærdsopgaver i dag er identisk med den tidligere Venstre-borgmesters 

ambition.  

1.1 Problemfelt 

Specialets erkendelsesinteresse udspringer af en overordnet interesse for konstruktionen 

af samarbejdet mellem frivillige og de danske kommuner. Netop fordi 2011 er EU’s 

frivillighedsår, og fordi den daværende VK-regering i 2010 igangsatte en række tiltag, 

der skal sætte fokus på potentialet i frivilligt arbejde og fremme kommunernes alliancer 

med civilsamfundet, er det relevant at iagttage konstruktionen af samarbejdet mellem 

kommunerne og de frivillige i dette speciale. 

Specialet tager udgangspunkt i en undren over, hvordan der kan iagttages en 

sammenhæng mellem kategorierne civilsamfundet, medborgerskab og frivillige.  

Spørgsmålet er, hvordan den frivillige konstrueres, og hvad der er på spil, når den 

offentlige sektors institutioner, så som regeringen, ministerier og kommuner italesætter 

civilsamfundet i relation til frivilligt arbejde. I en styringsoptik opstår således 

spørgsmålet, hvordan de frivillige konstrueres og styres i deres samarbejde med 

kommunerne. Der er med andre ord tale om, hvordan civilsamfundet kommer til syne i 

det samarbejde og den praksis, der tilbydes af den samlede offentlige sektor, som blandt 

andet ses i Lejre Kommunes involvering i projekt Kommunen og Civilsamfundet. 
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Formålet er med andre ord at iagttage, hvordan der konstrueres en orden af roller i 

forhold til de frivilliges involvering i løsning af velfærdsopgaver samt hvilke 

styringsrationaler, der er på spil i samarbejdet mellem frivillige og kommunerne. 

Gennem disse iagttagelser, forventer jeg at kunne iagttage forskellige 

civilsamfundsforestillinger. Med fokus på involvering af den frivillige sektor i 

kommunal opgaveløsning er dette projekts genstandsfelt afgrænset til Lejre Kommunes 

involvering i projektet Kommunen og Civilsamfundet. Den overordnede problematik er, 

hvordan frivillige skabes som objekt for styring i Lejre Kommune samt de frivillige 

organisationers selvledelse i samspillet med kommunerne. 

Disse overvejelser har ført til følgende problemformulering:  

1.2 Problemformulering 

x 

 

1.3 Uddybning af problemformulering  

For at kunne besvare problemformuleringen, må jeg stille mig selv følgende 

underspørgsmål: Hvordan konstrueres den frivillige, og hvordan ansvarliggør 

kommunerne civilsamfundet gennem frivilligt arbejde? 

Underspørgsmålet deles op i to dele, hvor første del: Hvordan konstrueres den 

frivillige? vil blive besvaret ud fra en diskursanalyse over, hvordan udsagn om den 

frivillige dukker op, og hvordan frivillige individer og organisationer konstrueres. 

Formålet er her at iagttage, hvordan den frivillige skabes og omtvistes i forskellige 

diskurser og dermed skaber et mulighedsfelt for, hvordan frivillige emergerer. 

Spørgsmålet er, om den samme forestilling dukker op, eller om der mellem VK-

regeringen, Socialministeriet og Lejre Kommune er forskellige konstruktioner af den 

frivillige og dennes rolle. Mere præcist iagttages det, hvordan der konstrueres en orden 

af roller i samarbejdet, og hvordan en række civilsamfundsforestillinger italesættes. 

Disse iagttagelser kalibreres over ved iagttagelse af styringsrationer i samarbejdet 

mellem frivillige og Lejre Kommune. 

Hvordan skabes og omtvistes frivillige i dag som objekt for styring, og 

hvilke konstitutive konsekvenser har styringen for den frivilliges rolle i 

løsningen af velfærdsopgaver? 
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Dette leder til besvarelsen af det andet underspørgsmål: Hvordan ansvarliggør 

kommunerne civilsamfundet gennem frivilligt arbejde? Her vil jeg gennem Lejre 

Kommunes italesættelse af civilsamfundet iagttage, hvorledes Lejre Kommune 

konstruerer frivillige gennem en række styringslogikker, når civilsamfundet inddrages i 

løsningen af velfærdsopgaver i kommunen. Herigennem bliver det muligt at iagttage, 

hvilke konstitutive betydninger styringen har for den frivillige sektors rolle i løsningen 

af velfærdsopgaver.  

Ved at besvare de to spørgsmål vil Lejre Kommunes styringsrationale i forhold til 

involveringen af frivillige kunne iagttages. På baggrund af dette bliver det muligt at 

diskutere og reflektere over, hvordan de frivillige reagerer på denne konstruktion, der er 

skabt af blandt andet Lejre Kommune.  

Da formålet med specialet er at iagttage, hvordan der konstrueres en orden af roller i 

forhold til de frivilliges sektors i løsning af velfærdsopgaver og styringsrationalerne i 

samarbejdet, er det således relevant at reflektere over de frivilliges selvledelse. Er de 

frivillige er et passivt objekt for styring eller kan der iagttages en række selvledelses - 

eller modmagtstrategier hos de frivillige? Dette vil ske med udgangspunkt i 

observationer af de frivilliges egen italesættelse af samarbejdet med Lejre Kommune. 

Italesættelserne vil kunne iagttages gennem evalueringer, dialogmøder og 

fokusgruppeinterviews. Jeg vil således iagttage selvledelsen ved at iagttage, hvordan de 

frivillige engagerer sig i samarbejdet med Lejre Kommune ved at knytte sig til 

styringens egne begreber og mekanismer.  
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2 ANALYSESTRATEGI 

I besvarelsen af problemformuleringen tages der udgangspunkt i Michel Foucaults 

begrebsapparater diskurs og governmentality. På baggrund af diskursanalysen bliver det 

muligt at iagttage, hvorledes den offentlige sektor, eller mere specifikt VK-regeringen, 

Socialministeriet og Lejre Kommune konstruerer den frivillige. Dette åbner op for 

iagttagelse af den styring, der kan observeres ved Lejre Kommunes samarbejde med 

frivillige. Derigennem bliver det muligt at iagttage, hvilke styringslogikker og 

magtrelationer, der er på spil i den styring, som Lejre Kommune praktiserer. Her tager 

jeg udgangspunkt i en governmentalityanalyse. Opbygningen af dette speciale er således 

struktureret med udgangspunkt i problemformuleringen og underspørgsmålene, som 

fremgår af nedenstående. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dette kapitel 2 konkretiseres hvordan den opstillede problemformulering besvares.  

Efterfølgende vil jeg i kapitel 3 udfolde første del af analysen, hvor det iagttages, 

hvordan civilsamfundet og frivillige skabes i forskellige diskurser og opstår på en 

bestemt måde som objekt for styring. Her afgrænses den frivillige således, at det bliver 

muligt at iagttage hvordan den frivillige konstrueres, og hvordan der iagttages 

forskellige civilsamfundsforestillinger. Kapitel 4 omfatter anden del af analysen, hvor 

det iagttages, hvorledes Lejre Kommune konstruerer frivillige gennem en række 

styringslogikker. I forlængelse heraf iagttages det, hvilke konstitutive betydninger 

Hvordan skabes og omtvistes frivillige i dag som objekt for styring, og 

hvilke konstitutive konsekvenser har styringen for den frivilliges rolle i 

løsningen af velfærdsopgaver? 

 

Hvordan konstrueres den frivillige?  

Hvordan ansvarliggør kommunerne 

civilsamfundet gennem frivilligt arbejde? 
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styringen har for civilsamfundets rolle i løsningen af velfærdsopgaver. Efterfølgende 

iagttager jeg, hvordan de frivillige selv italesætter deres rolle, og dermed hvordan de 

frivilliges selvledelse gør sig gældende i samarbejdet med Lejre Kommune. Formålet er 

her at reflektere over, hvordan de frivillige knytter an til Lejre Kommunes konstruktion, 

og hvordan de kommunale krav og indsigelser gør sig gældende i denne beskrivelse. 

Kapitel 5 er en konklusion på de iagttagelser, der er foretaget i analysen, mens kapitel 6 

vil indeholde en perspektivering til de fremadrettede tendenser for inddragelse af 

frivillige i løsningen af velfærdsopgaver ved en ny S-R-SF-regering. 

Indledningsvist begrundes valget af analysestrategisk blik, og det uddybes, hvorfra jeg 

iagttager mit problemfelt. Bagefter vil jeg præsentere min specifikke analysestrategi, 

der tager udgangspunkt i analysestrategiske begreber fra Michel Foucaults 

diskursbegreb og governmentalityanalyse. I analysestrategiafsnittet præsenteres 

relevante begreber, samt hvordan jeg forventer at anvende begreberne i analysen. Først 

specificeres dog hvad iagttagelsespunktet for projektet er, det vil sige den empiriske 

case, hvorfra problemet behandles. Dernæst præsenteres projektets teoretiske begreber. 

Alt dette munder ud i en opsamling af, hvad projektets ambition er og dermed en 

præcisering af projektets erkendelsesinteresse.  

2.1 Iagttagelsespunkt 

Det empiriske iagttagelsespunkt er afgrænset til Lejre Kommunes samarbejde med 

frivillige fra lokalsamfundet. Lejre Kommune er særlig interessant at anvende som case, 

da kommunen er involveret i projektet Kommunen og Civilsamfundet. Kommunen og 

Civilsamfundet er et 2-årigt projekt, der støttes økonomisk af Momsfondet. I alt fire 

danske kommuner er inviteret til at deltage i projektet, der er udarbejdet af Lundgaard 

Konsulenterne. Som en del af projektet har Lejre Kommune udvalgt fire projekter, der 

fra februar 2009 til udgangen af 2010 har været med til at afprøve en ny form for 

samarbejde mellem kommunen og frivillige, lokale kræfter. Disse projekter har titlerne 

”Motivation for livet – for kronisk syge”, ”Søsport for børn og unge”, ”Aktivitetscentre 

som væksthus for frivillige” og ”Avnstrup Børnegård og civilsamfundet” (Bilag 2). 

Projekterne vedrører både det sociale velfærdsområde samt kultur - og idrætsaktiviteter.  

Projektet Kommunen og Civilsamfundet er igangsat i samarbejde med Socialministeriet 

efter ideoplæg fra Lundgaard Konsulenterne. Det overordnede formål er at afprøve, i 
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hvilket omfang nye måder at dele ansvar på mellem kommune og civilsamfund kan 

medvirke til at øge kvaliteten i den kommunale opgaveløsning. Yderligere er formålet 

med projektet at indsamle viden og erfaringer til andre kommuner. Herudover forventes 

projektet at bidrage til de generelle diskussioner omkring inddragelse af frivillige i 

kommunale opgaver (Lundgaard Konsulenterne, 2011; 10). Lejre Kommunes 

involvering i projektet ligger inden for de eksisterende overordnede rammer for frivilligt 

arbejde, da projektet ligger i forlængelse af VK-regeringen og Socialministeriets indsats 

for at involvere civilsamfundet i frivilligt arbejde, og samtidig er et bidrag til 

Kvalitetsreformen fra 2007 (Lundgaard Konsulenterne, 2008). Derfor inddrages også 

VK-regeringen og Socialministeriets kommunikation om civilsamfundets inddragelse i 

løsningen af velfærdsopgaver som et overordnet iagttagelsespunkt. Da 2011 er udnævnt 

som EU’s frivillighedsår, er en række initiativer, der skal understøtte civilsamfundets 

involvering i løsningen af velfærdsopgaver, igangsat af Socialministeriet. Initiativerne 

omfatter konferencer, udarbejdelse af en national civilsamfundsstrategi samt 

nedsættelse af økonomiske puljer til fremme af frivilligt arbejde, for blot at nævne 

enkelte initiativer. Kommunikationen om disse initiativer er således en del af 

iagttagelsespunktet.  

Kommunikationen bliver mulig at iagttage gennem de officielle dokumenter og 

rapporter fra ministerier og disses samarbejdsorganisationer vedrørende rammeaftaler 

for frivilligt arbejde og fokusområderne for EU’s frivillighedsår 2011. Dokumenterne er 

blandt andet VK-regeringens nationale civilsamfundsstrategi, Socialministeriets rapport 

om sammenhængende kommunale frivilligpolitikker, Folkeoplysningsloven samt Lejre 

Kommunes interne notater om inddragelse af frivillige i løsningen af velfærdsopgaver.  

Empirien fra Lejre Kommune er mere præcist projektbeskrivelser, pressemeddelelser, 

ansøgninger og evalueringer igennem hvilke projektet iagttages. Derudover er 

iagttagelsespunktet i forhold til projektet Kommunen og Civilsamfundet dokumenter, 

jeg har fået adgang til hos Lejre Kommune. Dette er blandt andet Lejre Kommunes 

kommissorium for kommunens arbejde med inddragelse af civilsamfundet i løsningen 

af velfærdsopgaver.  

Yderligere har jeg fungeret som observatør for Lejre Kommunes involvering i projekt 

Kommunen og Civilsamfundet. Herigennem har jeg fået adgang til at overvære et 

dialogmøde med de frivillige. Derfor indgår lydoptagelser fra Lejre Kommunes 
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afsluttende dialogmøde med de frivillige aktører samt ansatte ved Lejre Kommune og 

formanden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. 

Ovenfornævnte dokumenter og rapporter vil blive anvendt til at iagttage, hvordan den 

frivillige konstrueres, og hvordan der iagttages en orden af roller i samarbejdet mellem 

Lejre Kommune og de frivillige. Iagttagelsespunktet er således VK-regeringens, 

Socialministeriets og Lejre Kommunes kommunikation om frivilliges involvering i 

løsningen af velfærdsopgaver. 

2.2 Iagttagelsesposition 

Overordnet iagttager jeg empirien fra et anden ordens niveau. Dette betyder, at jeg 

iagttager principielt ikke verden, men derimod VK-regeringens, Socialministeriets og 

Lejre Kommunes erkendelse af verden. Det er ikke muligt på forhånd at vide, hvad 

verden består af, og en bestemt genstand kan derfor ikke forudsættes (Andersen 

1999:14). Derfor må jeg i første omgang undgå at definere den genstand, jeg iagttager, 

som en selvfølgelighed, men i stedet gå epistemologisk til værks ved at spørge, hvordan 

samarbejdet mellem kommunerne og civilsamfundet er konstrueret. 

Dette speciales erkendelsesinteresse er med andre ord at undersøge, hvordan både VK-

regeringen, Socialministeriet, Lejre Kommune og andre relevante aktører iagttager og 

konstruerer den frivillige. Dermed handler epistemologien om at observere, hvordan 

verden bliver til, når eksempelvis en kommune iagttager virkeligheden i et bestemt 

perspektiv, der får virkeligheden til at dukke op på en bestemt måde. Kontingens bliver 

derfor et grundvilkår for det epistemologiske blik (Andersen 1999:13-14). Sagt med 

andre ord er de iagttagelser, jeg støder på i min empiri, ikke udtryk for en endegyldig 

sandhed. I stedet fremsætter aktørerne forskellige udsagn og konstruerer herigennem 

hver sin sandhed, og skaber herigennem hver deres forestilling om civilsamfundet og 

den frivillige. Ved at iagttage aktørernes egne iagttagelser, kan der stilles 

spørgsmålstegn ved de selvfølgeligheder, der måtte være om civilsamfundets 

konstruktion som frivillige og de frivilliges rolle i løsningen af velfærdsopgaver. 

Der er således en anden ordens interesse i tilgangen til projektet, hvilket betyder, at jeg 

vil observere, hvordan rammerne for kommunalt samarbejde med civilsamfundet eller 

frivillige organisationer iagttages. Ved at iagttage kommunikationen i rapporter, 

projektbeskrivelser, notater og lignende vil det være muligt at få øje på de konstitutive 
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konsekvenser for den frivilliges rolle i løsningen af velfærdsopgaver, og hvorledes en 

bestemt praksis for samarbejdet influerer på konstruktion af den frivillige, og hvordan 

dette har betydning for styringsrationalerne i samarbejdet mellem frivillige og 

kommunerne. 

2.3 Analysetekniske refleksioner 

Ved mit valg af empirisk iagttagelsespunkt erkender jeg, at jeg er med til at konstruere 

et bestemt iagttagelsespunkt (Andersen, 1999). Iagttagelsespunktet er skabt ud fra min 

erkendelsesinteresse, hvor jeg ønsker at iagttage, hvordan den frivillige konstrueres, og 

hvordan samarbejdet mellem frivillige og Lejre Kommune fremstår. Det, jeg spørger til, 

er ikke hvad frivillighed i kommunalt regi i virkeligheden er. Jeg spørger i stedet til, 

hvordan VK-regeringen, Socialministeriet og andre aktørers konstruktion af 

civilsamfundet gør et samarbejde muligt.  På den måde er jeg gennem mit valg af såvel 

empiri, problemfelt og begreber selv med til at konstruere en bestemt iagttagelse 

(Foucault, 1980).  

Valget af empiri hænger sammen med min erkendelsesinteresse i den forstand, at 

empirien eksempelvis i Lejre Kommunes dokumenter viser, hvordan kommunen 

iagttager civilsamfundet og konstruerer de frivillige og deres rolle på en bestemt måde. 

Dette gør det samtidig muligt at iagttage, hvordan den frivillige bliver et objekt for 

styring. Ved at sammenholde Lejre Kommunes interne dokumenter og 

pressemeddelelser med optagelserne fra dialogmøderne og evalueringerne fra projektet 

Kommunen og Civilsamfundet, bliver det muligt at iagttage, hvilke konstitutive 

konsekvenser konstruktionen af de frivillige har for civilsamfundets rolle i løsningen af 

velfærdsopgaver i kommunen.   

Mit valg af analysestrategi giver anledning en række metodiske overvejelser om min 

rolle som forfatter til specialets indhold. I henhold til iagttagelsespositionen iagttager 

jeg i empirien, hvordan andre iagttager verden (Andersen, 1999; 14). Der vil dog opstå 

en række scenarier i løbet af analysen, hvor jeg ikke blot iagttager andres iagttagelser, 

men til dels også min egen iagttagelse. Min relation til Lejre Kommune tager ikke blot 

udgangspunkt i den empiriske case, men også i det faktum, at jeg siden september 2010 

har været ansat som udviklingskonsulent i Lejre Kommune med tilknytning til projekt 

Kommunen og Civilsamfundet. Jeg har ikke produceret den skrevne empiri, men har 
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bidraget til en mindre del af empiriens indhold gennem sparring med de kollegaer, der 

har udarbejdet eksempelvis notater og erfaringsopsamlinger.  

Dette gør sig også eksempelvis gældende i forbindelse med det dialogmødet, jeg har 

optaget i projekt Kommunen og Civilsamfundets afsluttende fase. Jeg har ikke selv 

faciliteret eller på anden måde haft indflydelse på spørgsmålene ved dialogmødet, men 

det kan være nødvendigt, at jeg reflekterer over min egen tilstedeværelse og deltagernes 

bevidsthed om, at de bliver optaget.  

Den valgte analysestrategi genererer ligeledes en række udfordringer i forhold til 

teorivalg og metode, som er værd at overveje. Her handler det om ikke kun at være 

opmærksom på, hvad anvendelsen af de valgte teoribegreber åbner op for af muligheder 

i analysen, men også de fravalg der derved er foretaget. Ved at anvende en bestemt 

tilgang til problemfeltet fravælges samtidig en række andre muligheder, hvorved der 

opstår huller i forhold til, hvordan der iagttages (Andersen, 1999; 14). Dette må der 

tages forbehold for undervejs i analysen, hvor muligheden for blinde pletter, som 

analysestrategien foranlediger, må reflekteres over. Med dette mener jeg, at jeg med mit 

valgt af analysestrategi samtidig afskriver en række andre tilgange til emnet, og dermed 

iagttagelser, som det ikke vil være muligt for mig at iagttage.  

Det, jeg ønsker at beskæftige mig med, er konstruktionen af civilsamfundet og hvilke 

styringsrationaler, der omgiver samarbejdet mellem Lejre Kommune og frivillige. Dette 

kan Foucaults diskursanalytik og governmentality-begreb anvendes til. Det vurderes 

styrke specialet ved at anvende governmentality som teoretisk indgangsvinkel til emnet, 

da den er med til at styrke min erkendelsesinteresse. Jeg erkender således, at min 

erkendelse kun er én sandhed (Foucault, 1980). Jeg kunne producere en anden 

erkendelse gennem andre teoretiske indgangsvinkler til emnet, men i så fald ville 

problemstillingen blive forskudt, og erkendelsesinteressen havde set anderledes ud. 

Dette er overvejelserne bag mit teorivalg. 

Formålet med diskursanalysen er at iagttage, hvordan civilsamfundet opstår i forskellige 

diskurser og afgrænses og dukker op på forskellig vis, hvilket Foucaults begrebsapparat 

kan anvendes til. Analysestrategisk er det dog relevant også at tage udgangspunkt i 

Ernesto Laclau, der har et mere præcist analytisk greb i forhold til at iagttage et bestemt 

udtryk eller begreb og dets konstruktion. Dette er især relevant, når jeg iagttager den 

frivillige og de civilsamfundsopfattelser, der italesættes.  
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Laclau stiller et analytisk begrebsapparat til rådighed, hvorigennem det bliver muligt at 

iagttage, hvordan udtryk som den frivillige eller civilsamfund potentielt er tomme 

begreber, og derfor kan gives et højst forskelligt indhold (Hansen, 2005; 188). Jeg 

abonnerer dog ikke på hele Laclaus analysestrategi, men anvender de elementer, der 

vedrører tomme begreber.  

Det er min vurdering, at Foucaults begrebsapparat i forhold til diskurs og 

governmentality er et mere hensigtsmæssigt instrument til at iagttage, hvordan individer 

styres og magtes på. Foucaults begreb om governmentality giver et mere udviklet blik 

for statens spændinger udadtil, eksempelvis i kommunernes samarbejde med den 

frivillige sektor, som et domæne uden for staten, i det Foucault specifikt har gennemført 

analyser af civilsamfundets opkomst og spænding med staten. Foucaults begreber kan 

således hjælpe mig med at besvare problemformuleringen om, hvordan civilsamfundet 

skabes og omtvistes som objekter for styring, og hvilke konstitutive konsekvenser 

styringen har for den frivilliges rolle i løsningen af velfærdsopgaver. Ambitionen med 

dette speciale er således at finde ud af, hvordan styringsrationalerne ved involvering 

civilsamfundet i løsningen af kommunale opgaver gør sig gældende.  

Det er ikke min ambition at give konkrete handleanvisninger til kommunerne eller de 

frivillige. Inspireret af blandt andet Ole Thyssen og Niels Åkerstrøm Andersens udtryk, 

er det i stedet min intention at stille upraktiske spørgsmål til praksis, ved at reflektere 

over de iagttagelser, der kan iagttages i samarbejdet mellem kommuner og frivillige. På 

den måde forventer jeg at kunne bidrage med betragtninger over hvilke betingelser, der 

gør sig gældende ved samarbejder mellem kommuner og frivillige. Mit valg af 

diskursanalyse og governmentality-analyse vil således kunne anvendes til at belyse 

dette. 

2.4 Teoretiske perspektiver 

I dette afsnit udfoldes specialets teoretiske ståsted og dermed en uddybning af de 

teoretiske begreber, der vil blive anvendt i analysen. Der tages udgangspunkt i Michel 

Foucaults begrebsapparat, der vedrører diskurs og governmentality. Disse begreber 

anvendes til at analysere, hvordan de frivillige og civilsamfundet indgår i en bestemt 

diskursiv formation samt til at iagttage hvilke styringsrationaler, der er på spil. 
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Focucaults diskursbegreb og governmentalitybegreb åbner begge op for analyse af magt 

og styring i velfærdsstaten.  

Jeg vil i de følgende afsnit beskrive det teoretiske udgangspunkt og operationalisere 

forståelsen af de forskellige begreber. Derudover vil jeg forsøge at anskueliggøre, hvad 

jeg forventer at kunne iagttage i den empiriske case ved hjælp af de respektive begreber 

som analytisk blik.  

2.4.1 Diskurs  

Med udgangspunkt i Foucaults optik bliver diskursanalysen stillet til rådighed som et 

redskab til at analysere styring og magt i den moderne velfærdsstat (Mik-Meyer og 

Villadsen, 2009; 21) Denne teoretiske tilgang anvendes for at analysere, hvordan den 

frivillige opstår som objekt for styring med det formål at iagttage, hvordan Lejre 

Kommune involverer frivillige i løsningen af velfærdsopgaver, og hvordan de 

overordnede rammebetingelser for en sådan involvering italesættes af VK-regeringen, 

Socialministeriet og andre relevante aktører. Formålet med Foucaults diskursanalyse er 

derfor ikke at iagttage egentlige strukturer, men snarere transformationsstrukturer i 

forhold til hvordan sammenhæng mellem diskurs og institution konstrueres (Andersen, 

1999; 31). Dette sker ved at iagttage frivillige som en diskursivt konstrueret 

styringskategori. Med dette forstås at civilsamfundet dukker op på en bestemt måde i 

eksempelvis institutioner som staten eller Lejre Kommunes måde at afgrænse 

civilsamfundet og de frivillige på. Det handler således ikke om at iagttage, hvad tingene 

er i sig selv, men hvordan en genstand bliver synlig gennem nogle videnskabelige 

diskurser (Mik-Meyer og Villadsen, 2009; 23). Dette kan anvendes i dette speciale til at 

vise, hvordan den frivillige træder frem i diskurser fremsat af VK-regeringen, 

Socialministeriet eller Lejre Kommune. Dette sker ud fra formodningen om, at hverken 

civilsamfundet eller den frivillige er et fast forankret begreb, men skabes og omtvistes i 

en række diskurser. 

Det, der iagttages i en diskursanalyse, er udsagn der gør bestemte ting universelle eller 

selvfølgelige i en bestemt fremstilling og forsøger at normalisere eller kategorisere 

(Mik-Meyer og Villadsen, 2009; 26). Civilsamfundet og den frivillige er således ikke 

universelle begreber, men er synligt på forskellige måder afhængigt af, hvem der 

iagttager. Den diskursanalytiske strategi søger derfor at sætte spørgsmålstegn ved de 

selvfølgeligheder, der konstrueres ved eksempelvis begrebet civilsamfund, ved at 
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synliggøre hvordan enhver tale eller påstand er kommet til udtryk inden for et bestemt 

sandhedsregime (Andersen, 1999; 32). Blikket er her på hvordan udsagn skabes og kan 

anvendes til at iagttage hvordan en bestemt genstand dukker op (Andersen 1999:31). 

Derfor iagttages det gennem en række udsagn, hvordan Lejre Kommune konstruerer 

civilsamfundet og således afgrænser civilsamfundet på en bestemt måde. Herigennem 

besvares første underspørgsmål: ”Hvordan konstrueres den frivillige?”  

Diskursanalysen udfoldes i tre dele (Mik-Meyer og Villadsen, 2009). Først iagttages 

mængden af fremsatte udsagn inden for en bestemt diskurs. Derefter iagttages de 

udsagn i diskursen, som frembringer bestemte objekter og subjektpositioner. 

