
 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Policyfortællinger	  
om	  styringsnetværk	  	  

af	  byrådspolitikere,	  
forvaltningsansatte	  og	  frivillige	  	  

i	  Gladsaxe	  Kommune	  
 

Kandidatafhandling	  udarbejdet	  af	  Signe	  Aaskov	  Kold	  

Cand.	  Soc	  uddannelsen	  i	  Politisk	  Kommunikation	  og	  Ledelse,	  CBS	  	  

Vejledt	  af	  Anne	  Reff	  Pedersen,	  institut	  for	  organisation	  

STU:	  180.189	  (Svarende	  til	  79,2	  normalsider)	  

Maj	  2012	  

 



 2 

	  
Resume	  

 

Policyfortællinger	  om	  styringsnetværk	  af	  byrådspolitikere,	  forvaltningsansatte	  og	  frivillige	  

i	  Gladsaxe	  kommune	  

 

Til trods for at der i de seneste år har eksisteret et øget nationalt fokus på fordelene af de 

frivilliges bidrag til den kommunale opgaveløsning, viser forskning, at der er langt fra de 

formulerede frivilligpolitikker til hvad der i praksis implementeres lokalt i kommunerne, og at 

samarbejdet mellem frivillige, forvaltning og byrådspolitikere således ikke altid forløber 

problemfrit lokalt i kommunerne. 

 

Nærværende speciale ønsker derfor, med udgangspunkt i Gladsaxe kommune som case, på 

baggrund af policyprocessens implementerings- og evalueringsdel, at undersøge hvilke lokale 

policyfortællinger der gør sig gældende om styringsnetværket af frivillige, forvaltningsansatte 

og byrådspolitikere i Gladsaxe kommune, samt hvad aktørernes forventninger og håb, på den 

baggrund er, til den nye fælles frivilligpolitik.  

 

Teoretisk undersøges dette med primært udgangspunkt i Sørensen og Torfings teoretiske 

overvejelser om styringsnetværk, og metastyringen heraf, samt Roes teorier om den narrative 

policyanalyse (Roe 1994 & Sørensen og Torfing 2002-12).  
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Abstract	  

 

Policy	   narratives	   about	   governance	   networks	   of	   town	   council	   politicians,	   administrative	  

staff	  and	  volunteers	  in	  the	  municipality	  of	  Gladsaxe	  

 

Despite an increased national focus in recent years on the advantages of the volunteers’ 

contribution to the municipal performance of tasks, research shows that official volunteer 

policies are far from what is actually implemented locally in the municipalities, and that the 

collaboration among volunteers, administration and town council politicians thus does not 

proceed smoothly in the municipalities.    

 

Starting from the municipality of Gladsaxe and based on the implementation part and the 

evaluation part of the policy process, this thesis therefore wishes to examine what kind of 

local policy narratives that exist regarding the governace network of volunteers, 

administrative staff and town council politicians in the municipality of Gladsaxe, including 

which expectations and anticipations the participants have, in this light, about the new shared 

volunteer policy. 

 

This is examined theoretically using primarily Sørensen and Torfing’s theoretical reflections 

on governance networks, and the management of these, along with Roe’s theories on the 

narrative policy analysis (Roe 1994 & Sørensen og Torfing 2002-12). 
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1	  Indledning	  
 

Interessen for den rolle, de frivillige kan spille i løsningen af velfærdsopgaver, er i disse år 

stigende. Ikke bare udnævnte EU Kommissionen året 2011 til europæisk år for frivilligt 

arbejde, også både den tidligere VK Regering og den nuværende S-R-SF Regering har fokus 

på det frivillige arbejdes betydning - senest iagttaget ved Social- og Integrationsministeriet 

millionbeløb til at støtte forskningen på området. Ja, selv Hendes Majestæt Dronning 

Margrethe II nævnte det frivillige arbejdes afgørende betydning i sin nytårstale den 31. 

december 2011 (EU Kommissionen 2009, VK Regeringen 2011, S-R-SF regeringen 2011, 

Social- og integrationsministeriet 2012, Kongehuset 2011 & bilag 7:3).  

 

Interessen for det frivillige arbejdes betydning i den offentlige opgaveløsning er altså til at få 

øje på. Thøgersen og Ibsen (2008) har derfor foretaget undersøgelser af det frivillige arbejdes 

reelle mulighedsbetingelser lokalt i kommunerne. På den baggrund konstaterer de, at der, til 

trods for det nationale stigende fokus, er stor forskel på hvor mange borgere der er frivilligt 

engageret fra kommune til kommune (Thøgersen og Ibsen 2008: 93). En forklaring hertil kan, 

ifølge Center for frivilligt socialt arbejde, være, at der i mange kommuners frivilligpolitikker 

er mere ”varm luft” og mindre handlingsorienteret indhold, og at frivilligpolitikkerne 

indeholder mange gode formuleringer om hensigter men kun få konkrete anvisninger på, 

hvordan disse hensigter i praksis skal implementeres (Gotthardsen 2009: 10). Endvidere 

påpeges det, at nogle af de største udfordringer for samarbejdet er, at der blandt frivillige og 

kommunalt ansatte findes en gensidig manglende accept og tilbageholdenhed om rent faktisk 

at indgå i samarbejde (Gotthardsen 2009: 24). I relation hertil, påpeger Aarup (2009), at de 

værdier, som de frivillige kan bidrage med i løsningen af velfærdsopgaver, generelt er stærkt 

undervurderet lokalt i kommunerne (Aarup 2009: 8). Thøgersen og Ibsen (2008) understreger 

i tråd hermed, at der mangler viden om, hvordan det frivillige arbejde i praksis udspiller sig 

lokalt i kommunerne, hvis det nationale fokus og de politiske ambitioner skal indfries 

(Thøgersen & Ibsen 2008: 93). 

 

Specialet ønsker derfor at betone det lokale fokus ved at lægge vægt på, at frivilligpolitikker i 

praksis skabes lokalt i kommune. For at komme dette nærmere vil specialet tage 
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udgangspunkt i policyprocessens implementerings- og evalueringsdel (Winter 1994: 14). 

Viden om hvordan frivilligpolitikkerne rent faktisk er implementeret lokalt i kommunerne, og 

hvad forventningerne, og dermed evalueringen, på den baggrund er til fremtidige 

frivilligpolitikker, er således afgørende for at kunne bidrage med viden om, hvordan 

frivilligpolitiker i fremtiden bør formuleres og optimeres.  

 

I skrivende stund er netop spørgsmålene, om hvordan frivilligpolitikker er implementeret i 

dag, og hvad ønskerne hertil er i fremtiden, på manges læber i Gladsaxe Kommune, idet 

kommunen i foråret 2012 arbejder på at udvikle en ny fælles frivilligpolitik på tværs af alle 

frivillige grupperinger i kommunen. Specialet tager derfor udgangspunkt i Gladsaxe 

Kommune som case ved at undersøge, hvordan policyprocessens implementerings- og 

evalueringsdel udspiller sig lokalt i Gladsaxe Kommune. 

 

Teoretisk benyttes styringsnetværk til at undersøge policyprocessen, idet Bogason (2001) 

påpeger, at samspillet mellem frivillige og kommune illustrerer udviklingen mod governance 

(Bogason 2001: 100). Udviklingen mod governance, og den kompleksitet der heraf følger, 

betegnes nemlig som en af hovedårsagerne til, at netværksstyring bør benyttes i kommunerne 

(Torfing og Sørensen 2012). Endvidere benytter specialet sig af teorier om policyfortællinger, 

idet en af hovedantagelserne bag styringsnetværk er, at man for at forstå styringsnetværkene 

er nød til at kende de mange forskellige lokale fortællinger der er herom. Dette lægger sig tæt 

op af narratologiens hovedantagelse om, at mennesker skaber mening for sig selv og deres 

omverden ved at strukturere deres oplevelser igennem lokale fortællinger, hvorfor de to 

teorier går fint i spænd. De mange små og lokale policyfortællinger kan således danne en 

mere nuanceret forståelse af styringsnetværket og policyprocessens dele i Gladsaxe 

Kommune, hvilket kan bidrage til fremtidigt bedre fundament for samarbejdet mellem 

frivillige, forvaltningsansatte og byrådspolitikere lokalt i Gladsaxe Kommune.   

1.1	  Problemstilling	  
Til trods for at der i de seneste år har eksisteret et øget nationalt fokus på fordelene af de 

frivilliges bidrag til den kommunale opgaveløsning, viser forskning, at der er langt fra de 

formulerede frivilligpolitikker til, hvad der i praksis implementeres lokalt i kommunerne, og 

at samarbejdet mellem frivillige, forvaltning og byrådspolitikere således ikke altid forløber 

problemfrit lokalt i kommunerne. 
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Specialet ønsker derfor, med udgangspunkt i Gladsaxe Kommune som case, på baggrund af 

policyprocessens implementerings- og evalueringsdel, at undersøge, hvilke lokale 

policyfortællinger der gør sig gældende om styringsnetværket af frivillige, forvaltningsansatte 

og byrådspolitikere i Gladsaxe Kommune, samt hvad aktørernes forventninger og håb på den 

baggrund er til den nye fælles frivilligpolitik.  

 

Teoretisk undersøges dette med primært udgangspunkt i Sørensen og Torfings teoretiske 

overvejelser om styringsnetværk, og metastyringen heraf, samt Roes teorier om den narrative 

policy analyse (Roe 1994, Sørensen & Torfing 2002-12).  

1.2	  Problemformulering	  
Hvilke fortællinger, modfortællinger og metafortællinger gør sig gældende om 

styringsnetværkene, og metastyringen heraf, af frivillige, forvaltningsansatte og 

byrådspolitikere i Gladsaxe kommune, og  dermed dannelsen af den nye fælles frivilligpolitik, 

i henhold til policyprocessens implementerings- og evalueringsdel. 

1.3	  Arbejdsspørgsmål	  og	  underspørgsmål	  
Følgende arbejdsspørgsmål og underspørgsmål er udarbejdet med henblik på at skabe 

stringens i specialets tre analysekapitler (Jf. kap. 4, 5 og 6). Analysekapitlernes opdeling 

forklares endvidere mere detaljeret i specialets analysestrategi (Jf. afsnit 3.6). 

1.3.1	  Arbejdsspørgsmål	  og	  underspørgsmål	  til	  analysekapitel	  4	  

1. Hvilke fortællinger, modfortællinger og metafortællinger fremfortæller de frivillige om, 

hvordan de indgår i, og metastyrer, styringsnetværkene af frivillige, forvaltningsansatte 

og byrådspolitikere i Gladsaxe Kommune, og hvad deres håb og forventninger på den 

baggrund er til den nye fælles frivilligpolitik? 
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Bemærk, at behovet for underspørgsmål c er opstået på baggrund af besvarelsen af 

underspørgsmål a og b. Analysekapitlets opdeling forklares mere nuanceret i indledningen til 

selve analysekapitlet. 

1.3.2	  Arbejdsspørgsmål	  og	  underspørgsmål	  til	  analysekapitel	  5	  

2. Hvilke fortællinger, modfortællinger og metafortællinger fremfortæller de 

forvaltningsansatte og byrådspolitikerne om hvordan de indgår i, og metastyrer, 

styringsnetværkene af frivillige, forvaltningsansatte og byrådspolitikere i Gladsaxe 

Kommune, og hvad deres håb og forventninger på den baggrund er til den nye fælles 

frivilligpolitik? 

	  
Bemærk, at underspørgsmål e og f er opstået på baggrund af besvarelsen af underspørgsmål d 

og at underspørgsmål b, fra analysen af de frivilliges policyfortællinger, i denne analyse er 

opsplittet i to underspørgsmål, b og c, idet den empiriske data herom i denne analyse med 

fordel kunne analyseres i to adskilte afsnit. Analysekapitlets opdeling forklares mere 

nuanceret i indledningen til selve kapitlet. 

1.3.3	  Arbejdsspørgsmål	  og	  underspørgsmål	  til	  analysekapitel	  6	  

3. Hvilke styringsmæssige udfordringer står Gladsaxe Kommune overfor i deres fremtidige 

metastyring af styringsnetværkene af frivillige, forvaltningsansatte og byrådspolitikere?  
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Bemærk, at underspørgsmålene i dette kapitel besvares på baggrund af en samlet analyse af 

både de frivillige, forvaltningsansatte og byrådspolitikernes fortællinger, og at denne analyse 

fremstår som en diskussion.  
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2	  Teoretisk	  platform	  
 

I specialet undersøges de frivillige, forvaltningsansatte og byrådspolitikernes ageren i 

styringsnetværk på baggrund af en forståelse af, at deres ageren udgør en del af en 

policyproces. For at forstå hvilket trin i policyprocessen specialet fokuserer på, benyttes den 

teoretiske metafor ”den politiske cyklus”, idet denne søger at definere de forskellige trin, der 

kan være i en policyproces, typisk inddelt efter dagsordenfastsættelse, politikformuleringstrin, 

implementering og evaluering (Winter 1994: 14). De dele af policyprocessen, der i specialet 

undersøges, hører under implementerings- og evalueringsdelen. Således bliver det muligt at 

analysere, hvordan styringsnetværket af frivillige, forvaltningsansatte og byrådspolitikere i 

praksis udøver kommunens frivilligpolitik (implementering) ved hjælp af policyfortællinger 

om styringsnetværk, samt hvilke forventninger de har hertil fremadrettet (evaluering) ved 

hjælp af policyfortællinger om forventninger til fremtiden. Styringsnetværkene kan i specialet 

således ligeledes anskues som en art ”policynetværk” af aktører, der hver især påvirker 

policyprocessen i henhold til Gladsaxe Kommunes frivilligpolitikker. 

 

I følgende afsnit vil teorier om styringsnetværk blive præsenteret for at skabe en forståelse af, 

hvilke teoretiske termer policyfortællingerne søger at knytte an til. Hernæst vil den narrative 

policy analyse blive præsenteret for at skabe en forståelse af, hvilke teoretiske kriterier der 

ligger til grund for at dømme policyfortællinger. Tilsammen sigter disse to 

teoripræsentationer mod at bidrage med en forståelse af den teoretiske platform, hvorudfra 

specialets analyse dannes. Endelig nuanceres og præsenteres analysestrategien i efterfølgende 

metodekapitel.   

 

Forud for den teoretiske præsentation bør det påpeges, at styringsnetværk i specialet defineres 

som det samarbejde frivillige, forvaltningsansatte og byrådspolitikerne synes at indgå med 

hinanden. Om samarbejde forstås, at et samarbejde er en gentagende aktivitet, der består af 

interaktioner mellem aktører, der består længe nok til, at aktørerne kan dele viden og 

forståelser (March 1991, Koppenjan & Klijn 2004).  
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2.1	  Styringsnetværk	  
Ideen om styring af netværk har spredt sig til et forbløffende omfang i forskellige lande, 

politikområder og niveauer for politikførelse. Den kraftige stigning er foranlediget af den 

vedvarende kritik af de traditionelle former for hierarkisk styring. Netværksstyring, i form af 

strategiske alliancer og partnerskaber, er langt mere proaktiv og fleksibel end f.eks. styring 

indenfor new public management tankegangen. Dog skal ulemperne ved netværksstyring ikke 

fejlagtigt undervurderes, idet styringsnetværkene ofte kan være ustabile, uigennemsigtige og 

udemokratiske. Ikke desto mindre fortjener styringsnetværkene opmærksomhed, idet de 

skaber nye rum for beslutningsstrukturer ved at nedbryde de klassiske hierarkiske forhold 

mellem eksempelvis forvaltning og frivillige (Torfing & Sørensen 2009: 235). 

 

I den engelske litteratur omtales den nye udvikling som en bevægelse fra government til 

governance, der på dansk kan oversættes med en bevægelse fra den hierarkiske og 

bureaukratiske styreform til netværksstyreformen. Det gennemgående argument i forskningen 

er, at de nyeste udviklingstræk med fragmentering og differentiering i alle dele af samfundet 

kræver en politisk styreform, der kan håndtere denne kompleksitet. De traditionelle 

samfundsinstitutioner har i mange tilfælde spillet fallit i styringen, fordi i det komplekse 

samfund, bestående af eksempelvis et virvar af forskellige frivillige foreninger og 

grupperinger, kan ingen – og dermed heller ikke én central politisk og hierarkisk instans som 

fx et byråd – besidde total viden, information, overblik eller ressourcer til at løse de 

komplekse samfundsopgaver (Pierre 2000, Rhodes 1997, Kooiman 1993). Med governance 

(netværksstyring) anerkender man den gensidige afhængighed af både offentlige, frivillige og 

private ressourcer, for at opnå de bedste løsninger.  

2.1.1	  Styringsnetværkets	  former	  

Styringsnetværkene er forbundet på grund af en fælles interesse i et policyområde og kan 

placeres indenfor et kontinuum af netværksformer: I den ene ende er det formelle, stabile og 

lukkede styringsnetværk, med kun få og ligeværdige deltagere der arbejder sammen længe og 

har en stærk fællesskabsfølelse. I den anden ende er det uformelle, selvgroede og åbne 

netværk (Torfing 2008: 147, Sørensen & Torfing 2005: 11-12). Styringsnetværkenes 

karakteristika er endvidere, i deres videste udstrækning, at de er anti-bureaukratisk og anti-

hierarkisk og derfor typisk står i et uklart hierarkisk forhold til det traditionelle centrale 

beslutningscenter (Jørgensen m.fl. 1996: 23-25, Bogason 2001: 21, Sørensen 2002: 67-68). 
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Ligeværd, tillid og forhandling er derfor princippet i styringsnetværkene (Rhodes 1997, 

Stoker 1998).  

 

Torfing og Sørensen (2009) beskriver i artiklen ”Making governance networks effectice and 

democratic through metagovernance”, hvorledes der i governance litteraturen er gjort mange 

forsøg på at opstille typologier over konkrete netværksformer for at finde ”den bedste 

netværksform”. Men i de nyeste bøger og artikler om emnet, hvor man forsøger at samle op 

på internationale erfaringer, er denne ambition opgivet, da det har vist sig at være en håbløs 

opgave. For det første, fordi der hele tiden udvikler sig nye netværksformer på nye områder, 

og organiseringsformerne derfor skifter meget hurtigt, hvilket gør både typologier og 

anbefalinger forældede, før de stort set er lavet. For det andet fordi, at alle konklusioner på 

hvordan ”de bedste organiseringer” ser ud, ender på samme måde: Det afhænger af en masse 

forskellige lokale faktorer. Styringsnetværkenes udformninger er altså styret af, hvilke 

nationale og lokale politiske institutioner og kulturer der er tale om, hvorfor man ikke blot 

kan overføre modeller fra den ene kontekst til den anden. Men også af hvilke opgaver og 

policyområder, samt mål og værdier, styringsnetværkene er knyttet op på, da der er 

forskellige organiseringer til forskellige opgaver (Osborne 2000, Pollitt og Bouckaert 2000).  

 

I iagttagelsen af styringsnetværk kan der dog skelnes mellem to former for netværk, i henhold 

til hvordan medlemmerne rekrutteres: Det ene er det intraorganisatoriske styringsnetværk, 

hvor medlemmerne oftest bliver rekrutteret inden for den samme offentlige organisation, det 

andet er det interorganisatorisk styringsnetværk, hvor rekrutteringen af medlemmer både sker 

i det offentlige og i det private (Torfing & Sørensen 2005: 15-18). Endvidere kan følgende to 

netværkstyper defineres i henhold til opgaveløsningen (Torfing 2008: 151)1: 

 

Politikformulerende netværk, hvor aktørerne fastlægger fælles problemforståelser og 

formulerer fælles målsætninger og løsninger. 

 

Implementeringsnetværk, hvor aktørerne arbejder sammen om at få tingene til at køre. 

 

                                                 
1 Torfing nævner også kollegiale netværk, men disse er ikke medtaget da de omhandler netværk på tværs af 
forskellige kommuner udelukkende med offentlige ledere som aktører, hvilket ikke er en del af specialets 
undersøgelsesdesign. 
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De frivilliges deltagelse i de politikformulerende styringsnetværk er væsentlig, fordi de her 

kan bidrage med relevant og nyttig viden og herigennem vil føle ejerskab over de politiske 

løsninger, som de formentlig senere skal implementere. De frivillige har dog også en klar 

egeninteresse i et etablere velfungerende implementeringsnetværk, eftersom at disse kan 

bidrage til at mobilisere ressourcer og skabe bedre løsninger i praksis. 

2.1.2	  Metastyring	  af	  styringsnetværk	  

Styringsnetværkenes styringsredskaber omtales, som tidligere nævnt, som et generelt skifte 

fra government til governance. Det danske traditionelle hierarkiske organisationsdiagram for 

en offentlig forvaltning huserer dog fortsat i de fleste danske frivillige aktørers forestillinger 

om ”det offentlige” til trods for, at dette billede, ideelt set, i styringsnetværket bør erstattes 

med billeder af spaghetti-organiseringer med et utal af relationer og organiseringer på kryds 

og tværs uden et egentligt center. Scarpf (1994) har beskrevet det ved at bemærke, at i lande 

som Danmark udfolder netværksstyringen sig ”i skyggen af hierarkiet” (Sehested 2003: 28). 