Afslutningsvis iagttages diskursformationen som det felt, der er styrende for hvilke 

udsagn, der kan fremsættes i en bestemt kontekst. På den måde bliver det muligt at 

iagttage, hvordan Lejre Kommune konstruerer den frivillige som et objekt for styring.  

Formålet med diskursanalysen er yderligere at installere et iagttagelsesværktøj i 

specialets overordnede governmentality-optik, hvor analysernes diskursanalytiske 

karakter kombinerer reglerne for at fremsige sande udsagn ud fra forestillingen, at 

styring søger at skabe bestemte individer (Dean, 2008; 13). På baggrund af 

diskursanalysen formodes det at kunne lede i retningen af en iagttagelse af, hvordan 

bestemte diskurser er en del af politiske programmer og magtteknologier (Mik-Meyer 

og Villadsen, 2009; 40). Dette bringer mig frem til anden del af analysen, hvor 

styringsrationalerne belyses gennem en governmentalityanalyse.  

2.4.2 Governmentality  

Governmentality som analysestrategisk redskab anvendes især til at analysere 

iagttagelser af statens møde med borgeren (Mik-Meyer og Villadsen, 2007), som 

eksempelvis civilsamfundets møde med Lejre Kommune. Hvor diskursanalysen er et 

redskab til at besvare første underspørgsmål, der vedrører civilsamfundets konstruktion 

som objekt for styring, kan governmentality-begrebet anvendes som redskab til at 

besvare det andet underspørgsmål: ”Hvordan ansvarliggør kommunerne civilsamfundet 

gennem frivilligt arbejde?”. Med udgangspunkt i første del af analysen, henter 

governmentalityanalytikken her elementer fra diskursanalysen til iagttagelse af 

magtteknologier i samarbejdet mellem civilsamfundet og den offentlige sektor.  
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Foucault har flere definitioner på governmentality og magt. En måde er hvordan 

handlingsrummet struktureres for andre, og derved forstås governmentality som en 

styringsrationalitet, altså en måde at tænke styringen af forskellige praksisser på. Sagt 

på en anden måde er governmentality, hvordan magt virker inde i de processer, de 

virker på, som eksempelvis i organiseringen af samarbejdet mellem civilsamfundet og 

Lejre Kommune. 

Magten er for Foucault ikke en ressource, man kan besidde eller udøve over andre 

individer. Magten er snarere en faciliterende faktor, der indgår i samtlige sociale 

relationer, som sætter aktørerne i stand til at handle (Foucault, 1990; 96).  Hos Foucault 

forstås magten som de modstandskampe, der udfordrer og modarbejder den herskende 

ledelsespraksis. Magten udspiller sig således igennem relationer, og magten kan kun 

findes, hvis der findes modstand (Foucault, 1978), (Foucault, 1990; 95). Hos Foucault 

er magt derfor ikke en ting, der eksisterer i sig selv, og det er ikke noget, man kan 

besidde. Foucault ser således ikke magt som noget repressivt eller begrænsende, men 

derimod mere som et grundlæggende forhold i samtlige sociale relationer og som følge 

heraf, er enhver relation således en magtrelation (Dean, 2008; 32).  

Ofte kan en bestemt magtform iagttages i en bestemt styringspraksis, men det skal dog 

pointeres, at dette ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at der ikke kan være flere 

magtformer på spil. Selvom en magtform, som eksempelvis den individualiserende 

magt, er dominerende i en bestemt praksis, forstås magtrelationer, som at der også kan 

være tale om overlejringer i magtformerne, hvor eksempelvis både suveræne og 

individualiserende magtformer kan optræde i samme situation (Mik-Meyer og 

Villadsen, 2009; 17). Sagt på en anden måde, har jeg en formodning om, at selvom 

styringslogikkerne hos Lejre Kommune dukker op på en bestemt måde, er det en 

mulighed, at de frivillige iagttager samarbejdet med Lejre Kommune og deres egen rolle 

som frivillige ud fra en anden styringslogik. Dette bliver relevant at reflektere over, når 

konstruktionen af civilsamfundets rolle i løsningen af velfærdsopgaver iagttages med 

udgangspunkt i de begreber, der findes inden for governmentality-litteraturen. 

Således iagttages der i anden del af analysen hvilke magtrelationer, der er på spil i den 

styring, som samarbejdet mellem den offentlige og den tredje sektor installerer, hvor 

forskellige magtlogikker overlejrer hinanden, og der skabes en kompleksitet i 

samarbejde om løsningen af velfærdsopgaverne. Sagt på en anden måde, er hensigten at 
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iagttage, hvordan VK-regeringen, Socialministeriet og Lejre Kommune iagttager 

civilsamfundets rolle i kommunernes løsning af velfærdsopgaver overfor de frivilliges 

egen forståelse og selviagttagelse. Ud fra disse iagttagelser bliver det muligt at 

reflektere over, hvordan frivillige organisationers forsøg på at spille sammen med 

kommunerne kan iagttages. Jeg iagttager således, hvorvidt de frivillige praktiserer det 

samarbejde, kommunen eftersøger, eller om er den kritisk over for dets kategorisering.  

2.4.3 Magtteknologier 

Magtteknologier udgør en vigtig rolle i diskursen, idet de former nye styringsobjekter 

(Mik-Meyer & Villadsen, 2009; 28).  Det man kan anvende governmentality-analysen 

til, i relation til projekt Kommunen og Civilsamfundet, er til at undersøge hvilke 

styringsværktøjer, der kan iagttages i samarbejdet. Disse styringsværktøjer eller 

magtteknologier fremstår i Foucaults optik som eksempelvis diciplinærmagt og 

pastoralmagt. 

Disciplinærmagt 

I modsætning til den pastorale magtform vedrører diciplinærmagten et magtbegreb, der 

rettes mod en samlet masse og ikke blot individet, og som udøves over og gennem 

individet, dets krop og kræfter (Dean, 2008; 56). Den disciplinære magt vil gerne 

korrigere og forbedre alle individer i samfundet, eksempelvis gennem uddannelse eller 

ved at organisere en praksis på en bestemt måde. Idealet er søgningen efter at 

normalisere og standardisere individet til en produktiv proces, hvor samfundet genererer 

viden om dets afvigere og således kan udøve magt over dem (Mik-Meyer og Villadsen 

2009; 21).  

Disciplinærmagt forstås som noget der udøves mod kroppen over tid, og hvor målet er 

at installere styringens mål i individernes selvledelse (Dean, 2008; 18). 

Disciplinærmagten knytter sig på den måde til viden, eksempelvis når praksisser opstår 

gennem individers arbejde med sig selv. Den moderne styring iagttager således 

individers kræfter og kapacitet som en ressource i befolkning, der må fremmes (Dean, 

2008; 57). Dean beskriver med andre ord disciplinen som en reguleringsmekanisme i 

produktionen af føjelige og brugbare subjekter (Dean 2008; 174). Det er målet gennem 

forbindelsen mellem styring og viden at forme individer til at besidde og handle efter en 

bestemt form for rationalitet.  
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På samme måde vil jeg i min analyse påpege forskellige tiltag indenfor inddragelsen af 

civilsamfundet i løsningen af velfærdsopgaver gennem frivilligt arbejde, hvor både VK-

regeringen, Socialministeriet, Frivilligrådet og Lejre Kommune forsøger at 

standardisere og normalisere samarbejdet. Ligeledes vil jeg iagttage, hvordan disse 

aktører iagttager ressourcer hos individet, som må fremmes blandt befolkningen, 

gennem en række disciplinerende tiltag. Dette hænger i høj grad sammen med et andet 

af Foucaults begreber, pastoralmagten. Lige som disciplinærmagten er pastoralmagten 

et anvendeligt begreb i forhold til selvledelse og knytter således an til selvstyring, som 

vil blive beskrevet senere. 

Pastoralmagt  

Et styringsværktøj hos Foucault er pastoralmagten, der er karakteriseret ved, at det 

enkelte individ så at sige magtes gennem selvstyring (Mik-Meyer og Villadsen 2009; 

28). Selvom pastoralmagt er et begreb, der er opstået i en religiøs kontekst, kan der 

trækkes linjer op til en form for pastoralmagt i det moderne samfund gennem 

relationerne mellem eksempelvis staten eller kommunen og civilsamfundet, hvoraf 

sidstnævntes rolle, udvikling og selvstyring er i centrum (Dean 2008; 135). Når 

pastoralmagt iagttages som et magtbegreb, iagttages der nærmere bestemt om en måde, 

hvorpå individer kan ledes mod frelse eller frihed gennem selvhjælp. Individet selv må 

sige sandheden om egne evner og bindes herefter fast på dette (Mik-Meyer og Villadsen 

2009:18). På den måde bliver pastoralmagten afgørende for, hvordan der hos den 

frivillige kan installeres en form for selvstyring, der leder i en bestemt retning og til at 

indgå i nogle bestemte mønstre (Foucault, 1982; 783). Den pastorale magtform retter 

sig med andre ord mod borgerens sjæl og er samtidig spidsfindig, idet pastoralmagten 

fastholder individet på den sandhed vedkommende har skabt ved at fremføre en række 

udsagn om sig selv (Mik-Meyer & Villadsen, 2009; 18).  

Formålet med at berøre pastoralmagten som styringsværktøj er, i henhold til specialets 

erkendelsesinteresse, at iagttage, hvordan den frivillige konstrueres. Jeg forventer 

således at kunne iagttage, hvordan blandt andet Lejre Kommune italesætter 

civilsamfundet som frivillige ud fra en iagttagelse af, at civilsamfundet selv har 

fremsagt denne rolle, som dermed er bindende i samarbejdet mellem kommunen og 

frivillige. Pastoralmagten vil således blive anvendt til at iagttage, hvordan den frivillige 

ledes i en bestemt retning, når aktører den Lejre Kommune leder civilsamfundet mod en 
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bekendende sandhedsproduktion. Dette kan eksempelvis være tilfældet, når den 

frivillige inviteres til at byde ind med projekter, at deltage i dialogmøder og ved 

evalueringer af konkrete projekter, som vil kunne iagttages i den valgte empiri. 

Jeg trækker således på Deans iagttagelse af pastoralmagten som en balance mellem 

magt og sandhed i mødet mellem individet og autoriteter. Dean argumenterer for, at 

"Det drejer sig om, at kende individet, få dets subjektivitet til at træde frem og at 

strukturere dets forhold til sig selv" (Dean, 2008, 19). Jeg iagttager således Lejre 

Kommunes forsøg på at kalibrere mellem individets autonomi og det større fællesskab, 

som den retning individet, eller de frivillige, forsøges at udvikle sig eller ledes i 

retningen af. 

2.4.4 Styringsteknologier 

Styringsteknologier et begreb, der vedrører styringens praktiske karakter. 

Styringsteknologier henviser til de teknologier, der anvendes til at styre med og til at 

regulere adfærd hos eksempelvis individet (Dean, 2008;340). På et anden ordnens 

niveau kan det iagttages, hvordan teknologier italesættes som ”instrumenter til at styre 

med og instrumenter til at iagttage med, i det de synliggør og leder blikket mod 

bestemte objekter” (Mik-Meyer & Villadsen, 2007; 28). I relation til de tidligere nævnte 

magtformer, disciplinærmagten og pastoralmagten, kan forskellige styringsteknologier 

iagttages som teknologier, der søger at disciplinere og normalisere individer eller 

bestemte praksisser, og skabe et bestemt handlerum og forme eller omforme adfærd. 

Jeg vil anvende styringsteknologier som begreb til at iagttage, hvilke teknologier Lejre 

Kommune italesætter og styrer med i relationen til de frivillige, for at iagttage, hvordan 

styringen installerer en praksis gennem bestemte mekanismer eller instrumenter, som 

styringsteknologierne kommer til udtryk som. Eksempler på en styringsteknologi kan 

være evalueringer, dialogmøder, kontrakter, politiske programmer og lignende.  

Jeg forventer gennem iagttagelse af VK-regeringen, Socialministeriet og Lejre 

Kommunes anvendelse af en række styringsteknologier at kunne iagttage, hvordan 

forskellige styringsteknologier konditionerer individets handlerum og dermed skaber en 

bestemt subjektposition for civilsamfundet. Selvteknologier kan anvendes til at iagttage, 

hvordan subjektet gennem styringsteknologien, styres til at styre sig selv. Princippet i 
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den governmentale styring er således, at styring sker ved at styringen rettes mod 

individernes egen selvstyring (Mik-Meyer og Villadsen 2009; 30-31).  

Selvteknologi er her et centralt begreb, idet selvteknologi kan bruges til at få et subjekt 

til at agere på en bestemt måde, hvor det er subjektet selv, der arbejder med sig selv. 

Selvstyring og selvteknologi er således, hvordan individet anvender forskellige 

instrumenter og procedurer til at forme sig selv med (Mik-Meyer & Villadsen, 2009; 

30). Selvstyring og selvteknologier bliver derfor vigtige begreber for forståelsen af, 

hvorledes subjektet konstrueres. Selvstyring og selvteknologi er en bestemt måde, 

hvorpå mennesket gør sig selv til genstand for sin egen ledelse (Mik-Meyer og 

Villadsen, 2009; 23). Begrebet selvteknologi kan derfor anvendes til at iagttage, 

hvordan individer styrer sig selv. Foucault beskriver selvteknologier som noget der: 

“Permit individuals to effect by their own means or with the help of 

others a certain number of operations on their own bodies and 

souls, thoughts, conduct, and way of being, so as to transform I 

themselves in order to attain a certain state of happiness, purity, 

wisdom, perfection, or immortality.” (Foucault, 1988;18).  

Selvteknologier anvendes som et redskab til selvledelse. Selvledelsesbegrebet i en 

governmental optik kan også anvendes til at iagttage, hvilke motivationsfaktorer, der 

gør sig gældende, når civilsamfundet engagerer sig i frivilligt arbejde. Dette hænger 

sammen med måden hvorpå selvteknologi kan være et værktøj til transformering i 

retningen af lykke og renselse ved at gøre noget godt for andre gennem eksempelvis 

frivilligt arbejde. Selvteknologier kan i forlængelse heraf anvendes af subjektet som et 

redskab til at isolere bestemte elementer i sig selv som styringsobjekt og til at reflektere 

over sin subjektposition (Mik-Meyer & Villadsen, 2009; 30). Jeg forventer således, at 

jeg ved brug af selvteknologi som analysestrategisk redskab vil kunne iagttage, hvordan 

Lejre Kommune forsøger at få civilsamfundet til at agere på en bestemt måde. Dette 

sker ved at få subjekter til at arbejde med sig selv og er således medvirkende til, 

hvordan subjektet konstrueres. 

Med udgangspunkt i Foucaults optik forstår jeg subjektet som altid emergerende i kraft 

af styringsteknologiers indvirkning på individet såvel som individets egen selvstyring 

(Mik-Meyer og Villadsen, 2009; 37). Konstruktionen af civilsamfundet vil derfor blive 

iagttaget gennem iagttagelse af de styringsteknologier, som Lejre Kommune anvender. 
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2.4.5 Subjektforståelse 

Som følge af de styringsteknologier og den selvledelse, der installeres, er subjektet 

konstant emergerende. I løbet af analysen vil jeg således iagttage, hvilket subjekt der 

emergerer ved VK-regeringen, Socialministeriet og Lejre Kommunes konstruktion af 

civilsamfundet og med udgangspunkt heri påpege, hvordan magten er i konflikt med sig 

selv. Med dette henviser jeg Foucaults pointe om, at staten her den helt centrale aktør, 

som former subjektet gennem udøvelse af både individualiserende og totaliserende 

magtformer (Mik-Meyer og Villadsen, 2009; 17). Der kan således iagttages det 

paradoks, at staten på samme tid vil være totaliserende og individualiserende overfor 

subjektet. På samme måde forventer jeg at kunne iagttage, hvordan forskellige 

institutioner i den offentlige sektor, både i centraladministrationen og i kommunerne, 

forsøger at konstruere den frivillige på en bestemt måde. Subjekter konstrueres med 

andre ord i de magtrelationer, som de er en del af, og det er derfor i disse relationer, at 

det kan iagttages, hvordan den frivillige som subjekt emergerer.  

I Foucaults optik hævdes det ikke, at subjektet er determinerende (Mik-Meyer & 

Villadsen, 2009; 37), ligesom det heller ikke beskrives, hvordan subjektet i praksis 

underkaster sig de strategier og de styringsteknologier, som rettes mod dem. Man kan 

sige, at specifikke fysiske rum kan have forudindtagede dispositioner, hvor magt og 

viden er på spil, og disse arenaer kan på grund af deres historicitet opstille bestemte 

grænser for hvem, der har adgang til specifikke positioner (ibid.). Arenaerne og dets 

tilhørende styringsteknologier søger således at skabe et bestemt slags subjekt, men det 

determinerer det ikke.  

Som Villadsen påpeger, gør Foucault op med forestillingen om subjektet som center for 

meningsskabelse og handling, og undersøger i stedet, hvordan kontingente 

rationalitetsformer er med til at producere bestemte subjekter (Villadsen, 2002; 83). I 

stedet søger Foucault at iagttage: 

"... ikke fokus på individers handlinger og deres motiver og 

fortolkninger heraf, men derimod på, hvordan der diskursivt 

etableres talepositioner/udsagns-muligheder, og hvordan objekter 

skabes gennem aktualisering af bestemte begreber, strategiske 

afgrænsninger og udelukkelser (Villadsen, 2002; 83). 
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Hvor diskursbegrebet anvendes til at undersøge, hvordan objekter, subjektpositioner og 

begreber etableres gennem diskurs gør governmentalityanalysen det muligt at beskrive, 

hvordan det moderne menneske har gjort sig selv til objekt for viden, som mennesket 

enten underkaster sig eller bliver subjekt for. Dette forhold betegnes som subjektivering 

(Bjerg og Villadsen, 2008; 90).  

”Moderne magtudøvelse handler om at påvirke formelt frie individer, deres handlinger 

og deres selvopfattelse” (Mik-Meyer & Villadsen, 2009; 20). Magten forstås derfor som 

produktiv frem for undertrykkende, idet magten er med til at skabe subjekter. Moderne 

magtudøvelse kan forstås som et forsøg på at stimulere bestemte evner hos borgerne.  

På den måde skaber magten, idet den får individer til at gøre sig selv til bestemte 

subjekter (Mik-Meyer & Villadsen 2009,17). Dette er i tråd med Foucaults ide om, at 

mennesket anskues af staten som både totaliserende og individualiserende subjekter, 

som nævnt tidligere.  

Det er netop dette jeg vil forsøge at iagttage i Lejre Kommunes anvendelse af 

forskellige magtteknologier i samarbejdet med de frivillige. Jeg forventer herigennem at 

kunne iagttage, hvordan Lejre Kommune ved at stimulere og lede de frivillige i en 

bestemt retning, forsøger at konstruere de frivillige som en aktiv medborger og 

samarbejdspartner til kommunen, hvilket jeg vender tilbage til i delanalyse 2. 

2.4.6 Civilsamfundet som governmental teknologi 

Som det fremgår af indledningen, kan det iagttages, hvordan civilsamfundet italesættes 

som værende en del af en frivillig sektor. I Lundgaard Konsulenternes rapporter om 

projekt Kommunen og Civilsamfundet italesættes relationen mellem netop kommune og 

civilsamfund, som "det frivillige medborgerskab" (Lundgaard Konsulenterne, 2011;6). 

Ligeledes italesætter VK-regeringen i sin rapport National civilsamfundsstrategi, at 

flere danskere skal være frivilligt engageret, og at dette skal ske ved at afprøve grænser 

for civilsamfundets involvering i frivilligt arbejde og sætte fokus på aktivt 

medborgerskab (Regeringen, 2010a). 

Da specialet undersøger, hvordan den frivillige konstrueres, og eftersom den frivillige 

italesættes som et begreb i relation til civilsamfundet, er det relevant at iagttage de 

civilsamfundsforestillinger, der italesættes. 
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Civilsamfundet som nyt felt  

Michell Foucault beskæftiger sig i forelæsningsrækken ”Biopolitikkens fødsel” med 

fremkomsten af et nyt felt; civilsamfundet. Foucault beskriver civilsamfundet som en 

transaktionsvirkelighed, det vil sige et spil, der består af magtrelationer i snitfladen 

mellem de regerende og regerede, det vil sige staten og civilsamfundet (Foucault, 2009; 

334).  

Civilsamfundet italesættes som:  

”… et regeringsteknologisk begreb eller regeringsteknologi, hvis 

rationelle målestok juridisk økonomi, som er indekseret efter en 

økonomi forstået som en produktions- eller 

udvekslingsproces”(ibid).  

Dette vil sige, at begrebet civilsamfund iagttages som et samfund, hvor handling er 

baseret på reciprocitet.  

Foucault stiller spørgsmålet, hvordan man reagerer over et suverænitetsrum, der er 

befolket af økonomiske subjekter. Foucault henviser til Fergusons kategorisering af fire 

væsenstræk ved civilsamfundet fra værket ”Historie om Civilsamfundet”. Et af de 

definerede træk er, at civilsamfundet kan understøtte de statslige økonomiske processer, 

men civilsamfundet lader sig samtidig ikke reducere til blot at være et økonomisk 

subjekt (Foucualt, 2009; 340). Ferguson italesætter yderligere civilsamfundet som 

”uafhængige og entreprenante grupper, som udgjorde en nødvendig, begrænsende 

modvægt til staten” Villadsen, 2010; 9). Civilsamfundet indgår således ikke i en form 

for underkastelsespagt med staten, idet civilsamfundet ikke har behov for at afgive deres 

suverænitet. I stedet kan den politiske magt, der bliver udøvet over for civilsamfundet 

eksistere inden for civilsamfundets rammer som noget produktivt, hvilket netop er 

essensen af governmentality-begrebet. Foucault omtaler således civilsamfundet som en 

governmental teknologi, det vil sige at civilsamfundet som objekt bliver synligt som 

styringsgenstand på en bestemt måde (Villadsen, 2010; 22).  

Civilsamfund som styringskategori  

I forlængelse af Foucault iagttager Nikolas Rose civilsamfundet som en 

styringskategori. Rose beskæftiger sig med hvordan begrebet community, det vil sige 

lokalsamfund eller civilsamfund, tidligere har været en kategori for social kritik, men 
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fra 1990’erne i højere grad anvendes af offentlige myndigheder som en strategi for 

involvering af lokalsamfundet i planlægning af myndighedsopgaver (Villadsen, 2010; 

18).  

Som nævnt i forbindelse med specialets problemfelt forventer jeg at kunne iagttage 

forskellige civilsamfundsforestillinger. Disse forestillinger iagttages ligeledes af Rose, 

der italesætter forskellige civilsamfundsforestillinger. I Roses tekster italesættelses 

civilsamfundet som henholdsvis en forebyggende enhed og som et risikofællesskab 

(Rose og Miller, 1992; 192). Hvor det forebyggende element kan iagttages gennem 

disciplinære institutioner som fængslet eller hospitalet (Rose og Miller 1992; 180), kan 

risikofællesskabet iagttages hvor civilsamfundet på samme måde som staten er 

forpligtet til at styre og håndtere fælles anliggender, eksempelvis i forhold til sociale 

velfærdsopgaver (Rose og Miller, 1992; 193).  

På den måde anskues civilsamfundet som både en styringskategori, men samtidig også 

som en base for modstand (Villadsen, 2010; 7). Det handler således om at iagttage 

civilsamfundet som styringsobjekt eller alliancepartner. Rose pointerer dog, at 

civilsamfundet rolle i opgaveløsningen ikke skal ses blot som et resultat af statens 

magtudøvelse over for civilsamfundet eller som civilsamfundet modmagtstrategi. I 

stedet skal civilsamfundets rolle i ses som en effekt af samspillet mellem myndighed og 

civilsamfund (Rose og Miller, 1992; 174). Med andre ord iagttages magtudøvelse som 

et produkt af samspillet og de magtformer, der er på spil, hvilket understøttes af blandt 

andet Mitchell Dean.  

Dean iagttager opkomsten af en ny styringsstrategi, som retter sig mod lokale 

fællesskaber, det vil sige civilsamfund, hvor det forsøges at skabe individer, som 

genkender sig selv som en del af et mindre fællesskab (Dean, 2008; 22).  

Også Erik Swyngedouw beskæftiger sig med forholdet mellem stat og civilsamfund. 

Med udgangspunkt i Foucaults forståelse af governmentality iagttager Swyngedouw 

overordnet samarbejdet mellem stat og civilsamfund som governance-beyond-the-state 

(Swyngedouw, 2005;1), hvilket relaterer sig til Rose og Dean, idet styringen har en 

dobbeltbetydning, hvor staten til en vis grad styrer uden for dets såkaldte styringsfelt, og 

i stedet styrer gennem de styrede i civilsamfundet 
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Civilsamfundet i velfærdsstaten  

I midten af 90'erne udkom Lars Skov Henriksens afhandling om frivillige organisationer 

i den decentrale velfærdsstat. Heri skelner Henriksen tydeligt mellem civilsamfund og 

frivillige. Civilsamfundet, der også refereres til som community, beskrives som et 

fællesskab og som sociale relationer mellem borgere. Henriksen opdeler 

velfærdssamfundet i de tre sektorer stat, marked og civilsamfund og definerer frivillige 

sociale organisationer som noget der eksisterer mellem de tre sektorer (Henriksen, 

1995), som det også iagttages i modellen i specialets indledning. 

Sektorerne, eller struktureringsprincipperne mellem disse sektorer, har ifølge Henriksen 

betydning for de frivillige sociale organisationer. Den frivillige organisation skal kunne 

agere ud fra alle tre sektorer og må eksempelvis i samspillet med den offentlige sektor 

kunne indgå i som en troværdig partner i samspillet (Henriksen, 1995). I et essay til 

Kontaktudvalget til det frivillige sociale arbejdes årsmøde i 1999, italesætter Henriksen 

ligeledes tre positioner i forholdet mellem frivilligsektoren og staten; at den oprindeligt 

uafhængige frivilligsektor gradvist er blevet underordnet den offentlige sektor, at den 

frivillige sektor ikke er underlagt den offentlige sektor, men ofte lykkes med at overtage 

arbejdsopgaver, og til sidst at de frivillige organisationer snarere afspejler samfundets 

dominerende tankegang og praksisformer (Henriksen, 1999; 43).  

Der kan således iagttages flere civilsamfundsforestillinger i historien. Der er med andre 

ord ikke ét civilsamfund men flere, og disse konstrueres af eksperter som Foucault og 

hans efterfølgere, samt af de danske ministerier og VK-regeringen. Disse konstruerede 

civilsamfundsforestillinger er relevante for inddragelse af frivillige i løsningen af 

velfærdsopgaver, idet det kan iagttages, hvordan civilsamfundet som begreb er et tomt 

udtryk, der søges afgrænset og kontrolleret gennem diskurser (Hansen, 2005;188). Jeg 

forventer her at kunne iagttage, hvordan ovenfornævnte aktører søger at fylde indhold i 

begrebet civilsamfundet, der relaterer sig til frivilligt arbejde og aktivt medborgerskab. 

Samtidig forventer jeg også at kunne iagttage i empirien, hvordan civilsamfundet 

knyttes til et politisk projekt, der italesættes som et samarbejde mellem frivillige og 

kommuner om løsningen af velfærdsopgaver.   
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2.5 Opsummering 

Før jeg går i gang med analysen, afsluttes analysestrategien med en kort opsummering 

af projektets ambition. Formålet med specialet er at iagttage, hvordan der konstrueres en 

orden af roller i forhold til frivilliges involvering i løsningen af velfærdsopgaver, samt 

hvilke styringsrationaler, der er på spil i samarbejdet mellem frivillige og kommunerne.  

Jeg vil med diskursanalysen i dette speciale iagttage, hvordan diskurserne konstruerer 

bestemte fiktioner af virkeligheden og dermed også afskriver andre. Dette kan iagttages 

som en dekonstruktion, hvor jeg ved at iagttage nye diskurser dekonstruerer de tidligere 

iagttagede diskurser om den frivillige sektor og civilsamfundsopfattelser, som italesat af 

blandt andet Rose og Henriksen.  

Umiddelbart står dekonstruktion i modsætning til diskursanalysen (Andersen, 1999; 99), 

men Laclau formår alligevel at relatere dem til hinanden. Jeg tilslutter mig Åkerstrøm 

Andersens udsagn om, at dekonstruktion ikke kan indlemmes i diskursanalysen, men at 

dekonstruktion i stedet anvendes til at iagttage, hvordan diskurser er kontingente. Med 

andre ord forventer jeg at kunne iagttage en række konkurrerende diskurser. 

Jeg vil i specialet iagttage, hvilke magtrelationer der er på spil i den styring som 

samarbejdet mellem kommune og frivillige installerer, hvor forskellige magtlogikker 

overlejrer hinanden, og der skabes en kompleksitet i magtbegrebet. Dette sker på 

baggrund af diskursanalysen i delanalyse 1, hvor jeg iagttager, hvordan frivillige 

konstrueres som objekt for styring i blandt andet projekt Kommunen og Civilsamfundet.  

Analysen udføres således som delanalyser. Den første analyse er en diskursanalyse af 

civilsamfundets involvering i frivilligt arbejde samt frivilliges samarbejde med 

kommunerne. Anden delanalyse undersøger forholdet mellem den diskursive praksis og 

den sociale praksis ved at undersøge magtrelationerne mellem de involverede aktører. 

På baggrund af diskursanalysen fortsætter jeg i Foucaults optik ved med udgangspunkt i 

diskursanalysen at kortlægge de magtrelationer, der kan iagttages gennem 

diskursbegrebet, og efterfølgende reflektere over og være kritisk overfor netop disse 

magtrelationer.  
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Hvordan konstrueres den frivillige?  

3 ANALYSEDEL I: DISKURSER OM CIVILSAMFUNDET 

Denne første delanalyse er en diskursanalyse af civilsamfundets involvering i frivilligt 

arbejde. Det empiriske grundlag er hentet i blandt andet VK-regeringens, 

Socialministeriets og Lejre Kommunes rapporter, pressemeddelelser og 

arbejdsdokumenter. Derudover indgår også udsagn fra Kommunaldirektørforeningen og 

Lejre Kommune, hvoraf sidstnævnte er specialets primære iagttagelsespunkt. 

3.1 Diskursanalytikkens potentiale 

I denne analysedel 1 vil jeg i henhold til problemformuleringen iagttage, hvordan 

frivillige skabes og omtvistes som objekt for styring. Dette iagttager jeg ved først at 

iagttage, hvordan civilsamfundet konstrueres som en del af begrebet frivillig. Ved at 

iagttage civilsamfundet og frivillige i forskellige diskurser kan det iagttages, hvordan 

der dermed skabes et mulighedsfelt for, hvordan frivillige emergerer. Derfor stiller jeg 

følgende underspørgsmål: 

 

   

Der findes flere diskursanalytiske tilgange, men dette speciale tager udgangspunkt i 

Foucaults diskursbegreb. Jeg ønsker at iagttage diskursive selvfølgeligheder for at vise, 

at konstruktionen af den frivillige og dennes rolle i løsningen af velfærdsopgaver kunne 

være anderledes. Institutioner som Lejre Kommune skaber sin egen sandhed om, hvad 

civilsamfundet og den frivillige er, og det er disse selvfølgeligheder, jeg vil forsøge at 

belyse gennem denne mindre diskursanalyse.  

Foucault anvender diskursanalytikken til at afdække hvilke udsagn, der kan iagttages 

som sande i en bestemt kontekst. Formålet med diskursanalysen er at iagttage, hvordan 

civilsamfundet opstår i forskellige diskurser og afgrænses og dukker op på forskellig 

vis. Ifølge Foucault er sandheden med andre ord en diskursiv konstruktion, hvor 

forskellige vidensregimer er afgørende for, hvad der iagttages som sandt (Jørgensen & 

Phillips, 1999; 22). Med dette henviser jeg ikke til en sondring mellem, hvad der kan 
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kategoriseres som sand eller falsk. Jeg iagttager i stedet hvordan ting træder frem i 

diskursen som en konstrueret iagttagelse og dermed en form for konstrueret sandhed.  

”Diskursanalytikeren afstår således fra at sige, hvad tingene er ’i 

sig selv’, og viser i stedet, hvordan tingene kan træde frem gennem 

videnskabelige og kvasi-videnskabelig diskurser” (Mik-Meyer og 

Villadsen, 2009; 24). 

Jeg forventer således at kunne iagttage, hvordan de frivillige bliver konstrueret 

forskelligt, afhængig af hvorfra der iagttages.  

Diskursanalysen tager i dette speciale udgangspunkt i udsagn, der fremføres af både 

VK-regeringen, Socialministeriet og Lejre Kommune. Selvom Lejre Kommune er 

italesat som mit iagttagelsespunkt, anvender jeg ikke kun tekster og optagelser fra Lejre 

Kommune eller fra projekt Kommunen og Civilsamfundet, men også fra den offentlige 

sektor generelt, da det er her, at Lejre Kommunes overordnede rammebetingelser for 

samarbejdet med frivillige er konstrueret og forankret, som eksemplificeret i indledning 

som § 18-samarbejdet og Folkeoplysningsloven.  

Derudover iagttages også udsagn der italesættes af de interessenter, der udfører 

analysearbejde for regeringen og Socialministeriet, heriblandt Lundgaard 

Konsulenterne, Frivilligrådet og Kommunaldirektørforeningen. Dette er for at iagttage, 

hvordan tværgående og dynamiske diskursive praksisser inden for samarbejdet mellem 

kommunerne og frivillige er med til at konstituere og forandre civilsamfundet og 

frivillige. Det handler således om at iagttage, hvad der er den konstruerede sandhed i 

den indsamlede empiri, og hvordan disse konstruktioner er med til at skabe bestemte 

subjektpositioner (Andersen, 1999; 49).  

I Foucaults optik er diskursanalysen ikke en analyse af et værk eller en tekst, da 

udsagnene heri vil lede tilbage til forfatterens holdning (Andersen 1999; 43). 

Udsagnene må i stedet iagttages i deres egen fremkomst, og må ikke reduceres til andres 

fortolkning. Udfordringen ved at iagttage andres iagttagelser er, at jeg som iagttager, 

risikerer at blive en del af den diskurs, jeg iagttager, fordi min egen viden og rolle i 

relation til Lejre Kommune risikerer at blive en del af empirien og dermed bliver del af 

en selvfølgelighed i min egen konstruktion. Foucaults diskursanalyse tager derfor 

udgangspunkt i at fremvise, hvordan talen er en regelstyret praksis (Mik-Meyer & 
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Villadsen 2009; 23). Det bagvedliggende rationale er ikke et element i Foucaults 

begrebsverden, hvorfor talen ikke må fortolkes på af iagttageren. 

Jeg forstår begrebet 'talen' som noget der findes i praksisser såvel som politiske 

programmer. Jeg tilslutter mig således Mik-Meyer og Villadsens pointe, at en 

diskursanalyse ikke er en ren sproglig analyse (Mik-Meyer & Villadsen, 2009; 27). Som 

jeg har nævnt i analysestrategien, består iagttagelsespunktet ikke blot af optagelser fra 

dialogmøder, men også af tekster så som rapporter, projektbeskrivelser, og evalueringer. 

Disse vil således også indgå i diskursanalysen til at iagttage, hvilke udsagn der 

fremføres.  

Diskursanalysen udfoldes i tre niveauer. Først iagttages mængden af fremsatte udsagn, i 

forlængelse heraf diskursen, som frembringer bestemte objekter og subjektpositioner 

(Mik-Meyer & Villadsen, 2009). Afslutningsvis iagttages diskursformationen med det 

formål at iagttage, hvordan den offentlige sektor, herunder Lejre Kommune, skaber den 

frivillige som et objekt for styring.  

3.2 Udsagn og dannelsen af diskurser om civilsamfundet  

Som det fremgår af indledningen til dette speciale er kommunernes samarbejde med 

civilsamfundet i høj grad bygget op omkring rammerne for frivilligt arbejde. 

Samarbejdet mellem kommunerne og frivillige er i dag defineret af en række 

rammebetingelser i forhold til økonomisk støtte og generelt samarbejde med blandt 

andet kommunerne, som eksempelvis § 18-samabejdet og Folkeoplysningsloven. Inden 

for disse rammer fremføres en række udsagn om retten til økonomisk støtte til individer 

eller organisationer, der udfører frivilligt arbejde i Danmark. VK-regeringen italesætter 

eksempelvis, at:  

”Staten kompenserer samtidig kommunerne for en del af 

kommunernes støtte til Frivilligt socialt arbejde. Servicelovens § 18 

forpligter landets kommuner til hvert år at afsætte et beløb til støtte 

af frivilligt socialt arbejde” (Regeringen, 2010a; 8).  

Denne italesættelse iagttages som et eksempel på en rammestyring for samarbejdet 

mellem kommuner og frivillige. Yderligere italesættes det i ”Charter for samspil 

mellem det frivillige Danmark /Foreningsdanmark og det offentlige”, der er udarbejdet 
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af Kulturministeriet og Socialministeriet under den tidligere S-R-regering, at formålet 

med charteret er:  

”… at styrke og udvikle samspillet mellem det frivillige 

Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige er repræsentanter for 

parterne enige om at udarbejde et charter med grundlæggende 

værdier og rammer for dette samspil” (Socialministeriet, 2001; 2). 

De iagttagede udsagn danner tilsammen en bestemt diskurs og dermed en bestemt 

konstruktion af frivillige. De frivilliges samarbejde med kommunerne om 

opgaveløsning i velfærdssamfundet kan gennem de sidste 20 år iagttages i en retslig 

diskurs. VK-regeringen og Socialministeriet stiller lovgivningen til rådighed som en 

diskurs, hvori individer kan indtage en position som frivillige inden for statens domæne. 

De udsagn, som den danske lovgivning fremfører, er med andre ord med til at skabe 

rammerne for samarbejdet mellem frivillige og kommunerne, som det er konstrueret i 

dag.  

Et udsagn er et udsagn, når det frembringer objekter eller subjektpositioner (Mik-Meyer 

& Villadsen, 2009; 25). Derfor fokuseres der på udsagn, der frembringer universelle og 

normerende positioner eller handlesæt. Udsagn skal knytte sig til allerede fremsatte 

udsagn (Mik-Meyer & Villadsen, 2009; 27). Det handler således om at iagttage de 

udsagn, der går igen og skaber en bestemt diskurs. Der må derfor findes gentagelser i 

empirien, der skaber en form for sandhed eller, sagt på en anden måde, en bestemt 

diskursiv praksis. Det er denne praksis, jeg nu vil forsøge at iagttage ved at iagttage de 

udsagn, der knytter sig til hinanden og dermed danner en bestemt diskurs. Derfor vil jeg 

vil i det følgende identificere, hvilke udsagn og diskurser der kan iagttages, når 

civilsamfundet i nutidens Danmark italesættes i den udvalgte empiri. 

Jeg tager udgangspunkt i Foucaults diskursbegreb, men anvender også begreber fra 

Allan Dreyer Hansen fortolkning af Laclaus hegemonianalyse med det formål at ”øge 

indsigten i kontingens ved at vise tilstedeværelsen af flere forskellige konkurrerende 

diskurser” (Hansen, 2005; 195). Lige som Rose iagttager forskellige 

civilsamfundsforestillinger, kan der også iagttages en række fiktioner eller forestillinger 

om civilsamfundet gennem VK-regeringen, Socialministeriet, Lejre Kommunes og 

andre aktørers italesættelse. I den valgte empiri iagttages udsagn om civilsamfundet 

som en række civilsamfundsforestillinger, hvor civilsamfundet som en art tom betegner 
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fyldes med meningsindhold. Civilsamfund iagttages således som et begreb hvis indhold 

udfordres af forskellige diskurser, der forsøger at dominere begrebet, og gør det svært at 

stabilisere. Mere præcist modificerer jeg Roses teser om civilsamfundet som 

forebyggende og som et risikofællesskab og iagttager i stedet de 

civilsamfundsforestillinger, som udsagnene fra blandt andet VK-regeringen, 

Socialministeriet, Frivilligrådet og Lejre Kommune konstruerer, og som umiddelbart 

kan iagttages som en række konkurrerende diskurser. 

3.2.1 Demokratiforestilling 

Jeg iagttager udsagnene fra Socialministeriet, den daværende VK-regering og også 

Kommunaldirektørforeningen, som alle italesætter den frivillige i relation til 

civilsamfundet. En af de civilsamfundsforestillinger, som empirien konstruerer, kan 

iagttages som en demokratiforestilling, hvor blandt andet VK-regeringen og 

Socialministeriet bringer civilsamfundet ind i frivilligt arbejde og giver frivillige 

individer og frivillige organisationer en rolle i løsningen af velfærdsopgaver. Dette kan 

eksempelvis iagttages gennem en række udsagn, der danner en frivillighedsdiskurs. 

Frivillighedsdiskurs  

I forbindelse med EU’s frivillighedsår har VK-regeringen som nævnt igangsat en række 

projekter og tiltag, der skal fremme civilsamfundets inddragelse i frivilligt socialt 

arbejde. Civilsamfundet omtales således i relation til frivilligt arbejde. Dette iagttages 

gennem en række af udsagn, der er italesat af den daværende regering og 

Socialministeriet gennem rapporter, arbejdsdokumenter og på hjemmesider. En af de 

diskurser om civilsamfundet, der kan iagttages, er en frivillighedsdiskurs. 

Af Socialministeriets hjemmeside fremgår det, at omkring en tredjedel af den voksne 

danske befolkning arbejder frivilligt i dag, og det er regeringens målsætning at 50 

procent af civilsamfundet skal yde en frivillig indsats inden 2020 (Socialministeriet, 

2011b). Konkret fremfører VK-regeringen udsagnet, at deres målsætning er: 

”En frivillighedskultur, hvor det er helt naturligt at involvere sig 

aktivt i det danske samfund. Regeringens konkrete mål er, at 50 pct. 

af den voksne danske befolkning yder en frivillig indsats senest i 

2020” (ibid). 
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Det iagttages, hvordan den daværende VK-regering i 2010 forsøgte at igangsætte denne 

udvikling i retning af flere frivillige gennem deres nationale civilsamfundsstrategi. 

Strategien beskriver, hvordan civilsamfundet og frivillige organisationer fra den 

daværende regerings side ønskes at skulle udgøre en del af den frivillige indsats, og 

hvordan der kan arbejdes målrettet med at fremme frivilligt arbejde i Danmark i løbet af 

de næste år.   

”Regeringen ønsker at afsætte 100 mio. kr. over de næste fire år til 

at styrke civilsamfundet på det sociale område. Med en 

civilsamfundsstrategi vil regeringen fremme aktivt medborgerskab 

og systematisk inddrage civilsamfundet og frivillige organisationer i 

arbejdet med socialt udsatte personer og familier" (Regeringen, 

2010a; 10). 

Strategien tager udgangspunkt i regeringens tidligere indsats på området, eksempelvis 

forsøget på at skabe en række sammenhængende kommunale frivilligpolitikker (ibid). 

Regeringens kvalitetsreform foreskriver, at det i samarbejde med kommunerne skal 

drøftes, hvordan der kan udvikles en form for sammenhængende frivilligpolitikker i 

kommunerne (Socialministeriet, 2010;4).  

Den danske regering forsøger ligeledes at fremme frivilligt arbejde ved at etablere nye 

samarbejder og ved at afsætte penge til forsøgsprojekter i kommuner og til 

forskningsprojekter og etablering af partnerskabsaftaler. Der initieres eksempelvis et 

forløb med frivilligt socialt arbejde på landets ungdomsuddannelser under 

kontraktmæssige forhold (Projekt Frivillig, 2011). Dette kan iagttages i Projekt Frivillig, 

der er et tilbud til alle elever på ungdomsuddannelserne i Danmark om at udføre 

minimum 20 timers frivilligt arbejde til gengæld for at såkaldt frivillighedsbevis, der 

kan vedlægges deres eksamensbevis (ibid.). Gennem dette initiativ kan det iagttages, 

hvordan unge forsøges at udfylde en rolle som frivillige. 

I 2006 blev der for første gang offentliggjort en såkaldt Frivillighedsundersøgelse, der 

kortlægger omfanget og betydningen af de frivilliges indsats i Danmark. Undersøgelsen 

viser, at der på daværende tidspunkt fandtes omkring 100.000 frivillige organisationer 

og foreninger i Danmark (ibid). Der er, som nævnt tidligere, fremført udsagn om at 

fremme dette tal og understøtte omfanget af frivillige. I en rapport fra Socialministeriet 

om sammenhængende kommunale frivilligpolitikker fremføres ligeledes udsagnet: 
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”Blandt andet har foreningslivet potentiale i forhold til udviklingen 

af et aktivt civilsamfund og demokratisk organisering af borgernes 

interesser, de selvejende institutioner løfter en række 

velfærdspolitiske opgaver” (Socialministeriet, 2010a; 18).  

Hele formålet med at understøtte civilsamfundets frivillige initiativer, blev italesat i 

forbindelse med Kommunalreformen i 2004 og beskrives af Frivilligrådet ved at: 

”… der skal arbejdes for at brede demokratiet ud, så borgerne 

inddrages aktivt i beslutningerne. Fremtidens kommuner skal finde 

nye former for inddragelse af borgere og brugere i de lokale 

beslutninger” (Frivilligrådet, 2010c; 21).  

Frivilligrådet er en selvstændig institution i Danmark. Når Frivilligrådets iagttagelser og 

udsagn om civilsamfundets rolle som frivillig indgår som en del af empirien, er det fordi 

Frivilligrådets rolle er at rådgive socialministeren og Folketinget om den frivillige 

sektor og samtidig sætte fokus på udviklingen af frivillighed i forhold til 

velfærdspolitiske områder (Frivilligrådet, 2010c; 42).  

Også Frivilligrådet italesætter borgerne i civilsamfundet i relation til begrebet frivillig. 

Overskriften på Frivilligrådets reformoplæg fra april 2010 lyder, at "Et stærkt 

velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!". Yderligere skriver Frivilligrådet, 

at det foreslås, at:  

"alle kommuner i forbindelse med det europæiske frivillighedsår 

2011 nedsætter en taskforce på tværs af forvaltninger, der får til 

opgave at fremme og understøtte borgernes sociale virkelyst" 

(Frivilligrådet 2010; 22). 

En frivillighedsdiskurs kan ligeledes iagttages gennem udsagn, der er fremført i 

forbindelse med projekt Kommunen og Civilsamfundet. Som nævnt er projektet et 

samarbejde mellem Socialministeriet, Lundgaard Konsulenterne og fire danske 

kommuner, heriblandt Lejre Kommune. Samarbejdet blev indledt i 2008 med det formål 

at: ”(…) bidrage til de generelle diskussioner omkring civilsamfund og inddragelse af 

frivillige” (Lundgaard Konsulenterne, 2011; 10). 
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Med Lejre Kommunes deltagelse i Kommunen og Civilsamfundet knytter kommunen 

sig til Lundgaard Konsulenternes udsagn. Indenfor rammerne af det overordnede formål 

for projektet fremfører Lejre kommune udsagn om at  

”Lejre Kommune ønsker på den måde at understøtte de frivillige og 

foreningerne i et stærkt Lejre netværk og skabe gode relationer 

mellem borgerne og kommunen” (Bilag 2; 1).  

De mange udsagn fra VK-regeringen, Socialministeriet, Kommunaldirektørforeningen, 

Frivilligrådet og Lejre Kommune, gør det muligt at iagttage, en frivillighedsdiskurs i 

relation til civilsamfundet. Netop de mange rapporter om samarbejdet mellem frivillige 

og kommunerne, italesætter en række anbefalinger, der retter sig mod forudsætninger 

for inddragelse af civilsamfundet i frivilligt arbejde. Disse er identificeret som blandt 

andet udvikling af kommunale frivilligpolitikker (Socialministeriet 2010;40), 

(Socialministeriet 2010a), (Kommunaldirektørforeningen, 2011).  

Frivillighedsdiskursen kan iagttages som en del af en demokratiforestilling om 

civilsamfundet. Gennem de udsagn, der italesættes i diskurserne, forsøger aktørerne at 

knytte civilsamfundet sammen med frivilligt arbejde og medborgerskab, hvorved der 

således iagttages et lokaldemokrati i samarbejdet med kommunerne. Det iagttages 

eksempelvis hvordan VK-regeringen konstruerer en civilsamfundsforestilling, hvor:  

”Civilsamfund bruges som en fællesbetegnelse for de aktører og 

grupperinger, som eksisterer imellem og uafhængigt af privatsfæren, 

markedet og det offentlige i et demokratisk samfund” (Regeringen, 

2010a; 4).  

Om muligheden for at civilsamfundet engagerer sig i frivilligt arbejde iagttages det 

yderligere, hvordan Frivilligrådet i deres reformoplag skriver, at ”Som demokratisk 

samfund har vi brug for, at borgerne har reel indflydelse på, hvordan 

velfærdssamfundet udvikler sig” (Friviligrådet, 2010; 8). 

Demokratiforestillingen udgør således én af de civilsamfundsforestillinger, der kan 

iagttages i den offentlige sektors konstruktion af civilsamfundet og af den frivillige 

sektor.  
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3.2.2 Opgaveløsningsforestilling 

En anden civilsamfundsforestilling kan iagttages gennem udsagn fra Socialministeriet, 

den daværende VK-regering, Kommunaldirektørforeningen og Lejre Kommune. Denne 

civilsamfundsforestilling, som empirien konstruerer, kan iagttages som en 

opgaveløsningsforestilling Her italesætter de netop nævnte aktører civilsamfundet inden 

for en række lovmæssige og politiske rammer for samarbejde med kommunerne. Dette 

kan eksempelvis iagttages gennem en række udsagn, der danner en samarbejdsdiskurs.   

Samarbejdsdiskurs  

Samarbejdet mellem kommunerne og frivillige organisationer er i dag defineret af en 

række rammebetingelser i forhold til økonomisk støtte og generelt samarbejde. I en 

samarbejdsdiskurs kan det iagttages, hvordan regeringen forsøger at standardisere eller 

målrette samarbejdet mellem den offentlige sektor og civilsamfundet. Dette kan 

eksempelvis iagttages i Charter for samspil mellem det frivillige 

Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige, hvor der fremføres udsagnet:  

”Det offentlige kan afsætte midler til styrkelse og iværksættelse af 

fælles initiativer mellem det offentlige og de frivillige organisationer 

eller målrette midler mod særlige opgaver, som det frivillige 

Danmark/Foreningsdanmark kan påtage sig at løse” 

(Socialministeriet, 2001; 2).  

Dette realiseres blandt andet som en del af den daværende regerings 

civilsamfundsstrategi, hvor der i Satspuljen for 2011 er afsat i alt 57,8 mio. kr. til at 

støtte en række pilotprojekter over de kommende fire år.  Udsagnet om at ”Målet med 

den såkaldte ”Pilotpulje” er at inddrage civilsamfundet mere systematisk i den sociale 

indsats” (Frivilligrådet, 2010b) illustrerer, hvordan civilsamfundets inddragelse i 

frivilligt arbejde involverer en række tiltag, der kræver økonomisk understøttelse, og 

hvordan der etableres et samarbejde om dette. 

Helt konkret var VK-regeringens målsætning: ”Et civilsamfund, der samarbejder med 

den offentlige sektor og det private erhvervsliv om at løse sociale problemstillinger for 

dermed at skabe nye samspil i samarbejdet” (Socialministeriet, 2011b). 

Det fremgår yderligere af Socialministeriets hjemmeside, at den danske regering ønsker 

at skabe et kvalitetsreforminitiativ. Dette kommer til udtryk gennem udsagnet: 
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”Regeringen har igangsat et arbejde, der har til formål at analysere 

og komme med anbefalinger til, hvordan der kan udvikles 

sammenhængende frivilligpolitikker i kommunerne.” 

(Socialministeriet, 2011d).  

Formålet er at styrke samarbejdet mellem kommuner, frivillige organisationer og det 

lokale erhvervsliv blandt andet ved at skabe politiske rammer for samarbejdet i på 

kommunalt plan.  

Også i ”Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det 

offentlige” fra 2011, fremfører Socialministeriet og Kulturministeriet sammen med en 

række samarbejdspartnere fra foreningslivet, en række udsagn om samarbejde med 

frivillige om opgaveløsning. Her udsiges det blandt andet, at ”Det frivillige 

Danmark/Foreningsdanmark kan vise det offentlige nye veje og bidrage til 

samfundsudviklingen” (Socialministeriet, 2001). Charterets principper er efterfølgende 

implementeret i flere kommuners frivilligpolitikker, og danner derfor rammen for lokale 

samarbejder mellem kommuner og frivillige. Dette udsagn kan iagttages i en 

samarbejdsdiskurs, hvilket underbygges yderligere i Charter for samspil mellem det 

frivillige Danmark /Foreningsdanmark og det offentlige charter, hvor det italesættes, at 

for at  

”… styrke og udvikle samspillet mellem det frivillige 

Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige, er repræsentanter for 

parterne enige om at udarbejde et charter med grundlæggende 

værdier og rammer for dette samspil” (Socialministeriet, 2001; 2). 

I Socialministeriets rapport om kommunale frivilligpolitikker italesættes økonomien 

som et element i samarbejdet mellem kommuner og civilsamfundet. Socialministeriet 

anfører udsagnet ”Offentlig støtte til civilsamfundets infrastruktur er et hyppigt anvendt 

kommunalt virkemiddel” (Socialministeriet, 2010a; 21). Dette udsagn vedrører 

infrastruktur i forhold til de fysiske rammer for den frivillige indsats, hvilket dækker 

over adgang og støtte til medborger-, kultur- og forsamlingshuse, frivilligcentre, 

idrætsanlæg, foreningslokaler mv. (ibid.).  