Skal man forstå den danske udvikling, må man tage i betragtning, at ”det offentlige” i 

Danmark indgår i og regulerer utroligt mange samfundsforhold. Det betyder, at der typisk vil 

være mindre selvstyring og selvregulering i danske styringsnetværk, end governanceteorien 

typisk lægger op til med sit ønske om horisontale netværk. Dette skyldes bl.a., at der har 

været en mangel på udvikling af nye metastyringsredskaber til erstatning for de traditionelle 

hierarkiske. Erstatningen er dog nu på vej i form af indirekte styringsformer, hvor styringen 

både omkranses af hierarki og demokrati. Derfor er det mere relevant at tale om 

styringsnetværk i kommunerne ”mellem hierarki og netværk”. Dette bakkes ligeledes op af 

Holmegaard, som pointerer, at det er utopisk at tale om 100 % horisontale netværk, idet der 

altid vil være aktører, der besidder lidt mere magt og indflydelse end en andre (Holmegaard 

2010). I bestræbelserne på at metastyre styringsnetværk, bør der således tages højde for, at der 

i styringsnetværkene eksisterer en eller anden form for hierarkisk differentiering. Torfing og 

Sørensen (2009) har hertil opstillet følgende metastyringsværktøjer (Torfing & Sørensen 

2009: 246-247, Torfing 2008: 154): 

 

1. Netværksdesign: Handler om at bestemme, hvem der skal være med i netværket, 

hvad netværkets opgave skal være, og hvilke procedurer der skal følges. Altså har dette 

til formål at påvirke netværkets sammensætning, formål og procedurer. 

2. Mål og rammestyring: Handler om at fastlægge de politiske, økonomiske og 

juridiske rammer for netværket.  
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3. Processtyring: Handler om at aktivere bestemte netværksaktører, forsyne netværket 

med de rigtige input og mægle i opståede konflikter. Søger altså at mindske spændinger, 

løse konflikter i netværk ved at tilbyde forskellige former for materielle og immaterielle 

input og ressourcer, såsom f.eks. tilskud og lokaler. 

4. Netværksdeltagelse: Handler om at forsøge at påvirke netværkets dagsorden, 

forventninger, beslutningspræmisser og løsningsforslag gennem aktiv deltagelse i 

netværket.  

 

Mens den første og anden form for metagovernance udføres 'hands-off', dvs. i afstand fra 

styringsnetværket, udføres den tredje og fjerde form 'hands-on", det vil sige gennem et tæt 

samspil mellem styringsnetværkets aktører. Hands-on metastyring skal derfor udøves med 

respekt for styringsnetværkets selvstyring og må derfor ikke være kontrollerende (Torfing 

2008: 154-155). I modsætning til New Public Management doktrinen, der kun foreskriver 

anvendelse af hands-off metagovernance, mener Torfing og Sørensen (2009), at det fungerer 

bedst, når hands-off og hands-on værktøjerne kombineres (Torfing & Sørensen 2009: 246-

247).  

2.1.3	  Opsamling	  

Ved at benytte de teoretiske værktøjer om styringsnetværk kan specialet således sige noget 

om, hvordan de frivillige, forvaltningsansatte og byrådspolitikerne samarbejder i Gladsaxe 

Kommune (implementeringsdelen), og hvilke forventninger og håb de på denne baggrund har 

til fremtidens samarbejde (evalueringsdelen). For at skabe en mere fast forankret metodisk 

ramme for hvorledes dette i specialet analyseres, gøres der brug af teorier om 

policyfortællinger. Policyfortællinger betragtes som et udmærket redskab til at favne 

kompleksiteten af den viden der gør sig gældende om policyprocessens implementerings- og 

evalueringsdel af gældende frivilligpolitikker i Gladsaxe Kommune. Specialets narratologiske 

teorier præsenteres således i følgende afsnit. 

2.2	  Narratologi	  
Narratologien ses som et velegnet værktøj til en analyse af, hvilke fortællinger der gør sig 

gældende om styringsnetværket blandt specialets respondenter, idet fortællingerne kan være 

med til at vise os, hvordan respondenterne indordner sig eller afviger fra generelle forståelser 

(Pedersen 2005: 236). Grundlæggende for narratologien er indsigten, at mennesker skaber 
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mening for sig selv og deres omverden ved at strukturere deres oplevelser igennem 

fortællinger (Czarniawska 2010: 262).  

2.2.1	  Narrativ	  policy	  analyse	  

Emery Roe fremhæver i bogen ”Narrative Policy Analysis: Theory and Practice” (1994), at 

policyfortællinger understøtter og stabiliserer politikudvikling i situationer, hvor der 

eksisterer mange ubekendte, en høj grad af indbyrdes afhængighed og en lille, eller måske slet 

ingen, enighed (Roe 1994: 34). Fordelen ved at gøre brug af en narrativ policy analyse er, at 

den formår at analysere respondenternes forskellige holdninger til den samme problemstilling 

(Roe 1994: 86). Disse holdninger er i specialet repræsenteret ved policyfortællinger i henhold 

til implementerings- og evalueringsdelen af Gladsaxe Kommunes frivilligpolitikker. Den 

narrative policy analyse består rent praktisk af fire skridt;  

 

1. Første skridt består i at identificere de policyfortællinger, der gør sig gældende i 

relation til det pågældende problem. Disse fortællinger karakteriseres ved, at de har en 

start, en midte og en slutning (Roe 1994: 3).   

2. Andet skridt består i, at identificere ikke-fortællingerne eller modfortællingerne. Dette 

er fortællinger, der ikke er i overensstemmelse med den dominerede policyfortælling 

(ibid.). Disse fortællinger forholder sig typisk kun til enten starten eller slutningen af 

fortællingen (Roe 1994: 161).  

3. Det tredje skridt består i at sammenholde fortællinger på den ene side og ikke-

fortællinger/modfortællinger på den anden side, for således at kunne påpege de 

metafortællinger, der gør sig gældende (Roe 1994: 4).  

4. Når metafortællingerne er defineret, består fjerde skridt i at afgøre om, og hvordan 

metafortællingerne kan bidrage med en dybere forståelse af det undersøgte emne. 

Altså finde ud af hvorvidt metafortællingerne omarbejder problemet på en sådan 

måde, at det bliver brugbart for Gladsaxe Kommunes fremtidige metastyring af 

styringsnetværk af frivillige, forvaltningsansatte og byrådspolitikere og udvikling af 

den ny fælles frivilligpolitik (Roe 1994: 162).  

 

Roe introducerer således tre typer af fortællinger: traditionelle fortællinger, modfortællinger 

samt metafortællinger. Han argumenterer for, at alle fire skridt ikke nødvendigvis skal 

medtages i alle former for narrative analyser på den måde, som de ovenfor er beskrevet. 

Specialets analyse af de frivillige, forvaltningsansatte og byrådspolitikernes policyfortællinger 
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afviger således fra Roes fire skridt ved, at der ikke blive ledt efter fortællingerne start, midte 

og slutning, idet specialets policyfortællinger ikke omhandler et egentligt forløb, men 

derimod er knyttet op på policyfortællinger om policyprocessen i henhold til styringsnetværk 

(implementeringsdelen) og forventninger til fremtiden (evalueringsdelen). 

 

Det er i forståelsen af metafortællinger vigtigt at påpege, at metafortællingerne ikke forsøger 

at harmonisere eller gøre konflikter mindre, men dannes på baggrund af de policyfortællinger, 

der i en konflikt omfavner de største modsætninger/oppositioner. En metafortælling er altså 

ikke kendetegnet som konsensus eller enighed – men snarere en forskellig/anden agenda, som 

giver os muligheden for at flytte spørgsmål, som lå stille i deres gamle agenda (Roe 1994: 

52). Roe påpeger, at nogle policykontroverser er så usikre og komplekse, at de store 

metafortællinger, der driver dem, ikke er indlysende. I sådanne tilfælde kan man fristes til at 

reducere deres kompleksitet, hvilket vil være fejlagtigt (Roe 1994: 86).  

 

Roe definerer ikke en fastforankret måde at fremanalysere metafortællinger, hvorfor 

specialets metafortællinger fremanalyseres på baggrund af inspiration fra Roe og med 

anerkendelse og respekt for specialets empiriske data. Således identificeres metafortællinger i 

specialet som et slags tema, hvoraf både enigheder og uenigheder fremgår. Der skal altså være 

flere fortællinger og modfortællinger omhandlende det samme tema, før en metafortælling 

kan dannes. De metafortællinger specialet fremanalyserer er således dannet på baggrund af en 

af en art komparativ analyse af de fortællinger og modfortællinger, der dominerer debatten i 

respondenternes fortællinger om styringsnetværk og forventninger til fremtiden. I specialet 

dømmes respondenternes fortællinger, modfortællinger og metafortællinger således:  

 

1. Fortællingen er knyttet op på den enkelte respondents policyfortælling i henhold til to 

forskellige parametre: (1) Policyfortællinger om hvordan respondenterne indgår i 

styringsnetværk – herunder metastyrer, og bliver metastyret. Disse fortællinger er 

knyttet op på policyprocessens implementeringsdel og omtales i specialets analyse 

som ”fortællinger om styringsnetværk”. (2) Policyfortællinger om hvilke håb og 

forventninger respondenterne har til den kommende fælles frivilligpolitik. Disse 

fortællinger er knyttet op på policyprocessens evalueringsdel og omtales i specialet 

som ”fortællinger om forventninger til fremtiden”. 

2. Modfortællingen opstår, når en respondents policyfortælling står i modsætning til en 

anden respondents policyfortælling om det samme emne/tema.  
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3. Metafortællingen opstår i specialet når minimum 3 respondenters 

fortællinger/modfortællinger kan knyttes sammen under det samme emne/tema. 

Metafortællingen har til formål at samle fortællinger og modfortællinger, således at 

problemstillingen kan anskues i et nyt lys på baggrund af metafortællingen.  

	  	  

Det skal understreges, at jeg arbejder efter overbevisningen om, at en fortælling opstår som en 

genfortælling, så snart den indskrives i specialet, idet jeg allerede har foretaget et analytisk 

skridt ved i analysen at definere respondenternes fortællinger om henholdsvis styringsnetværk 

og forventninger til fremtiden. Dette er ikke er det samme som, at der er uendelige 

muligheder for at tolke enhver fortælling. Jeg arbejder selvfølgelig med respekt og ydmyghed 

for ikke at forsimple budskaber i skabelsen af metafortællinger (Czarniawska 2010: 241-256).  

2.2.2	  Hvorfor	  er	  analysen	  af	  metafortællinger	  relevant?	  

Til en uddybende forståelse af hvorfor jeg finder analysen af metafortællinger relevant, kan 

Grant, Oswick og Keenoy´s (1997) teoretiske perspektiver, som de fremgår i artiklen 

”Organizational Discourses: Text and Context”, også fremhæves. De fremhæver blandt andet 

dialoganalysen, som fokuserer på de mange uafhængige og selvstændige stemmer, som 

bidrager til den flerstemmige fortolkning af hvilken som helst organisatorisk virkelighed, 

hvilket er det samme, som gør sig gældende, når policyfortællinger i specialet tilsammen 

danner metafortællinger. I sit yderste vil det sige, at man er nødt til at behandle fortolkende 

dialog som ikke-kæmpende diskurser af løgnehistorier der sameksisterer, og fra tid til anden 

infiltrerer og overlapper hinanden. Boje (1995) benytter teaterstykket Tamara til at vise, 

hvordan dette lader sig gøre. I teaterstykket Tamara kan publikum selv forfølge de historier, 

som de synes er spændende. Publikum kan således have vidt forskellige oplevelser af det selv 

samme teaterstykke. Ingen historie har således status over en anden, ligesom det gør sig 

gældende med de policyfortællinger, der indgår i specialets metafortællinger (Boje 1995).  

2.3	  Opsamling	  
Ved at benytte dele af Roes (1994) narrative policy analyse og teorier om styringsnetværk 

dannes således en kompleks teoretisk platform til at analyse policyprocessens 

implementerings- og evalueringsdel ift. hvordan frivilligpolitikker udspiller sig lokalt i 

Gladsaxe Kommune. Hvorledes specialets empiriske datamateriale vil fungere i samspil med 

den teoretiske platform vil i følgende metodekapitel blive præsenteret. 
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3	  Metode	  
 

Specialets dataindsamling er foretaget på baggrund af en forståelse af, at de subjektive 

fortællinger kan være ligeså nyttig viden som store kvantitative spørgeskemaundersøgelser 

(Torfing & Sørensen 2009). Dette underbygges af Czaniawska, der hævder, at alle der ønsker 

at studere socialt liv, uanset hvilke områder der er tale om, bør interessere sig for fortællinger 

som en vidensform (Czaniawska 2010: 241). 

 

Narratologien har tilknytninger til mange vidensretninger. Derfor kan der argumenteres for, at 

nærværende speciale har et socialkonstruktivistisk udgangspunkt, da det i et narrativt 

perspektiv skal forstås, at hver gang vi som mennesker fortæller en historie, er det en social 

konstruktion, hvor vi og andre bliver til i bestemte roller i en fremfortalt virkelighed (Schnoor 

2009: 35-36). Fortællinger forstås som ”strukturer”, der på den ene side binder noget 

sammen, men på den anden side konstant tillader, at delelementerne omstruktureres i nye 

fortællinger (Esmark m.fl. 2005: 29).  

 

På baggrund af denne forståelsesramme præsenteres specialets case, og de metodiske 

refleksioner i forbindelse med udvikling og design, i følgende kapitel.  

3.1	  Gladsaxe	  Kommune	  som	  case	  
Til at besvare specialets problemformulering benyttes casestudiemetoden, idet Bogason og 

Zølner understreger, at denne metode er mest oplagt til at undersøge styringsnetværk 

(Bogason og Zølner 2007).  

 

Gladsaxe Kommune udgør specialets case. Gladsaxe Kommune har ca. 65.000 indbyggere og 

ligger i Region Hovedstad og afgrænses af København, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, 

Furesø og Herlev kommuner (Gladsaxe.dk 2011), hvilket på baggrund af Socialministeriets 

rapport om den frivillige sociale indsats (2011) svarer til, at cirka 21.000 borgere udfører 

frivilligt arbejde i Gladsaxe Kommune og at yderligere 15.000-20.000 borgere potentielt 

kunne komme til det (Jf. bilag 7:234) (CFSA 2011: 5). Gladsaxe Kommune er således udvalgt 

på baggrund af deres rige frivillige foreningsliv, og fordi de løbende med specialets tilblivelse 

i foråret 2012 har arbejdet på at udvikle en ny fælles frivilligpolitik på tværs af alle 
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kommunens frivillige grupperinger og sektorer2. Endvidere har jeg selv boet i Gladsaxe 

Kommune de første 19 år af mit liv og har som tidligere formand for Ungdommens Røde 

Kors og De grønne pigespejdere i Gladsaxe Komunne i mange år været en aktiv deltager i 

kommunens frivillige foreningsliv.  

 

De erfaringer jeg gennem mit frivillige engagement har erhvervet mig, har jeg været bevidst 

om at benytte, idet erfaring og kendskab til det undersøgte felt, kan bidrage med nyttig viden 

og indsigt og skabe bedre resultater (Wulff 2000, Colin-Peisker 2004). Colin-Peisker (2004) 

påstår sågar, at det kan have en negativ virkning, hvis forskeren ignorerer tidligere erfaringer 

(Colin-Peisker 2004: 92). Dog har jeg været bevidst om, at benytte erfaringerne konstruktivt 

og f.eks. ladet egne holdninger fylde mindst muligt, i de tilfælde hvor jeg fornemmede, at det 

ville påvirke respondentens vilje til at tale frit negativt. Dette gjorde sig eksempelvis 

gældende i de situationer, hvor respondenterne udtrykte holdninger, som jeg på baggrund af 

mit eget frivillige engagement ikke var enig i. I disse tilfælde lod jeg ikke dette komme til 

udtryk, men søgte i stedet at ”tale respondenterne efter munden”.  

3.1.1	  Hvad	  karakteriserer	  de	  frivillige	  i	  Gladsaxe	  kommune?	  

Viden om de frivillige har jeg forud for specialearbejdet altså erhvervet mig gennem mit 

frivillige engagement samt ved at læse relevant litteratur og rapporter (Se f.eks. Aaurup 2009, 

Boje m.fl. 2008) og gennem de opgaver og projekter jeg som studerende på Roskilde 

Universitet og Copenhagen Business School har udarbejdet om frivillighed.  

 

For imidlertid at skabe en fælles forståelsesramme for, hvad der gør sig gældende, når der i 

specialet ”dømmes” frivillige, kan Boje m.fl. (2006)´s teorier herom være til gavn. De går 

bl.a. på, at de frivillige skal være adskilt organisatorisk fra det offentlige (dette betyder ikke, 

at de frivillige ikke kan indgå i styringsnetværk med det offentlige), de frivillige skal være 

nonprofitorganisationer og selvbestemmende, og endeligt skal de drives af frivillige (Boje 

m.fl. 2006: 20-25). De frivillige foreninger og grupperinger kan således stikke i vidt 

forskellige retninger. Endvidere iagttager jeg de frivilliges ageren på baggrund af  Mauss’ 

gaveudvekslingsteori (2000 [1923-1924]), idet jeg, med opbakning fra Jensens feltstudier, 

antager, at de frivillige forventer en gengave for det frivillige arbejde de udfører i form af 

anerkendelse (Jensen 2007: 81). Anerkendelsen skal ikke nødvendigvis komme fra 

                                                 
2 Hidtil har disse områder været anskuet enkeltvis. 
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modtagerne af gaven, men snarere fra det omkringliggende samfund. Denne anerkendelse kan 

Gladsaxe Kommune levere ved at gøre brug af korrekt metastyring.  

3.2	  Valg	  af	  empiri	  	  
For at øge analyseresultaternes pålidelighed har jeg ved valg af empiri og dataindsamling 

ladet mig inspirere af sneboldsmetoden. Sneboldsmetoden indebærer en datatriangulering, 

hvilket betyder, at der til specialets brug både er foretaget interviews, indsamlet skriftlige 

dokumenter samt foretaget observationer (Hjern og Porter 1981). Inddragelse af flere 

datakilder kan således bidrage med forskellig og bred viden - og dermed øge specialets 

gyldighed (Olsen 2003: 196). De narrative interviews udgør dog den største del af specialets 

empiriske data. 

 

I følgende tre afsnit vil specialets forskellige datakilder; dokumenter, narrative interviews og 

observationsstudier, blive præsenteret, og metodiske valg blive fremlagt. 

3.3	  Dokumenter	  
Specialets skriftlige empiri består af en række dokumenter, der er inddelt i to grupper; 

primære og sekundære datakilder.  

 

Af dokumenter, der benyttes som primære datakilder, anvendes officielle dokumenter fra 

Gladsaxe Kommune omhandlende forløbet om skabelsen af den ny fælles frivilligpolitik samt 

dokumenter om styringsnetværkenes juridiske, politiske og økonomiske rammer, svarende til 

kommunens hands-off metastyring. De primære skriftlige datakilder er vedlagt specialets 

bilag 2-12.  

 

Af dokumenter, der benyttes som sekundære datakilder, anvendes dokumenter i form af 

evaluerings- og strategirapporter om den frivillige indsats i Danmark samt foldere, 

hjemmesider og rapporter om de frivillige foreninger. De skriftlige sekundære datakilder har 

fungeret som en støtte i udarbejdelsen af specialets casebeskrivelse og foranalyser. De 

sekundære skriftlige datakilder er ikke vedlagt specialet, men fremgår, i de tilfælde hvor der 

henvises direkte til dem, af specialets litteraturliste. 

3.4	  Narrative	  interviews	  
Til specialets formål er der blevet foretaget 19 narrative interviews, hvoraf 16 blev afholdt 

ved personligt fremmøde, og tre blev afholdt som telefoninterviews grundet sygdom og 
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kalenderkoordinering. To interviews blev endvidere afholdt som gruppeinterviews med to 

respondenter, i et tilfælde to kollegaer og i et andet tilfælde et ægtepar. Således blev der til 

specialets formål i alt afholdt narrative interviews med 21 forskellige respondenter fra 

Gladsaxe Kommune på en varighed af cirka 30 - 80 minutter. 

 

De narrative interviews blev afholdt i Gladsaxe Kommunes lokaler på enten 

Hovedbiblioteket, Rådhuset, De Frivilliges Hus eller Telefonfabrikken. Enkelte blev dog 

afholdt på respondentens private arbejdsplads eller klubhus. Alle steder havde jeg fokus på, at 

lokalerne fremstod rolige og trygge, således at respondenterne kunne tale så frit som muligt. 

Det bør hertil nævnes, at telefoninterview ikke er optimalt til at udføre narrative interviews, 

da den rette stemning og fortrolighed kan være svær at opnå pr. telefon. Jeg gjorde mig derfor 

særligt umage, og fik således oplevelsen af, at konsekvensen heraf blev mindst muligt. Når 

jeg valgte at afholde telefoninterviews i et enkelt tilfælde, af hensyn til kalenderkoordinering, 

var det med begrundelse i, at det for specialets proces ville være misvisende at holde et enkelt 

interview tidsmæssigt forskudt fra de resterende interviews, idet mine forudsætninger for 

afholdelsen af interviewet, således ville være meget forskellige, og interviewets resultater 

dermed formentlig ligeså. Dog er jeg qua specialets brug af sneboldsmetoden bevidst om, at 

mit udgangspunkt er anderledes for at afholde f.eks. det sidste interview frem for det første.  

 

Det narrative interview er af Czarniawska (2010) beskrevet som den åbne interviewform der 

muliggør, at interviewet kan favne hverdagsbeskrivelser om styringsnetværk. I det narrative 

interview åbnes der således op for, at respondenten kan fortælle frit om sine oplevelser af en 

konkret hændelse, uden at blive ”forstyrret” af intervieweren, idet interviewet i høj grad styres 

af den interviewede selv og på den interviewedes præmisser (Czarniawska 2010: 247-248). Et 

opmærksomhedspunkt er omend, at nogle af specialets respondenter skulle hjælpes mere på 

vej i deres fortællinger end andre. Formentlig grundet at specialets undersøgelsesdesign ikke 

lægger op til en fortælling om et helt konkret forløb. Derfor er der elementer i specialets 

narrative interviews, der tenderer til at tage det kvalitative interviews form. Dette lader sig 

dog metodisk forsvare, idet der er typer af det narrative interview, der på mange måder ligner 

de kvalitative interviews, idet den narrative interviewform kan betragtes som en særlig 

interviewform under det kvalitative interview (Fog 1994). Det kvalitative og narrative 

interview skal derfor ikke anskues som modsætninger, men som to metodiske redskaber 

indenfor samme videnretning (Pedersen 2000: 86-89). 
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Når specialets interviews benævnes som narrative interviews, skyldes det, at fortællingerne, 

når de er opstået, har fået frit løb i interviewene, og fordi interviewene ikke har været knyttet 

op på en fast interviewguide, men snarere en løs defineret spørgeguide, der har kunne 

understøtte fortællingerne, i de tilfælde hvor der har været behov herfor (Jf. bilag 13 og 14). 