Kommunernes samspil med frivillige sociale organisationer og foreninger lovfæstet i 

Lov om social service (serviceloven), jf. § 18. Inden for rammerne af § 18-samarbejdet 
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kan kommunerne støtte de frivillige organisationer i form af tilskud til lokaler, lige som 

kommunerne har pligt til at støtte op omkring det frivillige folkeoplysende arbejde 

gennem Folkeoplysningsloven (Socialministeriet, 2010; 21). Folkeoplysningsloven 

foreskriver, at der skal gives støtte til voksenundervisning og frivilligt foreningsarbejde 

i form af økonomisk støtte til aktiviteter og lokaler (Retsinformation, 2011).  

Folkeoplysningsloven blev ændret i juni 2011 til også at indeholde krav om indførelse 

af en obligatorisk folkeoplysningspolitik i alle kommuner, ligesom kommunerne får 

pligt til at afsætte et puljebeløb til udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte, som 

kan fordeles både til foreninger og til ikke-organiserede grupper (Kommunernes 

Landsforening, 2011). Disse regler kan iagttages som en række rammevilkår for 

samarbejdet mellem frivillige og kommunerne 

Folkeoplysningsloven vedrører yderligere frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og 

har til formål at sikre offentlige tilskud fra den frie folkeoplysende virksomhed, der 

bygger på fællesskab (Retsinformation, 2011). Her fremsættes udsagnet, at: 

"formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med 

udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke 

folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage 

ansvar for sit eget liv og deltage aktivt og engageret i samfundslivet" 

(Retsinformation, 2011; paragraf 14).  

Servicelovens paragraf 18, forpligter landets kommuner til hvert år at afsætte et beløb til 

frivilligt socialt arbejde (Regeringen, 2010;8). Af den seneste § 18-redegørelse fra 2010 

fremføres udsagnet, at: 

”Kommunerne fremhæver, at en høj grad af formalisering af 

samarbejdet i form af for eksempel frivilligpolitik, etablering af et 

frivilligcenter og/eller ansættelse af en frivilligkonsulent har en 

markant positiv signalværdi både internt i forvaltningen og eksternt 

i forhold til borgere og de frivillige foreninger” (Socialministeriet 

2010b; 6). 

 Dette suppleres af udsagnet om, at ”formalisering af samarbejdet kan styrke de 

frivilliges indsats” (Socialministeriet, 2010b; 17). 
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Også Kommunalbestyrelsesforeningen fremfører udsagn om civilsamfundet, der udgør 

en del af en samarbejdsdiskurs. På deres landsmøde i maj 2011 var civilsamfundet på 

Kommunaldirektørforeningens dagsorden i forbindelse med temaet 

”Velfærdssamfundet - hvorhen og hvordan?”. Her blev kommunernes rolle i 

civilsamfundet diskuteret blandt andet med frivillige oplægsholdere. Af formandens for 

Kommunaldirektørforeningens mundtlige beretning fremgår udsagnet:  

”Det tredje bidrag til løsning af både den økonomiske udfordring og 

demografien er en langt større inddragelse af civilsamfundet – 

bedre og mere involvering af den frivillige sektor i løsningen af de 

fælles samfundsopgaver.” (Kommunaldirektørforeningen, 2011; 4). 

Der kan ligeledes iagttages et ønske om formaliserede samarbejdsformer i 

Kommunaldirektørforeningens udsagn om, at  

”Skal vi have større frivillig medvirken forudsætter vi, at det 

frivillige forbliver frivilligt. Der må der findes nye samarbejdsflader 

mellem den kommunale professionelle verden og den frivillige sektor 

i al sin mangfoldighed” (Kommunaldirektørforeningen, 2011; 5).  

Gennem deltagelsen i projekt Kommunen og Civilsamfundet italesætter Lejre 

Kommune også civilsamfundet som en del af en opgaveløsningsforestilling. Lejre 

Kommune italesætter projektet som en ny vej til at realisere deres politiske vision:  

”Det særligt interessante for Lejre Kommune er at afdække 

mulighederne for, at frivillig indsats og offentlig opgavevaretagelse 

kan foregå midt inde i de kommunale virksomheders ”maskinrum” ” 

(Bilag 3; 1).   

Dette italesættes i Lejre Kommunes Kommissorium for deltagelse i Kommunen og 

Civilsamfundet. Heraf fremgår udsagnet:  

”Deltagelsen i projektet ligger i naturlig forlængelse af de politiske 

og strategiske målsætninger for Lejre Kommune, som netop 

fokuserer på at skabe en fælles kommunekultur baseret på ideen om 

det ansvarlige fællesskab” (Bilag 2; 1)  
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Netop de mange rapporter om samarbejdet mellem frivillige og kommunerne, der er 

udgivet de senere år, iagttages alle i en samarbejdsdiskursdiskurs. Hver rapport 

italesætter en række anbefalinger, der retter sig mod forudsætninger for samarbejdet. 

Disse er identificeret som blandt andet udvikling af kommunale frivilligpolitikker 

(Socialministeriet 2010;40), (Socialministeriet 2010a), (Kommunaldirektørforeningen, 

2011). 

Den systematiske inddragelse af frivillige i kommunal opgaveløsning, der italesættes 

yderligere gennem blandt andet civilsamfundsstrategien og § 18-samarbejdet, iagttages 

som en forestilling om et civilsamfund, der gennem frivilligt arbejde udgør en rolle i 

opgaveløsning i den offentlige sektor. Den offentlige sektors italesættelse af 

rammebetingelserne for samarbejdet mellem den frivillige sektor og kommunerne kan 

iagttages som en samarbejdsdiskurs.  

Disse diskurser iagttages således som en del af en opgaveløsningsforestilling om 

civilsamfundet, hvor den offentlige sektor har konstrueret en række økonomiske, 

retslige og standardiserede rammer for, hvordan den frivillige sektor italesættes og 

inddrages i relation til løsningen af velfærdsopgaver. 

3.2.3 Ansvarliggørelsesforestilling 

Den valgte empiri gør det yderligere muligt at iagttage en tredje 

civilsamfundsforestilling gennem udsagn der danner en medborgerskabsdiskurs. Denne 

civilsamfundsforestilling, som empirien konstruerer, kan iagttages som en 

ansvarliggørelsesforestilling, hvor både VK-regeringen, Socialministeriet, Lejre 

Kommune og Frivilligrådet italesætter civilsamfundet som aktive medborgere og som 

ansvarstagende borgere, hvilket kan iagttages gennem nedenstående udsagn om 

medborgerskab.  

Medborgerskabsdiskurs   

VK-regeringen skriver i sin rapport National Civilsamfundsstrategi, at: 

"Civilsamfundet knytter os sammen som samfund, fordi 

civilsamfundet bærer nogle grundlæggende værdier i det danske 

samfund. Værdier som demokrati, personligt ansvar og 

samfundssind trives og udvikles i civilsamfundet. Civilsamfundet er 
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med andre ord grundlaget for aktivt medborgerskab og 

sammenhængskraft i samfundet" (Regeringen, 2010a; 4).  

I Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige 

fremføres udsagnet, at ”Det frivillige Danmark/Foreningsdanmark er en engageret og 

kritisk med - og modspiller til det offentlige” (Socialministeriet, 2001; 2). I 

formålsbeskrivelsen suppleres der med udsagnet om, at formålet ligeledes er ”at give 

den enkelte borger de bedst tænkelige rammer for at være en aktiv del af forpligtende 

fællesskaber” (ibid.).  

Lignende udsagn fremføres i relation til Projekt Frivillig:  

”Kendskabet til den frivillige sektor skal først og fremmest gavne de 

unge selv i deres videre uddannelses- og karriereforløb og som 

medborgere i det danske samfund." (Socialministeriet 2011c) 

Heraf kan det iagttages, hvordan medborgerskab opstår som en diskurs i relation til den 

del af civilsamfundet, der udgøres af studerende. Ovenstående udsagn lægger sig tæt op 

af udsagn fra Frivilligrådet, der ligeledes italesætter medborgerskab som en del af 

uddannelserne. Helt konkret fremfører Frivilligrådet i deres anden anbefaling i 

reformoplægget fra 2010 et udsagn om, at læring om medborgerskab skal være et krav 

på alle uddannelser (Frivilligrådet, 2010c; 5). Konkret foreslår Frivilligrådet, at man må 

"skabe vilkår for medborgerskabet, så vi som borgere, ansatte, frivillige, naboer m.fl. 

kan deltage mere aktivt i udviklingen af vores lokalsamfund og vores arbejdspladser" 

(Frivilligrådet, 2010; 8). 

Frivilligrådets udsagn om medborgerskab kan også iagttages i modellen for 

medborgerskab, som ses nedenfor (Frivilligrådet, 2010c; 11). 
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Modellen findes i empirien og udgør lige som tekster et udsagn, der skaber en form for 

sandhed eller en bestemt diskursiv praksis. Modellen fremfører et udsagn om, hvordan 

man som medborger indgår i en række forskellige sammenhænge (ibid). Frivilligrådets 

model knytter sig til andre fremførte udsagn, eksempelvis når Frivilligrådet skriver at 

"som medborger tager man ansvar og deltager aktivt i et fællesskab" (Friviligrådet, 

2010c; 4).  

Også i Lundgaard Konsulenternes oplæg fra august 2008 italesættes civilsamfundet som 

ansvarstagende medborgere: "...Kære forældre og lokalsamfund (civilsamfund) - altså 

kære ansvarshavende parter - hvordan synes I at vi (I og os) skal tackle denne situation 

sammen?" (Lundgaard Konsulenterne, 2011; 6). Ligeledes fremgår det af rapporten, at 

årsagerne til at blive frivillig primært vedrører oplevelsen af, at den frivillige indsats er 

en meningsfyldt måde at være medborger på (Lundgaard Konsulenterne, 2011; 30). 

I Lejre Kommune kan udsagn om medborgerskab iagttages som en del af kommunens 

vision. Under overskriften ”Frivillige og foreninger i et stærkt Lejre-netværk” fremfører 

Lejre Kommune udsagnet, at 

Figur 2: Frivilligrådet, 2010; 11 
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”Borgere og kommune påskønner frivilligt arbejde – og det 

forbindes med positiv tænkning og medborgeransvarlighed at 

bidrage til, at børn og unge samt borgere oplever fællesskab og 

aktiviteter” (Lejre Kommune, 2006; 4).    

I ansøgningen til Det Kommunale Momsfond om støtte til projektet fremføres Lejre 

Kommunes incitament for projektdeltagelse gennem udsagnet: ”Lejre Kommune ser 

projektet som en frugtbar anledning til at afprøve nye veje til at realisere vores vision 

om ansvarligt fællesskab” (Bilag 3; 1). Formålet med projektet italesættes yderligere af 

Lejre Kommune som en mulighed for at afprøve rammevilkår og organiseringsformer 

for samarbejdet og ”Hvordan udvikler vi nye modeller for ansvarsfordeling mellem 

kommune og civilsamfund” (Bilag 3; 2). 

Udsagnene om civilsamfundet som medborgere og ansvarliggjorte borgere danner 

tilsammen en medborgerskabsdiskurs, der yderligere kan iagttages som en 

ansvarliggørelsesforestilling om civilsamfundet. Denne forestilling, som er italesat i den 

berørte empiri, er konstrueret af den daværende VK-regering, Socialministeriet, og 

Lejre Kommune samt gennem Frivilligrådets reformoplæg og Lundgaard-

Konsulenternes erfaringsopsamling fra projekt Kommunen og Civilsamfundet, som 

Lejre Kommune er en del af.  

3.3 Civilsamfundsforestillinger som konkurrerende 
diskurser  

I diskursanalysen har jeg iagttaget tre forskellige civilsamfundsforestillinger. Disse kan 

iagttages som en demokratiforestilling, en opgaveløsningsforestilling samt en 

ansvarliggørelsesforestilling.  

Disse ovenfornævnte civilsamfundsforestillinger er eksempler på, hvordan der kan 

iagttages flere ekspertdiskurser. Der italesættes således bestemte forestillinger, en 

konstrueret sandhed, om civilsamfundet og civilsamfundets rolle som frivillige og som 

involveret i opgaveløsning i kommunerne. Civilsamfundsforestillingerne skal dog ikke 

iagttages som egentlige sandheder, men i stedet som en række fiktioner, som blandt 

andet risikofællesskabet eller frivillige, der begge iagttages som diskursive 

konstruktioner snarere end en afspejling af sandheden.  Åkerstrøm Andersen iagttager, 

hvordan diskurs studeres som en aldrig tilendebragt fikseringsproces (Andersen, 1999; 



Civilsamfundet som ansvarlige medborgere54 

90). Civilsamfund iagttages således som et begreb hvis indhold udfordres af forskellige 

diskurser. Det handler derfor om at iagttage, hvordan udsagnene danner 

begrebsnetværk, det vil sige, hvordan der kan iagttages en kontinuitet mellem 

udsagnene.  

Laclau stiller et analytisk begrebsapparat til rådighed, hvorigennem det bliver muligt at 

iagttage, hvordan et begreb som civilsamfund potentielt er et tomt begreb, og hvordan 

aktører søger at fylde begrebet med meningsindhold (Hansen, 2005). Ifølge Laclau er et 

tomt udtryk et udtryk uden indhold (Laclau, 2002; 135). Begrebet er med andre ord ikke 

noget i sig selv, men må fyldes med meningsindhold hvorigennem der skabes en række 

fiktioner om begrebet civilsamfund. 

Det er ikke min intention at gå i nærmere detaljer med Laclaus begrebsanvendelse eller 

at anvende Lacluas begreber som en egentlig analysestrategi. Når jeg alligevel iagttager 

civilsamfund som et tomt udtryk, er det for at iagttage, hvordan der skabes en række 

fiktioner eller forestillinger om civilsamfundet, gennem VK-regeringens, 

Socialministeriets, Frivilligrådet og Lejre Kommunes forsøg på at fylde begrebet med 

mening. Begrebsliggørelsen af civilsamfund som tomt udtryk er derfor væsentlig i dette 

speciale. 

Analysestrategisk er Laclau relevant, idet han tilbyder et mere præcist analytisk greb i 

forhold til at iagttage et bestemt udtryk eller begreb og dets konstruktion som 

eksempelvis den frivillige sektor og de civilsamfundsopfattelser, der italesættes. Som 

Allan Dreyer Hansen påpeger, kan der være utallige indskrivningsmuligheder, hvilket 

gør det svært at stabilisere et hegemonisk projekt, og hvor det afgørende er at knytte 

begreber til det politiske projekt for at stabilisere et tomt udtryk eller begreb (Hansen, 

2005; 189-193). De iagttagede aktørers udsagn om civilsamfundet kan således iagttages 

som et forsøg på at stabilisere begrebet civilsamfund og tilskrive mening om 

civilsamfundet på en ny måde. De indskrivningsmuligheder eller konstruktioner, der 

kan iagttages i diskursanalysen, er et civilsamfund konstrueret som frivillige og aktive 

medborgere.   

”Det er netop, fordi det er et udtryk, der kan tilpasses så mange 

forskellige fortolkninger, at det altid må forstås som tomt, eller i det 

mindste delvist tomt på den måde, at det – uanset dets betydning – 

altid vil være udfordret, at der til ethvert tidspunkt vil være en 
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dominerende diskurs, som kontrollerer og afgrænser dets mening” 

(Hansen, 2005; 188). 

Civilsamfundet som en tom betegner fyldes således med meningsindhold gennem 

diskurserne.  Gennem en demokratiforestilling, som italesættes ved hjælp af udsagnene i 

frivillighedsdiskursen, kan det iagttages hvordan begrebet civilsamfundet fyldes med 

meningsindhold af de iagttagede aktører. 

Diskursanalysen har gjort det muligt at iagttage, hvordan forskellige aktører forsøger at 

fylde både begrebet civilsamfund og begrebet frivillige med meningsindhold. 

Socialministeriet, VK-regeringen og Lejre Kommune italesætter alle civilsamfundet i 

relation til frivilligt arbejde, hvilket jeg har iagttaget gennem udsagnene i 

demokratiforestilling, hvor der iagttages en frivillighedsdiskurs.  

Formålet med Lejre Kommunes involvering i projekt Kommunen og Civilsamfundet er 

som nævnt, at: ”bidrage til de generelle diskussioner omkring civilsamfund og 

inddragelse af frivillige” (Lundgaard Konsulenterne, 2011; 10). Også Socialministeriets 

rapport om sammenhængende kommunale frivilligpolitikker, som er en del af VK-

regeringens kvalitetsreform fra 2007, italesætter et ønske om at ”fremme 

borgerinvolvering og demokrati lokalt, således at medborgerskabet og 

sammenhængskraften i samfundet styrkes” (Socialministeriet, 2007a). 

Demokratiforestillingen gør det med andre ord muligt at iagttage, hvordan 

civilsamfundet italesættes som frivillige, og hvordan civilsamfundet som begreb 

herigennem fyldes med et bestemt indhold. 

Der kan yderligere iagttages en række ligheder i forestillingerne om civilsamfundet som 

et risikofællesskab i Roses optik, hvilket jeg iagttog i indledningen, og som en 

opgaveløsningsforestilling i blandt andet Socialministeriets iagttagelser. Dette iagttages 

i de udsagn, hvor civilsamfundet italesættes som forpligtet til at styre og håndtere fælles 

anliggender, eksempelvis i forhold til sociale velfærdsopgaver. Et eksempel på dette 

iagttages i Socialministeriets udsagn om, at civilsamfundet bør samarbejde med den 

offentlige sektor om at løse sociale problemstillinger (Socialministeriet, 2011b).  

Jeg iagttager en række ligheder i VK-regeringen og Socialministeriets italesættelse af 

den frivillige sektor og civilsamfundet, idet de begge betoner den frivillige sektor som 

medvirkende til løsningen af sociale opgaver. Helt konkret skriver Socialministeriet på 
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deres hjemmeside at ”De frivillige sociale organisationer løser samtidig en række af de 

sociale udfordringer, som samfundet står overfor i dag” (Socialministeriet, 2007b), 

mens det kan iagttages, hvordan VK-regeringen italesætter formålet med en national 

civilsamfundsstrategi, som et ønske om at skabe et ”civilsamfund, der bidrager til at 

styrke den tidlige, forebyggende og opsøgende sociale indsats” (Regeringen, 2010a; 11) 

Både Socialministeriet og VK-regeringen iagttager således civilsamfundet som 

frivillige, der involveres i løsningen af velfærdsopgaver. Mere specifikt kan det dog 

iagttages af de to ovenstående udsagn, at begge aktører betoner civilsamfundets rolle 

som frivillige i relation til socialt arbejde. 

Lejre Kommune italesætter ligeledes civilsamfundet som frivillige og i en 

opgaveløsningsforestilling, men ikke som konkret kendetegnet ved socialt arbejde. 

Lejre Kommune betoner i stedet civilsamfundets rolle som frivillige i sammenhæng 

med øget kvalitet i kommunens løsning af velfærdsopgaver. Af en pressemeddelelse om 

invitation til dialogmøde mellem kommunen og frivillige skriver Lejre Kommune 

således, at:  

”Målet var at øge kvaliteten i de kommunale tilbud (...)og måske 

finder vi på helt nye idéer til gavn for det store fællesskab eller 

måder at samarbejde på, som ellers ikke ligger lige for” (Lejre 

Kommune, 2011a). 

Ovenstående gør det muligt at iagttage, hvordan civilsamfund iagttages som et begreb, 

hvis indhold udfordres af forskellige diskurser, der forsøger at dominere begrebet 

civilsamfund, og gør det svært at stabilisere, da der kan iagttages en række 

konkurrerende diskurser. Disse diskurser italesættes gennem kommunikation om 

velfærdsopgaver, og gør det muligt at iagttage hvordan civilsamfundet og den frivillige 

som begreber er kontingente i forskellige konkurrerende diskurser. VK-regeringen og 

Socialministeriets udsagn om civilsamfundets rolle i opgaveløsningen iagttages ikke 

som  væsentligt associerede med Lejre Kommunes udsagn om opgaveløsningen, idet de 

ikke knytter sig specifikt til socialt arbejde. Der er således ikke forbindelse mellem 

begrebsnetværkene om opgaveløsningen i de iagttagede udsagn. I stedet kan der dog 

iagttages en aktualisering og associering af udsagnene (Andersen, 1999; 45), ved 

italesættelsen af ansvarliggørelsesforestillingen. 
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Hvad angår ansvarliggørelsesforestillingen iagttages der således en kontinuitet mellem 

VK-regeringens, Socialministeriets, Frivilligrådets, Lundgaard Konsulenterne og Lejre 

Kommunes udsagn, som illustreret gennem ovenstående udsagn og gennem de 

iagttagede udsagn i diskursanalysen. Herigennem har jeg iagttaget, hvordan især VK-

regeringen, Socialministeriet, Frivilligrådet og Lejre Kommune skaber en bestemt 

fiktion af civilsamfundet som frivillige og som en aktør i løsningen af velfærdsopgaver. 

Lejre Kommune skriver eksempelvis i deres ansøgning om støtte til projekt Kommunen 

og Civilsamfundet, at kommunen ønsker at undersøge, om ”civilsamfundet (kan) 

supplere med en ny form for ansvarsdeling og måde at gøre tingene på” (Bilag 3; 1). 

Dette er i overensstemmelse med VK-regeringens civilsamfundsstrategi, hvor der 

italesættes en fiktion af civilsamfundet som ”en afgørende med - og modspiller til den 

offentlige sektor ved at udvikle og afprøve nye løsninger” (Regeringen, 2010a; 12). Jeg 

iagttager således en kontinuitet i disse aktørers udsigelse af civilsamfundet som 

frivillige, som er italesat i de fremhævede udsagn i diskursanalysen.  

Om udsagn siger Åkerstrøm Andersen at: ”udsagn kun er et udsagn, hvis det 

frembringer subjektpositioner, der kan overdrages individer, dvs. udsagnet hvis 

frembringer diskursive pladser, hvorfra der kan udsiges” (Andersen, 1999; 45). 

Udsagnene i diskursanalysen gør det således muligt at iagttage, hvordan civilsamfundet 

forsøges konstrueret som en ansvarstagende medborger, der deltager i frivilligt arbejde. 

Sagt på en anden måde rummer diskursen en taleposition, hvor civilsamfundet kan 

knytte an til at indgå i en rolle som ansvarsborgere og som en samarbejdspartner til 

Lejre Kommune i løsningen af velfærdsopgaver. Dette er et eksempel på, hvordan 

diskurserne former bestemte subjektpositioner eller talepositioner og herigennem skaber 

civilsamfundet som et objekt for styring. ”I Foucaults diskursanalyse træder således 

både objekter og subjekter frem i deres kraft af, og gennem, den diskursive praksis” 

(Mik-Meyer og Villadsen, 2009; 24). Forskellige diskurser giver med andre ord 

civilsamfundet forskellige positioner at knytte an til og tale fra. Civilsamfundet 

iagttages med andre ord ikke som et suverænt subjekt, men konstrueres ud fra 

diskurserne, hvor det som individ kan indtage flere forskellige positioner: En af de 

subjektpositioner, jeg har iagttaget gennem diskursen er ”aktiv medborger" 

(Regeringen, 2010a;10), (Socialministeriet 2011c), (Frivilligrådet, 2010; 4), (Lundgaard 

Konsulenterne, 2011;30), (Lejre Kommune, 2006; 4).   
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3.4 Opsummering  

I denne delanalyse 2 stillede jeg spørgsmålet Hvordan konstrueres den frivillige? Som 

jeg iagttog i indledningen, kan det iagttages, hvordan der sættes en form for lighedstegn 

mellem frivillige og civilsamfund. Af Lejre Kommunes involvering i projekt 

Kommunen og Civilsamfundet, fremgår det eksempelvis at  

”… Det er denne mellemmenneskelige ansvarlighed i 

civilsamfundet, som prøves af i dette projekt. Vi vil se, hvad der sker, 

når rummet mellem frivillige medborgere og de kommunale 

institutioner udfordres ”inde på matriklen”.” (Lundgaard 

Konsulenterne, 2011; 7).  

I det hele taget iagttaget er sprogbruget i forhold til italesættelsen af både civilsamfund 

og frivillige yderst pragmatisk. For iagttage hvordan den frivillige konstrueres, tog jeg 

derfor udgangspunkt i de civilsamfundsforestillinger, som udsagnene i diskursanalysen 

udsiger.    

Ved hjælp af Foucaults diskursanalytiske begreb og med udgangspunkt i den 

indsamlede empiri har det været muligt at iagttage, en række diskursive formationer 

eller en række forskellige civilsamfundsforestillinger. Disse er konstrueret af blandt 

andet VK-regeringen, Socialministeriet, Frivilligrådet og Lejre Kommune. 

Civilsamfundsforestillingerne iagttages som en demokratiforestilling, en 

opgaveløsningsforestilling og en ansvarliggørelsesforestilling. Det skal ikke udelukkes, 

at flere diskurser vil kunne iagttages, men da dette speciales erkendelsesinteresse er 

afgrænset til, hvordan den Lejre Kommune konstruerer civilsamfundet i forhold til 

frivilligt arbejde, er det en frivillighedsdiskurs, en samarbejdsdiskurs og en 

medborgerskabsdiskurs, der dukker op blandt de fremsatte udsagn i diskursanalysen.  

Med udgangspunkt i ikke blot Foucaults diskursanalyse, men også ved at låne 

begrebsapparater fra Laclau har det været muligt at iagttage, hvordan forskellige aktører 

forsøger at fylde både begrebet civilsamfund og begrebet frivillige med 

meningsindhold. Her tog jeg udgangspunkt i Laclus begreb om tomme udtryk, for at 

iagttage, hvordan et udtryk kan tilpasses så mange forskellige fortolkninger, at det altid 

må forstås som tomt, og som udfordret af andre konkurrerende diskurser, der forsøger at 

kontrollere og afgrænse begrebets mening (Hansen, 2005; 188). 
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Civilsamfundet konstrueres således forskelligt, afhængig af hvorfra der iagttages. 

Regeringen konstruerer således en fiktion, mens Lejre Kommune konstruerer sin. Jeg 

iagttog eksempelvis i opgaveløsningsforestillingen, hvordan VK-regeringen og 

Socialministeriet italesætter en styrket inddragelse af civilsamfundet og frivillige 

organisationer i den sociale indsats (Regeringen, 2010a), hvorimod Lejre Kommune 

italesætter civilsamfundet som medvirkende til at øge kvaliteten (Lundgaard 

Konsulenterne, 2011; 10). Her iagttages der således en forskel i de nævnte aktører 

udsiger om civilsamfundet. I stedet iagttager jeg en kontinuitet i Socialministeriets, VK-

regeringens og Lejre Kommunes italesættelse af civilsamfundet i relation til frivilligt 

arbejde. Disse udsigelser om civilsamfundet, der iagttages i diskurserne, rummer 

således talepositioner eller subjektpositioner som frivillige og som aktive medborgere. 

Herigennem skaber civilsamfundet som et objekt for styring. 

Ved at iagttage diskurser er det muligt at komme tættere på en diskussion af de 

forskellige magtrelationer, der er på spil mellem den offentlige sektor og 

civilsamfundet. Magt er i relationer og i sociale praksisser, hvilke gør diskursanalysen 

interessant at iagttage i relation til en decideret magtanalyse som 

governmentalityanalysen i næste afsnit. På baggrund af diskursanalysen formodes det at 

kunne lede i retningen af en iagttagelse af, hvordan bestemte diskurser er en del af 

politiske programmer og magtteknologier (Mik-Meyer og Villadsen, 2007;40). Jeg vil 

derfor anvende mine iagttagelser fra diskursanalysen til at iagttage de magtrelationer og 

den praksis, der er til stede i mødet mellem den offentlige sektor og civilsamfundet. 
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Hvordan ansvarliggør kommunerne 

civilsamfundet gennem frivilligt arbejde? 

 

4 ANALYSEDEL II: STYRINGSFORHOLDET 

Denne anden delanalyse er en governmentalityanalyse af de frivilliges inddragelse i 

løsningen af velfærdsopgaver. Det empiriske grundlag er hentet i samme dokumenter 

som er iagttaget i analysedel 1, hvor den offentlige sektors italesættelse af frivilligt 

arbejde iagttages. Derudover indgår også iagttagelser fra de frivillige personer og 

organisationer, der er involveret i projekt Kommunen og Civilsamfundet i Lejre 

Kommune. Denne konstruerede empiri er optagelser fra det afsluttende dialogmøde og 

workshop i april 2011.  

4.1 Governmentalityanalysens potentiale 

I analysedel 2 vil jeg i henhold til problemformuleringen iagttage, hvilke konstitutive 

konsekvenser styringen har for den frivilliges rolle i løsningen af velfærdsopgaver. 

Derfor stiller jeg mig selv underspørgsmålet:  

 

 

 

Her vil jeg gennem Lejre Kommunes italesættelse af civilsamfundet iagttage, hvorledes 

Lejre Kommune gennem en række styringslogikker og magtteknologier leder frivillige i 

retningen af at indgå i løsningen af velfærdsopgaver i kommunen. På baggrund af de 

iagttagede subjektpositioner i diskursanalysen anvender jeg i denne delanalyse 

betegnelsen frivillige, når jeg iagttager begrebet civilsamfund.  

Jeg har i første analysedel iagttaget, hvordan civilsamfundet skabes i forskellige 

diskurser. Formålet med dette var at iagttage, hvordan den frivillige konstrueres og 

opstår på en bestemt måde som objekt for styring. I denne anden analysedel iagttager 

jeg de forskellige iagttagelser af relationen mellem Lejre Kommune og de frivillige. På 

baggrund af mine iagttagelser af det diskursive terræn vil jeg iagttage, hvordan 

civilsamfundet ledes i retningen af frivilligt arbejde, og hvordan de frivillige 

konstrueres som ansvarliggjorte borgere.  
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Som diskursanalysen viser, konstruerer blandt andet Lejre Kommune i diskurserne en 

bestemt fiktion om civilsamfundets og dets rolle som frivillig i løsningen af 

velfærdsopgaver. Civilsamfundet er et begreb, der har ændret sig over tid og er 

forskellig alt efter, hvem der iagttager. De forskellige forståelser af begrebet erstatter 

ikke hinanden, lige som en bestemt forståelse ikke har forrang. Som jeg iagttog ved 

hjælp af Laclaus begreb, kan den offentlige sektors udsagn om civilsamfundet iagttages 

som et forsøg på at stabilisere begrebet civilsamfund og tilskrive mening om 

civilsamfundet på en ny måde, her som frivillig. Det handler derfor om at iagttage, 

hvordan de forskellige udsagn og subjektpositioner, der skabes i diskurserne, indgår i en 

række relationer, der har en produktiv virkning på, hvordan civilsamfundet ledes i 

retning af frivilligt arbejde, og hvordan de frivillige kan bindes fast på at udgøre en rolle 

i opgaveløsningen. Dermed iagttages hvilke magtrelationer, der er på spil i samarbejdet 

mellem Lejre Kommune og de frivillige, der indgår i projekt Kommunen og 

Civilsamfundet. 

Formålet med delanalysen er at iagttage magtrelationer, her mellem Lejre Kommune og 

de frivillige, som følge af den styringspraksis, som er på spil. Gennem 

governmentalityanalysen vil jeg således iagttage, hvordan Lejre Kommune anvender en 

række magtteknologier til at forme bestemte subjekter, og hvordan der stilles krav til 

civilsamfundet, som dermed er med til at skabe en bestemt styringspraksis af de 

frivillige. Statens, eller Lejre Kommunes, måde at styre på er ofte ikke synlig, idet 

staten ikke praktiserer en suveræn form for magtudøvelse, men i stedet styrer gennem 

selvledelse. Denne form for styring forventer jeg at kunne iagttage i denne analysedel 2, 

hvor jeg indsnævrer mit iagttagelsespunkt til Lejre Kommunes samarbejde med den 

frivillige sektor. Her er magtbegreber som selvteknologi, selvstyring samt 

disciplinærmagt og pastoralmagt centrale at iagttage i governmentalityanalysen 

4.2 Styringsforholdet mellem stat og individ 

En iagttagelse af de governmentale magtformer i samarbejdet mellem Lejre Kommune 

og frivillige er nødvendig for at iagttage, hvordan den frivillige som individ 

ansvarliggøres. I den moderne velfærdsstat optræder governmentality sammen med 
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magtformerne pastoralmagt og disciplinærmagt, hvoraf begge kommer til at spille en 

rolle i Lejre Kommunes styring.  

Disciplinærmagt forstås som noget, der udøves mod kroppen over tid, og hvor målet er 

at installere styringens mål i individernes selvledelse (Dean, 2008; 18). Med dette 

forstår jeg ikke kun kroppen som en fysisk genstand, men fokuserer snarere på 

disciplinering af det enkelte individs ledelse af sig selv i samfundet. Disciplinærmagten 

knytter sig på den måde til viden, eksempelvis når praksisser opstår gennem individers 

arbejde med sig selv. Dean beskriver yderligere disciplinen som en 

reguleringsmekanisme i produktionen af føjelige og brugbare subjekter (Dean, 

2006;174). Det er målet gennem forbindelsen mellem styring og viden at forme 

individer til at besidde og handle efter en bestemt form for rationalitet (Foucault, 1982; 

781).  

Den disciplinære magt vil gerne korrigere og forbedre alle individer i samfundet. Idealet 

er at inkludere alle dem, som betegnes som afvigere, i stedet for at ekskludere dem. 

Afvigere og lovbrydere skal afrettes og integreres ved disciplin og korrektion. Dermed 

bliver søgningen efter at normalisere og standardisere individet til en produktiv proces, 

hvor samfundet genererer viden om dets afvigere og således kan udøve magt over dem. 

(Mik-Meyer og Villadsen, 2009;21). Dette kan eksempelvis iagttages i en række af de 

tiltag, som er iværksat af den daværende regering og Socialministeriet. Formålet med 

initiativerne italesættes af Socialministeriet som at få civilsamfundet til at ”bidrage til 

samfundsudviklingen” (Socialministeriet, 2001). Andre initiativer iagttages blandt andet 

som civilsamfundsstrategien (Regeringen, 2010) samt anbefalinger til kommunerne om 

sammenhængende frivilligpolitikker (Socialministeriet, 2010a). Arbejdsgruppen bag 

sidstnævnte initiativ, identificerer følgende centrale elementer i en sammenhængende 

kommunal frivilligpolitik: 

”Beskrivelse af, hvordan den frivillige sektor indtænkes i den 

kommunale opgaveløsning på tværs af forvaltningsgrene, for 

eksempel gennem mainstream-værktøjer (...) Beskrivelse af 

samarbejdsform, rollefordeling og retningslinjer for samarbejdet.” 

(Socialministeriet, 2010a; 43).  

Herigennem iagttages det, hvordan det ønskes at standardisere samarbejdet mellem 

offentlige institutioner og Lejre Kommune ved at anvende en række værktøjer til 
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rollefordeling og retningslinjer, som de frivillige må følge og inden for hvilke, der kan 

etableres en norm for samarbejdet. 

Yderlige kan det iagttages, hvordan den yngre del af civilsamfundet allerede under 

deres uddannelsesperiode disciplineres til at tage ansvar for velfærdssamfunde ved at 

deltage i frivilligt arbejdet. Skoleelever tilbydes i dag at indgå i Projekt Frivillig, hvor 

de gennem en uddannelsesaftale har mulighed for at forpligte sig på at uddanne sig selv 

i frivilligt arbejde. Socialministeriet italesætter, som iagttaget i diskursanalysen, at 

”Initiativet skal fremme en frivillighedskultur, hvor det bliver naturligt, at man ud over 

sin uddannelse og job involverer sig aktivt i det danske samfund” (Socialministeriet 

2011c).  

Ovenstående er eksempler på, hvordan både VK-regeringen og Socialministeriet 

anvender de iagttagede initiativer som en række værktøjer eller teknologier til at skabe 

en standardisering af inddragelsen af frivillige i løsningen af velfærdsopgaver, 

eksempelvis gennem initiativet om sammenhængende frivilligpolitikker.     

Gennem både VK-regeringens og Socialministeriets velfærdskommunikation og Lejre 

Kommunes udsagn om civilsamfundets ønskede rolle i kommunens samarbejde med 

den frivillige sektor, kan der iagttages et forsøg på disciplinering af det enkelte individ i 

civilsamfundet og dets ageren.  

Også Lejre Kommune italesætter ønsket om en bestemt standardisering af 

samarbejdspraksis mellem kommunen og frivillige. Lejre Kommune italesætter sin 

deltagelse i projekt Kommunen og Civilsamfundet, som en mulighed for at afprøve nye 

organiseringsformer for samarbejdet ”Som en del af Lejre Kommunes målsætning om at 

skabe en ny fælles kommunekultur, baseret på idéen om det ansvarlige fællesskab” 

(Bilag 2; 1). Der kan således iagttages et forsøg på at installere en norm eller kultur 

inden for samarbejdspraksis, hvor Lejre Kommune italesætter de frivillige som værende 

medansvarlige for løsningen af velfærdsopgaver. Her kan deltagelsen i Lundgaard 

Konsulenternes projekt iagttages et forsøg på en disciplinering af den frivillige, idet 

løsningen af velfærdsopgaverne herigennem italesættes som en praksis, som de 

frivillige, eller civilsamfundet, også har ansvar for.  

Dette leder mig videre til en iagttagelse af begrebet pastoralmagt som i tilknytning til 

disciplinærmagten er et relevant begreb. De pastorale teknikker virker ved at lede 
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individet mod en bekendende sandhedsproduktion (Mik-Meyer & Villadsen, 2009; 18). 

Formålet er at få individet til at fremsige en bestemt sandhed om sig selv og dets rolle, 

hvorefter individet forpligtes på denne fremførte sandhed. Eksempelvis kan det 

iagttages, hvordan de frivillige ved deltagelse i dialogmøder med kommunen italesætter 

bestemte ønsker for samarbejdet, og disse ønske bindes de således fast på. I forbindelse 

med projekt Kommunen og Civilsamfundet, er der afholdt en række workshops eller 

dialogmøder, hvor de frivillige har deltaget og bidraget med pointer til afprøvning af 

samarbejdet.  

Ved et dialogmøde i anledningen af Frivillighedsdagen i september 2011 bad Lejre 

Kommune ligeledes de frivillige organisationer om at komme med tanker og idéer til, 

hvordan de sammen kan styrke det frivillige arbejde i kommunen (Lejre Kommune 

2011a). Udfaldet af dette blev, at de ideer, som de frivillige italesatte, bliver samlet i en 

politisk sag, der i november bliver politisk behandlet i de fem udvalg, der stod bag 

arrangementet. Herefter skal udvalgene diskutere, hvilke muligheder, der er for at indfri 

idéerne, og efterfølgende effektueres enkelte af ideerne (Lejre Kommune 2011b). Dette 

kan iagttages som et forsøg på at få de frivillige til selv at italesætte deres rolle som 

frivillige. Dermed er de frivillige selv med til at installere en orden af roller i løsningen 

af velfærdsopgaver, hvor den frivillige sektor spiller en aktiv rolle, og hvor den 

frivillige sektor selv er med til at italesætte denne rolle, som de efterfølgende kan bindes 

fast på af kommunen. 

Nogle af de forslag, der blev udsagt blandt de frivillige, iagttages som et ønske om at 

skabe bedre relationer og praksisser for samarbejdet med kommunen. Der blev blandt 

andet eftersøgt andet er nogle retningslinjer for, hvordan man som frivillig henvender 

sig til kommunen. Dette kan blandt andet iagttages i de tre spørgsmål, der fik flest 

stemmer blandt de frivillige. Det vedrører:  

” ’En indgang til kommunen' fik flest stemmer. Herefter kom på 

andenpladsen en portal over de frivillige foreninger i kommunen, og 

ønsket om et frivillighedscenter kom ind på en tredjeplads” (Lejre 

Kommune 2011b). 

Når de frivillige eller civilsamfundet fremsætter et udsagn kan kommunen forsøge at 

holde de frivillige fast på dette. De frivillige kan på den måde styres med henvisning til 

den selvproducerede viden eller italesættelse, de selv har fremsat og gjort sig til 
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fortalere for. Når de frivillige i civilsamfundet i Lejre Kommune eksempelvis 

efterspørger en bestem form for samarbejdspraksis med kommunen og samtidig ønsker 

at bevare deres uafhængighed som frivillige organisationer i den frivillige sektor, holdes 

de frivillige fast på dette og ledes i en bestemt retning. 

Ifølge Dean er pastoralmagten væsentlig for forståelsen af, hvordan velfærdsydelser har 

fået en central plads. Pastoralmagt som begreb forklarer det paradoksale i moderne 

velfærdsstater, hvor den frivillige sektor kan anvendes til både at underbygge såvel som 

at underminere idealet om velfærdsstaten (Dean, 2008; 135). Dette hænger sammen 

med magtforholdet i relationen mellem staten og individer i velfærdsstaten, hvor staten 

på en og samme tid iagttages som ansvarlige for borgernes trivsel, og samtidig søger at 

lede individer til selv at tage ansvar for deres tilstand.  

Man kan betegne både pastoralmagten og disciplinærmagten som en form for 

magtteknologi. Ved magtteknologi henviser jeg til iagttagelser af de procedurer og 

instrumenter, som bruges til at styre individer med. Disse instrumenter kan eksempelvis 

være kontrakter, evalueringsskemaer og lignende. De frivillige bliver således genstand 

for anskuelse, hvor institutioner som Lejre Kommune indordner eller kategoriserer 

individet på en bestemt måde, eksempelvis i forbindelse med ønsket om mere 

samarbejde med kommunen. Selvet underkaster sig så at sige sin egen sandhed, når de 

frivillige først fremhæver ønsker og kunnen og bagefter skriver under på dette, 

eksempelvis ved samtykket om at indgå i projekt Kommunen og Civilsamfundet, 

gennem uddannelsesaftalerne eller ved eventuelle konkrete partnerskaber. På den måde 

intervenerer den offentlige sektor og herunder Lejre Kommune i de frivilliges praksis 

og subjektiverer på den måde de frivillige. Med andre ord støtter Lejre Kommunes 

magtudøvelse sig på den måde til viden og leder i retning af en bestemt form for 

forvaltning af samarbejdspraksis om velfærdsopgaver med kontrol og disciplin, som de 

frivillige så at sige underkastes.  

Pastoralmagt kommer således til syne, når den frivillige får stillet et redskab eller en 

teknologi til rådighed som kan bruges til at overvåge og lede sig selv. I stedet for 

stramme rammer og kontrol er kontrollen dog snarere indre forstået på den måde, at den 

frivillige selv har kontrol over, hvordan denne indtager rollen som samarbejdspartner til 

Lejre Kommune. Gennem blandt andet denne disciplinering og pastorale magt som 

afprøvningen af nye samarbejdsformer og dialogerne installerer, kan det iagttages, 
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hvordan Lejre Kommune italesætter de frivillige som en række individer, der formes til 

selvledelse, men inden for nogle af kommunen fastsatte rammer. Denne form for styring 

er muligt gennem det der med Foucaults ord betegnes som styringsværktøjer. Jeg 

forventer således at kunne iagttage, hvordan den offentlige sektor gennem 

styringsteknologier som civilsamfundsstrategien, Projekt Frivillig, økonomisk støtte og 

dialog, forsøger at ansvarliggøre individet og hermed skaber et bestemt styringsforhold 

mellem stat og individ.  

4.3 Ansvarliggørelse af civilsamfundet 

For at besvare den overordnede problemformulering stillede jeg underspørgsmålet 

Hvordan ansvarliggør den offentlige sektor civilsamfundet gennem frivilligt arbejde? 

Jeg vil derfor nu iagttage, hvordan den offentlige sektor ved hjælp af en række 

styringsteknologier ansvarliggør individet gennem frivilligt arbejde. Dette iagttager jeg 

gennem kommunikationen om samarbejdet med frivillige eller civilsamfundet om 

løsningen af velfærdsopgaver, som det eksempelvis italesættes i civilsamfundsstrategien 

og i Lejre Kommunes dokumenter om samarbejde med de frivillige. Jeg vil som 

udgangspunkt iagttage statens ansvarliggørelse af individerne gennem de teknologier, 

jeg kan iagttage i den nævnte empiri, for i senere afsnit at kunne iagttage og reflektere 

over graden af selvledelse og frihed i ansvarliggørelsen. 

Dialogmøder og evalueringer som magtteknologier 

Som behandlet i delanalyse 1 kan det iagttages, hvordan der diskursanalytisk 

fremskrives forskellige regelmæssigheder i den offentlige sektors ansvarliggørelse af 

individer i forhold til at indgå i frivilligt arbejde. Disse iagttages som ansvarliggørelse 

gennem dialog. Denne ansvarliggørelse iagttages som en ansvarliggørelse, som staten 

eller med andre ord den offentlige sektor er med til at lede civilsamfundet i retningen af 

ved at installere dialogen som en magtteknologi. 

I forbindelse med projekt Kommunen og Civilsamfundet, er der afholdt en række 

dialogmøder, hvor de frivillige har deltaget og bidraget med pointer til afprøvningen af 

samarbejdet. Ligeledes er der på Frivillig Fredag afholdt et dialogmøde med samtlige 

frivillige foreninger i Lejre Kommune med det formål at: 

 ”… indgå i dialog med de frivillige - det kan både være foreninger, 

organisationer og enkelt personer - om, hvordan vi i Lejre 
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Kommune kan styrke samarbejdet mellem de frivillige og 

kommunen” (Lejre Kommune, 2011a).  

Som nævnt i forbindelse med iagttagelsen af pastorale magtformer, kan det iagttages, 

hvordan denne form for dialogmøder giver de frivillige mulighed for selv at italesætte 

deres rolle i samarbejdet med kommunen, og på den måde leder sig selv i en bestemt 

retning, hvor de frivillige samarbejder med kommunen om en række opgaver, som 

eksempelvis undervisning af kronisk syge gennem delprojektet ”Motivation for livet”. 

Anvendelse af dialogen som teknologi beskrives som: 

”Samtale- eller dialogbaseret ledelse anvendes i dag som en 

teknologi, der skal gøre op med den tendens til over-styring og 

passiviserende ledelse, som hævdes at have præget relationen 

mellem læge og patient, socialarbejder og klient eller leder og 

medarbejder” (Mik-Meyer og Villadsen, 2009; 29).  

På samme måde kan det iagttages, hvordan dialogen anvendes som en teknologi i 

relationen mellem Lejre Kommune og de frivillige. Eksempelvis italesætter en af de 

frivillig på et dialogmøde, hvordan muligheden for at de frivillige selv er ansvarlige for 

deres indsats, er at foretrække: 

”Det synes jeg faktisk var noget af det positive ved det. At vi sådan 

selv undervejs udviklede vores projekt. Fik tilpasset det til vores 

egne ideer. At der ikke blev trukket sådan en skabelon eller noget 

ned over hovedet på os. Det er i hvert fald sådan jeg har opfattet 

det” (Bilag 5; 5).  

Evalueringer kan ligeledes iagttages som en dialog mellem den frivillige sektor og Lejre 

Kommune. Gennem evalueringerne italesætter de frivillige i delprojekterne i projekt 

Kommune og Civilsamfundet, hvordan deres samarbejde med kommunen skrider frem, 

og hvordan deres projekt og dermed også deres ansvarsområde for en bestemt 

opgaveløsning håndteres. Det iagttages eksempelvis, hvordan gruppen af frivillige fra 

det ene af de fire delprojekter i projekt Kommunen og Civilsamfundet gennem en 

evaluering italesætter deres fremtidige involvering: ”Fremadrettet vil gruppen gerne 

inddrage flere foreninger, hvilket også kan være med til at sikre flere deltagere i 

kurset” (Bilag 4; 2). 
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Det iagttages ligeledes, hvordan dette delprojekt specifikt har til formål at forankre 

opgaveløsningen om patientuddannelse hos de frivillige. Af evalueringen for 

delprojektet italesættes det således, at succeskriteriet er:  

”at afprøve nye organiserings- og samarbejdsformer, og dermed 

finde en form på opbygningen og tilrettelæggelsen af 

patientuddannelse, der skal sikre ejerskab og et fælles udgangspunkt 

for arbejdet” (Bilag 4; 3). 

Disse er eksempler på, hvordan evalueringerne anvendes som en magtteknologi, hvor de 

frivillige selv har mulighed for at italesætte ønskerne for samarbejdspraksis med Lejre 

Kommune.  

Samme magtteknologiske aspekter kan som nævnt, iagttages gennem dialogmøderne 

mellem kommunen og de frivillige. Her kan dialogen anvendes som et 

ledelsesinstrument til at gøre den frivillige til den primære ekspert på et bestemt 

område. Eksempelvis som udfører af en række velfærdsopgaver. Formålet kan iagttages 

som at  

”Ledelsens mål skal ikke sættes ensidigt af en autoritet ’oppefra’, 

men skal opstå gennem ligeværdig dialog – en genuin tale, som 

snarere kommer ’nedefra’ og ’indefra’” (Karlsen og Villadsen, 

2007; 8).  

Dialogen kan således anvendes ledelsesstrategisk af Lejre Kommune i forsøget på at få 

de frivillige til at fremsige deres egen rolle. Det kan eksempelvis iagttages, hvordan 

Lejre Kommune strategisk anvender dialogen til at ansvarliggøre den frivillige sektor i 

relation til løsningen af velfærdsopgaver:  

 ”I Lejre har vi valgt at gennemføre projektet i forlængelse af vores 

værdier om dialog og inddragelse. Det vil sige, at vi ønsker at høre 

de frivillige, foreninger og kommunale institutioner, som har 

kendskabet og idéerne til hvad der kan være relevant for netop deres 

område. Det bliver også dem, der bliver projektledere for de 

konkrete tiltag” (Lejre Kommune 2011b). 
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Gennem evalueringer har de frivillige mulighed for selv at italesætte deres roller og gør 

derigennem dem selv til genstand for styring. Man kan således iagttage møderne som en 

form for magtteknologi fra Lejre Kommunes side, hvor møderne anvendes som 

instrumenter og evalueringerne som procedurer til at styre de frivillige med. Her er 

civilsamfundets kategorisering som frivillige og som samarbejdspartnere til kommunen 

i fokus. Dialogen iagttages således om en magt teknologi eller styringsteknologi, der er 

med til at konstruere civilsamfundet og de frivillige som ansvarliggjorte borgere. Som 

Karlsen og Villadsen påpeger, handler det om ”gennem dialogen at producere 

potentielle subjekter eller subjektpositioner, som klienten kan træde ind i” (Karlsen og 

Villadsen, 2007; 20).  

Disse subjektpositioner har jeg iagttaget gennem diskursanalysen og gennem de 

iagttagede udsagn fra Lejre Kommune, som fremgår af denne delanalyse 2. Her 

iagttages det, hvordan den subjektposition, der tilbydes de frivillige, italesættes som den 

ansvarliggjorte borger: ”civilsamfundet (kan) supplere med en ny form for 

ansvarsdeling”(Bilag 3; 2). Yderligere iagttages det, hvordan Lejre Kommune tilbyder 

samme subjektposition gennem formålsbeskrivelsen i kommissoriet for deltagelse i 

projekt Kommunen og Civilsamfundet. Her italesætte samarbejdet, som en afprøvning 

af, hvordan de frivilliges engagement som frivillige ”tilvejebringer ny viden om, 

hvorledes fremtidige samarbejder mellem frivillige og ansatte i Lejre Kommune kan 

forme sig mht. ansvarsfordeling og organisering” (Bilag 2; 2).  

Gennem dialogmøder og interviews får den frivillige sektor således selv mulighed for at 

italesætte deres rolle i løsningen af velfærdsopgaver og ansvarliggør herigennem sig 

selv. Herigennem får de frivillige dermed også mulighed for at knytte an til den 

subjektposition, som er konstrueret af VK-regeringen, Socialministeriet og Lejre 

Kommune. 

Empowement som magtteknologi 

En anden form for magtteknologi italesætter Dean som handlingsteknologier. Dean 

definerer handlingsteknologier som: "… styringsteknologier, som forsøger at styrke 

eller gøre brug af vores kapacitet til at handle" (Dean, 2008; 266).  Disse kan også 

iagttages som en form for selvledelsesteknologier, det vil sige et redskab til 

selvreflektion eller selvbearbejdning (Mik-Meyer og Villadsen, 2009; 31). Dean 

henviser til handlingsteknologier så som kontrakter, empowerment og såkaldte 
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medborgerskabsteknologier. Disse kan iagttages som teknikker til selvledelse og 

forhandling, der eksempelvis anvendes i samarbejdsrelationer mellem frivillige og Lejre 

Kommune.  

Der iagttages et handlingsteknologisk samspil om løsningen af velfærdsopgaver, hvor 

der skabes nogle relationer eller forpligtelser mellem den frivillige og Lejre Kommune, 

altså hvordan der kan iagttages en form for kontrakliggørelse. 

Det, at den frivillige sektor har forpligtet sig på at deltager i projekt Kommunen og 

Civilsamfundet, kan ligeledes iagttages som en form for kontraktliggørelse eller 

handlingsteknologi, der binder den frivillige til et samarbejde, hvor den frivilliges rolle 

blandt andet er at italesætte sin egen rolle. Der iagttages et handlingsteknologisk 

samspil om løsningen af velfærdsopgaver, hvor der skabes nogle relationer eller 

forpligtelser mellem den frivillige sektor og den offentlige sektor, altså hvordan der kan 

iagttages en form for kontrakliggørelse. Her iagttager jeg ikke kontraktliggørelser som 

et fysisk skriftligt produkt, men iagttager i stedet, hvordan aftaler og kontrakter 

italesættes som løfter og forpligtelser. 

Lejre Kommune skriver i deres pressemeddelelse fra 13. februar 2009, at  

”i tråd med Lejre Kommunes vision om et ansvarligt fællesskab 

inviteres frivillige og foreninger til sammen med de lokale 

kommunale institutioner at byde ind med forslag til, hvor og 

hvordan indsatsen skal skydes i gang” (Lejre Kommune 2011c; 1). 