De narrative interviews gav således mulighed for, at respondenten kunne udtrykke sig om 

emner, som jeg forud for interviewet ikke havde været bevidst om, hvilket gav god mening i 

henhold til sneboldsmetodens forskrifter om løbende at tilrette teoriapparatet og 

analysestrategi på baggrund af empiri. 

3.4.1	  Valg	  af	  respondenter	  

Sneboldsmetodens formål er, at oprulle de begivenheder, som de respondenter jeg 

interviewede, lod indgå i deres fortællinger (Hjern og Porter 1981). Således benyttede jeg mig 

af sneboldsmetoden tre trin, og lod de respondenter, der indledningsvist blev interviewet være 

styrende for udvælgelsen af specialets resterende respondenter: 

 

1. Sneboldsmetodens første trin foreskriver, at jeg skulle udvælge aktører, der har viden om 

styringsnetværkene og arbejdet med den nye fælles frivilligpolitik. Disse aktører skulle 

således gerne komme med en viden om frivilligpolitikken i Gladsaxe Kommune, der 

knytter nye informanter og involverede parter til styringsnetværkene. Respondenterne i trin 

1 blev valgt på baggrund af, at de var ansat i forvaltningen til at koordinere og håndtere 

frivillige og den nye fælles frivilligpolitik. 

2. Sneboldsmetodens andet trin var at ”følge bolden” og interviewe de personer, der blev 

udpeget af de første respondenter. Disse nye respondenter kommer så med deres version af 

styringsnetværkenes konstruktion (implementeringsdelen) og holdninger til den nye fælles 

frivilligpolitik (evalueringsdelen). Derved fordobles vidensmængden fra første 

interviewrunde og på denne måde ”ruller snebolden” (vidensmængden) og bliver større og 

større, alt efter hvor mange personer der interviewes.  

I henhold til at følge ”den rullende snebold” afveg jeg dog delvist fra metoden, idet jeg 

også selv udvalgte et antal respondenter, som ikke var blevet udpeget af allerede 

interviewede respondenter. Dette skyldes, at jeg fandt det vigtigt også at interviewe nogle 

af de frivillige, der ikke nødvendigvis indgik i styringsnetværk med de resterende 

respondenter, eller i det hele taget eksisterede i deres bevidsthed, idet jeg også gerne ville 

opnå en indsigt i de respondenter ”der faldt udenfor styringsnetværkenes” fortællinger. 

Desuden sigtede jeg også mod at interviewe en så bred palet af frivillige som muligt, idet 
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jeg erfarede, at det typisk var de meget ”aktive” frivillige som forvaltningen og 

byrådspolitikerne refererede til. Og endeligt indskrænkede jeg mig til kun at fokusere på 

frivillige indenfor fritids-, kultur-, idræts-, ældre- og socialpolicyområdet i Gladsaxe 

Kommune og deres deltagelse i styringsnetværk med byrådspolitikere og 

forvaltningsansatte.  

3. Sneboldsmetoden sidste og tredje punkt, når alle respondenter, der er knyttet op til 

styringsnetværkene af frivillige, forvaltningsansatte og byrådspolitikere, er interviewet, 

består i at foretage analysen af respondenternes fortællinger. Det bør dog bemærkes, at jeg 

nåede til sneboldsmetodens tredje punkt ved på egen hånd at vurdere, at mine data nu var 

omfangsrige nok til at besvare specialets problemformulering, idet det, specialets omfang 

taget i betragtning, ikke var muligt at interviewe samtlige personer der indgår i 

styringsnetværkene, da dette omfatter cirka 21.000 frivillige bare i Gladsaxe Kommune (Jf. 

bilag 7:234). Dog er de respondenter, der udgør specialets empiri, nøje udvalgt på 

baggrund af, at de udgør et så bredt som muligt felt af de aktører, der er involveret i 

styringsnetværkene af frivillige, forvaltningsansatte og byrådspolitikere i Gladsaxe 

Kommune. 

 

Fordelen ved sneboldsmetodens oprulning af begivenheder og aktører er, at den, på kort tid, 

kan give et mangesidigt (komplekst) billede af, hvorledes respondenten oplever og forstår 

styringsnetværkene og de aktører, der indgår heri. Sneboldsmetoden eksplorative arbejdsstil 

giver altså plads til, at empirien kan udfolde sig på sine egne præmisser, idet de interviewede 

og indholdet af interviewene ikke er valgt på forhånd. Eksempelvis endte skabelsen af den 

nye fælles frivilligpolitik og de frivilliges mulighed for at søge tilskud3 med at fylde langt 

mere i undersøgelsesdesignet end forventet, grundet respondenternes italesættelse heraf.  

 

For at skabe et overblik over udvælgelsen af respondenter, i henhold til sneboldsmetodens 

punkt 1 og 2, er følgende figur 1 udarbejdet: 

 

 

 

 

                                                 
3 De tilskud de frivillige modtager, analyserer jeg primært ud fra hvad respondenterne fortæller herom, og jeg 
forholder mig kun i begrænset omfang kritisk hertil ved at eftertjekke i lovgivninger om det forvaltes korrekt. 



 26 

 
Af figur 1 fremgår det, at sneboldmetodens trin 1 bestod af narrative interviews med 

projektlederen på den nye fælles frivilligpolitik, frivilligkoordinatoren i De frivilliges hus4, 

fritidskonsulenten og kulturhuslederen i Telefonfabrikken5. Disse var alle aktører jeg forud for 

dataindsamlingen gennem mailkorrespondancer og samtaler havde defineret som aktører, der 

kunne bidrage med viden om frivilligpolitikken i Gladsaxe Kommune. Herudover skulle det 

vise sig, at flere af dem ligeledes internt henviste til hinanden. Det fremgår via de indtegnede 

pile hvordan ”snebolden herefter rullede”, idet aktørerne hver især henviste til yderligere 

informanter, som jeg i sneboldmetodens trin 2 afholdt narrative interviews med. Som 

beskrevet tidligere definerede jeg dog også selv et antal respondenter i denne proces, disse 

respondenter er defineret ved de sorte pile til højre i figuren. 

 

Således har jeg til specialets formål afholdt narrative interviews med projektlederen på 

frivilligpolitikken, en udviklingskonsulent, kulturhuslederen på Telefonfabrikken, en 

frivilligkoordinator, en fritidskonsulent, en vicedirektør og en ældrekonsulent fra 

forvaltningen. Derudover har jeg afholdt narrative interviews med byrådspolitikere fra 
                                                 
4 De frivilliges hus er et tilbud til de frivillige sociale foreninger i Gladsaxe kommune, hvor de kan låne lokale 
og komme i kontakt med forvaltningen. 
5 Telefonfabrikken er Gladsaxe kommunes kulturhus, hvor en del frivillige foreninger blandt andet låner lokaler. 
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Socialistisk Folkeparti, Konservative og Socialdemokraterne samt frivillige fra Ungdommens 

Røde Kors, Netværk for Flygtninge og Indvandrere, Bagsværd Roklub, SIND, 

Høreforeningen, De grønne pigespejdere Gladsaxe, BUS, OK-Klubberne, Fredagsklubben, 

Skovturene, Sølystkurserne og Jazzklubben. I analysen skelner jeg således mellem frivillige, 

byrådspolitikere og forvaltningsansatte.  

 

De frivillige respondenter er bredt udvalgt. Således har jeg interviewet alt fra formænd til 

ugentlige trænere. Dette giver specialet mulighed for at danne et alsidigt billede af, hvorledes 

styringsnetværkene anskues af de forskellige respondenter, der dog trods alt ikke er analytisk 

generaliserbart. Endvidere medfører det også den udfordring, at jeg i analysearbejdet løbende 

har været tvunget til at reflektere over hvorudfra respondenterne taler, idet de ikke hver især 

har samme position i de frivillige foreninger og grupperinger de repræsenterer. Når 

respondenterne fra De grønne pigespejder og Bagsværd Roklub eksempelvis fortæller, at 

deres kendskab til Gladsaxe Kommune er begrænset, og at de aldrig har hørt om 

frivilligpolitikken, er det ikke nødvendigvis et billede af, at dette gør sig gældende for 

samtlige frivillige i deres foreninger. Ikke desto mindre giver alle respondenternes mindre 

fortællinger tilsammen tyngde til den store fortælling om, hvordan styringsnetværket af 

frivillige, forvaltningsansatte og byrådspolitikere i Gladsaxe Kommune opfattes og hvad 

styringsnetværket har af fremtidige mulighedsbetingelser.  

3.4.2	  Behandling	  af	  interviews	  

For at øge specialets empiriske datas pålidelighed, ved at sikre, at respondenterne så vidt 

muligt kunne tale frit, har det fra dataindsamlingens begyndelse været fastlagt, at 

respondenterne ikke navngives i selve specialerapporten. Der refereres dog til 

respondenternes position, hvorfor der ikke er tale om en direkte anonymisering af 

respondenterne, da det i de fleste tilfælde vil være muligt at udlede hvilke personer, der har 

udtalt sig.  

 

Databehandling af de narrative interviews består i, at interviewene er optaget via diktafon (Jf. 

lydfiler i bilag 15) og efterfølgende transskriberet (Jf. bilag 1). Samtlige respondenter har 

herefter gennemlæst transskriptionen af deres interview for at sikre, at gengivelsen af 

interviewet er korrekt, samt for at give respondenterne mulighed for at få slettet eventuelle 

passager, som de ikke ønsker offentliggjort. Disse passager er i transskriptionerne omtalt som 
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”snak udenfor referat”. Interviewene bliver, ligesom de resterende primære datakilder, 

benyttet i analysen.  

3.5	  Fokusgruppeobservation	  
Som specialets tredje datakilde benyttes et mindre observationsstudie af Gladsaxe Kommunes 

workshop om den nye fælles frivilligpolitik. Observationsstudiet var en kende atypisk, idet 

jeg som bekendt selv i mange år har været frivillig i Gladsaxe Kommune, og derfor indgik 

dels som observator, men også som en form af ”almindelig” frivillig i workshoppen. Jeg 

forholdte mig dog primært observerende og lod så vidt muligt, de øvrige deltagere tale uden 

min påvirkning. Således fandt jeg mine konklusioner herfra brugbare til specialets brug.  

 

Observationsstudiet bidrager med en empirisk indsigt i styringsnetværkenes rammer, og de 

håb og forventninger styringsnetværkenes aktører har til den nye fælles frivilligpolitik. 

Observationsstudiet vil løbende som supplement til respondenternes policyfortællinger blive 

præsenteret i specialets analysekapitler.  

 

De empiriske data fra observationen er udmøntet som invitationen til workshoppen (Jf. bilag 

5), referat af workshoppens drøftelser (Jf. bilag 3), Gladsaxe Kommunes officielle 

dokumenter af workshoppens resultater (Jf. bilag 8 & 9), slides fra oplæg til workshoppen (Jf. 

bilag 7) og kopi af borgmesterens tale (Jf. bilag 6).  

3.6	  Analysestrategi	  
Dette afsnit har til formål at præsentere specialets analysestrategi. Afsnittet er udarbejdet ud 

fra Åkerstrøm Andersens (1999) forståelse af analysestrategi, således at det i følgende 

beskrives hvorledes behandling af teori og empiri er foretaget, og altså dermed vejen frem til 

specialets konklusioner (Andersen1999).  

 

Specialets metodiske fremgangsmåde er sket som en vekselvirkning mellem teori og empiri, 

idet Bogason og Zølner påpeger, at det kan være uhensigtsmæssigt at lave en teoretisk 

masterplan forud for undersøgelsen af styringsnetværk (Bogason & Zølner 2007: 232). 

Ligeledes er specialets teorier om policyfortællinger også løbende blevet udviklet og tilpasset 

i takt med den empiriske indsamling, i tråd med sneboldsmetoden, hvilket fremgår af 

nedenstående figur 2 af specialets undersøgelsesforløb og analysestrategi, inspireret af Yin 

1994:  
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De foranalyser, der fremgår af figur 2, bestod i at kode de empiriske data i grupper af 

analysefragmenter for at sikre, at jeg ikke utilsigtet afskar mig fra vigtige analytiske pointer. 

En af de afsluttende foranalyser bestod endvidere i at fremanalyserer respondenternes 

”fortællinger om styringsnetværk” samt ”fortællinger om forventninger til fremtiden”. For at 

sikre en korrekt forståelse af analysens endelige opbygning er følgende figur 3 udarbejdet: 

 
I henholdsvis analysekapitel 1, omhandlende de frivilliges policyfortællinger bottum up, og 

analysekapitel 2, omhandlende de forvaltningsansatte og byrådspolitikernes 

policyfortællinger top down, analyseres respondenternes policyfortællinger således med 

udgangspunkt i teorierne om styringsnetværk og den narrative policy analyse og ved at 

benytte Roes 1., 2. og 3. skridt samt sneboldsmetodens 3. skridt. Og i specialets 

analysekapitel 3 vil konklusionerne fra de foregående to analyser blive diskuteret med 

udgangspunkt i Roes 4. skridt for således at bidrage med overvejelser i henhold til Gladsaxe 
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Kommunes fremtidige metastyring af styringsnetværkene og udformning af den nye fælles 

frivilligpolitik. Bottom up og top down analysen danner altså til sammen mulighed for at 

diskutere og analysere hvorledes Gladsaxe Kommune fra et top down perspektiv i fremtiden 

bør metastyre. Fordelen ved bottom up analysen er, at den kan give en mere nuanceret 

problemforståelse end top down analysen, via en kortlægning af de lokale processer 

(Sørensen & Bogason 1998: 9). Samtidig får jeg ved at foretage en top down analyse 

mulighed for at kunne analysere de mere overordnede policyfortællinger om styringsnetværk. 

 

Analysen er konstrueret således, at policyfortællingerne blive præsenteret i samspil og 

vekselvirkning med analysen af policyprocesserne. Umiddelbart kunne det synes oplagt at 

opdele analysen således, at policyfortællingerne først blev præsenteret og dernæst analyseret i 

henhold til implementerings- og evalueringsdelen, idet netværksanalysen lægger op til en art 

”realistsprog”, hvor analysen af policyfortællinger snarere lægger op til en art ”konstruktivist 

sprog”. Denne strategi er fravalgt, idet analysen således kom til at fremstå for gentagende, og 

fortællingernes budskaber på denne måde ikke helt fik det analytiske liv, som de havde 

fortjent. Ligeledes mener jeg, at policyprocessernes dele skaber et naturligt samspil mellem 

styringsnetværk og policyfortællingerne. Derfor lader jeg policyfortællingerne blive 

præsenteret i takt med, at analysen af policyprocesserne i henhold til styringsnetværk og 

forventninger til fremtiden skrider frem. For dog at være bevidst om fortællingernes 

”særegenhed” har jeg haft et skærpet fokus på løbende i analysen at lade det fremgå klart, 

hvornår jeg dømmer fortællinger, og at jeg dømmer dem på deres tilknytning til henholdsvis 

implementering og evalueringsdelen, altså som beskrevet ”policyfortællinger om 

styringsnetværk” og ”policyfortællinger om forventninger til fremtiden”. 

3.7	  Opsamling	  
Det er således blevet fremlagt, hvilke metodiske overvejelser der ligger bag udarbejdelsen af 

nærværende speciale. Disse overvejelser bør således i samspil med specialets teoretiske 

forståelsesramme bringes med i den videre læsning af specialets analyser og konklusioner. 
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4	  De	  frivilliges	  policyfortællinger	  
 

I følgende analysekapitel besvares arbejdsspørgsmålet om, hvilke fortællinger, 

modfortællinger og metafortællinger de frivillige fremfortæller om, hvordan de indgår i og 

metastyrer styringsnetværkene af frivillige, forvaltningsansatte og byrådspolitikere i Gladsaxe 

Kommune, og hvad deres håb og forventninger på den baggrund er til den nye fælles 

frivilligpolitik, anskuet fra et bottom up perspektiv.  

 

Kapitlet er inddelt således, at underspørgsmålet, om hvordan de frivillige indgår i og oplever 

at metastyre og blive metastyret i styringsnetværkene, indledningsvist analyseres og besvares 

på baggrund af de frivilliges lokale hverdagsfortællinger herom inddelt efter, hvilke 

policyområder de frivillige hver især knytter an til. Således vil følgende afsnit være inddelt i 

social-, idræts-, ældre-, spejder-, patient- og kulturområdet. Denne skelnen foretages, fordi jeg 

arbejder ud fra en tese om, at der kan være en forskel mellem hvorledes de frivillige på 

baggrund af tilknytning til policyområderne indgår i styringsnetværk med Gladsaxe 

Kommune i kraft af, at foreningernes ydelser og målgrupper er forskellige, hvilket er 

interessant i henhold til Gladsaxe Kommunes ambition om at skabe en ny fælles 

frivilligpolitik på tværs af policyområderne. Efterfølgende vil de frivilliges fortællinger blive 

sammenholdt for at undersøge, hvilke metafortællinger de frivilliges enkelte 

policyfortællinger om styringsnetværk og forventninger til fremtiden tilsammen danner. Dette 

besvarer underspørgsmålet om, hvad deres håb og forventninger er til den nye fælles 

frivilligpolitik, og om de frivillige foreninger og grupperinger overhovedet kan inddeles i 

policyområder.  

4.1	  De	  frivillige	  policyområder	  
Til specialets formål har jeg afholdt narrative interviews med frivillige fra Ungdommens 

Røde Kors, Netværk for Flygtninge og Indvandrere, Bagsværd Roklub, SIND, 

Høreforeningen, De grønne pigespejdere Gladsaxe, BUS, OK-Klubberne, Fredagsklubben, 

Skovturene, Sølystkurserne og Jazzklubben. I følgende præsenteres de frivilliges fortællinger 

om styringsnetværk for at besvare underspørgsmålet om, hvordan de frivillige indgår i og 

oplever at metastyre og blive metastyret i styringsnetværkene.  
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4.1.1	  Det	  sociale	  område	  

Indenfor det sociale område har jeg afholdt narrativt interview med frivillige fra 

Ungdommens Røde Kors samt Netværk for Flygtninge og Indvandrere. Begge foreninger 

ønsker at skabe bedre integration og tilbud til indvandrere og har således potentiale til at 

indgå i styringssnetværk med Gladsaxe Kommune knyttet op på dette policyområde (Jf. bilag 

1:100-104 & 4-14).  

 

I respondenten fra Ungdommens Røde Kors´s fortælling, om hvordan hun indgår i 

styringsnetværk med Gladsaxe Kommune, fortælles det, at det begrænser sig til, at hun en 

enkelt gang har modtaget en mail fra en ansat i forvaltningens jobcenter, som der aldrig blev 

fulgt op på (Jf. bilag 1:101-102) og: ”Jeg vil faktisk sige, at jeg ikke ved om Gladsaxe 

Kommune ved om Ungdommens Røde Kors eksisterer i Gladsaxe” (Jf. bilag 1:104). I 

fortællingen om, hvordan hun gerne ideelt vil have det i fremtiden, er arbejdet med den nye 

fælles frivilligpolitik ikke noget, hun har bidt mærke i, idet hun blot erindrer muligvis at have 

modtaget en mail herom, men tilføjer, da vi taler lidt videre om frivilligpolitikken, at det for 

hende er vigtigt, at Ungdommens Røde Kors Gladsaxe ikke varetager opgaver af mere 

”kontinuerlig art med intensiv støtte til unge og børn” (Jf. bilag 1:104), da ansvaret så ville 

blive for stort. Hun er således bevidst om, hvilke former for netværksstyring hendes forening 

kan stå model til.  

 

Der kan på baggrund af specialets datamateriale altså ikke spores noget egentligt 

styringsnetværk mellem Ungdommens Røde Kors og Gladsaxe Kommune. Dog er det værd at 

bemærke, at Ungdommens Røde Kors afholder en del aktiviteter i Gladsaxe Kommune, men i 

samarbejde med deres hovedorganisationen eller lokalgrupper i nabokommuner (Jf. bilag 

1:103). Af hendes fortælling om forventninger til fremtiden fremgår det dog, hvorledes hun 

ville metastyre, såfremt et samarbejde med Gladsaxe Kommune opstod. Hun forholder sig 

nemlig til hands-off værktøjerne netværksdesign og mål- og rammestyring, i det hun er 

bevidst om, hvilke opgaver Ungdommens Røde Kors vil løfte i et muligt fremtidigt 

styringsnetværk. Ligeledes forholder hun sig til hands-on værktøjet processtyring, idet hun 

godt kan forestille sig, at Ungdommens Røde Kors i fremtiden vil have behov for at søge og 

modtage økonomisk støtte fra Gladsaxe Kommune (Jf. bilag 1:102). Endvidere fremgår det, at 

Ungdommens Røde i et eventuelt styringsnetværk med Gladsaxe Kommune ville udføre 

hands-on metastyring i forhold til netværksdeltagelse ved at afholde aktiviteter mm. 
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Netværk for Flygtninge og Indvandrere indgår, modsat Ungdommens Røde Kors, i 

styringsnetværk med Gladsaxe Kommune. Af respondentens fortælling om styringsnetværk 

fremgår det, at foreningen blev opstartet gennem en fælles interesse i den lokale SF afdeling i 

Gladsaxe og derfor altid har haft en naturlig kontakt til et antal af kommunens 

byrådspolitikere. Det styringsnetværk, som Netværk for Flygtninge og Indvandrere indgår i 

med Gladsaxe Kommune, synes at være forholdsvist intraorganisatorisk og bestående af en 

snarere lukket end åben deltagerkreds. Styringsnetværket kan derfor betegnes som et 

implementeringsnetværk, idet aktørerne heri arbejder sammen om at få tingene til at køre, 

hvilket eksempelvis ses idet foreningen er i kontakt med en ansat fra jobcentret, som i sit 

daglige arbejde henviser flygtninge og indvandrere til foreningens aktiviteter ved at dele deres 

pjecer ud (Jf. bilag 1:11). Derudover fremgår det af fortællingen, at foreningen har aftalt et 

snarligt møde med Kommunens jobcenter vedrørende hvilke områder, de kan samarbejde 

yderligere om (Jf. bilag 1:12). Af fortællingen fremgår det omend, at foreningen i det daglige 

ikke har anden kontakt til kommunen end hvad angår hands-on værktøjet processtyring i 

henhold til tildeling af støttekroner og lokaler mm., og i øvrigt har fået vejledning hertil fra 

frivilligkoordinatoren i De Frivilliges Hus (Jf. bilag 1:6). Af respondentens fortælling om 

fremtiden fremgår det, at hendes forventninger til frivilligpolitikken er, at de blot kan 

fortsætte med at modtage den samme støtte (Jf. bilag 1:13).  

 

I henhold til hvorledes foreningen selv søger at metastyre styringsnetværket, fremgår det af 

fortællingen herom, at de har benyttet begge hands-off værktøjerne ved opstarten af deres 

forening, idet de gennem deres vedtægter selv har formuleret netværksdesign og mål- og 

rammestyring. Dette er til trods for, at respondenten syntes, at ”det var svært at opstarte en 

forening” (Jf. bilag 1:7), og det fremgår af hendes fortælling om fremtidige ønsker, at hun 

gerne så dette ændret. I henhold til hands-on værktøjet processtyring yder hun selv dette 

løbende, idet hun søger at forsyne netværket med de rigtige input gennem møder med 

forvaltningen. Samtidig udfører hun også løbende hands-on værktøjet netværksdeltagelse, idet 

hun aktivt deltager i de aktiviteter styringsnetværket bidrager med (Jf. bilag 1:6).  

 

Umiddelbart er de policyområder der kendetegner de to foreningers opgaver forholdsvis ens. 

Men den måde de indgår i styringsnetværk med Gladsaxe Kommunes forvaltning og byråd 

noget forskellig. Nedenfor har jeg forsøgt at afbillede hvordan respondenterne indgår i 

styringsnetværk med Gladsaxe Kommune i figur 4: 
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Som det fremgår af figur 4, indgår 

Netværk for Flygtninge og Indvandrere 

i styringsnetværk med Gladsaxe 

Kommune i form af, at de modtager 

tilskud og får tildelt lokaler, samt har 

kontakt til forvaltningsansatte og 

byrådspolitikere, hvorimod 

Ungdommens Røde Kors stort set ingen 

interaktion har med aktører fra 

Gladsaxe Kommune andet end, hvad 

den grønne stiplede linje indikerer, en 

enkelt modtaget mail fra jobcentret.  

4.1.2	  Patientforeningsområdet	  

Patientforeningsområdet er en del af det sociale område i henhold til tilskudsmuligheder, men 

idet patientforeningernes muligheder for at indgå i politiske råd adskiller sig fra de resterende 

sociale foreninger, har jeg valgt at analysere dem adskilt herfra. 

 

Indenfor patientforeningsområdet har jeg afholdt narrativt interview med frivillige fra SIND 

og Høreforeningen. Begge foreninger ønskede at skabe bedre forhold for deres patientgrupper 

– henholdsvis psykisk sindslidende og hørehæmmede - og har således potentiale til at indgå i 

styringsnetværk med Gladsaxe kommune knyttet op på disse policyområder (Jf. bilag 1:86-

99&74-85). 

 

Det styringsnetværk både Høreforeningen og SIND indgår i med Gladsaxe Kommune kan, på 

baggrund af deres fortællinger om styringsnetværk, dels beskrives som politikformulerende 

netværk, hvor aktørerne fastlægger fælles problemforståelser og formulerer fælles 

målsætninger og løsninger gennem aktiv deltagelse i løbende møder med forvaltningsansatte 

og byrådspolitikere. Eksempelvis har SIND senest afholdt møde om overtagelse af 

distriktspsykiatrien i forbindelse med frikommuneforsøget med deltagelse af flere 

byrådspolitikere (Jf. bilag 1:96-97), samt har de en repræsentant som formand af 
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Handicaprådet6 (Jf. bilag 1:88 & bilag 12). Høreforeningen sidder også i Handicaprådet, dog 

som suppleant, men har en fast plads i Tilgængelighedsudvalget7 (Jf. bilag 1:79&80). 

Samtidig kan styringsnetværkene også karakteriseres som implementeringsnetværk, idet 

respondenternes arbejde også er af mere praktisk art og består i at arrangere og afholde ture 

og arrangementer for deres patientgrupper.  

 

Aktørkredsen var for begge foreninger endvidere kendetegnet som intraorganisatorisk, trods 

deres fortællinger om fremtidige ønsker om at opnå bredere deltagerkredse, ved f.eks. at opnå 

tættere samarbejde med forvaltningen (Jf. bilag 1:83-84). SIND har eksempelvis gennem 

påvirkning af hands-off værktøjet netværksdesign opnået et tæt samarbejde med Carlshuse8. 

Herfra bliver en del af foreningens arrangementer udbudt, og et antal af Carlshuses 

medarbejdere deltager på nogle af SINDs udflugter og rejser (med finansieret løn fra 

Gladsaxe Kommune) (Jf. bilag 1:88).  

 

I Gladsaxe Kommunes metastyring af styringsnetværket med Høreforeningen fremgår det af 

Høreforeningens fortælling om styringsnetværk, at Høreforeningen har modtaget 

processtyring i form af udlån af lokaler og tildeling af tilskudsmidler samt hjælp og 

vejledning fra frivilligkoordinatoren hertil (Jf. bilag 1:76). Desuden har ældrekonsulenten 

hjulpet med at informere om deres aktiviteter (Jf. bilag 1:79).  

 

I Gladsaxe Kommunes metastyring af styringsnetværket med SIND fremgår det af SINDs 

fortælling om styringsnetværk, at SIND har modtaget processtyring i form af udlån af lokaler 

og tildeling af tilskudsmidler (Jf. bilag 1:88). Derudover lejer SIND Gladsaxe Kommunes 

kursuslokaler Sølyst til deres årlige feriekolonier (Jf. bilag 1:86). Gladsaxe Kommunes 

forvaltning har indimellem også håndteret en del af det administrative arbejde forud for 

SINDs rejser for sindslidende (Jf. bilag 1:88), men af SINDs fortælling om fremtidige ønsker 

fremgår det, at SIND håber, at dette bliver en fast forankret processtyring som Gladsaxe 

Kommune yder (Jf. bilag 1:99). Årsagen er, at SIND frygter, at en del af deres arbejde i for 

                                                 
6 Handicaprådet består af byrådspolitikere og medlemmer af handicaporganisationer. Handicaprådets opgaver er, 
at rådgive og besvare henvendelser fra Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og komme med forslag til såvel 
politiske som administrative initiativer. For mere info se bilag 12. 
7 Handicaprådets tilgængelighedsudvalg arbejder med at komme med forslag til hvordan Gladsaxe Kommune 
kan gøres mere tilgængelig for handicappede 
8 Carlshuse fungerer som samlingspunkt for borgere med sociale og psykiske vanskeligheder bosat i Gladsaxe 
Kommune. Huset er offentligt og rummer foruden arbejdsplads for medarbejdere fra det psykosociale område en 
café. 
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høj grad er drevet af ildsjæle og således vil falde til jorden, når disse ildsjæle stopper (Jf. bilag 

1:90). Yderligere samarbejder SIND også med kommunen om handicaprejserne, hvorimod at 

Sølystturene er 100% frivillige og uden fast afsatte støttemidler (Jf. bilag 1:88). Gladsaxe 

Kommunes processtyring af styringsnetværket med SIND er altså forskellig fra projekt til 

projekt. Det fremgår i den sammenhæng at SIND ikke oplever, at Gladsaxe Kommune er 

lydhør overfor de problemer, som SINDs patientgruppe står over for (Jf. bilag 1: 94). 

 

Det lader således til, at det kun er SIND og Høreforeningen, der formår, gennem deres 

deltagelse i Handicaprådet, at metastyre ud fra alle fire metastyringsværktøjer. Gladsaxe 

Kommune, lader derimod, ifølge fortællingerne, ikke til at udnytte denne oplagte platform for 

at styre, men benytter sig i stedet udelukkende af processtyring i henhold til at tildele 

støttemidler. I figur 5 er SINDs interaktioner markeret med sorte linjer og Høreforeningens 

interaktioner markeret med grønne 

linjer. Således fremgår det, at SIND 

modtager tilskud og både låner lokaler 

gratis, samt lejer lokaler af Gladsaxe 

Kommune. Endvidere indgår SIND i 

samarbejde med Carlshuse samt med 

byrådspolitikere og forvaltningsansatte 

og respondenten er medlem af 

Handicaprådet. Høreforeningens 

respondent deltager ligeledes 

indimellem i Handicaprådsmøderne som suppleant og modtager tilskud og låner lokaler gratis 

af Gladsaxe Kommune. Endvidere er Høreforeningen i løbende dialog med byrådspolitikere 

og forvaltningsansatte samt medlem af Tilgængelighedsudvalget. 

4.1.3	  Idrætsområdet	  

Indenfor idrætsområdet har jeg afholdt narrativt interview med en frivillig fra Bagsværd 

Roklub. Respondenten ønskede at skabe gode muligheder for træning og har således 

potentiale til at indgå i styringsnetværk med Gladsaxe Kommune knyttet op på dette 

policyområde (Jf. bilag 1:15-23).  

 

Af fortællingen om hvordan Bagsværd Roklub indgår i styringsnetværk, fremgår det, at det 

styringsnetværk, Bagsværd Roklub indgår i med Gladsaxe Kommune, kan karakteriseres som 
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et intraorganisatorisk implementeringsstyringsnetværk, idet styringsnetværket fremstår som 

forholdsvis lukket med en stærk fællesskabsfølelse, idet, de af medlemmerne der er fra 

roklubben, alle besidder et ”rotalent” af en eller anden art, og medlemmerne, med hjælp fra 

Gladsaxe Kommunes processtyring i form af støttemidler, bevillinger og kurser, afholder og 

implementerer deres roaktiviter. Bagsværd Roklub benytter dog også selv delvist hands-on 

værktøjet processtyring, idet de søger at påvirke Gladsaxe Kommune ved bl.a. at opnå 

bevilling til at udvide deres bådebro (Jf. bilag 1:16). Herudover fremgår det, at roklubben 

også benytter hands-on værktøjet netværksdeltagelse, udover deres ugentlige aktiviteter, ved 

at deltage i Gladsaxedagen9 og indgå i samarbejde om sport to go10 (Jf. bilag 1:16). Således 

benytter Gladsaxe Kommune, såvel som Bagsværd Roklub, herigennem også hands-off 

værktøjet netværksdesign, idet de gennem disse aktiviteter søger at påvirke, hvem der 

deltager i netværket. Bagsværd Roklubs bestyrelse benytter endvidere hands-off værktøjerne, 

idet de søger at påvirke netværkets sammensætning, formål og procedurer, samt fastlæggelse 

af de politiske, økonomiske og juridiske rammer. Hands-on værktøjet netværksdeltagelse 

fremgår omend tydeligst af fortællingen om styringsnetværk, idet respondenten aktivt deltager 

i de aktiviteter der afholdes, samt har han deltaget i Gladsaxe Kommunes lederakademi11 på 

opfordring fra idrættens paraplyorganisation (Jf. bilag 1:17-18). Lederakademiet er 

økonomisk støttet af Gladsaxe Kommune, hvor selve processtyringen i praksis er overdraget 

til frivillige fra paraplyorganisationerne i idrætten, kulturen og spejderne, der har koordineret 

og arrangeret kurset.  

 

Af interviewet fremgår der ikke nogen tydelig fortælling om, hvad respondentens 

forventninger til fremtiden er. Eksempelvis har han ikke hørt om den nye fælles 

frivilligpolitik (Jf. bilag 1:23). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Gladsaxedagen afholdes en gang årligt foran rådhuset. Her har alle borgere mulighed for at deltage og møde 
flere af de foreninger der holder til i Gladsaxe Kommune. 
10 Et tilbud til de 12-16 årige i Gladsaxe Kommune om at stifte bekendtskab med forskellige sportsgrene. 
11 Gladsaxe Kommunes Lederakademi 2011: Et kursus i efteråret 2011 for frivillige ledere i Kommunen på tværs 
af idræt, kultur og spejder.  
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Af figur 6 fremgår det, hvordan 

Bagsværd Roklub indgår i 

styringsnetværk med Gladsaxe 

Kommunes forvaltningsansatte og 

byrådspolitikere. Bagsværd Roklub 

modtager tilskud fra Gladsaxe 

Kommune og har eget klubhus. 

Derudover deltager de i 

Gladsaxedagen, sport to go og 

Lederakademiet. Kontakten til 

forvaltningen er til stede, men ikke 

nærmere præciseret, og derfor ikke beskrevet ved præcis forvaltning eller medarbejder. 

Endvidere fremgår paraplyorganisationen for idrætten, FIG, idet de var med til at arrangere og 

koordinere Lederakademiet og opfordrede respondenten til deltagelse, heraf den stiplede 

streg. 

4.1.4	  Spejderområdet	  

Indenfor det spejderområdet har jeg afholdt narrativt interview med frivillige fra De grønne 

pigespejdere Gladsaxe samt spejderne og FDFérnes paraplyorganisation BUS12. Begge 

frivillige ønsker at skabe gode spejder- og friluftsaktiviteter og har således potentiale til at 

indgå i styringsnetværk med Gladsaxe Kommune knyttet op på dette policyområde (Jf. bilag 

1:48-50 & 36-47).  

 

Den frivillige fra De grønne pigespejdere Gladsaxes fortælling om styringsnetværk viser, at 

de indgår i implementeringsnetværk, da hun primært benytter hands-on værktøjet 

netværksdeltagelse ved at påvirke styringsnetværkets formål og løsningsforslag gennem aktiv 

deltagelse i afholdelsen af spejdergruppens aktiviteter. Hendes kendskab til, hvorvidt de i 

hendes gruppe indgår i styringsnetværk med Gladsaxe Kommune, er dog stærkt begrænset, og 

hun forklarer dette ved, at hun siden hun selv blev spejder for få år siden, har brugt det meste 

at sin tid på at lære spejderorganisationen at kende, og derfor ikke havde haft overskud til 

også at lære kommunen at kende. Af hendes fortælling om forventninger til fremtiden 

fremgår det omend, at hun på sigt håber at opnå en større viden om Gladsaxe Kommunes 

                                                 
12 BUS står for børne- og ungdomssamrådet og er FDF og spejdernes paraplyorganisation. 
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tilbud og muligheder og på den baggrund indgå i mere interorganisatoriske og åbne netværk 

(Jf. bilag 1:50). Endvidere har hun, ligesom respondenten fra Bagsværd Roklub, deltaget i 

Gladsaxedagen samt Gladsaxe Kommunes Lederakademi (Jf. bilag 1:48).  

 

I henhold til Gladsaxe Kommunes metastyring af styringsnetværket, var hun dog bekendt 

med, at de i hendes gruppe løbende modtager processtyring i form af støtte og tilskud til 

aktiviteter, grej og en for nylig stor istandsættelse af deres spejderhytte (Jf. bilag 1:49). 

Gladsaxe Kommune benytter også af hands-off værktøjet netværksdesign, idet Gladsaxe 

Kommune via Gladsaxedagen kan være med til at påvirke, hvem der deltager i 

styringsnetværket, ved på Gladsaxedagen at udbrede kendskabet til gruppens aktiviteter 

blandt kommunens borgere. 

 

I modsætning til respondenten fra De grønne pigespejdere Gladsaxe, er respondenten fra BUS 

i sin fortælling om styringsnetværk, meget bevidst om den strategiske rolle de i BUS kan 

spille ved at benytte hands-off værktøjerne netværksdesign og mål- og rammestyring gennem 

hands-on værktøjet netværksdeltagelse i henhold til BUS´s post i Folkeoplysningsudvalget 

samt diverse møder og arrangementer (Jf. bilag 1:43).  

 

BUS synes at være et tydeligt intraorganisatorisk styringsnetværk, idet medlemmerne bliver 

rekrutteret indenfor spejder- og FDF bevægelsen, og det fremstår formelt, stabilt og lukket 

med kun få og ligeværdige deltagere, der arbejder sammen længe og har en stærk 

fællesskabsfølelse. Til BUS møderne deltager spejdernes repræsentant fra 

Folkeoplysningsudvalget samt så vidt muligt Gladsaxe Kommunes kultur- og fritidskonsulent 

(Jf. bilag 1:44). Sammen med denne konsulent arrangerer BUS et årligt pengemøde for alle 

kommunens spejder- og FDF gruppers kasserere (senest er kulturens kasserere også blevet 

indbudt). Yderligere har de i kulturen, idrætten og spejdernes paraplyorganisationerne en årlig 

julefrokost med forvaltningen og byrådspolitikerne i Gladsaxe Kommune, hvor blandt andet 

forslag til nye indsatsområder kan vendes og diskuteres, senest er et initiativ til en åben 

foreningsuge blevet født der (Jf. bilag 1:44, bilag 10). Det styringsnetværk BUS indgår i, kan 

således karakteriseres som politikformulerende, hvor aktørerne fastlægger fælles 

problemforståelser og formulerer fælles målsætninger og løsninger. BUS fungerer således 

som et slags mellemled mellem de lokale spejder- og FDF grupper og Gladsaxe Kommune og 

varetager på sin vis spejdernes hands-off metastyring.  
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Endvidere har BUS fået overdraget en del af Gladsaxe Kommunes processtyring, idet BUS 

forvalter og tildeler en del af de tilskud, som spejder- og FDF grupperne ansøger om, på 

baggrund af nogle retningslinjer som Folkeoplysningsudvalget har udstukket (Jf. bilag 1: 38). 

Yderligere får BUS hvert tredje år tildelt en initiativpulje fra Gladsaxe Kommune, som de 

ligeledes skal forvalte, og af fortællingen fremgår det, at respondenten oplever, at det tilmed 

nogle gange kan være en udfordring at få nok ansøgninger således, at pengene også bliver 

brugt (Jf. bilag 1: 46-47).  

 

Det fremgår således af fortællingen om styringsnetværk, at Gladsaxe Kommune ikke direkte 

går ind og søger at metastyre styringsnetværket med BUS via hands-off værktøjerne 

netværkdsdesign og mål- og rammestyring, idet den styring, der kan iagttages, snarere er 

hands-on i form af netværksdeltagelse i møderne samt processtyring ved bevilling af tilskud 

mm. - endda overdrages denne processtyring i flere tilfælde til BUS selv. Denne fordeling er 

respondenten tilfreds med, idet: ”De (kommunen) skal ikke lægge for mange opgaver over på 

de frivillige. Vi skal tage de opgaver vi synes er sjove, ellers er det ikke sjovt at være frivillig. 

Vi skal ikke have pålagt noget (Jf. bilag 1:46)”. Respondenten understreger dermed gennem 

hendes fortælling om forventninger til fremtiden, at der er et skel for, i hvilken grad Gladsaxe 

Kommune bør metastyre, som hun er tilfreds med bliver overholdt, og at samarbejdet til 

Gladsaxe Kommune på den baggrund fungerer rigtig godt, og at de derfor, i tråd med 

netværksstyringens principper, har en gensidig tillid til Gladsaxe Kommune (Jf. bilag 1:40).  

 

I figur 7 er respondenten fra BUSs 

interaktioner markeret med sorte linjer 

og respondenten fra De grønne 

pigespejdere Gladsaxe markeret med 

grønne linjer. De stiplede linjer fra BUS 

og FIG og KULTUREN til 

Lederakademiet markerer, at de var med 

til at planlægge kurset. De samme 

paraplyorganisationer deltager endvidere 

i en årlig julefrokost med forvaltningen. 

Den stiplede linje fra BUS til tilskud 

afspejler, at BUS varetager en del af Gladsaxe Kommunes tilskudsbevilling. Og linjen fra 

BUS til Folkeoplysningsudvalget markerer, at BUS ligeledes har en repræsentant i her. 
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Endvidere er BUS i løbende kontakt med byrådspolitikere samt frivilligkoordinatoren på 

kultur- og spejderområdet og diverse andre forvaltningsansatte. Som det fremgår af figuren, 

hører De grønne pigespejdere Gladsaxe under BUS og har eget klubhus og får tilskud fra 

Gladsaxe Kommune, endvidere deltager foreningen i Gladsaxedagen samt Lederakademiet og 

har herigennem haft en kende kontakt til forvaltningen, dette er dog ikke nærmere præciseret. 

4.1.5	  Ældreområdet	  

Indenfor ældreområdet har jeg afholdt narrativt interview med to frivillige, et ægtepar, der var 

tilknyttet Fredagsklubben, Danmarksturene, Sølystkurserne og Skovturene samt med en 

frivillig fra OK klubberne13. Alle tre respondenter ønsker at skabe sunde og gode aktiviteter 

for de ældre og har derfor potentiale til at indgå i styringsnetværk med Gladsaxe Kommune 

knyttet op på dette policyområde (Jf. bilag 1:51-66 & 67-73).  