Denne åbne invitation kan iagttages som en handlingsteknologi, hvor de frivillige ikke 

pålægges en bestemt styring, men tilbydes et redskab til at indgå i et forpligtende 

samarbejde, som de selv skal knytte an til. Dette kan iagttages som en selvteknologi, der 

får den frivillige til at lede sig selv i retning af det, Lejre Kommune kalder ”ansvarligt 

fællesskab” (ibid). I det øjeblik de frivillige i de fire delprojekter i projekt Kommunen 

og Civilsamfundet ansøgte om og herefter blev udvalgt til at deltage i projektet, 

accepter de således en form for mundtlig samarbejdskontrakt. Det kan iagttages på den 

måde, at de frivillige nu er underlagt de overordnede rammer for samarbejdet, som 

skitseret af Lundgaard Konsulenterne. Der foreligger ingen konkrete skriftlige 

kontrakter mellem Lejre Kommune og de frivillige i de fire delprojekter, men 

Lundgaard Konsulenterne oplyser, at man enkelte steder har udformet et egentligt 
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aftalepapir (Lundgaard Konsulenterne, 2011; 13) I de fleste af projekterne er aftalerne 

dog baseret på løbende dialog, der skal sikre kontinuerlig forventningsafstemning.    

Yderligere er handlingsteknologier med Deans ord kontraktlignende 

medborgerskabsteknologier eller en form for empowerment, der er med til at styrke 

individets selvledelse (Dean, 2008; 266). I relation til denne selvledelse kan begrebet 

selvteknologi iagttages som et centralt begreb, idet selvteknologi kan bruges til at få et 

subjekt til at agere på en bestemt måde, hvor det er subjektet selv, der arbejder med sig 

selv. Selvstyring og selvteknologi er således, hvordan individet anvender forskellige 

instrumenter og procedurer til at forme sig selv med (Mik-Meyer & Villadsen, 2009; 

30). Selvstyring og selvteknologier bliver derfor vigtige begreber for forståelsen af, 

hvorledes subjektet konstrueres. Selvstyring og selvteknologi er en bestemt måde, 

hvorpå mennesket gør sig selv til genstand for sin egen ledelse (Mik-Meyer og 

Villadsen, 2009; 23). Dette kan yderligere iagtagges gennem empowerment, der også 

italesættes som en magtteknologi eller selvteknologi. 

Begrebet empowerment kan således iagttages som værktøj til at aktivere frivillige. Dean 

skriver, at  

"hvis mennesker, i det mindst potentielt, er aktører, så må de 

myndiggøres til at optræde som sådanne … Empowerment-

programmer er særlig tydelige eksempler på de aktuelle liberale 

styringsrationaliteter, der søger at operationalisere de styredes 

selvstyre de kapaciteter i forfølgelsen af styringsmål" (Dean, 

2008;123).  

Statens ansvarliggørelse kan således iagttages som et empowernment-program, hvor 

civilsamfundet aktiveres og hvor selvstyringsbegrebet forfølges.  

Dean henviser til den amerikanske politolog Barbara Cruikshanks betegnelse af 

empowerment som en medborgerskabsteknologi. Denne teknologi iagttages som en 

strategi eller teknik til at transformere subjektivitet fra magtesløshed til aktivt 

medborgerskab (Dean, 2008; 124). Medborgerskabsteknologier italesættes som 

teknikker til at fremme empowerment og til forhandling, og anvendes især i socialt 

arbejde, hvor medborgerskabsteknologierne iagttages som en teknologi til at engagere 

civilsamfundet som aktive og frie borgere (Dean, 2008; 266).  
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Når den frivillige sektor engagerer sig i et samarbejde med kommunerne om løsningen 

af velfærdsopgaver, kan det iagttages, hvordan den frivillige bliver til genstand for 

handlingsteknologierne. Dette iagttages af Dean som et forsøg på at konstruere individet 

som en aktiv borger i et såkaldt risikofællesskab (Dean, 2008; 267), som også Rose 

italesætter i sin civilsamfundsforestilling, som iagttaget tidligere. 

Som en af centerchefer i Lejre Kommune, udtalte på det afsluttende dialogmøde eller 

workshop med deltagerne i projekt Kommunen og Civilsamfundet fra Lejre Kommune, 

at:  

”Så ved jeg godt at man kan blive presset lidt af at der kommer en 

projektleder på, at der er en anden ramme og sådan noget (…) Men 

filosofien er sådan set den samme både for Motivation for livet og 

for aktivitetscentrene. Det er jo, at jer frivillige ved bedst vil jeg 

sige, altså på mange måder… det er jer der har de 

udfordringer”(Bilag 5; 3). 

Det konstruerede fællesskab, som den frivillige sektor iagttager og som er italesat i 

diskursanalysen, bliver således empowered med det mål for øje, at styre i retningen af 

selvstyring. Igennem det konstruerede fællesskab og ansvarliggørelsen af individerne, 

aktiveres det selvstyrende subjekts frihed og kapacitet til selvstyring og problemløsning. 

På den måde er styringsteknologierne et redskab, der også kan iagttages som en 

selvteknologi, og som søger at installere en form for frihed hos individet. Således er 

handlingsteknologier med Deans ord kontraktlignende medborgerskabsteknologier eller 

form for empowerment, der er med til at styrke individets selvledelse.  

Jeg iagttager således handlingsteknologierne, empowermentprogrammerne og 

dialogmøderne, som iagttaget ovenfor, som en række styringsteknologier. Med 

styringsteknologier henvises der til de teknologier, der anvendes til at styre med og til at 

regulere adfærd hos eksempelvis individet (Dean, 2008; 340), og som er med til at 

konstruere civilsamfundet på en bestemt måde, her gennem aftaler om frivilligt arbejde. 

Princippet i den governmentale styring er således, at styring sker ved at styringen rettes 

mod individernes egen selvstyring (Foucault, 1988; 19). Selvteknologier kan anvendes 

til at iagttage, hvordan subjektet gennem styringsteknologien, styres til at styre sig selv. 

Evalueringerne og dialogmøderne med de frivillige, som er blevet til inden for 
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rammerne af projekt Kommunen og Civilsamfundet, kan iagttages som en form for 

magtteknologi, som stiller andre og nye krav til civilsamfundet, idet evalueringerne og 

dialogmøderne kan iagttages som et redskab, der tvinger de frivillige til at reflektere 

over og italesætte deres rolle i løsningen af velfærdsopgaver i samarbejde med 

kommunen.  

Med udgangspunkt i diskursanalysen kan det iagttages, hvordan Lejre Kommune med 

sine egne begreber og gennem kontinuiteten med VK-regeringens og Socialministeriets 

udsagn om de frivillige, iagttager de frivillige som et ansvarstagende subjekt. Ved hjælp 

af magtteknologierne forsøger Lejre Kommune i deres arbejde med de frivillige at lede 

de frivillige i retningen af at indgå i et samarbejde om velfærdsopgaver, hvor de 

frivillige påtager sig en rolle som ansvarliggjorte. Dette er muligt gennem de 

magttknologier som er identificeret i dette og foregående afsnit. Kort sagt kan det 

iagttages, hvordan dialog anvendes til at lede de frivillige til selv at italesætte deres rolle 

og lede dem til at agere som ansvarliggjorte og aktive medborgere, der tager ansvar for 

opgaveløsningen. Gennem empowerment aktiveres de frivillige ligeledes til selvstyring, 

hvor de forfølger den styring, som Lejre Kommune har installeret. På denne måde 

anvendes magtteknologier og selvteknologier som et governmentalt redskab. 

4.4 Den paradoksale styring? 

Gennem de frivilliges mulighed for selv at bestemme deres ageren inden for den 

offentlige sektor, kan der iagttages både individualiserende og totaliserende styring, 

hvilket er relevant at reflektere over afslutningsvist.  

Der iagttages en form for styring af selvstyring, hvor der er en dobbelthed i styringen af 

individers adfærd (Dean, 2010; 340). Det vil sige, at subjektet både udøver selvledelse 

samt ledes af andre. Dette er iagttaget i ovenstående analyse, hvor det kan iagttages, at 

Lejre Kommunes samarbejde med de frivillige er etableret under nogle overordnede 

retningslinjer, men hvor kommunen forsøger at få de frivillige til at knytte an til disse 

og til den rolle, eller subjektposition, som Lejre Kommune har konstrueret. Her 

anvendes de styredes frihed som et teknisk middel til at opnå styringens mål (Dean 

2010: 50).  

Den offentlige sektors ansvarliggørelse af civilsamfundet kan således iagttages som et 

eksempel på et overlap mellem suveræne og individualiserende magtforståelser. Dette 
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hænger sammen med magtforholdet i relationen mellem staten og individer i 

velfærdsstaten, hvor staten, eller her Lejre Kommune, på en og samme tid iagttages som 

ansvarlige for borgernes trivsel, og samtidig søger at lede individer til selv at tage 

ansvar for deres tilstand gennem frivilligt arbejde. Magtforholdet mellem Lejre 

Kommune og de frivillige iagttages således som en spænding mellem en universel og en 

form for individualiserende styring af civilsamfundet. Med dette henviser jeg til en 

iagttagelse af spændingen i styringen af de frivillige. Det vil sige en spænding mellem 

de retslige rammer for samarbejdet og de frivilliges egne ønsker og individuelle forhold, 

som de selv italesætter.  

Styringen iagttages som universel gennem eksempelvis lovgivningen, og de 

eksisterende rammevilkår for samarbejdet mellem kommuner og frivillige, herunder 

også retningslinjerne i § 18-samarbejdet og Folkeoplysningsloven, om økonomisk støtte 

til frivillige. Den individualiserende styring derimod kommer til udtryk gennem de 

frivilliges involvering i løsningen af velfærdsopgaver, hvor de frivilliges selvstyring er i 

centrum. På den måde er styringsteknologierne et redskab, der også kan iagttages som 

en selvteknologi, og som søger at installere en form for frihed hos individet. 

Den italesættelse af den frivillige, som Lejre Kommune praktiserer, kan observeres ud 

fra det, der kan iagttages som frihedsparadoks. Det kan således iagttages, hvordan det 

individualiserende kan ses i de frivilliges selvorganisering og selvledelse og det 

universelle i standardiseringerne og rammebetingelserne af samarbejdet.  

Som Rose italesætter, er der tale om en slags reguleret frihed:  

 “Power is not so much a matter of imposing constraints upon 

citizens as of 'making up' citizens capable of bearing a kind of 

regulated freedom. Personal autonomy is not the antithesis of 

political power, but a key term in its exercise, the more so because 

most individuals are not merely the subjects of power but play a part 

in its operations”. (Rose & Miller, 1992; 179) 

Styringen af den frivillige sektor kan iagttages som et styringsparadoks, hvor styringen 

på en gang er individuel og totaliserende, hvilket giver en styring eller ledelse af den 

frivillige sektor præget af komplekse magtrelationer. I forlængelse deraf har jeg ovenfor 

forsøgt at diagnosticere hvilke magtformer, der kan iagttages ved at anvende dialog og 
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frihed som strategisk værktøj, og således hvordan kompleksiteten i magtrelationerne 

kan søges løst ud fra det potentiale, der ligger i blandt andet dialogmøderne.  

Til at overkomme dette styringsparadokset anvender Lejre Kommune således dialog og 

også selve projektet Kommunen og Civilsamfundet som en afparadokseringsstrategi i 

forsøget på af afparadoksere den kompleksitet, der opstår i spændingen mellem de 

forskellige magtformer og som er afgørende for, hvordan Lejre Kommune konstruerer 

de frivillige som et objekt for styring, der ansvarliggøres gennem frivilligt arbejde til at 

udgøre en rolle i løsningen af velfærdsopgaver. 

4.5 Opsummering 

I denne delanalyse har jeg forsøgt at besvare spørgsmålet om, hvordan kommunerne 

ansvarliggør civilsamfundet gennem frivilligt arbejde Her har jeg gennem Lejre 

Kommunes italesættelse af civilsamfundet iagttaget, hvorledes Lejre Kommune 

konstruerer frivillige gennem en række styringslogikker, når civilsamfundet inddrages i 

løsningen af velfærdsopgaver i kommunen.  

Jeg har iagttaget, hvordan de frivillige søges konstrueret som ansvarliggjorte borgere, 

og hvordan de frivillige kan bindes fast på at udgøre en rolle i opgaveløsningen med 

Lejre Kommune. Hvorvidt de frivillige selv knytter an til de samme begreber, som VK-

regeringen, Socialministeriet og Lejre Kommune, har det ikke været muligt at iagttage i 

empirien. I stedet har jeg kunne iagttage, hvordan de frivillige får stillet en række 

redskaber til rådighed, som de kan anvende til at lede dem selv med. 

Jeg har ligeledes iagttaget en styringspraksis, hvor Lejre Kommune gennem 

dialogmøder og gennem evalueringer forsøger at installere en form for selvledelse hos 

de frivillige, eksempelvis ved at lade de frivillige stemme om, hvordan de ønsker at 

samarbejdet skal se ud fremadrettet. Dette var tilfældet på dialogmødet mellem Lejre 

Kommune og frivillige foreninger i anledningen af Frivilligdagen i september. Lejre 

Kommune anvender således en række styringsteknologier til at lede de frivillige til selv 

at italesætte deres position som frivillige og som ansvarliggjorte borgere eller 

medborgere.  

Den styring, som Lejre Kommune praktiserer, har således den konsekvens for styringen 

af den frivillige rolle i løsningen af velfærdsopgaver, at de frivillige gennem dialog er 
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med til at lede sig selv i retningen af frivilligt arbejde. Lejre Kommunes anvendelse af 

disciplinerende og pastorale magtformer, kan således iagttages som medvirkende til, at 

de frivillige styres i retning af et samarbejde med Lejre Kommune om løsningen af 

velfærdsopgaver.    
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5 KONKLUSION 

Dette speciale har taget udgangspunkt i en overordnet problemformulering, som 

spørger: Hvordan skabes og omtvistes frivillige i dag som objekt for styring, og hvilke 

konstitutive konsekvenser har styringen for den frivilliges rolle i løsningen af 

velfærdsopgaver? 

I konklusionen besvarer jeg den opstillede problemformulering med afsæt i de to 

delspørgsmål, som blev præsenteret i specialet indledning. I delanalyse 1 stillede jeg 

således underspørgsmålet, hvordan frivillige konstrueres.   

Første del af problemformuleringen besvarede jeg gennem diskursanalysen. I 

diskursanalysen har jeg ved at iagttage en række udsagn iagttaget, hvordan både 

civilsamfundet og den frivillige konstrueres som et objekt for styring. Med 

udgangspunkt i spørgsmålet og i problemformuleringen har jeg konkluderet, at der 

eksisterer en række civilsamfundsforestillinger, som er med til at konstruere 

civilsamfundet som frivillig. Dette eksemplificeres blandt andet gennem VK-

regeringens italesættelse af ønsket om at fremme et ”mangfoldigt civilsamfund baseret 

på udvikling af medborgerskab med rum til alle, der ønsker at yde en frivillig indsats” 

(Regeringen, 2010a; 11). De frivillige søges konstrueret som en samarbejdspartner til 

staten, det vil sige den institutioner så som VK-regeringen, Socialministeriet og Lejre 

Kommune, i løsningen af velfærdsopgaver, hvilket jeg har iagttaget gennem en række 

civilsamfundsforestillinger som eksempelvis en demokratiforestilling, en 

opgaveløsningsforestilling og en ansvarliggørelsesforestilling. Her italesætter VK-

regeringen og Socialministeriet den frivillige som samarbejdspartner i løsningen af 

sociale velfærdsopgaver, mens Lejre Kommune i stedet italesætter den frivilliges rolle, 

som at ”Målet var at øge kvaliteten i de kommunale tilbud (Lejre Kommune, 2011a). 

Analysen har således vist, at civilsamfundet og i forlængelse heraf de frivillige 

konstrueres forskelligt, afhængig af hvorfra der iagttages. Sandheden om civilsamfundet 

er med andre ord en diskursiv konstruktion, hvor forskellige vidensregimer er afgørende 

for, hvad der iagttages som sandt og falsk. Jeg iagttager i delanalyse 1, hvordan 

civilsamfundet konstrueres som frivillige, og hvordan den frivillige sektor konstrueres 

som ansvarlige medborgere og samarbejdspartner gennem den offentlige sektors 
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italesættelse. Jeg iagttager dog ikke civilsamfundet eller den frivilliges egen 

konstruktion. I stedet iagttager jeg gennem diskursanalysen, hvordan bestemte diskurser 

konstruerer bestemte subjektpositioner.  

I delanalyse 2 besvarer jeg anden del af problemformuleringen. Her tog jeg 

udgangspunkt delspørgsmålet, hvordan kommunerne ansvarliggør civilsamfundet 

gennem frivilligt arbejde, hvilket jeg besvarer gennem en governmentalityanalyse. 

Analysen viser, hvordan teknologier som dialog og handleteknologier er med til at lede 

den frivillige sektor i retning af at indtage en bestemt subjektposition, hvorigennem den 

frivillige sektor konstrueres som ansvarliggjort. 

Med governmentalityanalysen diagnosticerede jeg, hvilke magtformer der kan iagttages 

ved den offentlige sektors initiativer for lede civilsamfundet som i retningen af en rolle 

som aktive medborgere, og således hvordan governmentale magtrelationer er på spil i 

samarbejdet mellem den frivillige sektor og den offentlige sektor, og hvordan 

magtrelationerne overlejrer hinanden. Jeg har med andre ord iagttaget, hvordan den 

frivillige skabes som objekt for styring af Lejre Kommune, og hvordan denne styring 

udøves gennem disciplinerende magtformer og gennem magtteknologier, der forsøger at 

lede den frivillige til at lede sig selv i retning af en ansvarlig, aktiv medborger. 

Jeg indledte specialet med en undren over, hvordan der kan iagttages en sammenhæng 

mellem kategorierne civilsamfundet, medborgerskab og frivillige, og hvordan 

civilsamfundet kommer til syne i det samarbejde og den praksis, der tilbydes af den 

offentlige sektor. Desuden var formålet at iagttage, hvordan der konstrueres en orden af 

roller i forhold til den frivillige sektors involvering i løsningen af velfærdsopgaver, samt 

hvilke styringsrationaler, der er på spil i samarbejdet mellem den frivillige sektor og 

kommunerne. Min intention med specialet var således ikke at bidrage med en 

handlingsanvisende instruktion til at løse problematikken ved den frivillige sektors 

inddragelse i løsningen af velfærdsopgaver. Specialets ambition var at stille spørgsmål 

til den praksis, som civilsamfundets inddragelse i frivilligt arbejde installerer, for at 

forstå den kompleksitet, som følger af den orden af roller, der søges konstrueret. 

Jeg mener at kunne konkludere, at VK-regeringen, Socialministeriet og Lejre Kommune 

konstruerer de frivillige som ansvarlige medborgere og som en forpligtende aktør i 

løsningen af velfærdsopgaver. I forsøget på at få den frivillige sektor til at indtage denne 

rolle, anvender Lejre Kommune projekt Kommunen og Civilsamfundet, samt en række 
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magtteknologier som dialog, empowerment og frihed, til at ansvarliggøre 

civilsamfundet og lede den frivillige i retningen af selv indtage denne rolle. I 

forlængelse heraf har jeg iagttaget hvordan de frivillige engagerer sig i samarbejdet med 

Lejre Kommune ved at knytte sig til styringen.  

Lejre Kommune praktiserer således en styring, der har den konsekvens for styringen af 

den frivillige rolle i løsningen af velfærdsopgaver, at de frivillige gennem dialog er med 

til at lede sig selv i retningen af frivilligt arbejde. Dermed skabes en orden af roller, 

hvor den frivillige bliver ansvarliggjort i løsningen af velfærdsopgaver, og denne rolle 

er den frivillige med til at lede sig selv i retningen af.   



Civilsamfundet som ansvarlige medborgere82 

  

  



Civilsamfundet som ansvarlige medborgere83 

6 PERSPEKTIVERING 

Specialets perspektivering har et praktisk formål, idet jeg her reflekterer over, hvilke 

udfordringer samarbejdet mellem kommuner og den frivillige sektor vil møde 

fremadrettet. Jeg bevæger mig således væk fra det anden ordens perspektiv, som ellers 

har været iagttagelsespositionen i specialet.  

I forlængelse af konklusionen trænger et spørgsmål sig på om den kontinuitet i 

udsigelsen om de frivillige, som jeg har iagttaget mellem VK-regeringen, 

Socialministeriet og Lejre Kommune. Vil denne kontinuitet fremadrettet kunne 

iagttages, eller opløses det i det fremtidige samarbejde med de frivillige? 

Her henviser jeg til det faktum, at der siden specialet begyndte sin udformning har været 

et regeringsskifte i Danmark. Det er uvist om regeringsskiftet vil have en indflydelse på 

måden hvorpå, de frivillige konstrueres. Det er dog værd at tage i betragtning, at med 

den naturlige indførelse af en ny politisk ideologi ved et regeringsskifte, er der en 

mulighed for, at udsagnene om civilsamfundets rolle som frivillige vil ændre sig. Som 

jeg har pointeret flere gange, er konstruktioner kontingente, så det er derfor plausibelt, 

at der vil være en uoverensstemmelse mellem de styringsrationaler, jeg har berørt i 

specialet, og den praksis, som vil blive anvendt fremadrettet.  

Foreløbige iagttagelser viser, at der vil forekomme en form for ændring i 

samarbejdsrelationer. Dette kommer til udtryk gennem den nye S-R-SF-regering, der i 

regeringsgrundlaget skriver:  

”Danmark har brug for et nyt samarbejde. Et nyt samarbejde 

mellem Folketingets partier, mellem lønmodtagere og arbejdsgivere, 

mellem frivillige organisationer og det offentlige” (Regeringen, 

2011; 5). 

Et andet udsagn fra regeringsgrundlaget indikerer dog, at der forsat vil kunne iagttages 

en form for kontinuitet mellem VK-regeringen og S-R-SF-regeringen, idet den nye 

regering påpeger, at  
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”Den frivillige sektor er et vigtigt supplement, fordi den ofte kan 

skabe en anden form for tillid og kontakt med og mellem mennesker. 

Socialt arbejde baseret på frivillighed er en afgørende styrke ved det 

danske velfærdssamfund” (ibid.)   

Hvad angår opgaveløsningsforestillinger iagttages der således en umiddelbar kontinuitet 

mellem den daværende og den nuværende regering i forhold til, at de frivilliges rolle i 

opgaveløsning i særdeleshed knytter sig til de sociale områder.  

Det er dog øjensynligt, at der vil forekomme en række brud med VK-regeringens 

initiativer, idet der om foreningsliv og folkeoplysning skrives at:   

”Regeringen vil give det frivillige foreningsliv og folkeoplysningen 

frie udfoldelsesmuligheder og vil revitalisere chartret for 

samarbejde mellem det frivillige Danmark og det offentlige” 

(Regeringen, 2011; 71).  

Hvordan dette konkretiseres er stadig uvist, da der endnu ikke er udarbejdet skriftlige 

dokumenter om temaet. 

Lignende muligheder for et brud med den nuværende praksis og konstruktion af de 

frivillige og de frivilliges rolle kan også iagttages i Lejre Kommune. Som jeg også 

pointerede i indledningen af specialet, har lignende magtskifte foldet sig ud i Lejre 

Kommune. Projekt Kommunen og Civilsamfundet er initieret under ledelse af en 

Venstre-borgmester. Om den nuværende SF-borgmester knytter an til samme 

konstruktion af Lejre Kommunes foreløbigt italesatte samarbejdspraksis vides endnu 

ikke, da emnet endnu ikke har været til politisk behandling. Det er således uvist om 

ønsket om inddragelse af frivillige i løsningen af velfærdsopgaver i dag er identisk med 

den tidligere Venstre-borgmesters ambition.  

Resultatet af dialogmøderne tages til behandling i Kommunalbestyrelsen i starten af 

november. Her vil det øjensynligt være muligt at iagttage, om Lejre Kommune fortsat 

vil have intentioner om at fremme samarbejdet med frivillige, og om de iagttagede 

styringsteknologier således stadig vil være anvendelige i styringsforholdet mellem 

kommunen og civilsamfundet som ansvarliggjorte borgere.   
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Statsligt forskningsinitiativ på det 
frivillige sociale område 

Årskonference 2011 

Vidensklubben for Frivillige Sociale Organisationer 



35 minutter – og hvad så? 

 

1. National civilsamfundsstrategi - målsætninger 

2. Forskningsinitiativets formelle form 

3. ”Forskning i frivillighed og civilsamfund” – Frivilligrådet 

4. 7,5 mio. kr. – og hvad så? 

5. Tid til diskussion 



Regeringens civilsamfundsstrategi  
– målsætninger for forskningsinitiativet 

1. At der produceres forskning, som kan anvendes af frivillige organisationer, 

kommunerne og andre praktikere. Praksisnær forskning synes blandt 

andet at være en af de bedste måder at forankre forskningsresultater i 

praksis og dermed understøtte udviklingen på hele det frivillige sociale 

område, dele af området og i enkelte organisationer mv. Ligeledes 

forbedrer praksisnær forskning den generelle dialog og videnudveksling 

mellem frivillige og kommuner og forskere    

2. At forskning på området i højere grad inddrager international forskning  

3. At forskningsindsatsen i højere grad understøtter civilsamfundsstrategiens 

fokus på at identificere områder, hvor brug af frivillige organisationer og 

private virksomheder kan styrke den sociale indsats 

4. At der forskes i nyere tendenser på området 

 



Forskningsinitiativets formelle form og proces 

Ansøgningspulje 2011 

•Alm. kompetencekrav 

•Temaer 

Ansøgninger om midler til 
forskningsinitiativer 

•Enkeltstående forskere 

•Forskergrupper 

•Konsortier (forskere, offentlige 
institutioner og frivillige organisationer) 

Det strategiske 
forskningsråd 

forskningsfaglig vurdering 
af indkomne forslag 

Socialministeriet 

•Socialministeren udvælger 
ansøgninger til støtte bl.a. 
på baggrund af den 
forskningsfaglige vurdering 

•Midlerne forventes 
udmøntet  inden udgangen 
af 2011 



”Forskning i frivillighed og civilsamfund” – Frivilligrådet 

•Sikring af grunddata om udviklingen i den frivillige sektor 

•Deltagelse og medborgerskab 

•Ændringer i foreningslivet og roller i velfærdsløsningen  

•Kommunernes samarbejde med frivillige organisationer 

•Virksomheders samspil med lokalsamfundet og foreningslivet 

•Fremme af social innovation 



7,5 mio. kr. – og hvad så? 

 

• Kontinuitet i forskningsindsatsen 

• Netværksdannelse blandt forskere på området 

• Inddragelse af uddannelsesinstitutioner og studerende 

• Stærkere kobling mellem forskning og praksis 

• Stærkere kobling mellem forskning og policy 

 



 

 

 

Tid til diskussion... 