 

Af ægteparrets fortælling om styringsnetværk fremgår det, at ægteparrets frivillige arbejde 

adskiller sig fra specialets øvrige respondenter, idet de ikke er tilknyttet nogen egentlig 

forening, men snarere hvad jeg vil kalde grupperinger. Fredagsklubben er, hvad der kommer 

tættest på en forening, men er ikke oprettet som en sådan, og bestyrelsen er selvbestaltet. 

Fredagsklubben modtager umiddelbart udelukkende processtyring fra Gladsaxe Kommune 

gennem et fast tilskud pr. medlem, men lejer lokaler hos en lokal danseskole, idet Gladsaxe 

Kommune ikke har mulighed for at tilbyde tilsvarende lokaler gratis (Jf. bilag 1:52). De 

frivillige selv søger at metastyre i henhold til hands-off værktøjet netværksdesign, med 

henblik på hvilke ældre der kan deltage i Fredagsklubben samt hands-on værktøjet 

netværksdeltagelse i henhold til at påvirke netværkets dagsorden.  

 

Af deres fortælling om styringsnetværk fremgår det endvidere, at Danmarksturene, 

Sølystkurserne og skovturene alle er arrangeret og koordineret af Gladsaxe Kommune, der 

således metastyrer disse ud fra alle fire metastyringsværktøjer. Ægteparret møder således op 

en gang årligt og krydser af på en liste hvilke kommende kommunale arrangementer, de 

ønsker at være frivillige på (Jf. bilag 1:62). Ægteparret mødes endvidere løbende med 

forvaltningsansatte for at evaluere de arrangementer, de deltager i, og foretager her 

metastyring gennem netværksdeltagelse ved at søge at påvirke netværkets løsningsforslag 

gennem aktiv deltagelse ved f.eks. at beslutte, hvorledes der skal guides undervejs på 

                                                 
13 OK-Klubberne er en landsdækkende ældreorganisation, som gennemfører et omfattende antal aktiviteter og 
rejser til gavn for især den ældre del af landets befolkning. 
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busturene og så i praksis udføre dette (Jf. bilag 1:55). Ægteparrets samarbejde med Gladsaxe 

Kommune synes, i tråd med principperne om styringsnetværk, at være kendetegnet af 

gensidig tillid og forhandling, idet respondenterne forklarer, at de ”for vi tager jo dialogen 

løbende” hvis de er utilfredse med kommunen, og at de på den baggrund altid finder en 

løsning (Jf. bilag 1:66). Af samme grund fremstår deres fortælling om forventninger til 

fremtiden ikke tydeligt af interviewet.  

 

De styringsnetværk, ægteparret indgår i, kan således karakteriseres som 

implementeringsnetværk, hvor aktørerne arbejder sammen om at få tingene til at køre. 

Styringsnetværkene i henhold til udflugterne er åbne og har en bred deltagerkreds, hvor 

forvaltningens rekruttering af medlemmer sker forskellige steder. Styringsnetværkene i 

henhold til Fredagsklubben er derimod intraorganisatoriske, idet de frivillige her tæller en lille 

fasttømret skare, der har arbejdet sammen længe og har en stærk fællesskabsfølelse. 

 

Den frivillige fra OK-Klubbernes fortælling om styringsnetværk kortlægger, at hun selv 

tidligere har siddet i Gladsaxe Byråd (Jf. bilag 1:71). Hun er formentlig, blandt andet på 

denne baggrund, optaget af hands-off værktøjerne netværksdesign og mål- og rammestyring, 

idet hun ønsker at påvirke de politiske, økonomiske og juridiske rammer for netværket samt 

netværkets sammensætning, formål og procedurer. Endvidere benytter hun også selv hands-

on værktøjet netværksdeltagelse i og med, at hun også selv deltager i og påvirker de 

arrangementer OK klubberne udbyder, samt hands-on værktøjet processtyring, idet hun gerne 

vil påvirke hvilken støtte Gladsaxe Kommune tildeler (Jf. bilag 1: 71).  

 

Af fortællingen om styringsnetværk fremgår det endvidere, at Gladsaxe Kommune benytter 

sig af processtyring i form af tilskudsmidler og udbudte kurser i deres metastyring af 

styringsnetværket med OK-Klubberne, hvilket respondenten er tilfreds med, idet hun mener, 

at forvaltningen og byrådspolitikerne bør afholde sig fra at metastyre ud fra andre parametre 

end netop processtyring, hvilket hun desværre oplever ikke altid er tilfældet (Jf. bilag 1: 71). 

Hun fortæller uddybende, i hendes fortælling om forventninger til fremtiden: ”Man må ikke 

blande sig i det frivillige arbejde, man må støtte og hjælpe og tale sammen, men man må ikke 

blande sig” (Jf. bilag 1: 73). Hun har således, ligesom respondenten fra BUS, nogle klare 

retningslinjer for hvilken metastyring, hun mener, at Gladsaxe Kommune med fordel bør 

benytte.  
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I figur 8 er OK-Klubberne og 

Fredagsklubbens interaktioner markeret 

med sorte linjer og Skovturene mm. 

markeret med grønne linjer. Som det 

fremgår af figuren er OK-Klubberne i 

kontakt med forvaltningen,  

frivilligkoordinatoren i De Frivilliges 

Hus og byrådspolitikerne. Desuden får 

OK-Klubberne tilskud samt låner 

lokaler gratis. Fredagsklubben er også i kontakt med forvaltningen, får tilskud, men lejer 

lokalet. Skovturene mm. er i kontakt med forvaltningen samt frivilligkoordinatoren på 

ældreområdet, som organiserer og administrerer disse aktiviteter. 

4.1.6	  Kulturområdet	  

Indenfor kulturområdet har jeg afholdt narrativt interview med en frivillig fra Jazzklubben (Jf. 

bilag 1: 24-35). Respondenten er kendetegnet ved, at han ønsker at skabe mulighed for, at alle 

borgere har mulighed for at komme til nogle gode jazzkoncerter, og har dermed potentiale til 

at indgå i styringsnetværk med Gladsaxe Kommune knyttet op på dette policyområde.  

 

Af fortællingen om styringsnetværk fremgår det, at Gladsaxe Jazzklub blev opstartet for ca. 

fem år siden på baggrund af en byrådspolitikers private initiativ og har sidenhen haft et stadigt 

stigende medlemstal. Jazzklubbens indgåen i styringsnetværk kan karakteriseres som  

interorganisatorisk, da rekrutteringen af medlemmer sker forskellige steder og med en bred 

deltagerkreds. Selve løsningen af netværkets opgaver udføres dog af en mere lukket og fast 

forankret personkreds (Jf. bilag 1:24-25).  

 

Jazzklubben udarbejder årligt en ansøgning til Gladsaxe Kommune hvori deres mål for det 

kommende år fremgår. Herefter mødes foreningen, kort fortalt, et antal gange med en ansat i 

forvaltningen, hvor ansøgningen drøftes. Dernæst går ansøgningen til byrådet, der i sidste 

ende beslutter, om pengene skal bevilliges (Jf. bilag 1:28). Således benytter både Gladsaxe 

Kommune og Jazzklubben hands-off værktøjerne netværksdesign og mål- og rammestyring, i 

henhold til hvad netværkets opgave skal være, hvilke procedurer der skal følges, og hvorledes 

de økonomiske rammer skal være. På baggrund heraf søger Jazzklubben at få bevilliget 

støttemidler gennem kommunens processtyring og har i deres femårige levetid aldrig oplevet, 
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at dette ikke er lykkedes. Når støttemidlerne er bevilliget, overtager Jazzklubben 

processtyringen, idet de overtager den videre forvaltning af støttekronerne, samt udfører 

netværksdeltagelsen i form af afholdelse af koncerter og arrangementer (Jf. bilag 1:28). 

Jazzklubben benytter således alle fire metastyringsværktøjer i deres styring af 

styringsnetværket.  

 

Styringsnetværket kan således både karakteriseres som politikformulerende netværk, hvor 

aktørerne fastlægger fælles problemforståelser og formulerer fælles målsætninger og 

løsninger frem til den endelig godkendelse af ansøgningen, og herefter som 

implementeringsnetværk, hvor Gladsaxe Kommune ikke direkte indgår, men hvor 

Jazzklubbens medlemmer arbejder sammen om at få tingene til at køre, på baggrund af de 

midler de har fået tildelt gennem deres politikformulerende netværk og arbejde. 

 

Med Jazzklubbens årlige medlemsfremgang på 30-50% og årlige tildeling af tilskud på 

omkring 170.000,00 kr. forekommer deres arbejde utroligt succesfuldt og noget mere 

professionelt, end det jeg ud fra mine resterende data har kunne iagttage kendetegner de 

frivilliges arbejde (Jf. bilag 1:26, 31 & 35). Jeg får således oplevelsen af, at der er et sæt 

”særlige spilleregler”, som Jazzklubben har lært at spille efter, hvilket jeg får bekræftet i 

fortællingen om styringsnetværk, da det viser sig, at respondenten tidligere har arbejdet som 

konsulent og skolechef i kommunen og fortæller, at ”professionelt har jeg arbejdet med de 

her ting, jeg har haft et niveau hvor man kan se, hvor man kan være med til at bevillige, og 

set hvor skal man gå hen, når det og det skal fremmes. Så den ballast har jeg” (Jf. bilag 

1:27). Respondenten besidder altså en stor faglig ballast i henhold til at indgå i 

styringsnetværk. Endvidere bør det bemærkes, at flere af Jazzklubbens medlemmer tæller 

byrådsmedlemmer. Dog understreger respondenten, at ingen af byrådsmedlemmerne sidder i 

Jazzklubbens bestyrelse, da dette ville være ”utidig indblanding” (Jf. bilag 1:29). Ikke desto 

mindre bør det af Gladsaxe Kommune overvejes, hvilken betydning byrådspolitikernes 

deltagelse i det frivillige foreningsliv har af betydning for byrådets processtyring heraf.  

 

I henhold til fortællingen om forventninger til fremtiden fremgår det af interviewet ikke 

deltaljeret. 
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Det styringsnetværk Jazzklubben 

indgår med Gladsaxe Kommune, 

fremgår således af figur 9, hvoraf det 

ses, at Jazzklubben modtager tilskud 

og låner lokaler gratis af Gladsaxe 

Kommune, samt at de indgår i 

samarbejde med forskellige 

erhvervsdrivende, byrådspolitikere, 

forvaltningsansatte i Gladsaxe 

Kommune.  

 

4.2	  Sammenligning	  af	  policyfortællingerne	  om	  styringsnetværk	  
I foregående afsnit er underspørgsmålene om, hvordan de frivillige indgår i, og oplever at 

metastyre, og blive metastyret i styringsnetværkene søgt besvaret. Sammenholder man 

respondenternes fortællinger, og de figurer der herom er blevet opstillet, ser det samlede 

styringsnetværk således ud, jf. figur 10: 
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Figurens umiddelbare uoverskuelighed understreger med al tydelighed, at de frivillige indgår 

i styringsnetværk med Gladsaxe Kommune, og metastyrer og bliver metastyret, på mange 

forskellige måder.	   For at nuancere hvorledes metastyringen udspiller sig, har jeg derfor 

udarbejdet følgende figur 11: 

 
Hands off Hands on                        Metastyringsværktøjer 

Frivillige Netværks-
design 

Mål og 
rammestyring 

Processtyring Netværks-
deltagelse 

Gladsaxe Kommune     Ungdommens 
Røde Kors Foreningen     

Gladsaxe Kommune   x  Netværk for Flygtninge 
og Indvandrere Foreningen x x x x 

Gladsaxe Kommune x  x  Bagsværd Roklub 
Foreningen x x x x 
Gladsaxe Kommune   x  Høreforeningen 
Foreningen x x x x 
Gladsaxe Kommune   x  SIND 
Foreningen x x x x 
Gladsaxe Kommune x  x  De grønne 

pigespejdere Foreningen   x x 
Gladsaxe Kommune   x x BUS 
Paraplyorganisationen x x x x 
Gladsaxe Kommune x x x x OK-Klubberne 
Foreningen x x x x 
Gladsaxe Kommune   x  Fredagsklubben 
Foreningen x   x 
Gladsaxe Kommune x x x x Skovturene mm. 
Foreningen    x 
Gladsaxe Kommune x x x x Jazzklubben 
Foreningen x x x x 

 

Da Ungdommens Røde Kors ikke indgår i styringsnetværk med Gladsaxe Kommune, er der 

ingen kryds ud for dem. Dog fremgår det, at respondenten i fremtiden godt kunne forestille 

sig at indgå i styringsnetværk med Gladsaxe Kommune og i den henseende har gjort sig 

overvejelser om, hvilke metastyringsværktøjer hun forventeligt ville benytte.  

 

Netværk for Flygtninge og Indvandrere benytter alle fire metastyringsværktøjer, men 

benyttede primært netværksdesign og mål- og rammestyring i forbindelse med opstarten af 

deres forening. Foreningen oplever, at Gladsaxe Kommune udelukkende metastyrer i henhold 

til processtyring. 

 

Bagsværd Roklub benytter sig af alle fire metastyringsredskaber og oplever, at Gladsaxe 

Kommune metastyrer i henhold til processtyring og netværksdesign.   
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Høreforeningen og SIND benytter sig af alle fire metastyringsredskaber og oplever begge, at 

Gladsaxe Kommune udelukkende metastyrer i henhold til processtyring.  

 

Som paraplyorganisation for De grønne pigespejdere, kan der argumenteres for, at BUS 

varetager hands-off styringen for De grønne pigespejdere Gladsaxe, som udelukkende 

metastyrer gennem hands-on metastyringsværktøjerne. De grønne pigespejdere oplever dog, 

at kommunen metastyrer dem gennem både netværksdesign og processtyring. BUS derimod 

søger at metastyre styringsnetværket på alle fire områder, men ønsker, at Gladsaxe 

Kommunes metastyring udelukkende omfatter hands-on værktøjerne processtyring og 

netværksdeltagelse. 

 

OK-Klubberne både metastyrer og oplever at blive metastyret ud fra alle fire 

metastyringsværktøjer, men ønsker, at Gladsaxe Kommunes metastyring udelukkende 

omfatter hands-on værktøjerne processtyring. 

 

Fredagsklubben benytter sig af metastyringsværktøjerne netværksdesign og 

netværksdeltagelse, og oplever, at Gladsaxe Kommune udelukkende søger at metastyre dem 

gennem processtyring.  

 

Skovturene mm. metastyres af de frivillige udelukkende i henhold til netværksdeltagelse, men 

metastyres af Kommunen i henhold til alle fire metastyringsværktøjer. 

 

Jazzklubben både metastyrer, og oplever at blive metastyret, ud fra alle fire 

metastyringsværktøjer. Dog overgår Gladsaxe Kommunes processtyring til Jazzklubben, så 

snart Jazzklubben har fået deres årlige ansøgning godkendt, hvorfor krydset ud for Gladsaxe 

Kommune, i henhold til processtyring, er understreget. 

 

Det er nu kortlagt, at fortællingerne om styringsnetværk samlet kan anskues som både 

fortællinger og modfortællingerne, der tilsammen danner en metafortælling om, at 

metastyringen af styringsnetværkene er meget forskellig, og at de frivillige i øvrigt alle 

fortæller, at de i større eller mindre grad har haft brug for hjælp til at finde ud af hvilke 

muligheder og tilbud Gladsaxe Kommune har til dem som frivillige, hvilket er en iagttagelse 

jeg også ved workshoppen om den ny fælles frivilligpolitik fik bekræftet, hvor de frivillige 

kunne berette om mange forskellige afarter af metastyring fra Gladsaxe Kommunes side af 



 48 

(Jf. bilag 3, 7 og 8). Disse metafortællinger vil jeg således benævne ”Metafortællingen om at 

metastyringen af styringsnetværkene er forskellig” og ”Metafortællingen om, at der er behov 

for hjælp til at gøre brug af Gladsaxe Kommunes processtyring”. Sammenhængen mellem de 

policyområder de frivillige er knyttet an til, synes endvidere kun i begrænset omfang, primært 

i henhold til hvilken støtte de frivillige kan opnå, at være styrende for, hvorledes de frivillige 

metastyrer, og bliver metastyret, af Gladsaxe Kommune. Derfor bliver det i følgende afsnit 

interessant at analysere, hvorledes de frivillige oplever, at de policyområder, de opnår tilskud 

på baggrund af, også er styrende for, hvilke opgaver de rent faktisk påtager sig.  

4.3	  Policyområdeinddelingens	  paradoks	  
I følgende afsnit besvares underspørgsmålet om, hvorvidt de frivillige foreninger og 

grupperinger kan inddeles i policyområder. De frivilliges fortællinger om styringsnetværk i 

henhold til inddeling i policyområder danner nemlig tilsammen fortællinger og 

modfortællinger om, at de opgaver de løser, ikke kun er knyttet op på det policyområde, de 

umiddelbart er tilknyttet og modtager støtte på baggrund af, hvilket er forsøgt opstillet i figur 

12 nedenfor: 

 

 
Fortællingerne og modfortællingerne udspiller sig ved, at patientforeningen Høreforeningen 

primært afholder arrangementer for ældre (der har høreproblemer eller lign), men 

karakteriserer også deres arrangementer som sociale. Yderligere fremgår det af 

Høreforeningens fortælling også, at deres medlemmer gerne må få nogle gode kulturelle 

oplevelser på deres udflugter (Jf. bilag 1:74-85). Respondenten fra ældreforeningen OK-

Klubberne betegner deres aktiviteter for ældre som sociale (Jf. bilag 1:67-73). De sociale 

foreninger, Ungdommens Røde Kors og Netværk for Flygtninge og Indvandrere refererer i 

fortællingerne ikke direkte til de andre områder end det sociale (Jf. bilag 1:4-14 & 100-105). 

Men respondenten fra idrætsforeningen Bagsværd Roklub fortæller, at foreningen også har et 

socialt formål om at danne deres medlemmer, og at de desuden også afholder lektiecafe og 

også overvejer at planlægge et socialt tilbud til handicappede (Jf. bilag 1:15-23). Jazzklubben 
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berører ikke kun det kulturelle område, idet de også udfører socialt arbejde, idet de lægger 

vægt på, at alle borgere i Gladsaxe, uanset indkomst, via Jazzklubben skal få mulighed for at 

høre noget ”god jazz” (Jf. bilag 1:24-35). Og endelig forklarer spejderne, at de også afholder 

indsamlinger til humanitære formål og ligesom Bagsværd Roklub har et mål om at danne 

deres medlemmer i en positiv social retning (Jf. bilag 1:36-50).  

 

Fortællingerne og modfortællingerne danner således tilsammen en metafortælling, hvilket jeg 

vil benævne ”Metafortællingen om policyområdeinddelingens paradoks”. Metafortællingen 

fastlægger altså, at skellet mellem, hvilke policyområder de frivillige knytter an til, altså ikke 

er helt så entydig, som inddelingen lægger op til. De frivilliges arbejde lader i højere grad end 

policyområdeinddelingen til at være afhængig af enkelte frivilliges indsats. Og de forskellige 

foreninger og grupperinger kan i princippet løse opgaver indenfor mange forskellige 

policyområder. Dette er problematisk, idet Gladsaxe Kommune yder en stor del af deres 

processtyring på baggrund af denne policyområdeopdeling, hvor initiativpuljen f.eks. går til 

spejder, kultur og idrætten og § 18 midler går til sociale foreninger. Problematikken bliver 

ikke mindre af, at langt størstedelen af de frivillige har en forventning om, at Gladsaxe 

Kommune primært, eller udelukkende, metastyrer styringsnetværkene i henhold til netop 

processtyring. 

 

Gladsaxe Kommunes processtyring synes således at være baseret på et fejlagtigt grundlag, 

hvilket er særlig problematisk, idet netop processtyringen er det metastyringsværktøj, de 

frivillige oplever, og ønsker, at Gladsaxe Kommune primært benytter sig af i deres 

metastyring af styringsnetværkene. Gladsaxe Kommunes forholdsvist hierarkiske inddeling af 

de frivillige i henhold til policyområder bliver således særlig problematisk, idet de frivillige i 

praksis afviger fra denne inddeling ved at arbejde mere netværksorienteret, end Gladsaxe 

Kommune i virkeligheden gør. Netværkskonsekvensen bliver således, at Gladsaxe 

Kommunes fremtidige metastyring af styringsnetværkene bliver mere kompleks, idet de ikke 

blot kan udføre denne på baggrund af policyområdeinddeling.  

	  
Til trods for, at Gladsaxe Kommune lader til at udføre deres primære metastyring, netop 

processtyring, på et forfejlet grundlag, fremstår der alligevel af fortællingerne en 

metafortælling om, at de frivillige overordnet er tilfredse med kommunens metastyring af 

netværkene, hvilket benævnes ”Metafortællingen om tilfredshed med Gladsaxe Kommune”. 
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Dette er måske også en forklarende årsag til, at de frivilliges holdninger og ønsker til den nye 

fælles frivilligpolitik, som jo om muligt kan ændre de vilkår de frivillige har, ikke er noget de 

frivillige viser stor interesse for, hvilket analyseres i følgende afsnit.  

4.4	  Sammenligning	  af	  policyfortællingerne	  om	  forventninger	  til	  fremtiden	  
I følgende afsnit besvares underspørgsmålet om hvilke håb og forventninger de frivillige har 

til den kommende fælles frivilligpolitik ved hjælp af en art komparativ analyse af deres 

fortællinger om forventninger til fremtiden.  

 

De frivilliges fortællinger om forventninger til fremtiden fremgår kun i et lille omfang af 

interviewene med dem, og deres forventninger til den nye fælles frivilligpolitik er 

begrænsede. Yderligere fremgår det, at særligt de unge frivilliges kendskab til den nye fælles 

frivillig politik stort set ikke er til stede. Respondenterne fra Bagsværd Roklub og De grønne 

pigespejdere Gladsaxe fortæller, at de intet har hørt om den nye fælles frivilligpolitik (Jf. 

bilag 1:23 & 50), og respondenten fra Ungdommens Røde Kors erindrer endvidere ikke med 

sikkerhed, om hun har hørt den (Jf. bilag 1:104). Endvidere fortæller respondenten fra 

Jazzklubben, at de ikke rigtig har forholdt sig til, hvilke betydninger den nye fælles 

frivilligpolitik vil få, men at de planlægger at deltage i workshoppen herom (Jf. bilag 1:34). 

Respondenten fra BUS fortæller, at hun hellere vil involvere sig i arbejdet med den nye 

fritidspolitik, fordi hun forventer, at den nye fælles frivilligpolitik primært vil omhandle, at de 

frivillige skal udføre flere opgaver, og det er ikke noget, hun ønsker at bakke op om (Jf. bilag 

1:46). Den ene af de frivillige fra Skovturene, Fredagsklubben mm. var endvidere blevet 

inviteret til at deltage i følgegruppen for den nye fælles frivilligpolitik, men havde ikke kunne 

deltage, men fortalte, at han efterfølgende havde hørt om, hvad de havde talt om til mødet, og 

at han på den baggrund ikke havde noget behov for at deltage i workshoppen, idet de tager 

dialogen løbende (Jf. bilag 1:66). Respondenten fra Høreforeningen fortalte endvidere, at han 

ikke har ønsket at involvere sig idet: ”..jeg orker ikke at komme derned og sidde og snakke i 

øst og vest.” (Jf. bilag 1:84), men fortæller dog samtidig, at: ”..det er klart, at hvis det gik 

rigtig ad helvede til her i kommunen, så kunne det godt være, at jeg ville møde op for at slås” 

(Jf. bilag 1:85).  

 

Det fremgår således af de frivilliges fortællinger om styringsnetværk, at størstedelen af de 

frivillige respondenter er tilfredse med den metastyring, de modtager fra Gladsaxe Kommune. 

Og af de frivilliges fortællinger om forventninger til fremtiden fremgår det, at de ikke 
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forventer, denne metastyring ændrer sig som følge af den nye fælles frivilligpolitik. Derfor 

mener de heller ikke, at det har nogen afgørende betydning, om de forholder sig til eller 

deltager i debatten om den nye fælles frivilligpolitik. Tilsammen danner disse fortællinger 

således en metafortælling der benævnes ”Metafortællingen om at den nye fælles 

frivilligpolitik ikke ændrer noget, og det er de frivillige tilfredse med”. Specialets indledende 

påstand om, at overlæggeren, for hvornår samarbejdet mellem kommune og frivillige forløber 

godt, ofte bliver sat for lavt, oplever jeg således, på denne baggrund, at få bekræftet. De 

frivillige burde nemlig være opmærksomme på, at den processtyring som de på så mange 

måder fremfortæller som værende det afgørende grundlag for, at de kan udføre frivilligt 

arbejde, ikke er baseret på et retvisende grundlag, og at en nytænkning af frivilligpolitikken 

derfor kan føre mange positive ændringer med sig, også for dem. Gladsaxe Kommune står 

derfor overfor en kompleks udfordring i at få langt flere af de frivillige engageret i at deltage i 

debatten om den nye fælles frivilligpolitik, såfremt ambitionen er, at den også skal bare bræg 

af at være blevet dannet bottom up. 

 

Hvis det ikke lykkes for Gladsaxe Kommune, at få de frivillige til at indgå i 

politikformulerende netværk om den nye fælles frivilligpolitik, vil det formentlig blive endnu 

sværere, at få de frivillige til at indgå i implementerende netværk om den nye fælles 

frivilligpolitik. Dette er ifølge teorierne om styringsnetværk afgørende for at skabe succesfuld 

implementering. Således synes rammerne for en succesfuld implementering af den nye fælles 

frivilligpolitik begrænsede, med mindre Gladsaxe Kommune formår at få engageret en langt 

større del af de frivillige i de politikformulerende såvel som implementerende netværk om 

den nye fælles frivilligpolitik.  

4.5	  Delkonklusion	  
Det kan konkluderes, at der på baggrund af bottom up analysen af de frivilliges 

policyfortællinger kan dannes følgende fire metafortællinger: ”Metafortællingen om 

policyområdeinddelingens paradoks”, ”Metafortællingen om at metastyringen af 

styringsnetværkene er forskellig”, ”Metafortællingen om, at der er behov for hjælp til gøre 

brug af Gladsaxe Kommunes processtyring” og ”Metafortællingen om at den nye fælles 

frivilligpolitik ikke ændrer noget og det er de frivillige tilfredse med”.   

 

De frivillige indgår i et virvar af forskellige frivillige foreninger og grupperinger. Endvidere 

er den måde hvorpå de indgår i styringsnetværk og oplever at metastyre, og blive metastyret, 
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meget forskelligartet, og afhænger til en vis grad af de frivilliges faglige ekspertise og 

professionalisme. Således indgår nogle frivillige i større forkromede styringsnetværk, mens 

andre frivillige oplever slet ikke at indgå i styringsnetværk med Gladsaxe Kommune. 

Endvidere fremgår det, at Gladsaxe Kommune, i tråd med de frivilliges ønske herom, 

primært, eller udelukkende, metastyrer i henhold til processtyring, og de frivillige på den 

baggrund overordnet er tilfredse med deres samarbejde med Gladsaxe Kommune. Af samme 

grund ikke har de frivillige ikke noget overvældende stort behov for at engagere sig i 

dannelsen af den nye fælles frivilligpolitik. Gladsaxe Kommunes processtyring foretages dog 

typisk på baggrund af en policyområdeinddeling, som er baseret på et fejlagtigt grundlag, 

hvilket trods alt legitimerer at Gladsaxe Kommune arbejder på at skabe en ny fælles 

frivilligpolitik.  

 

I henhold til at det er forskelligt, måske endda tilfældigt, hvordan de frivillige indgår i 

styringsnetværk med Gladsaxe Kommune, bør uddybes ved, at de frivillige på fritids-, kultur- 

og idrætsområdet har et forholdsvist koordineret samarbejde med Gladsaxe Kommune i form 

af deres paraplyorganisationer samt mulighed for at blive valgt ind i 

Folkeoplysningsudvalget. På social-, ældre og patientområdet, derimod, har de frivillige ingen 

paraplyorganisationer. De frivillige indenfor patientområdet, har dog mulighed for at blive 

valgt ind i Handicaprådet eller Tilgængelighedsudvalget. Endvidere er der også en tendens til, 

at Gladsaxe Kommune i deres metastyring af styringsnetværkene slet ikke formår at favne 

den yngre del af de frivillige, der ganske enkelt har et meget begrænset kendskab til, hvad 

Gladsaxe Kommunes rolle er i styringsnetværkene. Omvendt lader det til, at de frivillige der 

har et kendskab til forvaltningen og byrådets arbejde har en række fordele. Således har 

Gladsaxe Kommune et stort udviklingspotentiale i at blive bedre til at favne den brede palet af 

frivillige.  

 

At de frivillige synes meget lidt optaget af den nye fælles frivilligpolitik, til trods for at 

specialet har påvist, at den metastyring de modtager i dag er dannet ud fra et forfejlet 

grundlag, udfordrer imidlertid Gladsaxe Kommune. Hvis det ikke lykkes for Gladsaxe 

Kommune, at få de frivillige til at indgå i politikformulerende netværk om den nye fælles 

frivilligpolitik, vil det formentlig blive endnu sværere, at få de frivillige til at indgå i 

implementerende netværk om den nye fælles frivilligpolitik. Således synes rammerne for en 

succesfuld implementering af den nye fælles frivilligpolitik begrænsede, med mindre 
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Gladsaxe Kommune formår at få engageret en langt større del af de frivillige i de 

politikformulerende såvel som implementerende netværk om den nye fælles frivilligpolitik.  

 

Uddybende bør det forklares, at de frivillige trods alt er interesseret i den nye fælles 

frivilligpolitik, typisk i den henseende, at de ønsker at bevare deres støttekroner - eller få flere 

støttekroner. Lidt hårdt sat op, vil de frivillige altså helst have, at Gladsaxe Kommune skal 

give dem deres penge og så ellers ikke blande sig i, hvordan pengene bliver brugt! Utroligt 

nok, er dette også, hvad størstedelen af de frivillige oplever gør sig gældende i dag, og de er 

på denne baggrund, med enkelte nuanceringer, tilfredse med Gladsaxe Kommunes 

metastyring, til trods for at analysen altså også viste, at processtyringen var baseret på en 

lettere forfejlet inddeling i policyområder. Dog fremfortalte de frivillige, at de i større eller 

mindre grad har haft brug for hjælp til at finde ud af, hvilke muligheder og tilbud Gladsaxe 

Kommune har til dem som frivillige. 
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5	  De	  forvaltningsansatte	  og	  byrådspolitikernes	  policyfortællinger	  	  
 

I følgende analysekapitel besvares arbejdsspørgsmålet om, hvilke fortællinger, 

modfortællinger og metafortællinger de forvaltningsansatte og byrådspolitikerne 

fremfortæller om, hvordan de indgår i, og metastyrer, styringsnetværkene af frivillige, 

forvaltningsansatte og byrådspolitikere i Gladsaxe Kommune, og hvad deres håb og 

forventninger på den baggrund er til den nye fælles frivilligpolitik, anskuet fra et top down 

perspektiv.  

 

Kapitlet er inddelt således, at underspørgsmålet, om hvordan de forvaltningsansatte og 

byrådspolitikerne indgår i og oplever at metastyre styringsnetværkene, indledningsvist, for at 

give læseren det bedst mulige overblik, besvares på baggrund af hver af deres fortællinger om 

styringsnetværk. Hernæst foretages en mere udtømmende komparativ analyse på tværs af 

respondenternes fortællinger om styringsnetværk. Først i den komparative analyse vil det 

blive besvaret, hvorledes de forvaltningsansatte og byrådspolitikerne oplever at blive 

metastyret af de frivillige ved at analysere hovedtrækkene af, hvordan respondenterne oplever 

dette, idet de forvaltningsansatte og byrådspolitikernes enkelte fortællinger herom har vist sig 

at være afvigende afhængig af hvilke frivillige foreninger og grupperinger, de fortalte om. På 

baggrund af den komparative analyse af fortællingerne om styringsnetværk søges det 

analyseret, hvilke metafortællinger respondenternes enkelte fortællinger og modfortællinger 

tilsammen danner om styringsnetværk. Efterfølgende vil respondenternes fortællinger om 

forventninger til fremtiden blive sammenholdt og analyseret, for således at besvare 

underspørgsmålet om hvad respondenternes holdninger og forventninger er til den nye fælles 

frivilligpolitik. Ligeledes søges det på denne baggrund analyseret, hvilke metafortællinger 

respondenternes enkelte fortællinger og modfortællinger tilsammen danner om forventninger 

til fremtiden, hvilket munder ud i to mindre delanalyser af, om der i fremtiden bør være 

grænser for de frivilliges arbejde, og hvad tilskudsmidlerne går til. 

5.1	  Byrådspolitikerne	  
Til specialets formål har jeg afholdt narrative interviews med tre byrådspolitikere fra 

henholdsvis Socialdemokraterne (A), Konservative (C) og Socialistisk Folkeparti (SF). I 

følgende præsenteres byrådspolitikernes fortællinger om styringsnetværk for at besvare 
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underspørgsmålet om, hvordan byrådspolitikerne indgår i og oplever at metastyre 

styringsnetværkene.  

5.1.1	  A-‐byrådspolitikeren	  

Af A-byrådspolitikerens fortælling om styringsnetværk fremgår det (Jf. bilag 1:212-219), at 

han primært er fokuseret på den principielle diskussion af, i henhold til hands-off værktøjerne 

netværksdesign og mål- og rammestyring, hvor skellet går mellem hvad man kan og bør bede 

frivillige om, idet han fortæller, at frivillige altid vil være i deres gode ret til at gå. A-

byrådspolitikeren iagttager således styringsnetværkene som værende implementerende, hvor 

aktørerne går sammen om at løse en opgave på baggrund af en interorganisatorisk og bred 

deltagerkreds, men at de ikke nødvendigvis arbejder sammen længe, og at samarbejdet let kan 

ophøre, hvis aktørerne mister interessen (Jf. bilag 1:213). I henhold til hands-on 

styringsværktøjet netværksdeltagelse, er dette stort set ikke tilstede i hans fortælling, idet hans 

eget frivillige engagement, udover byrådsarbejdet, begrænser sig til de poster han, i kraft af 

sin byrådspolitikeropgave, har i en skolebestyrelse, samt i de tilfælde han deltager i officielle 

åbninger og lignende (Jf. bilag 1:212-219). I henhold til hands-on værktøjet processtyring, er 

A-byrådspolitikeren ikke ”voldsom stor fan af” den måde processtyring foretages i dag, idet 

han syntes: ”…i virkeligheden ikke datagrundlaget i dag er specielt fremragende for hvad vi 

bruger pengene på og hvad vi får ud af dem” (Jf. bilag 1:216). Og af hans fortælling om 

forventninger til fremtiden, fremgår det, at han mener, at der bør foretages mere 

dokumentation af resultaterne af de frivilliges indsats, således at støttemidlerne i højere grad 

blev fordelt efter evne.  

5.1.2	  C-‐byrådspolitikeren	  

Af C-byrådspolitikerens fortælling om styringsnetværk fremgår det (Jf. bilag 1:198-211), at 

han har en lang historik og stort engagement indenfor den frivillige verden, er flittig bruger af 

hands-on værktøjet netværksdeltagelse og ”lægger stor vægt på at færdes blandt de frivillige” 

(Jf. bilag 1:210). Endvidere er han initiativtageren bag opstarten af Jazzklubben (Jf. bilag 

1:206) og forklarer hans brug af netværksdeltagelse med, at ”hvis ikke du er en del af det så 

kan du heller ikke tillade dig at sidde og træffe beslutninger” (Jf. bilag 1:210). Således mener 

C-byrådspolitikeren altså, at man i sin metastyring bør benytte netværksdeltagelse for at 

kunne legitimere at metastyre i henhold til hands-off værktøjerne. C-byrådspolitikeren var i 

sin fortælling om styringsnetværk også optaget af hands-off værktøjet netværksdesign, i 

henhold til hvad netværkets opgave skal være og hvilke procedurer, der skal følges (Jf. bilag 
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1:205). I henhold til hands-on værktøjet processtyring, og aktivering af de rette frivillige, 

forklarede han væsentligheden af dette ved at fortælle, at: ”hvis vi skal lave noget, så skal det 

være noget hvor vi kan inddrage de frivillige organisationer og vi skal give incitamenter til at 

de løser opgaven, gerne sammen med os” (Jf. bilag 1:200). Yderligere reflekterer han også 

over processtyring i henhold til tildeling af støttemidler, men mest af alt i sammenhæng med 

at han mener, at de frivillige får lige rigeligt i tilskud, og mange jobs i de frivillige foreninger, 

der tidligere var bemandet af frivillige, i dag er bemandet af lønnede ansatte (Jf. bilag 1:202). 

I henhold til hands-off styringsværktøjet mål- og rammestyring, fortæller han, at 

forvaltningen også udøver dette, og at ”mange frivillige opfatter os som meget bestemmende 

fordi vi sætter nogen rammer” (Jf. bilag 1:211), og begrunder dette i henhold til, at de 

frivillige oplever, at mål og rammestyringen påvirker processtyringen, og at de frivillige på 

den baggrund indimellem er  utilfredse med størrelsen af de støttemidler de får tildelt.  

 

De styringsnetværk, C-byrådspolitikeren indgår i, kan således både karakteriseres som 

politikformulerende netværk, hvor aktørerne fastlægger fælles målsætninger og løsninger, 

samt som implementeringsnetværk, hvor aktørerne arbejder sammen om at få tingene til at 

køre, idet C-byrådspolitikeren både indgår i styringsnetværk om at få opstartet nye initiativer, 

samt deltager aktivt i det praktiske arbejde og drift i en del af de styringsnetværk han indgår i. 

Hvorvidt netværkene er af intraorganisatorisk eller interorganisatorisk karakter fremgår dog 

ikke af C-byrådspolitikerens fortælling om styringsnetværk, idet hans engagement i 

styringssnetværkene spænder bredt.  

5.1.3	  SF-‐byrådspolitikeren	  

Af SF-byrådspolitikerens fortællinger om styringsnetværk fremgår det (Jf. bilag 1:187-197), 

at hun indgår, i kraft af hendes deltagelse i Handicaprådet, i politikformulerende netværk, 

samt implementeringsnetværk, i kraft af hendes frivillige engagement i 

Verdenskulturfestivalen (Jf. bilag 1: 187). Således benytter hun umiddelbart alle fire 

metastyringsværktøjer. Af hendes fortælling om styringsnetværk fremgår det dog, at hun først 

for nylig er blevet opmærksom på, hvor mange frivillige foreninger og grupperinger der 

findes i Gladsaxe Kommune, og har fundet det ”..ret spændende og opløftende at opleve hvor 

mange der i virkeligheden gør et stykke arbejde” (Jf. bilag 1:187). I henhold til hands-on 

værktøjet processtyring, forholder SF-byrådspolitikeren sig hertil i både hendes fortælling om 

styringsnetværk og forventninger til fremtiden, idet hun har en forventning til, at 

Handicaprådet med den nye frivilligpolitik beholder deres tilskudspulje (Jf. bilag 1:191). SF-
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byrådspolitikeren identificerer i sin fortælling om styringsnetværk både intraorganisatorisk og 

interorganisatorisk styringsnetværk, men fortæller, at hun foretrækker de åbne netværk med 

en bred deltagerkreds, som er ”mindre konventionelle og også mere fleksible i forhold til 

hvordan vi skal gøre tingene og der er ikke så mange normer” (Jf. bilag 1:190), og at hun 

generelt ønsker at metastyre styringsnetværkene i denne retning. 

5.2	  De	  forvaltningsansatte	  
Til specialets formål har jeg i Gladsaxe Kommunes forvaltning afholdt narrative interviews 

med kulturhusleder i Telefonfabrikken14, en udviklingskonsulent ansat i Telefonfabrikken, en 

ældrekonsulent, frivilligkoordinatoren i De Frivilliges Hus, en kultur- og fritidskonsulent, 

projektlederen på den ny fælles frivilligpolitik og vicedirektøren i Social- og 

Sundhedsforvaltningen. Alle respondenter havde på den ene eller anden måde i deres arbejde 

berøring med Gladsaxe Kommunes frivillige. Faktisk var det gældende for alle, på nær 

vicedirektøren og projektlederen, at arbejdet med frivillige stort set udfyldte alle deres 

arbejdsopgaver. I følgende præsenteres de forvaltningsansattes fortællinger om 

styringsnetværk for at besvare underspørgsmålet om, hvordan de forvaltningsansatte indgår i, 

og oplever at metastyre styringsnetværkene.  

5.2.1	  Kulturhuslederen	  

Af kulturhuslederen på Telefonfabrikkens fortælling om styringsnetværk fremgår det (Jf. 

bilag 1:165-186), at han foretager metastyring af de frivillige således: ”Vi hjælper dem, vi 

fører dem, vi bærer dem - og så slipper vi” (Jf. bilag 1:169), hvilket teoretisk kan opstilles i 

rækkefølgen (1) mål- og rammestyring  (2) netværksdesign  (3) processtyring. Jeg får 

indtrykket af, at han ved at fortælle, at så ”slipper vi”, afholder sig fra at styre i henhold til 

netværksdeltagelse. Dog kan de styringsnetværk han indgår i, alligevel siges at bære præg af 

at være implementeringsnetværk, idet han i sit daglige arbejde gerne hjælper de frivillige med 

at få tingene til at køre, dog uden direkte at deltage i aktiviteterne, men ved at løse praktiske 

problemer i henhold til processtyringen. Han lagde i øvrigt, i henhold til netværksdesign, 

vægt på, at de frivillige brugere på Telefonfabrikken skal være så bredt repræsenteret, som det 

lader sig gøre, ved at fortælle: ”Vi er jo åbne og siger kom, kom, kom. Lige så snart at vi er 

åbne, så kan vi jo lave hvad som helst” (Jf. bilag 1:180). Denne åbenhed oplever han som en 

fordelagtig metastyring af netværksdesignet, hvilket også afspejles i en undersøgelse fra 2010, 

                                                 
14 Telefonfabrikken er Gladsaxe kommunes kulturhus, hvor en del frivillige foreninger blandt andet låner lokaler. 
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der viste, at 98% af Telefonfabrikkens brugere var tilfredse med stedet og den styring, de her 

modtog (Jf. bilag 1:181).  