 

 Kommissorium 
 

Titel: Lejre Kommune og civilsamfundet 

 

1. Motivation/baggrund for projektet 

Som en del af Lejre Kommunes målsætning om at skabe en ny fælles 

kommunekultur, baseret på idéen om det ansvarlige fællesskab, deltager 

kommunen i projektet "Kommunen og civilsamfundet".  

Projektet er udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne, som på forhånd har 

sikret sig opbakning fra såvel Velfærdsministeriet (nu Indenrigs- og 

Socialministeriet) som KL og fagbevægelsens top. I alt 4 danske 

kommuner er inviteret til at deltage. Foruden Lejre drejer det sig om Lyngby-

Taarbæk, Horsens og Varde. Projektet er et bidrag til Kvalitetsreformen, og løber 

fra foråret 2009 indtil udgangen af 2010, hvor resultaterne vil blive evalueret med 

deltagelse af Social- og Indenrigsministeriet.  

Det overordnede formål med projekt "Kommunen og civilsamfundet" er at 

afprøve, i hvilket omfang nye måder at dele ansvar på mellem kommune og 

civilsamfund, kan bidrage til at øge kvaliteten i den kommunale opgaveløsning. 

Gennem delprojekter på forskellige opgavefelter i de fire deltagerkommuner, er 

målet at fremskaffe erfaringsbaseret viden om bl.a. : 

 Muligheder og barrierer når frivillige og ansatte mødes og deler ansvar på 

arbejdspladsen 

 Betydningen af nye organiserings- og samspilsformer for rekrutteringen af nye 

frivillige, og fastholdelsen af de eksisterende frivillige.  

 Hvilke organiseringsformer og samspil med lokale foreninger, der kan 

medvirke til et mere kontinuerligt frivilligt samfundsarbejde.  

Det Kommunale Momsfond støtter projektet med 1 mio. kr.  til hver 

deltagerkommune. Af disse går omkring en tredjedel til Lundgaard Konsulenterne 

for opgaven med at facilitere det overordnede projekt.  

 

2. Formål 

Deltagelsen i projektet ligger i naturlig forlængelse af de politiske og strategiske 

målsætninger for Lejre Kommune, som netop fokuserer på at skabe en fælles 

kommunekultur baseret på idéen om det ansvarlige fællesskab. Lejre Kommune 

ønsker på den måde at understøtte de frivillige og foreningerne i et stærkt Lejre-

netværk og skabe gode relationer mellem borgerne og kommunen. 

Herigennem er det naturligvis målet at øge kvaliteten for børn, unge og ældre i 

kommunens forskellige institutioner. Samarbejdet med frivillige og foreninger vil 

på ingen måde erstatte fagpersonale i kommunens virksomheder, men muliggøre 

nye og alternative aktiviteter til gavn og glæde for hhv. brugere af de kommunale 

institutioner samt de involverede frivillige og foreninger.  

 

Lejre Kommune 

Møllebjergvej 4 

4330 Hvalsø 

T 4646 4646 

F 4646 4615 

H www.lejre.dk 

 

 

 

 

Dato: 23. juni 2009 

J.nr.:  
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I februar 2009 indbød Lejre Kommune derfor de lokale foreninger og frivillige til at 

byde ind med forslag og idéer til nytænkning af samarbejdet med kommunens 

institutioner. Der indkom i alt 12 forslag. Blandt de indkomne projektforslag har 

direktionen udvalgt fire. 

 

3. Succeskriterier og målemetode 

Succeskriterierne for det overordnede projekt "Kommunen og civilsamfundet" er 

først og fremmest, at delprojekterne gennemføres og evalueres indenfor 

tidsrammen og budgetterne.  

De konkrete resultater af de enkelte projekter er ikke afgørende for, om 

afprøvningen er en succes, da projekterne er en del af en overordnet 

læringsproces. 

Succeskriterierne samt målemetoder for delprojekterne fremgår mere udførligt af 

de respektive kommissorier. 

For nærværende projekt er det dog et selvstændigt succeskriterium, at kvaliteten 

i kommunens opgaveløsning øges. I forlængelse heraf er det et succeskriterium, 

at projekterne tilvejebringer ny viden om, hvorledes fremtidige samarbejder 

mellem frivillige og ansatte i Lejre Kommune kan forme sig mht. ansvarsfordeling 

og organisering. Evaluering heraf vil foregå i en samlet rapport og 

erfaringsopsamling ultimo 2010, i samarbejde med Lundgaard Konsulenterne.  

 

4. Projektets produkt(er) 

Projekt "Kommunen og civilsamfundet" i Lejre Kommune indeholder fire 

produkter, som fremgår af nedenstående liste. Hvert af de fire produkter er i sig 

selv et delprojekt, med selvstændige kommissorier og projektledere. 

Delprojekterne er udvalgt af direktionen.  

 Avnstrup Børnegård og civilsamfundet 

 Søsport for børn og unge 

 Motivation for livet - for kronisk syge 

 Aktivitetscentre som væksthuse for frivillige 

De fire produkter er beskrevet indgående i de respektive kommissorier.  

 

5. Bindinger/begrænsninger 

Projekt "Kommunen og civilsamfundet" er underlagt en række begrænsninger i 

kraft af, at projektet støttes med 1 mio. kr. fra Det Kommunale Momsfond, og er 

en del af Lundgaard Konsulenternes overordnede projekt, som omhandler fire 

forsøgskommuner.  

Den overordnede målsætning med projekt "Kommunen og civilsamfundet", som 

er at afprøve, i hvilket omfang nye måder at dele ansvar på mellem kommune og 

civilsamfund kan medvirke til at øge kvaliteten i den kommunale opgaveløsning,  

skal derfor naturligvis overholdes.  

 

6. Projektets organisering 

Projektejer: Kommunaldirektør Torben Gaarskær 

Styregruppe: Direktionen 
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Projektleder: Anders Haarløv 

 

Projektleder for del-projekterne er:  

 Avnstrup Børnegård og civilsamfundet: Ann-Marie Larsen og Nick Leyssac 

 Søsport for børn og unge: Poul Jenker 

 Motivation for livet - for kronisk syge: Rikke Engell 

 Aktivitetscentre som væksthuse for frivillige: Rikke Engell 

 

 

7. Tidsramme 

Projekt "Kommunen og civilsamfundet" forløber fra foråret 2009 til udgangen af 

2010, hvor projektet evalueres.  

Aktiviteterne i de fire delprojekter iværksættes fra august 2009, og fordeler sig 

over hele projektperioden.  

De mere udførlige tidsrammer for delprojekterne fremgår af de respektive 

kommissorier.  

 

 

8. Økonomi/ressourcer 

Det Kommunale Momsfond støtter projektet med 1 mio. kr. under forudsætning 

af, at Lejre Kommune selv bidrager med en egenfinansiering på ca. 650.000 kr.  

Egenfinansieringen i Lejre Kommune vil ske via en prioritering af 

personaleressourcer blandt de deltagende kommunale virksomheder samt 

projektlederen.  

 

9. Evaluering 

Projektet evalueres på to planer.  

I forhold til det overordnede projekt "Kommunen og civilsamfundet", består 

evalueringen af en tematiseret erfaringsopsamling til Lundgaard Konsulenterne 

samt Indenrigs- og Socialministeriet. Sigtet med denne evaluering er at 

tilvejebringe erfaringsbaseret viden om nye måder at dele ansvar på mellem 

ansatte og frivillige. 

 

I forhold til det konkrete projekt i Lejre Kommune, "Lejre Kommune og 

civilsamfundet", evalueres hvert af de fire delprojekter særskilt, med henblik på at 

undersøge de faktiske konsekvenser for borgere i Lejre Kommune. Herunder 

undersøges mulighederne for at fortsætte aktiviteterne i delprojekterne i en eller 

anden form.  
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Afslutningsrapport - Kommunen og Civilsamfundet 

 

Projektnavn: 
Kommunen & civilsamfundet 

Projektleder: 
Anders Haarløv 

Projektejer: 
Torben Gaarskær 

Projektets 
baggrund/formål 

Det overordnede formål med projekt "Kommunen og 
Civilsamfundet" er at afprøve, i hvilket omfang nye måder at dele 
ansvar på mellem kommune og civilsamfund kan bidrage til at øge 
kvaliteten i den kommunale opgaveløsning. Gennem delprojekter på 
forskellige opgavefelter i de fire deltagerkommuner er målet at 
fremskaffe erfaringsbaseret viden om bl.a.: 

� Muligheder og barrierer når frivillige og ansatte mødes og 
deler ansvar på arbejdspladsen 

� Betydningen af nye organiserings- og samspilsformer for 
rekrutteringen af nye frivillige, og fastholdelsen af de 
eksisterende frivillige. 

� Hvilke organiseringsformer og samspil med lokale foreninger, 
der kan medvirke til et mere kontinuerligt frivilligt 
samfundsarbejde. 

Realiserede 
resultater ift.  
oprindelige mål  

 

Succeskriterier: 
Succeskriterierne for det overordnede projekt "Kommunen og 
Civilsamfundet" er først og fremmest, at delprojekterne 
gennemføres og evalueres indenfor tidsrammen og budgetterne.  

De konkrete resultater af de enkelte projekter er ikke afgørende for, 
om afprøvningen er en succes, da projekterne er en del af en 
overordnet læringsproces. 

For nærværende projekt er det dog et selvstændigt succeskriterium, 
at kvaliteten i kommunens opgaveløsning øges. I forlængelse heraf 
er det et succeskriterium, at projekterne tilvejebringer ny viden om, 
hvorledes fremtidige samarbejder mellem frivillige og ansatte i Lejre 
Kommune kan forme sig mht. ansvarsfordeling og organisering. 
 

Evaluering: 

Projektet evalueres på to planer.  

I forhold til det overordnede projekt "Kommunen og Civilsamfundet" 
består evalueringen af en tematiseret erfaringsopsamling til 
Lundgaard Konsulenterne samt Indenrigs- og Socialministeriet. 
Sigtet med denne evaluering er at tilvejebringe erfaringsbaseret 
viden om nye måder at dele ansvar på mellem ansatte og frivillige. 

I forhold til det konkrete projekt i Lejre Kommune, "Lejre Kommune 
og civilsamfundet", evalueres hvert af de fire delprojekter særskilt, 
med henblik på at undersøge de faktiske konsekvenser for borgere i 
Lejre Kommune. Herunder undersøges mulighederne for at fortsætte 
aktiviteterne i delprojekterne i en eller anden form.  

De fire delprojekter er gennemført og evalueres særskilt nedenfor. 
Tidsrammer og budgetter er overholdt, og det samlede projekt 
"Kommunen & Civilsamfundet" er dermed gennemført med succes.  



 2 

Projekterne har tilført værdi for deltagere/brugere, og har på 
forskellig vis bidraget med erfaringsbaseret viden om inddragelse af 
frivillige i den kommunale opgaveløsning. 

Økonomi  
Det Kommunale Momsfond støtter projektet med 1 mio. kr. under 
forudsætning af, at Lejre Kommune selv bidrager med en 
egenfinansiering på ca. 650.000 kr.  

Egenfinansieringen i Lejre Kommune vil ske via en prioritering af 
personaleressourcer blandt de deltagende kommunale virksomheder 
samt projektlederen.  

Samlet har de fire delprojekter overholdet budgetterne, og 
principperne for fordeling af projektmidler, som er beskrevet i et 
selvstændigt notat, er overholdt. 

Erfaringer / 
læringspunkter  

Det har været en positiv proces at projekterne er udtænkt af 
frivillige, men det er ikke uden ulemper: De frivillige evner ikke, 
eller kun i ringe grad, at tænke den kommunale vinkel ind i 
projekterne.  
 
De frivillige i de projekter i Lejre Kommune, der er udtænkt af 
administrationen, er tilknyttet hhv. patientforeninger eller lokale 
centerråd, og det kan mærkes, at de til en vis grad er forpligtet til at 
"kæmpe for ressourcer" til deres bagland, og dermed har flere 
dagsordner med i spil.  
 
Der er en svær balancegang mellem projektets fokus på kommunale 
kerneydelser på den ene side, og at undgå at projekterne reduceres 
til fritidstilbud på den anden side. Herunder er det svært at undgå, 
at projekterne kommer til at fremstå som besparelsesforslag 
 
Der er generelle udfordringer i at arbejde med frivillige 
projektledere. Både ift. planlægning, møder, osv. og samtidig ift. 
den tid, der skal afsættes til "alt det andet", eksempelvis at 
fortælle/dele historier. Det skal være sjovt for de frivillige at være 
med. Organisationen skal med andre ord indeholde en vis 
rummelighed ift. at arbejde med de frivillige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Projektnavn: 
Motivation for livet 

Projektleder: 
Rikke Engell 

Projektejer: 
Esben Frederiksen, Sundhed & Forebyggelse, Lejre Kommune 

Projektets 
baggrund/formål 

Projektet er et delprojekt under projektet "Kommunen & 
Civilsamfundet".  

Formålene for delprojektet har været: 

� at kunne tilbyde kronisk syge borgere og pårørende hjælp til 
at håndtere den kroniske sygdom i samarbejde med de 
frivillige foreninger, som taler de kronisk syges sag. 

� at skabe større handlekompetence for borgere med kronisk 
sygdom, øget livskvalitet og dermed lavere risiko for 
følgesygdomme og forværring af den kroniske sygdom.  

� at 'Motivation for livet' giver mulighed for 
kompetenceudvikling af de kommunale medarbejdere, som 
dermed kan blive bedre rustet til mødet med kroniske syge 
borgere. 

Realiserede 
resultater ift.  
oprindelige mål  

 

Succeskriterier: 

� at der gennemføres tre kurser af hver tre mødegange af tre 
timers varighed. 

� at deltagerne oplever at være tilfredse med 'Motivation for 
livet', og at de og deres familier efter hvert møde er bedre 
klædt på til at håndtere livet med en kronisk sygdom.  

� at budskabet om tilbuddet 'Motivation for livet' over tiden vil 
brede sig, og at der dermed er et stigende antal deltagere 
ved hver afholdelse af hvert kursus. 

� at et øget antal foreninger samarbejder om 'Motivation for 
livet'. 

� at afprøve nye organiserings- og samarbejdsformer, og 
dermed finde en form på opbygningen og tilrettelæggelsen af 
patientuddannelse, der skal sikre ejerskab og et fælles 
udgangspunkt for arbejdet. 

� at der sker en kompetenceudvikling af de kommunale 
medarbejdere. 

Evaluering: 

� Kompetenceudvikling af de kommunale medarbejdere er kun 
sket i begrænset omfang, da få kommunale repræsentanter 
har deltaget i kurserne. Formen på kurserne med bl.a. 
workshops har været en del af årsagen til, at der ikke har 
været større inddragelse.  

� De enkelte kursusforløb har været evalueret af deltagerne og 
opsummerende kan det konkluderes, at stort set alle 
deltagere har været positive, både overfor det faglige indhold 
og for den anvendte metode. 

Økonomi  Der er afsat 100.000 kr. til delprojektet under Kommunen og 
Civilsamfundet med støtte fra Momsfonden. 'Motivation for livet' er 
gennemført inden for rammerne af budgettet. 

Midlerne er overvejende blevet brugt til eksterne oplægsholdere. 

Erfaringer / 
læringspunkter  

� Fremadrettet vil gruppen gerne inddrage flere foreninger, 
hvilket også kan være med til at sikre flere deltagere til 
kurset. 
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� Det er projektgruppens ønske, at samarbejdet mellem 
kommunen og de frivillige aktører bliver bredere. Der ønskes 
flere kommunale repræsentanter inddraget i fremtidige 
kursusforløb, blandt andet for at gennemføre en 
kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere. 

� Formen på kurserne har været en blanding af faglige oplæg 
og workshops, hvilket vurderes at være en god metode. 

� Kurset har afholdt tre gange, men det vurderes, at der 
fremadrettet kun er behov for at udbyde kurset en gang 
årligt. 

� Det er vigtigt, at der sættes fokus på formidlingen af 
kurserne gennem annoncering og ved at orientere Jobcentret 
og andre fagrelevante personer om kurset, således at de kan 
videreformidle tilbuddet til relevante borgere. 

� Det er projektgruppens vurdering, at Jobcentret i et 
fremadrettet perspektiv med fordel kunne inddrages som en 
del af kursusindholdet, med fokus på hvordan man med en 
kronisk sygdom stadig kan være tilknyttet arbejdsmarkedet. 
Det kan således overvejes, om der skal indarbejdes et 
rehabiliteringstema i forløbet 

� Det bør overvejes om kurserne også skal udbydes på andre 
lokaliteter i kommunen end i Hvalsø 
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Projektnavn: 
Søsport for børn og unge  

Projektleder: 
Poul Jenker/Lars Korsbæk 

Projektejer: 
Poul Jenker, Bramsnæs Sejlklub 

Projektets 
baggrund/formål 

Projektet er et delprojekt under projektet "Kommunen & 
Civilsamfundet".  

Formålene for delprojektet har været: 

� at øge kvaliteten i Lejre Kommunes sommerferie-tilbud til 
børn og unge gennem inddragelse af Bramsnæs Sejlklub. 
Herunder er det et formål, at børn og unge, som er 
målgruppen for SSP-arbejdet, deltager i sommerferie-
aktiviteter, de ellers ikke ville have deltaget i. 

� at udbrede kendskabet til "færdselsreglerne" på havet blandt 
børn og unge, samt at flere børn og unge får kendskab til 
sejlsport.  

 

Realiserede 
resultater ift.  
oprindelige mål  

 

Succeskriterier: 

� at flere børn og unge vælger at benytte de tilbudte aktiviteter 
i Bramsnæs Sejlklub, og dermed Lejre Kommunes 
sommerferie-aktiviteter.  

� at børn og unge deltager ved temadage/temauger uden for 
de "praktiske" faser. 

� at det enkelte barn eller den enkelte unge deltager over flere 
dage pr. projektfase, som strækker sig over to uger af 
gangen. 

� at de aktiviteter, Bramsnæs Sejlklub udbyder i forbindelse 
med projektet, tiltrækker tilstrækkeligt mange deltagere til, 
at de gennemføres.  

� at antallet af frivillige, der bliver tilmeldt instruktør-kurser, 
stiger fra 2009 til 2010. 

� at der afholdes Åbent hus arrangement for forældre og andre 
interesserede. 

� at projekt 'Søsport for børn og unge' får nok omtale, blandt 
andet i Lejre-posten samt Midtsjællands Folkeblad. 

Evaluering: 
� Samarbejdet mellem Sejlklub og Ungdomsskolen, har gjort 

det muligt at tiltrække brugere til dagsaktiviteterne.  
 
� Det har været en god arbejdsdeling mellem frivillige og 

ansatte, som hver især skulle gøre det, de var bedst til. Det 
er netop pædagoger/læreres kernekompetence at 
opdrage/uddanne de unge, mens de frivillige sejlere skal 
byde ind med deres "kompetence", nemlig lysten til at sejle 
samt præsentere sejladsen for andre. 

� Involveringen af SSP har gjort det muligt at tænke ud over 
de normale rammer for aktiviteterne.  

� Det kan være besværligt at eksponere sig i pressen, hvis 
Lejre Kommune skal godkende kommunikationen først. 
Derfor udelades kommunens logo og udtalelser om det 
politiske niveau, når 'Søsport for børn og unge' skal 
eksponeres i pressen. 
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Økonomi  Der er afsat 100.000 kr. til delprojektet under Kommunen og 
Civilsamfundet med støtte fra Momsfonden. 'Søsport for børn og 
unge' er gennemført inden for rammerne af budgettet.  

Der har været udfordringer ift. afskrivning/leje af materiel til 
sejladsen. Fremadrettet vil der være behov for en afklaring ift. dette, 
såfremt projektet fortsættes i den nuværende form. 

Erfaringer / 
lærepunkter  

� Ejerskabet til projektet skal forankres solidt i frivillige 
foreninger og ikke alene være personbåret, for at sikre 
kontinuitet i projektet. 

� Det kan være udfordrende at finde en fælles forståelse af, 
hvorledes projekterne skal gennemføres. Både den 
manglende aflønning af frivillige og den mere overordnede 
"aflønning" af sejlklubben generelt, har vist, at der stadig er 
mange forskellige holdninger og fordomme til, at frivillige og 
ansatte løser opgaver i fællesskab. 

� Der er stadig brug for kommunens hjælp til at informere 
relevante interessenter/institutioner om frivillige projekter 
og initiativer for at nå ud til lokalsamfundet. 
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Projektnavn: 
Aktivitetscentre som væksthuse for frivillige 

Projektleder: 
Rikke Engell 

Projektejer: 
Esben Frederiksen, Sundhed & Forebyggelse, Lejre Kommune 

Projektets 
baggrund/formål 

Projektet er et delprojekt under projektet "Kommunen & 
Civilsamfundet".  

Formålene for delprojektet har været: 

� at tilbyde aktivitet, samvær og motion til pensionister og 
efterlønsmodtagere i Lejre Kommune. 

� at udvikle de tre aktivitetscentre i Lejre Kommune til 
væksthuse for frivillige, hvor det er sjovt og inspirerende for 
mange frivillige at komme. 

 

Realiserede 
resultater ift.  
oprindelige mål  

 

Succeskriterier: 

� at antallet af tilknyttede frivillige er steget i projektperioden. 

� at der er oparbejdet en alsidig frivillighedsgruppe med hensyn 
til køn og alder. 

� at tilbuddene er blevet relevante for en større målgruppe end 
den hidtidige. 

� at der er sket en harmonisering af de tre centre i Lejre 
Kommune gennem samarbejde på tværs af centrene.  

 

Evaluering: 

� Antallet af tilknyttede frivillige er steget i projektperioden, og 
der er opnået mere alsidighed med hensyn til køn og alder og 
målgruppe blandt deltagerne i aktiviteterne. 

� Der er oprettet hold til en bredere målgruppe, blandt andet 
ensomme mænd. 

� Der er afholdt konflikthåndteringskursus med henblik på 
konstruktive møder mellem frivillige, både nye og gamle. 
Dette har haft en positiv effekt på harmoniseringen mellem de 
tre centerråd og det fremadrettede samarbejde.  

 

Økonomi  Der er afsat 100.000 kr. til delprojektet under Kommunen og 
Civilsamfundet med støtte fra Momsfonden. 'Aktivitetscentre som 
væksthus for frivillige' er gennemført inden for rammerne af 
budgettet. 

Erfaringer / 
lærepunkter  

� Der må fremover tages hensyn til, at frivillige er svært 
styrbare og handler ud fra egne værdier og ønsker, så det er 
ikke ligetil at forpligte frivillige til at arbejde for en fælles 
vision, der ikke nødvendigvis tilgodeser den enkelte, men 
derimod organisationen og det brede flertal. 

� Der er risiko for, at projektet skubber de tilknyttede frivillige 
væk fra aktivitetscentrene på grund af en oplevelse af en 
ekstra arbejdsbyrde.  

� Det forventes, at tydelige roller gør det lettere at 
samarbejde for en fælles vision. Der vil blive arbejdet videre 
med hvilke roller og opgaver, de frivillige har, således at det 
fremgår tydeligt, hvad målene og opgaverne for 
Koordinationsudvalget og Centerrådene er. 
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Projektnavn: 
Avnstrup Børnegård og civilsamfundet  

Projektleder: 
Avnstrup Børnegård og civilsamfundet  

Projektejer: 
Bestyrelsen i Avnstrup Børnegård 

Projektets 
baggrund/formål 

Projektet er et delprojekt under projektet "Kommunen & 
Civilsamfundet".  

Formålene for delprojektet har været:  

� at tilbyde børnene i institutionen noget udover den kvalitet, 
personalet allerede tilbyder i børnehaven.  

� at få skabt større synlighed om børnehaven, og dermed sikre 
"kunder i butikken".  

� at projektet skal bidrage til at skabe en følelse i 
lokalsamfundet af at have opnået noget i fællesskab. 

 

Realiserede 
resultater ift.  
oprindelige mål  

 

Succeskriterier: 

� at Avnstrup Børnegård årligt gennemfører minimum én 
temaperiode, som særskilt er tænkt ud over børnehavens 
rammer, og at alle temaer forsøger at inddrage så mange 
forældre og lokale beboere med specifikke kompetencer 
indenfor temaet som muligt.  

� at sikre omtale i pressen om børnehavens temaer i 
projektperioden. 

� at inddrage samtlige forældre inddraget i et eller flere temaer 
på baggrund af deres kompetencer.  

� at projektet tænkes ind i institutionens årsplan. 

� at udvikle mere samarbejde med f.eks. den lokale 
idrætsforening, Avnstrup Modtagecenter, Midtsjællands 
Efterskole, den lokale repræsentant for Danmarks 
Naturfredningsforening og andre relevante foreninger.  

� at omfanget af inddragelsen af frivillige kan opgøres ved at 
sammenholde antal frivillig-timer i forhold til antal 
personaletimer før og efter projektets gennemførelse.  

Evaluering: 

� Temaperioderne er gennemført efter planen. 

� Der har været en del omtale i den lokale presse. 

� Der allerede er sket en ændring i den ønskede retning, blandt 
andet ved nye forældre, som på eget initiativ afsætter en dag 
til at møde op i børnehaven og lave kreative aktiviteter. 

� Der har været samarbejde med flere forskellige eksterne 
parter udover de frivillige i lokalsamfundet. 

 

Økonomi  Der er afsat 100.000 kr. til delprojektet under Kommunen og 
Civilsamfundet med støtte fra Momsfonden. 'Avnstrup Børnegård og 
Civilsamfundet' er gennemført inden for rammerne af budgettet. 

Erfaringer / 
lærepunkter  

� For at bevare og udbygge ejerskabet i forældregruppen er det 
nødvendigt med en vis grad af medbestemmelse, både ift. 
planlægning og udførelse af aktiviteterne.  

� Det er vigtigt, at ledelsen er åben ift. inddragelse af frivillige i 
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alle aspekter af projektet. Med inddragelsen skal følge ansvar 
til indflydelse på aktiviteterne for således at sikre ejerskabet 

� der været udfordringer ift. den store grad af opsøgende 
arbejdende, der har været nødvendig for at komme i kontakt 
med tilstrækkeligt mange frivillige, til at temaperioderne 
kunne gennemføres 
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Afsluttende workshop og dialogmøde med deltagere i projekt Kommunen og 

Civilsamfundet, april 2011: 

Centerchef: Skal vi starte med en kort præsentation? Nogle af jer kender mig. Jeg hedder 

Esben og er sekretariatschef i det vi kalder Social og Arbejdsmarked. Og jeg har haft 

fornøjelsen af at to af projekterne er foregået i mit regi, Motivation for livet og 

aktivitetscentrene. Og det var egentlig mig der en eller anden kold dag i januar blev sendt 

over til Lundgaard Konsulenterne i sin tid. Fordi jeg tænkte at vi var i gang med noget arbejde 

i Aktivitetscentrene om at få defineret noget formål og så tænkte jeg arh, den kan måske godt 

passe ind her. Og jeg synes at det var super, at vi kunne få den mulighed at prøve nogle ting 

som vi ellers ikke ville have haft mulighed for og at vi kunne få hjælp ude fra. 