5.2.2	  Udviklingskonsulenten	  

Jeg tolker udviklingskonsulentens fortælling om styringsnetværk således (Jf. bilag 1:165-186) 

at hun, i kraft af sin tilknytning til det politiske system, føler, at hun er tvunget til at styre i 

henhold til hands-off værktøjerne netværksdesign og mål- og rammestyring, men at hun, når 

hun bliver engageret og ”glemmer” sin tilknytning til det politiske system, kan opleve, at hun 

i højere grad metastyrer med hands-on værktøjerne processtyring og netværksdeltagelse, og i 

disse tilfælde minder sig selv om at vende tilbage til hands-off værktøjerne og mindske sin 

brug af hands-on værktøjerne. Hun ønsker altså at indgå i politikformulerende netværk, hvor 

fælles målsætninger og løsninger bliver formuleret, men oplever, at det ikke er 

hensigtsmæssigt, at hun indgår i de mere implementerende netværk, hvor aktørerne arbejder 

sammen om at få tingene til at køre, idet hun synes, at: ”..det er ret vigtigt, at de frivillige får 

lov til selv at tumle med, hvordan de gør tingene.” men at kommunen dog bør sætte ”nogle 

rammer” som de frivillige skal holde sig indenfor, for ”selvfølgelig skal der være rammer, 

men der skal også være plads” (Jf. bilag 1:170 & 174). Udviklingskonsulenten fortæller dog 

uddybende, at Jazzklubben, indtil videre, er den eneste frivillige forening, der har været 

moden til at indgå i implementerende styringssnetværk ud fra disse betingelser (Jf. bilag 

1:170-171). 

5.2.3	  Fritidskonsulenten	  

Af fritidskonsulentens fortælling om styringsnetværk fremgår det (Jf. bilag 1:105-115), at hun 

søger at metastyre styringsnetværkene gennem de frivilliges paraplyorganisationer ved brug 

af hands-on værktøjet netværksdeltagelse, idet hun så vidt muligt deltager i BUS møderne og 

”deres input skal jeg jo bringe med mig videre” (Jf. bilag 1:112). Hendes netværksdeltagelse 

er dog begrænset til disse møder, men hun benytter erfaringerne herfra i både hendes hands-

on processtyring og hands-off metastyring af netværksdesign og mål- og rammestyring. 

Styringsnetværket med BUS kan således karakteriseres som politikformulerende netværk, 

hvor aktørerne fastlægger fælles problemforståelser og formulerer fælles målsætninger og 

løsninger. Endvidere fremgik det af fritidskonsulenten fortælling om styringsnetværk, at hun 

deltog i møder med aftenskolerne, men at mødet med Kulturens paraplyorganisation kun var 

blevet til et enkelt, fordi de: ”..var meget optaget af noget praktisk omkring sig selv og ikke så 

meget kommunen” (Jf. bilag 1:112). Fritidskonsulentens deltagelse i 
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paraplyorganisationsmøderne afhænger således også af de frivilliges evne til at få hende til at 

deltage.  

5.2.4	  Frivilligkoordinatoren	  

Af frivilligkoordinatoren i De Frivilliges Hus fortælling om styringsnetværk fremgår det (Jf. 

bilag 1:126-139), at hun udelukkende benytter processtyring i hendes metastyring af 

styringsnetværkene ved at hjælpe de frivillige i gang med at søge støtte og sikre driften af 

huset (Jf. bilag 1:126). I hendes fortælling er hun opmærksom på problematikken i den 

forskelligartede metastyring, de frivillige oplever på tværs af policyområderne, idet hun selv 

tidligere har arbejdet som kultur- og fritidskonsulent. Og hun fortæller, at hun på den ene side 

har et tættere forhold til de frivillige på det sociale område, fordi hun her har sit kontor i De 

Frivilliges Hus blandt de frivillige, hvor da hun var ansat på kultur- og fritidsområdet, havde 

sit kontor på rådhuset, men forklarer, at det på det sociale område er langt mere tilfældigt, 

hvilke frivillige grupper der kommer i tale (Jf. bilag 1:127).  

5.2.5	  Ældrekonsulenten	  

Af ældrekonsulentens fortælling om styringsnetværk fremgår det (Jf. bilag 1:148-164), at 

hendes netværksstyring stikker i en noget anden retning end de resterende forvaltningsansatte, 

idet hun på en del projekter benytter hands-on værktøjet netværksdeltagelse og processtyring 

ved både at være tovholder, deltager og sørge for ”at pleje de frivillige og sikre at de har det 

godt” (Jf. bilag 1:149). Endvidere benytter hun også hands-off værktøjerne netværksdesign 

samt mål- og rammestyring gennem fastlæggelse af, hvad netværkets opgave skal være, og 

hvilke procedurer, der skal følges, samt hvilke politiske, økonomiske og juridiske rammer der 

skal være. Ældrekonsulenten er imidlertid bevidst om, at den netværksdeltagelse og 

processtyring, hun i vid udstrækning udfører, principielt burde og kunne udføres af frivillige, 

hvilket også fremgår af hendes fortælling om forventninger om fremtiden (Jf. bilag 1:153). De 

styringsnetværk ældrekonsulenten indgår i, er således en art af implementeringsnetværk, idet 

aktørerne arbejder sammen om at få tingene til at køre. Styringsnetværkene kan desuden 

betegnes som intraorganisatorisk, idet medlemmerne typisk bliver rekrutteret inden for 

ældreområdet.  

5.2.6	  Vicedirektøren	  

Af Vicedirektørens fortælling om styringsnetværk fremgår det (Jf. bilag 1:140-147), at hun 

som vicedirektør i børne- og kulturforvaltningen har kultur og fritidsområdet som et af tre 
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arbejdsområder. Endvidere har hun tidligere været fritidschef i mange år og har derfor 

gennem sit arbejde haft berøring med flere forskellige typer af frivillige foreninger og 

grupperinger, der er indgået i intraorganisatoriske såvel som interorganisatoriske netværk med 

Gladsaxe Kommune.  

 

Vicedirektøren forklarer i sin fortælling om styringsnetværk, at hun primært er i berøring med 

metastyringsværktøjerne i henhold til agere som en slags ”oversætter” i henhold til at forklare 

byrådspolitikerne, hvad man rent faktisk kan forvente af de frivillige (Jf. bilag 1:141). Dog 

benytter hun ikke hands-on værktøjet netværksdeltagelse, idet hun overlader den egentlige 

deltagelse i netværkene til andre forvaltningsansatte (jf. bilag 1:140). 

5.2.7	  Projektlederen	  

Af interviewet med projektlederen (Jf. bilag 1:116-125) fremstår hans fortælling om 

forventninger til fremtiden tydeligst, i henhold til de konsekvenser den nye fælles 

frivilligpolitik om muligt får for Gladsaxe Kommunes fremtidige metastyring af 

styringsnetværkene. Hans fortælling om forventninger til fremtiden egner sig derfor bedre til 

at blive analyseret i afsnittet ”Sammenligning af policyfortællinger om forventninger til 

fremtiden”, idet hans fortælling om styringsnetværk begrænser sig til at omhandle, at 

policyområderne i dag er adskilt, og den nye fælles frivilligpolitik i højere grad vil søge at 

samle dem (Jf. bilag 1:118). I hans fortælling om styringsnetværk fremgår det dog, at han i sit 

arbejde med at udvikle den nye fælles frivilligpolitik har benyttet sig af politikformulerende 

netværk, idet han har været med til at nedsætte en følgegruppe, der har haft til opgave at 

fastlægge fælles problemforståelser og formulere fælles målsætninger og løsninger for den 

kommende fælles frivilligpolitik (Jf. bilag 1:119). 

5.3	  Sammenligning	  af	  policyfortællinger	  om	  styringsnetværk	  
I foregående afsnit er underspørgsmålene om, hvordan byrådspolitikerne og de 

forvaltningsansatte indgår i og oplever at metastyre styringsnetværkene søgt besvaret. Denne 

besvarelse uddybes i følgende afsnit, hvor fortællingerne om styringsnetværk sammenholdes. 

I denne forbindelse besvares underspørgsmålet om, hvordan de forvaltningsansatte og 

byrådspolitikerne oplever at blive metastyret ligeledes.  

 

De forvaltningsansatte og byrådspolitikernes fortællinger om styringsnetværk understøtter 

samlet set forrige analysekapitel 4s metafortælling om, at måden, hvorpå frivillige indgår i 
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styringsnetværk og oplever at blive metastyret, er meget forskelligartet. For at danne et 

overblik herover har jeg i nedenstående figur 13 indtegnet, hvorledes de adspurgte 

forvaltningsansatte, der i deres daglige arbejde har som primær arbejdsopgave at metastyre 

styringsnetværkene af frivillige, metastyrer. Jeg har afholdt mig fra at medtage 

byrådspolitikerne, samt projektlederen og vicedirektøren i figuren nedenfor, da de i deres 

daglige arbejde ikke i praksis udfører metastyringen af styringsnetværkene.  

 
Både de frivillige såvel som de forvaltningsansatte bekræfter altså metafortællingen om, at 

metastyringen af styringsnetværkene er forskellig fra netværk til netværk. En vigtig 

iagttagelse hertil er, ikke desto mindre, at både fritidskonsulenten, frivilligkoordinatoren og 

vicedirektøren uddybende fortæller, at de frivillige ikke nødvendigvis benytter sig af den 

processtyring, som Gladsaxe Kommune rent faktisk yder, idet de frivillige ofte fejlagtigt tror, 

at det er besværligt at søge om tilskud (Jf. bilag 1:110 & 138 & 142). Dette lægger sig 

ligeledes op af metafortællingen om, at de frivillige har behov for hjælp til at gøre brug af 

Gladsaxe Kommunes processtyring. Det fremgår af vicedirektørens fortælling om 

styringsnetværk, at hun er opmærksom på denne problematik, idet hun fortæller, at 

problematikken i enkelte tilfælde er søgt løst ved, at dele af forvaltningens processtyring er 

uddelegeret til de frivillige. Hun fortæller, ligesom respondenten fra BUS, at 

paraplyorganisationerne fra spejder-, kultur- og idrætsområdet eksempelvis med succes har 

fået til opgave at administrere udviklingspuljen, og at dette har affødt spændende og gode 
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initiativer (Jf. bilag 1:143). Vicedirektøren understreger dog i hendes fortælling om 

forventninger til fremtiden, at hun håber, at den nye fælles frivilligpolitik gerne skulle gøre de 

frivilliges muligheder mere synlige (Jf. bilag 1:145). Det er værd at bemærke, at de tiltag de 

forvaltningsansatte fortæller om, udelukkende omhandler initiativer på kultur-, fritids- og 

idrætsområdet. Det nævnes i fortællingerne om styringsnetværk ikke hvorledes, eller om 

forvaltningen overhovedet søger at komme problemet til livs på ældre- og socialområdet. 

 

Yderligere fremgår det af kulturhuslederen, udviklingskonsulenten og ældrekonsulenten 

fortællinger, at kommunens bureaukratiske rammer er forfejlede. Kulturhuslederen fortæller, 

at han derfor mener, at kommunes mål- og rammestyring bør ændres, da han oplever, at den 

foreningsstruktur, der er i dag, er forældet og afholder mange borgere fra at udføre et frivilligt 

arbejde (Jf. bilag 1:182). Selv søger han at komme dette til livs ved i sit daglige arbejde at 

hjælpe de frivillige, så de ikke bremses af de bureaukratiske rammer der måtte være, og 

fortæller endvidere, at: ”Nogle gange skal man jo fandeme være universitetsuddannet for at 

sidde som kasserer i en forening” (Bilag:183). Udviklingskonsulenten er i sin fortælling om 

styringsnetværkene ligeledes bekymret over, at de juridiske og bureaukratiske krav til 

styringsnetværkene i nogle tilfælde kan afføde, at de frivilliges gode ideer og initiativer bliver 

”dræbt inden man får dem rummet” (Jf. bilag 1:182). Og endelig fremgår det af 

ældrekonsulentens fortælling om styringsnetværk, at hun i sit daglige arbejde søger at komme 

udenom dette, ved, at ”der rækker vi hånden frem og siger der er faktisk muligheder, men der 

er også en fandens masse restriktioner (Jf. bilag 1:159)”.  

 

For at sikre at de frivillige benytter sig af den processtyring Gladsaxe Kommune yder, har 

forvaltningen på enkelte områder altså valgt at overlade dele af processtyringen til de 

frivillige. Overdragelsen af styring kan dog ikke iagttages udelukkende som værende positivt, 

da det både fremgår af vicedirektøren og SF-byrådspolitikerens fortællinger om 

styringsnetværk, at de frivillige i Gladsaxe Kommune efterhånden har opnået ”magt” til at 

bremse projekter, der er politisk bestemt i byrådet. Dette er senest sket i forbindelse med 

opstarten af en frivillig musikklub for unge på Telefonfabrikken, som en gruppe frivillige har 

søgt standset, idet de ikke ønsker at afgive/dele deres lokaler (Jf. bilag 1:146 & 189). Således 

kan styringsnetværkenes horisontale træk i princippet udgøre en fare for de demokratiske 

processer i Kommunen, hvilket altså tvinger Gladsaxe Kommune til at forholde sig til, 

hvorvidt de metastyrer styringsnetværkene hensigtsmæssigt, idet den manglende styring i sit 

yderste kan forvride de demokratiske processer.  
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5.4	  Sammenligning	  af	  policyfortællinger	  om	  forventninger	  til	  fremtiden	  
Gladsaxe Kommune bør altså sikre, at de frivillige modtager den rette metastyring, både for at 

undgå at de frivillige får for meget ”magt”, men også for at danne grundlag for, at så mange 

frivillige som muligt favnes og aktiveres, hvorfor underspørgsmålet om hvilke håb og 

forventninger de forvaltningsansatte og byrådspolitikerne har til den nye fælles frivillig 

politik besvares i følgende afsnit. 

 

I håbet om at gøre Gladsaxe Kommunes metastyring af styringsnetværkene mere kvalificeret, 

fremgår de fordele mere samarbejde på tværs af de frivillige områder inden for forvaltningen 

kan have af frivilligkoordinatorens fortælling om forventninger til fremtiden: 

 

”Vi kunne gøre det mere kvalificeret, hvis vi i forvaltningen kendte mere til hinandens 

områder. Sådan som det er nu, så kan jeg, når jeg taler med nogen, udover at fortælle dem 

om det sociale område, også fortælle dem om hele kultur- og fritidsområdet, fordi jeg også 

har arbejdet der. Så princippet ville vi i forvaltningen kunne give bedre vejledning og 

rådgivning, og i det hele taget kunne vi udvikle os mere, hvis vi kendte mere til hinanden” (Jf. 

bilag 1:135). 

 

Dette citat bakkes op af fritidskonsulentens fortælling om forventninger til fremtiden (Jf. bilag 

1:113). Yderligere fremgår det af flere af de forvaltningsansattes fortællinger om 

forventninger til fremtiden, at flere af dem ønsker at skabe en mere fælles indgang til det 

frivillige arbejde for herigennem at højne kvaliteten af deres processtyring (Jf. bilag 1:123 & 

140 & 157). Som ældrekonsulenten fortæller ”Én indfaldsvinkel, én indgangsport” (Jf. bilag 

1:157). Dette begrundes blandt andet med, at mange borgere i det hele taget ikke ved, hvor de 

skal henvende sig, hvis de vil vide noget om det frivillige arbejde i Gladsaxe Kommune (Jf. 

bilag 1:131 & 151). Denne problematik var endvidere også tydeligt italesat i de 

diskussionsforummer, jeg deltog i til workshoppen om den nye fælles frivillige politik, hvor 

flere frivillige udtrykte ønske om mere tydelige indgange til forvaltningen (Jf. bilag 3). De 

Frivilliges Hus nævnes eksempelvis af projektlederen som et muligt sted, hvor de 

forvaltningsansatte ugentligt kunne mødes og komme i kontakt med de frivillige (Jf. bilag 

1:123).  
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Der kan således spores en 

metafortælling, afbilledet i figur 14, 

omhandlende, at forvaltningens 

metastyring kan kvalificeres ved at 

skabe mere samarbejde på tværs af 

policyområderne i forvaltningen, 

hvilket de orange ringe i figuren søger 

at indikere. Dette ville kunne 

muliggøre en mere tydelig metastyring 

af frivillige (de blå bokse). De 

frivillige, såvel som borgere der ønsker viden om det frivillige arbejde, ville, hvis 

forvaltningen skabte én fælles indgang, opleve mere kvalificeret processtyring. Yderligere 

ville metastyringen af de frivillige blive højnet, hvis mål- og rammestyringen blev ændret, 

således at de bureaukratiske regler og restriktioner blev mindsket, hvilket tankeboksen i 

figuren søger at afbilde. Metafortællingen kan således benævnes ”Metafortællingen om, at et 

større samarbejde på tværs af policyområderne i forvaltningen vil skabe bedre betingelser for 

de frivillige”. 

 

Udover metafortællingen om at de forvaltningsansatte skal samarbejde mere på tværs af 

policyområderne, fremgår det som bekendt også af Gladsaxe Kommunes projektbeskrivelse 

af den nye fælles frivilligpolitik, at hensigten er, at samtlige frivillige områder skal have én 

fælles politik og altså metastyres ud fra en række fælles principper (Jf. bilag 1:118 & bilag 2). 

Dette er søgt indarbejdet i figur 15: 

Således er det umiddelbart med den nye 

fælles frivilligpolitik tanken, at de 

frivillige i højere grad skal samles. Af 

projektlederens fortælling om 

forventninger til fremtiden, fremgår det 

endvidere, at ambitionen med den nye 

fælles frivilligpolitik også er, at 

Gladsaxe Kommune indgår 

partnerskaber med de frivillige, således at metastyringen bredes ud til i højere grad også at 

omhandle andet end processtyring i form af tildeling af tilskud og lokaler (Jf. bilag 1:117). 
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Projektlederen uddyber, at man med den nye fælles frivilligpolitik ligeledes ønsker at værne 

om de frivillige aktiviteter, der allerede finder sted i Gladsaxe Kommune: 

 

 ”Men politikken har også som ambition, at det frivillige liv, vi har lige nu, også skal opleve, 

at de får det bedre. Altså det skal ikke kun være alt det nye og det smarte. Hele den brede og 

det gode samarbejde, som vi har med de frivillige organisationer lige nu, der skal vi også se 

på, hvordan vi kan gøre det bedre. Så det er hele paletten.” (Jf. bilag 1:122-123).  

 

Således er projektlederen i sit arbejde med den nye fælles frivilligpolitik opmærksom på, at de 

frivillige foreninger og grupperinger i Gladsaxe Kommune er mange og forskelligartede, og at 

en fuldstændig stringent og fælles metastyringsstrategi derfor ikke vil være fordelagtig, idet 

der bør tages hensyn til foreningernes forskelligartethed. Ringen om de frivillige i foregående 

figur 14 burde derfor med rette snarere være stiplet. Dette bakkes også op af teorien om 

styringsnetværk, der understreger, at metastyringen af styringsnetværk afhænger af, hvilke 

lokale frivillige grupperinger og kulturer der er tale om, fordi man ikke blot kan overføre 

modeller fra den ene kontekst til den anden (Jf. afsnit 2.1.1). I resultaterne fra den nye fælles 

frivilligpolitiks første følgegruppemøde var der ligeledes fokus på denne pointe, idet en af 

konklusioner var, at “en tværgående frivillighedspolitik vil skabe mulighed for, at kommunen 

får et bedre overblik over, hvilke foreninger der findes” (Jf. bilag 4:224). Dette synes også 

nødvendigt, da det f.eks. fremgår af SF-byrådspolitikeren fortælling om styringsnetværk, at 

hun først for nylig er begyndt at stifte bekendtskab med hvor meget forskelligt frivilligt 

arbejde, der rent faktisk er i Gladsaxe Kommune (Jf. bilag 1:187). Dette kan på den ene side  

anskues som en mindre problemstilling, idet det væsentlige må være, at byrådspolitikerne blot 

kender til de frivillige foreninger og grupperinger, som de indgår i styringsnetværk med. På 

den anden side også kan det dog også anskues som et større problem, idet der således kan 

være mange frivillige som byrådspolitikerne slet ikke er bevidste om eksisterer, og derfor 

uhensigtsmæssigt ikke indgår i styringsnetværk med.  

 

Når den nye fælles frivilligpolitik har som ambition at samle de forskellige frivillige områder, 

er det i tråd med konklusionerne fra specialets analyse af de frivilliges policyfortællinger, 

hvor det fremgik, at der var fejlagtigt at tildele tilskudsmidler alene på baggrund af, hvilke 

policyområder de frivillige var tilknyttet (Jf. afsnit 4.3). Argumenterne bag denne konklusion 

bakkes ligeledes op af frivilligkoordinatorens fortælling om forventninger til fremtiden: 

”skellet jo ikke er så tydeligt, for meget af det idrætsforeningerne laver er jo også socialt 
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arbejde og sådan på kryds og tværs. Så jeg tror da, at man kunne have meget glæde af at 

tænke på tværs” (Jf. bilag 1:136). Hun fortæller uddybende, at hun f.eks. kunne se muligheder 

i, at Lederakademiet, som senest kun har været udbudt til frivillige fra kulturen, idrætten og 

spejderne, også åbnes op for at omfatte de frivillige fra det sociale område. Endvidere påpeger 

frivilligkoordinatoren, at hun ser fordele i, at den nye fælles frivilligpolitik vil resultere i, at 

”alle foreningstyperne får mulighed for at blive repræsenteret et sted”, således at det ikke 

eksempelvis kun er nogle grupper af frivillige, der er repræsenteret i politiske udvalg (Jf. 

bilag 1:136). 

 

Således kan der altså til foregående metafortælling tilføjes, at de frivilliges muligheder og 

oplevelse af at blive metastyret bør være mere ensartet, dog med respekt for deres særegenhed 

og forskelligheder. Yderligere bør det overvejes, hvorledes der kan tænkes nyt i forhold til 

metastyringen af de frivillige, så den bredes ud til at have et større fokus på andre 

styringsværktøjer end blot processtyring, ved eksempelvis at undersøge muligheder for nye 

partnerskaber.  

5.5	  Men	  er	  der	  grænser	  for	  de	  frivilliges	  arbejde?	  
Af de forvaltningsansatte og byrådspolitikkernes fortællinger om både styringsnetværk og 

forventninger til fremtiden fremgår det, at der hersker en del modfortællinger i henhold til 

hvilke opgave de frivillige kan og bør påtage sig, hvorfor underspørgsmålet om hvilke 

opgaver de forvaltningsansatte og byrådspolitikerne mener, at de frivillige kan påtage sig, 

besvares i følgende afsnit. 