SSP-Konsulent: Så kan jeg jo fortsætte. Jeg hedder Bjørn og jeg er SSP-konsulent her i vores 

kommune og også misbrugskonsulent for vores unge mennesker under 18 år. Og ud over det 

er jeg ansat i Ungdomsskolen, og derfor kom jeg ind i der her projekt. For jeg er nemlig 

uddannet instruktør og sejler derfor rigtig meget. Og så en mulighed i at samarbejde med 

vores sejlklub nede i Ejby. Få lavet et projekt hvor vi kunne aktivere børn og unge i specielt i 

sommerferieperioden, hvor der ikke er så mange andre aktiviteter. Så for ungdomsskolens 

side kunne det være en aktivitet hvor vi kunne kalde på nogle af de unge mennesker som vi 

har i ungdomsskolen i forvejen eller som vi har i systemet og som jeg ser på gaden, dem som 

ikke er aktiveret. Og så kunne det være en win-win for sejlklubben, som hele tiden har brug 

for at rekruttere nye unge mennesker til deres aktiviteter. Så derfor var vores projekt sådan en 

samkøring af sejlklubbens aktiviteter i sommerperioden og så et ønske fra ungdomsskolen om 

at få lov at prøve at lave nogle sommerferieaktiviteter. 

Frivillig 1: Jamen så fortsætter jeg. Jeg hedder Annelise og jeg er i aktivitetscentrene. 

Nærmere betegnet Østergaard, hvor jeg er medlem af centerrådet. Og vi fik jo kastet det lidt i 

hovedet. Jeg tror nok, at hvis vi havde fået mere tid til at tænke os om så havde vi måske 

lige… men vi er alligevel glade for at vi kom ind i det for det har givet os en hel masse. Og vi 

har jo så arbejdet på ligesom at få nogle flere frivillige i på centre og motivere folk til at 

komme på vores centre så de får noget ud af det. Det er sådan lige præcis det vi sådan cirka 

har arbejdet med. Vi har blandt andet fået en hjemmeside op at stå som vi hele tiden har 

manglet og som skal motivere folk til at komme ud til os. 

Frivillig 2: Har I fået flere frivillige. 



2 

 

Frivillig 1: Vi har fået nogle flere frivillige. Jeg kan ikke sige hvor mange, men der er 

kommet nogle frivillige. Og vi har også fået en hel del ældre ind på aktivitetscentrene Ikke 

som frivillige, men som brugere. 

Centerchef: Den er nemlig dobbeltsidet. 

Frivillig 1: Det er lige præcis det den er. Og det er også meget betydningsfyldt at vi får nogle 

brugere ind. 

Frivillig 2: Hvor ligger det henne?  

Frivillig 1: Aktivitetscentret ligger i Bramsnæs kommune – eller i den gamle kommune. Jeg 

ved ikke om jeg kan sige så meget mere, men det er i hvert fald godt at få de ældre ud. Og få 

nogle initiativer og nogle nye kammerater i stedet for at sidde derhjemme og måske blive 

dårligere. 

Frivillig 2: Mit navn er Jorun, og jeg er souschef i en lille børnehave, som hedder Avnstrup 

Børnegård. Vi kom med i projektet pga. Nick, en af vores forældre, som foreslog at det måtte 

være lige noget for os. Fordi vi bruger vores område og vores miljø og forældre rigtig meget i 

forvejen. Så vi har jo altid haft tradition for inddragelse og sådan, ik. Så derfor gav det os et 

ekstra push for at deltage. Og det har været enormt sjovt og hyggeligt. Og vi har haft masser 

af lokale mennesker med, som har været i vores børnehave. Og gjort en masse med tingene, 

og vi har været i skoven, og vi har haft ældre mennesker på besøg og en masse andre ting. Og 

vi har haft lokale kunstnere inde til at etablere nogle områder. For os har det bare været super 

godt. Det har været enormt givende for os og for børnene, at de kan se nogle andre der 

arbejder. Og jeg tror det har været sjovt for dem der kommer. Og vi har hele tiden været 

meget opmærksom på den der skillelinje, for selvfølgelig skal de ikke gøre vores arbejde. Vi 

skal jo gøre arbejdet. Men alle dem der kom havde noget at byde på af de ting som vi ikke har 

selv har tid til at gøre.  Så vi er meget meget glade for det. Så udfordringen var vel at kunne 

rumme det. At tage imod det og kunne anerkende at sådan gør de det. Vi har jo vores egne 

synspunkter. Men det har været meget meget udviklende for os. 

Frivillig 3: Jeg hedder Jan kommer fra det projekt der hedder Motivation for livet. Motivation 

for livet er en uddannelse og en hjælp til at leve med en kronisk sygdom. Der er mange 

kommuner der har gennemført en kronikeruddannelse hvor det primært var frivillige der stod 

og fortalte at I kan bruge de og de redskaber. Og det havde vi hørt mange dårlige erfaringer 

med. Så vi valgte at dreje det sådan så vi mere kørte på professionelle, på fagpersoner, der 
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vidste hvad de talte om. For nogle af problemerne med de frivillige var at det var styret så 

stramt, at de kunneikke besvare spørgsmål, hvis der kom nogle. Og det synes jeg, det forekom 

da lidt tåbeligt, at man ikke kunne besvare nogle spørgsmål, at overhoved  ikke kunne afvige 

med det manuskript der lå i forvejen. Det har vi så gjort, og vi har haft gode erfaringer med 

det. Vi har tilpasset det hele tiden undervejs. Vi har gennemført tre kurser, og hver kursus løb 

over tre aftener. Og hver aften, det var tre timer. Vi har gennem noget tid talt om også, 

hvordan kan vi sådan fremtidssikre det, og hvordan kan vi passe det til så det bliver yderligere 

relevant. Og der har vi så en tanke lige i øjeblikket om at inddrage Jobcenteret, måske gøre 

det til et redskab som Jobcenteret vil anvende også. Så når folk får en kronisk sygdom, det 

kan jo godt være at de stadigvæk skal bevare deres tilhørsforhold til arbejdsmarkedet på trods 

af en kronisk sygdom. Hvordan skal de håndtere de situationer. Hvordan skal man håndtere 

det med familien og sådan. Det er alle de her forhold. Det er rimelig bredt. Vi synes selv vi 

har haft en god succes med det. 

Frivillig 2: Hvad er det for nogle frivillige? 

Frivillig 3: Ja, vi frivillige, vi har været fire. Jeg er selv fra scleroseforeningen. Det er ikke for 

at det er særligt relevant. Vi forsøger at dække det så bredt at det stort set er lige meget 

hvilken diagnose man har. Vi har også en fra Diabetesforeningen og en fra Hjernesagen. Det 

er som sagt ikke særlig relevant. Vi prøver at finde fællesnævneren for hvordan livet er med 

en kronisk sygdom. Det er nemlig ikke afhængigt af vores diagnoser. Der er så mange 

fællestræk. Og det er dem vi prøver at gøre folk bedre til at håndtere. Var det svar nok? 

Frivillig 2: Ja det var det, ja 

Frivillig 4: Jeg kommer fra Lejre Øst og er i centerrådet der. Så jeg er i samme projekt som 

Annelise er. Vi fik det kastet lidt i hovedet, og det er vi da godt tilfredse med i dag. Ideen var 

netop, at vi skulle bruge vores aktivitetshus som væksthus for de ældre – både at vi har nogle 

frivillige der vil gøre et stykke arbejde, men også i håb om at det kan lokke, vi har så gode 

frivillige så vi vil gerne lokke nogle brugere med ind. Fordi der sidder nogle derhjemme som 

ikke rigtig tør. Og som ikke rigtig vil, og hvorfor skal jeg nu det. Det går faktisk meget flot i 

Lejre Øst i forhold til hvordan det har været. Fordi da vi startede inden 

kommunesammenlægningen, var der ikke rigtig noget for de ældre i Lejre. Der var en enkelt 

dag vi kunne spille kort sammen. Så er der kommunesammenlægning så der var det godt nok 

den daværende leder fra Østgården, der prøvede på at samle os og så blev det også et påbud 

fra kommunen om at samle os. Så vi har fået meget op af stå på de der fire år, det må jeg nok 
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sige. Jeg har selv hørt til dem der sagde, nej det er ikke noget for mig, jeg er ikke gammel 

nok. Men nu er vi mange raske ældre der gerne vil gøre noget for dem som ikke er så stærke. 

Også dem der er stærke og ressourcestærke, at vi kan bruge hinanden og det gør. Vi synes det 

har været rigtig godt at være med i det her projekt fordi det giver os også nogle andre indtryk, 

når vi kan snakke med nogle. Nu sidder jeg lige med rapporten, jeg fik ikke læst den men kun 

skimmet den, fordi vi fik den lidt sent. Det er også interessant at læse om jeres projekter. Vi 

mærker selvom vi er ældre at vi stadig er med i hvad det er der foregår. Det er det der er godt 

ved at være ældre og være med i centrene. Vi skal være med så længe vi kan. Så det er fint at 

vi kommer her til denne her workshop og høre lidt om jer andre og hvad er det så I gør 

Frivillig 3: Jeg kom lige i tanke om en ting jeg måske skulle have sagt. For dit spørgsmål hvor 

vi frivillige hørte inde i det her for nu fortalte vi at det har været fagpersoner, der har været sat 

på til at fortælle om de her. Men det har simpelthen været at sammensætte kurserne så de er 

relevante og så arrangeret det, så har vi forestået det hver gang der har været et oplæg og der 

så har været workshoparbejde, så der har vi siddet med i workshopsene. For vi var jo erfarne 

med nogle af de spørgsmål, så vi har ikke stået på podiet og sagt at så skal man gøre sådan og 

sådan. 

Centerchef: Men det er jo igen det… Jeg ved udmærket godt at jeg lagde en stor bold hos jer. 

Men jeg handlede på en fornemmelse af, at her var en mulighed for at vi kunne få noget i 

gang og vi kunne få nogle midler udefra – det skal jeg ærligt indrømme. For man kan sige, vi 

havde et stykke arbejde. Så ved jeg godt at man kan blive presset lidt af at der kommer en 

projektleder på, at der er en anden ramme og sådan noget. Det havde jeg heller ikke forudset. 

Men filosofien er sådan set den samme både for Motivation for livet og for aktivitetscentrene. 

Det er jo at jer frivillige ved bedst vil jeg sige, altså på mange måder… det er jer der har de 

udfordringer. Altså når man har et formål med aktivitetscentrene at det skal køre mest muligt 

på frivillig basis. Hvordan gør man det? Altså hvor at man stadig holder hånden under… 

Frivillig 1: Det er jo det der er et kernearbejde for lederen for det der. Og det har været et 

super arbejde. Det har det. Jeg vil så sige, at da vi sad her første gang, jeg ved ikke om du var 

med her. Og da vi hørte os fra.. da vi hørte hvordan de andre fremlagde hvad de havde tænk 

sig, da tænkte jeg hallo, hvad gør vi her. For vi havde jo slet slet ikke defineret hvad vi ville. 

Jeg sad her og svedte tran da vi så skulle sige noget, og de andre havde fremlagt det så flot, du 

ved. Jeg tænkte nej ved du hvad, hvor er det pinligt. Men altså, vi kom ind fordi, jeg synes, da 

du kom med det der, så tænkte vi nå ja… Og skulle vi sige ja til det, og det gjorde vi så uden 
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helt at vide hvad det var. Men altså, jeg synes virkelig at det var godt vi kom med. Også som 

du selv siger, det er jo vokset i den tid vi har haft det.  

Frivillig 4: Og det havde også det store plus at vi kom til at kende hinanden på tværs af 

kommunen. Og det har været sundt for os. Det var så lidt svært for jer fordi Østergård har 

ligesom været dem der har kørt løbet her i kommunen og så kom vi andre. Men sådan er det, 

og det har vi ikke nogen komplekser over. Færdig med det. Så må vi bare lave vores eget og 

komme lidt med.  

Frivillig 1: Det hjalp os også de der kurser vi var på, hvor vi lærte hinanden at kende. Og de 

var jo rigtig søde alle sammen. Før var det sådan, nå er det dem der ude fra Lejre. Det blev til 

at vi lærte hinanden at kende, lærte at respektere hinanden og forstå hinandens forskellighed. 

Fordi der ligger tre landkommuner her ved siden af hinanden, men de har hver deres miljø og 

de er forskellige. Det var det vi ligesom skulle over før vi kunne komme rigtig i gang. 

Frivillig 4: Det var nok også… starten på det var at vi vidste egentlig ikke rigtig, hvad er det 

egentlig vi skal. Hvad skal vi egentlig med det. Men det fandt vi ud af med andres hjælp. 

Frivillig 3: Det synes jeg faktisk var noget af det positive ved det. At vi sådan selv undervejs 

udviklede vores projekt. Fik tilpasset det til vores egne ideer. At der ikke blev trukket sådan 

en skabelon eller noget ned over hovedet på os. Det er i hvert fald sådan jeg har opfattet det. 

Frivillig 1: For vi er forskellige, men vi har lært at arbejde sammen vil jeg sige. 

Centerchef: Det er sådan at der er tre geografiske områder, som dækker… Man kan sige at 

Lejre har flest lokaliteter kan man sige. Der er Lejre Øst, der er Hvalsø Østergadecenter og så 

er der Østergård Det er de tre aktivitetscentre kan man sige. De har hver deres centerråd, som 

består af frivillige. Altså man kan sådan set sige… Kommunen har stillet en… pengene skal 

stadig forvaltes af – i hvert fald de kommunale midler –  af en fra kommunen. Men ellers 

stillet nogle bygninger til rådighed, og så vil vi egentlig helst ikke blande os for meget mere 

andet end... 

Frivillig 1: Det synes jeg heller ikke at I gør. Det synes jeg ikke. I kan også overlade det til os. 

Vi har meget forskellige baggrunde fordi den ene har lavet det, og den anden har lavet det. 

Netop det gør at vi supplerer hinanden. Og så bruger vi hinanden., Og vi har haft rigtig godt 

af at være sammen på tværs. 
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Frivillig 3: Det har vel også været sådan at Østergård har stået meget stærkt i det gamle 

Bramsnæs. Meget meget synlig 

Frivillig 1: Ja, for der var meget opbakning fra Kommunalbestyrelsen. Meget opbakning 

Frivillig 3: I de 20 år jeg har boet i kommunen har Østergård været STEDET. Der har ikke 

været noget andet. 

Centerchef: Men det har vel også givet Østergård en lidt anden status at den ansatte der var, 

havde sin arbejdsplads på Østergård.  

Frivillig 1: Ja, det er rigtigt, men det er vi kommet ud over nu, synes jeg. De fleste af os. 

Centerchef: Det at have respekt for de forskellige kulturer der rundt omkring… For det er jo 

ikke en konkurrence, er min tilgang til det i hvert fald.  

Frivillig 1: Men jeg tror altså mindst, uden at sige noget, at der går ti år før at vi kan... Mindst. 

Jeg tror at kommunen mener, at på et eller andet tidspunkt så skal der være et fælles center, 

centerråd for de der forskellige... Men jeg tror altså at der går ti år endnu mindst. 

Centerchef: Men du kan sige, styringen af aktivitetscentrene, der skal de frivillige ligesom 

være med til at bestemme hvordan det skal køre. Der sker jo ikke ændringer med mindre I er 

klar. Og synes det er en god ide. 

Frivillig 1: For det kan jeg sige for vores centerråd. De var ved at falde ned af stolen, da vi 

kom hjem efter det der møde oppe i forsamlingshuset. Der var kommet forslag om at der 

skulle være et fælles centerråd. Og det kunne de altså ikke forstå.  Og så måtte vi fortælle at 

det ikke var lige forestående. Det er måske noget på sigt. Og vi ved ikke om det bliver til 

noget. Men de var ved at falde ned af stolene over det. Men altså det kørte jo… og når der er 

noget der kører godt vil man jo helst ikke have det helt lavet om. 

Frivillig 4: Der er mange foreninger, der er nødt til at gå sammen i dag, fordi de bliver mindre 

af en eller andet grund, og det er der jo også pludselig nogle fra vores centre som ikke helt 

kan forene sig med. 

Frivillig 1: Men jeg synes det går helt fint. Vi har så også et koordinationsudvalg hvor der 

sidder nogle fra vores centerråd i. Som så alligevel koordinerer det så det kommer til at køre 

nogenlunde ens. Men nu må vi høre lidt om jer. Nu har vi hørt nok om os gamle her. 
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SSP-konsulent: For vores vedkommende har det været væsentlig mere ligetil. Juniorlederen i 

Bramsnæs sejlklub sidder derovre, og jeg har en søn der kommer i Bramsnæs sejlklub og vi 

har kommet i sejlklubben i mange år. Den daværende formand Poul Jencker fik oplægget af 

Anders, og sagde det her det passer lige som fod i hose, til noget vi kan lave. Vi skal bare 

finde nogle at arbejde sammen med. Og så over en kop kaffe på terrassen nede i sejlklubben. 

om det var noget ungdomsskolen og jeg som SSP-konsulent og kunne bruge til noget? Jeg 

synes det lød kanon. Vi havde lidt svært ved at finde så mange ressourcer som der skal til for 

at køre en hel uges aktiviteter. Men hvis vi nu kunne koble det sammen. Vi havde i forvejen 

ungdomsskolen, vi er de professionelle i det her, så har vi sejlklubben, som har nogle dygtige 

instruktører og faciliteter og nogle unge mennesker der vil dele ud af deres viden, så har vi de 

frivillige her. Og så var det bare et spørgsmål om at finde ud af, hvordan hænger det her 

sammen, hvordan får vi skruet det sammen. Så vi med de midler, de 100.000 kr. der var til de 

to år. Hvordan kunne vi gøre det, så vi får størst muligt glæde af midlerne, og så vi samtidig 

får aktiveret flest muligt. Sejlklubben har kørt med et projekt gennem mange år, hvor de har 

inviteret 4.klasserne fra Bramsnæsvig Skole og Kirke Sonnerup skole ned og sejle en dag. På 

den måde har de rekrutteret medlemmer, men det bliver sværere og sværere for dem. Så nu 

blev vi enige om at denne her form, den skulle ikke være ren rekruttering, men det skulle 

være en mulighed for at unge mennesker med lyst til at sejle, til at komme ned og prøve det, 

uden absolut at skulle være medlem, og de skulle heller ikke nødvendigvis have deres 

forældre med. Normalt er det sådan når man starter som 4. klasses elev, så er man 10-11 år 

gammel, så er det er liiiige skarpt nok, hvis man skal ned i vandet, når det blæser lidt og man 

skal have våddragt på og sådan. Så på den anden måde her, før det første var det bedre vejr. 

Den første uge af sommerferien. Og sidste år kørte vi tre uger, hvor vi kørte den første uge af 

sommerferien og den sidste uge af sommerferien. Så det har været sådan så det har været mig 

som SSP-konsulent som har bemandet den professionelle del af det fordi jeg også er 

havkajakinstruktør. Så har vi kørt sejlsport og så har vi kørt havkajak. Altså jollesejling. I 

gamle dage hed det optimistjoller i dag hedder det temajoller (?). Og det er enmands- og 

tomandsjoller som kan sejle så store mennesker, altså store børn. Og så har det været 

sejlklubben som har stillet udstyr til rådighed. Og sagkyndige instruktører. Og der har været 

1,2.3 stykker alt afhængig af tilslutningen. Og så har vi haft et par uger, hvor der har været 5, 

6,8 unger af gangen, og vi har også haft uger, hvor der har været 40 unge mennesker per dag, 

som har været ude og sejle. Så der har været knald på. Og så har vi måtte kalde ekstra 

instruktører ind og ekstra kajakfolk ind til at hjælpe mig. Så midlerne har været brugt på den 

måde, at vi selvfølgelig har kunnet tilbyde at betale noget slitage. For nogle sejlbåde. For det 
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koster noget på bunden af jollerne, og det koster også noget på sejlene, og på jollerne. Og vi 

har været gode til at sørge for at der har været frugt og kage og sodavand og is og sådan noget 

alt efter temperaturerne. Der har også været pølser på grillen og sådan noget. For det er jo en 

del af det med at holde unge mennesker til sig. Vi kan jo ikke bare smide dem ud i en jolle. 

Dem der gerne vil det skal nok komme alligevel. For vi skulle jo også gerne have nogle af de 

andre derned. Nogle af dem som synes det var lidt spændende, men så nej.. Når ikke de har en 

kammerat som går til sejlsport, så… og så skulle vi gerne have fat i nogle af dem som bare 

hang ud oppe i byen og hvis forældre var på arbejde. Vi lagde ikke skjul på at der også var 

sodavand og kage og grillpølser og hvad der ellers var. Fordi det har sejlklubben også altid 

gjort om tirsdagen når juniorene har sejlet. Så har der stået nogle forældre med varm mad til 

når de kommer ind om aftenen og har været ude og sejle. Så er der altid en varm ret. Til at 

varme sig på. Så familierne skal ikke selv sørge for aftensmad den aften. Og det havde vi med 

inde i projektet, fordi vi sagde, når ungerne kommer ned til os der klokken 12-13 tiden og til 

klokken fem seks tiden om eftermiddagen så skal der være noget æde så de kan holde 

energiniveauet oppe. Så den kombination der, der har sejlkubben været rigtig dygtige til at få 

forældrene til at komme ned og hjælpe til. Så der er en frivillig del mere i det kan man sige. 

Det er sejlklubbens tradition. 

Frivillig 3: Jeg fik også det indtryk at I gerne ville tiltrække nogle af de lidt utilpassede unge. 

Er det lykkedes?  

SP-Konsulent: Ja det er det faktisk. Min opgave har jo været, ud over at være der som 

instruktør, at prøve at motivere nogle af de der unge der alligevel rende rundt der omkring, at 

få dem ned og være med. Og finde ud af om det var noget. Specielt i sommers havde vi jo et 

rigtigt dejligt badevand og maser af badedage specielt de sidste 14 dage, og der var specielt en 

stor opgave for mig at få nogle af de unge der var omkring dernede, at få dem med. Og det har 

faktisk flyttet nogle stykker ind. Jeg ved at sejlklubben i hvert fald har nogle stykker af dem 

som jeg har meget at lave med til hverdag. Og de kommer der og sejler en dag om ugen, 

Specielt en ung knægt, som har været inde i et det kriminelle miljø og haft svært ved at finde 

nogle fornuftige nogle at være sammen med. Og så så hans far det her tilbud og fik ham losset 

derned. Og vi tænkte så hold da op, skal vi så også lige sørge for at faren også har god 

samvittighed. Men det gode var faktisk at knægten synes at det var faktisk sjovt det her med 

at sejle. Så det endte med at både far og søn mødte op hver tirsdag i sommersæsonen, så vi fik 

fat i en større båd så de kunne sejle sammen. Og det er en af de succeshistorier, men også det 

at der var en masse der kom ud og prøvede noget andet end det de normalt ville tilbringe den 
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første uge af sommerferien med. At hænge ud oppe på ramperne i Ejby eller ved 

busstoppestedet i Kirke Hyllinge eller et andet sted. En anden ting, som jeg måske også var 

lidt overrasket over var, at vi havde egentlig kun udbudt det i Bramsnæs. Fordi vi var godt 

klar over at de unge havde svært ved at transportere sig, især midt på dagen i sommerferien, 

fordi der kører ikke alle de der almindelige transportmidler. Men der var rigtig mange 

forældre der simpelthen den første uge sagde, jamen vi kører jer. Vi får det til at passe med 

arbejdet. Vi får en eller anden faster, moster, onkel, eller tante der har en bil til at køre. Så vi 

havde unge mennesker nede i Sejlklubben som kom fra Allerslev, Trællerup, fra Hvalsø, fra 

Såby osv. Og det var jeg noget imponeret over. At vores projekt også kunne vække 

forældrene. En ting er i ungdomsskolen, for når de først har meldt sig ind i ungdomsskolen så 

har vi fat i ungerne med det samme, og så kan det godt være sat vi siger, prøv nu at hør her, vi 

skal have noget forældresamarbejde eller sådan kan det her ikke køre. Men i sådan et projekt 

hvor der er alligevel er kommunale midler til at betale en bus, hvis det var det de skulle.. at 

forældrene så alligevel gjorde det. Det var dejligt, det var det. Og det er igen det der med de 

gamle kommuneskel at vi ikke har en logistik som gør at vi kan komme rundt. Det er altså 

nødvendigt hvis de unge mennesker vil et eller andet, så skal du altså ud at køre bil. 

Frivillig 2: Ser du en fortsættelse på det her? 

SSP-Konsulent: Det håber jeg. Der er blevet uddannet nogle fra ungdomsskolen og vi tænker 

at oprette det som fag i ungdomsskolen, vi kører som sejleruge i den første uge af 

sommerferien. Vi har jo ikke den økonomi i det der gør at vi kan være med til at hjælpe 

sejlklubben med slitage og… Vi har jo også brugt nogle af pengene til at sende nogle af 

elever til kurser så de er blevet klædt bedre på til at arbejde med de unge mennesker. De 

ressourcer har vi jo ikke udenom projektet. Så det er et spørgsmål om… sejlklubben har nogle 

unge mennesker og instruktører som gerne vil være med. Så kan vi lave det. Og så kan vi 

måske i ungdomsskoleregi gøre det sådan så vi primært sætter en af til det. Ligesom hvis vi 

skulle oprette et almindeligt ungdomsskolehold. Der skal vi jo bare have 12 elever, ik, Så kan 

vi oprette et hold så kan vi ansætte nogle flere. 

Frivillig 1: Er det så ikke her at man kan gå ind og ansøge om nogle midler? Det må være 

oplagt 

SSP-Konsulent: Jo, og nu skal vi lige sunde os på denne her. Men jeg skal lige have fat i 

Steffen inden vi går her fra og lige høre hvordan de ser det i år, og om vi skal, om vi bare skal 
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lave sidste uge af sommerferien sammen. Der vil vi godt lave noget i ungdomsskolen under 

alle omstændigheder. 

Centerchef: Hvis I skal have noget ud af midlerne i år, så skal I skynde jer 

SSP-Konsulent: Ja, men det når vi nok ikke, så må vi se om vi kan lave det med de frivillige 

Frivillig 1: Hvornår er det, at det er for sent for i år. 

Centerchef: Det er det den 1. maj. Det er en speciel pulje. Det er fordi kommunerne får nogle 

penge forstået… til det der hedder §18 i Serviceloven, som er støtte til frivilligt socialt 

arbejde. Det vil sige, man kan ikke som, hvad kan man sige, en lønnet institution hente 

kommunal støtte her. Men frivillige kan søge, det behøver ikke at være en forening eller 

noget. Men hvad ved jeg, der er mange forskellige former. Vi har en gruppe der har gjort 

noget… Vi har en flygtningegruppe fra Bhutan, der vil lave et eller andet. F.eks. integration i 

samfundet. Det spænder meget… 

SP-Konsulent: Men det er så der sejlklubben skal i gang med at søge noget. Det jeg kan 

komme med… jeg kan komme med en timelønnet til projektet. Fra ungdomsskolen.  

Frivillig 3: Hvad er det du grifler så meget med Esben? 

Centerchef: Haha. Jeg gør mig klog.  

 