 

Projektlederen er i sin fortælling om forventninger til fremtiden bevidst om, at ambitionerne 

bag den ny fælles frivilligpolitik, i henhold til at skabe partnerskaber mellem frivillige og 

kommunen, ikke nødvendigvis bakkes op af kommunens frivillige, hvilket, han mener, er 

forståeligt og acceptabelt. Projektlederen udtrykker dette således:  

 

”Som der var en der sagde, så er der også mange frivillige organisationer, de har ikke lyst til 

at gå ned af den sti. De vil bare gerne være i fred og så modtage deres støttekroner og så 

ellers gøre det de nu gør. Og det er der jo meget god mening i, der er mange organisationer 

der så og sige gør et pænt stykke arbejde, men det har ikke ret meget overlap til kommunens 

kerneopgaver. Og dem skal man bare, så og sige, lade være i fred.” (Jf. bilag 1:122).  
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Projektlederen uddyber dog, at han mener, at der også er mange frivillige, der rent faktisk 

ønsker at indgå i partnerskaber. Projektlederen definerer partnerskaber til typisk at være 

opgaver og ydelser, der ligger tæt op af ”kommunens kerneopgaver”.  

 

Ambitionen om at skabe nye partnerskaber er særligt A-byrådspolitikeren, i sin fortælling om 

forventninger til fremtiden, ikke tilhænger af, idet han ikke ønsker, at kommunen skal ”udvide 

til nye store partnerskaber” med de frivillige, idet han synes, at ”det er svært at se, hvor man 

kan gøre voldsomt meget mere end man gør i dag, uden at overskride den grænse mellem 

hvad der er myndighedsopgave” (Jf. bilag 1:215). A-byrådspolitikeren fortæller uddybende, at 

han er bekymret for, at de frivillige med nye partnerskaber vil overtage opgaver, som ikke 

tåler at blive løftet af frivillige, der ikke har den samme forpligtelse som fastansatte, og at 

kvaliteten derfor vil falde (Jf. bilag 1:213). Dette bakkes op af SF-byrådspolitikeren, idet en af 

hendes største bekymringer i henhold til den nye fælles frivilligpolitik er, at man går ”tilbage 

til minimumsindsatsen” (Jf. bilag 1:194). Dette bakker kulturhuslederen op om i sin fortælling 

om forventninger til fremtiden, idet han fortæller, at det er vigtigt, at den nye fælles 

frivilligpolitik ikke kommer til at handle om at spare penge. Kulturhuslederen er dog, ligesom 

C-byrådspolitikeren, ikke afvisende overfor partnerskaber, såfremt de ikke handler om at 

spare, og udtrykker i det hele taget, at han ønsker, at Gladsaxe Kommune bliver bedre til at 

”tage nogen chancer” og tænke nyt i henhold til metastyringen af styringsnetværkene med de 

frivillige foreninger (Jf. bilag 1:165-186 & 202-204). Dette bakkes op af vicedirektørens 

fortælling om forventninger til fremtiden, idet hun: ”tror, at hvis man lykkes med 

frivilligpolitikken, så kan vi få sat nogen nye ting i gang som måske ikke var sat i gang uden 

en frivilligpolitik” (Jf. bilag 1:145). Og endelig fremgår det af ældrekonsulentens fortælling 

om forventninger til fremtiden, at de opgaver de frivillige udfører, i tråd Morten Ronnenberg 

fra Strategihuset´s konklusioner i hans oplæg til workshoppen om den ny fælles 

frivilligpolitik (Jf. bilag 6), bør begrænses til at være et supplement og ikke en direkte 

erstatning af opgaver, der tidligere blev udført af lønnede medarbejdere (Jf. bilag 1:156-157).  

 

I forhold til hvilke opgaver de frivillige bør udføre, fortæller både SF-byrådspolitikeren, 

kulturhuslederen, frivilligkoordinatoren og udviklingskonsulenten uddybende, at de endvidere 

gerne vil påvirke netværksdesignet således, at de frivillige foreninger bevæger sig fra en mere 

intraorganisatorisk og lukket stil mod en mere interorganisatorisk stil med bredere og mere 

åbne deltagerkredse ved at blive bedre til at indgå i løsningen af de problemstillinger, der er i 

lokalsamfundet omkring dem (Jf. bilag 1:137, 168, 176-177 & 191). SF-byrådspolitikeren 
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uddyber dette ved, at sportsforeninger eksempelvis kunne indarbejde integration i deres 

foreningsarbejde (Jf. bilag 1:191).  

 

Der fremgår således en række fortællinger og modfortællinger om, hvorvidt øget brug af 

partnerskaber bør være en del af den nye fælles frivilligpolitik, der samlet kan benævnes 

”Metafortællingen om partnerskabskompleksiteten”. Metafortællingen bygger altså på, at den 

største modstand i henhold til partnerskaber kan iagttages i forhold til, at de frivillige i 

princippet ikke er forpligtede til at arbejde og derfor udelukkende bør løfte opgaver, der udgør 

et supplement til løsningen af de kommunale opgaver. Omvendt har særligt kulturhuslederen 

et ønske om, at kommunen bliver bedre til at tage chancer i henhold til hvilke opgaver de 

frivillige kan løse, mens vicedirektøren mener, at det er vigtigt, at forvaltningen fungerer som 

en art sikkerhedsnet for de frivillige, så de ikke bliver bedt om at udføre opgaver, som de ikke 

har ressourcerne til at løfte. 

5.6	  Hvad	  bruger	  vi	  egentlig	  pengene	  på?	  
Af de forvaltningsansatte og byrådspolitikkernes fortællinger om både styringsnetværk og 

forventninger til fremtiden fremgår det, at der ligeledes er et antal fortællinger og 

modfortællinger om, hvorvidt der bør foretages dokumentation af de frivilliges arbejde, 

hvorfor underspørgsmålet om hvorledes Gladsaxe Kommunes tilskudsmidler bør tildeles i 

følgende afsnit besvares.  

 

I henhold til hands-on værktøjet processtyring, fremgår det af A-byrådspolitikerens fortælling 

om styringsnetværk, at han ikke er ”voldsom stor fan af” den måde processtyring foretages i 

dag, idet han mener: ”…i virkeligheden ikke datagrundlaget i dag er specielt fremragende for 

hvad vi bruger pengene på og hvad vi får ud af dem” (Jf. bilag 1:216). Og han forklarer 

uddybende i fortællingen om forventninger til fremtiden, at der burde foretages mere 

dokumentation af resultaterne af de frivilliges indsats, således at støttemidlerne i højere grad 

blev fordelt efter evne. Dette bakkes ligeledes op af kulturhuslederens fortælling om 

styringsnetværk, der fortæller, at han er i tvivl om, hvorvidt den måde, kommunen håndterer 

processtyring i henhold til at yde tilskud, fungerer hensigtsmæssigt, idet:  

 

”Der er 20 hoveder gange et eller andet tilskud. Færdig. Og det er jo den måde man får 

tilskud også i dag, og det synes jeg er sådan lidt. Hvorfor giver vi bare penge for et eller 
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andet, uden at vi får en dialog. Hvis jeg giver dig de her penge, så vil vi gerne have at du gør 

det og det” (Jf. bilag 1:176).  

 

Kulturhuslederen og A-byrådspolitikeren udtrykker altså ønske om, at Gladsaxe Kommune i 

højere grad kombinerer deres processtyring med deres styring af netværksdesign i henhold til, 

hvad netværkets opgave skal være, og hvilke procedurer der skal følges. I henhold hertil 

påpeger vicedirektøren i hendes fortælling om styringsnetværk, at dette ikke er ligetil, og at 

”det er sådan et af de steder, hvor jeg kan se, at vi har, og fortsat har, en opgave til at få det 

forklaret, at man er nød til at arbejde på anden vis (Jf. bilag 1:141)”. Vicedirektøren mener, 

at det kan være problematisk, at processtyringen, i henhold til tildeling støttemidler, skal 

foretages på baggrund af en dokumentation af, hvilke resultater de frivillige har opnået. 

Forskeren Anders la Cours arbejde er i tråd med vicedirektørens argumentation, idet han i sin 

forskning om ledelse af frivillige organisationer sætter fokus på det paradoks, der opstår, når 

staten søger at indgå samarbejde med frivillige organisationer. La Cour forklarer, hvorledes 

de frivillige organisationer ønsker udøve deres frivillige sociale arbejde uden de restriktioner, 

regler og reguleringer, der måtte komme i et offentligt og bureaukratisk system. Dette 

problematiseres af, at statens tilskud til det frivillige sociale arbejde medfører, at der fra 

politisk side er behov for at vide, hvad pengene bruges til, hvilket giver anledning til – netop 

regler, restriktioner og reguleringer (La Cour 2011).  

 

A-byrådspolitikeren og kulturhuslederen fortæller således begge, at de ønsker mere 

dokumentation for, hvad de frivillige reelt udfører. Dette anfægtes imidlertid af 

vicedirektøren, der som modfortælling hertil fortæller, at hun ikke mener, at man kan foretage 

dokumentation af de frivilliges arbejde på samme måde, som man gør det i andre 

sammenhænge. Således danner fortællingerne tilsammen en metafortælling, der kan 

benævnes ”Metafortællingen om dokumentationens kompleksitet”.  

5.7	  Delkonklusion	  
Det kan konkluderes, at der på baggrund af top down analysen af de forvaltningsansatte og 

byrådspolitikernes policyfortællinger kan dannes følgende tre metafortællinger: 

”Metafortællingen om dokumentationens kompleksitet”, ”Metafortællingen om 

partnerskabskompleksiteten” og ”Metafortællingen om, at et større samarbejde på tværs af 

policyområderne i forvaltningen, vil skabe bedre betingelser for de frivillige”. Derudover 
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bekræfter/uddyber analysen de frivilliges metafortælling om, at metastyringen af 

styringsnetværkene er forskellig fra netværk til netværk.  

 

De forvaltningsansatte og byrådspolitikerne er i deres fortællinger optaget af skabelsen af 

diversitet gennem brug af alle fire metastyringsværktøjer. De ønsker at så mange som muligt 

skal være frivillige – eller få glæde af de frivilliges arbejde. Dette ønskes opnået ved, at de 

frivillige i fremtiden indgår i flere partnerskaber og har et større fokus på at løse de 

problemstillinger der er i deres lokalområder. Men forvaltningen ønsker også at skabe en 

mere fælles, kvalificeret og ensartet metastyring, med respekt for de frivilliges særegenhed, 

gennem mere samarbejdede på tværs af policyområderne i forvaltningen. Yderligere ville 

metastyringen af de frivillige blive højnet, hvis mål- og rammestyringen blev ændret, således 

at de bureaukratiske regler og restriktioner blev mindsket.  

 

Uddybende i henhold til partnerskaber, var der dog en række modfortællinger hertil, i 

særdeleshed fordi de frivilliges arbejde, ifølge flere af fortællingerne, udelukkende bør udgøre 

et supplement til den kommunale opgaveløsning. Ligeledes fremgik der i et antal om 

fortællingerne et ønske om mere dokumentation af de frivilliges arbejde, mens det fremgik af 

andre fortællinger, at dette ikke var muligt, da man så ville stille uhensigtsmæssige krav til de 

frivillige, der i sidste ende ville ødelægge netop den særegenhed der begæres ved de frivillige. 

 

Uddybende til hvilken hjælp de frivillige modtager, kan det forklares, at hvor de frivillige 

indenfor det sociale policyområde i høj grad selv står for at skabe kontakten til Gladsaxe 

Kommune, er der indenfor fritidsområdet nedsat paraplyorganisationer. Og endelig varetager 

ældrekonsulenten på ældreområdet i flere tilfælde stort set alt metastyringen af 

styringsnetværkene af de frivillige, hun har tilknyttet. Forvaltningens metastyring af 

styringsnetværkene forekommer altså sporadisk, hvilket kan betyde, at nogle grupper af 

frivilliges gode ideer ”tabes på gulvet”, idet de ikke får den nødvendige hjælp, mens andre 

frivillige opnår en uhensigtsmæssig høj forventning om, hvad forvaltningen bør hjælpe med. 

Omvendt oplever forvaltningen, at de frivillige ikke nødvendigvis benytter sig af, eller er 

bevidste om, den processtyring, som Gladsaxe Kommune rent faktisk yder. Dette har 

Gladsaxe Kommune forsøgt at afhjælpe ved at overdrage dele af deres metastyring til de 

frivillige indenfor enkelte policyområder, hvilket i nogle sammenhænge har vist sig 

succesfuldt. Påvirkningen af styringsnetværkene i en mere horisontal retning kan dog også 
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medføre, at de frivillige får for meget magt, hvilket kan have en negativ konsekvens for 

Gladsaxe Kommunes demokratiske processer.  
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6	  Diskussion	  af	  den	  fremtidige	  metastyring	  af	  styringsnetværk	  
 

I følgende kapitel besvares arbejdsspørgsmålet om, hvilke styringsmæssige udfordringer 

Gladsaxe Kommune står overfor i deres fremtidige metastyring af styringsnetværkene af 

frivillige, forvaltningsansatte og byrådspolitikere.  

 

Forud for udarbejdelsen af følgende analysediskussionskapitel har jeg sammenholdt de 

frivillige, forvaltningsansatte og byrådspolitikernes policyfortællinger. På baggrund heraf har 

jeg defineret de mest iøjefaldende paradokser de to foregående analyser til sammen skaber. På 

den baggrund vil jeg diskutere konsekvenserne heraf og komme med råd til Gladsaxe 

Kommunes fremtidige metastyring af styringsnetværkene. 

6.1	  Nepotisme	  og	  elitenetværk?	  
I følgende afsnit besvares underspørgsmålet om, hvordan Gladsaxe Kommune får flest mulige 

frivillige aktiveret i styringsnetværkene, idet jeg i arbejdet med nærværende speciale har 

bemærket, at nogle af de frivillige foreninger og grupperinger på sin vis lader til at have mere 

indflydelse og succes i styringsnetværkene end andre. Jeg kan i min empiri således spore en 

tendens til, at de frivillige, der tidligere har haft job i forvaltningen, er tilknyttet en lokal 

partiforening eller har en lang historik som frivillig i Gladsaxe, har et forspring i henhold til at 

indgå i styringsnetværk med Gladsaxe Kommunes forvaltningsansatte og/eller 

byrådspolitikere, frem for de, som ikke har. Som sådan er det jo naturligt nok, at de frivillige, 

der har det største kendskab og bedste forbindelser, også drager fordel heraf. Ulempen er dog, 

at der på denne baggrund, i og med at Gladsaxe Kommune i høj grad benytter sig af 

horisontale styringsnetværk, skabes muligheden for, at der opstår såkaldte elitenetværk og 

måske endda en art af nepotisme, hvor det bliver dem der indgår i elitenetværkene, der får 

mest at skulle have sagt. Det interessante er derfor for Gladsaxe Kommune, at der er et stort 

udviklingspotentiale i at sammenstykke styringsnetværk, som også formår at favne de 

frivillige, der ikke umiddelbart har denne historik bag sig. Yderligere fremgår det også af 

fortællingerne om styringsnetværk, at de frivillige, der har et fuldtidsjob ved siden af det 

frivillige arbejde, har problemer med at få kontakt til forvaltningen og deltage i deres møder 

og kurser udenfor normal arbejdstid (Jf. bilag 1:6 & 41 & 134).  
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Et eksempel på et elitenetværk kunne være det, Jazzklubben indgår med Gladsaxe Kommune, 

idet Jazzklubbens medlemmer blandt andet tæller flere af byrådsmedlemmerne og i 

bestyrelsen har medlemmer, der selv tidligere har arbejdet i forvaltningen, og som bekendt er 

lykkedes med at få store årlige tilskud til deres aktiviteter. 

 

Det er selvfølgelig indlysende en stor gevinst for Gladsaxe Kommune at have en så 

velfungerende frivillig forening som Jazzklubben. Men det giver dog også stof til eftertanke, 

at en frivillig forening tilsyneladende er nødt til at have frivillige med særlige faglige 

baggrunde tilknyttet for at lykkes så godt som Jazzklubben. Som det fremgik af 

udviklingskonsulentens fortælling om styringsnetværk, så var Jazzklubben den eneste 

frivillige forening, der hidtil havde været moden til at indgå i et styringsnetværk af sådan 

karakter med Gladsaxe Kommune (Jf. bilag 1:171).  

 

En yderligere interessant betragtning er, at de respondenter15, der repræsenterer de unge, jeg 

til specialets formål har interviewet, endvidere alle i meget begrænset omfang indgår i 

styringsnetværk med Gladsaxe Kommune og ej heller deltog i, eller havde hørt om, 

workshoppen om den nye fælles frivilligpolitik (Jf. bilag 1:101-102 & 49 & 19). De unge 

synes således, på en eller anden måde, at være spillet ud i forhold til styringsnetværkene, som 

de er konstrueret i dag. Koordinatoren af frivilligpolitikken nævnte ligeledes, at der ikke var 

gjort nogen særlig indsats for at informere de unge frivillige om workshoppen, til trods for at 

man i styregruppen havde en forudindtaget holdning om, at de unge formentlig ikke ville 

deltage (Jf. bilag:124-125).  

 

Min opfordring til Gladsaxe Kommune er derfor, at de bør udtænke alternative 

metastyringsmetoder, hvor man ikke behøver at have en stærk faglig ballast og 

professionalisme, eller være ude af det almindelige arbejdsmarked for at indgå i mere 

forkromede styringsnetværk med Gladsaxe Kommune. Yderligere bør Gladsaxe Kommune 

have et større målgruppefokus på deres frivillige og acceptere, at kommunikationen til, og 

metastyringen af, eksempelvis de unge bør formuleres særskilt, hvis denne gruppe af frivillige 

også skal indgå aktivt i styringsnetværkene.  

                                                 
15 Ungdommens Røde Kors, De grønne pigespejdere Gladsaxe og Bagsværd Roklub  
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6.2	  Metastyringsparadokset	  
I følgende afsnit besvares underspørgsmålet om, hvorvidt der af fortællingerne fremgår et 

metastyringsparadoks, og i så fald hvordan dette kan håndteres.  

 

Det fremgik tydeligt af de to foregående analysekapitler, at de forvaltningsansatte har et stort 

fokus på at benytte hands-off værktøjet netværksdesign i deres metastyring i henhold til at 

skabe diversitet og at få så mange som muligt med – både i henhold til, at de frivilliges 

opgaver gerne må favne bredere, men samtidig også at endnu flere gerne skulle blive frivillige 

– eller få gavn af de frivilliges indsats. De frivillige, derimod, ønsker ikke, at forvaltningen 

benytter anden metastyring end hands-on værktøjet processtyring. 

 

Gladsaxe Kommune tvinges således til at forholde sig til, at de frivillige ikke ønsker at blive 

metastyret ud fra de retningslinjer, som kommunens forvaltning og byrådspolitikere ønsker at 

metastyre ud fra. Således bør Gladsaxe Kommune finde alternative indgange til at metastyre 

de frivillige, i fald de ønsker, at de frivillige skal acceptere at blive metastyret på en bredere 

palet af metastyringsværktøjer end processtyring alene. 

 

De alternative indgange til at metastyre kan opnås ved at undersøge, hvilke kontaktflader 

forvaltningen og byrådspolitikerne har til de frivillige. Eksempelvis kunne Gladsaxe 

Kommune overveje, ligesom frivilligkoordinatoren nævner, at oprette paraplyorganisationer 

på samtlige frivillige policyområder. Paraplyorganisationerne kunne benyttes til at skabe 

større sammenhæng mellem de politikformulerende og de implementerende netværk, ved at 

man til paraplyorganisationsmøderne opsatte en række mål, som de frivillige skulle leve op til 

for at opnå tilskudsmidler. Paraplyorganisationerne kunne således fungere som en art 

politikformulerende-implementerende netværk. Paraplyorganisationerne har potentiale til at 

danne grobund for en mere strømlinet metastyring og skabe viden om, hvad kommunens 

støttemidler bliver brugt på, hvilket både kulturhuslederen og A-byrådspolitikeren efterlyser. 

Gladsaxe kommune bør dog være opmærksomme på ikke at blive for styrende og således 

”kvæle” styringsnetværkenes dynamik, ligesom de bør foretage metastyringen med respekt 

for de frivilliges særegenhed og aktørernes interdependens. 

 

I fald Gladsaxe Kommune vælger at lade alle de frivillige policyområder være repræsenteret i 

paraplyorganisationer, bør de endvidere nytænke paraplyorganisationerne konstellation. 

Specialets empiri viser nemlig, at organiseringen af paraplyorganisationerne trænger til et 
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servicetjek, da det lader til at være forholdsvist tilfældigt og personafhængigt, hvem der 

eksempelvis er medlem af BUS (Jf. bilag 1:40). Yderligere fremgår det af vicedirektørens 

fortælling om styringsnetværk, at kulturens paraplyorganisation ikke formår at repræsentere 

den samlede skare at kulturforeninger, hvilket selvsagt skaber et åbenlyst demokratisk 

problem, som bekendt netop kan være en af styringsnetværkenes udfordringer, såfremt der 

ikke foretages korrekt metastyring (Jf. bilag 1:146-147). Hvis Gladsaxe kommune formår at 

komme dette demokratiske problem til livs, vil paraplyorganisationerne endvidere kunne være 

med til at undgå, at enkelte grupper af frivillige får så meget magt, at det bliver på bekostning 

af andre frivilliges gode initiativer, som det bekendt gør sig gældende i tilfældet, hvor en 

gruppe af frivillige har bremset processen omkring opstarten af et nyt spillested for en anden 

gruppe af frivillige.  

 

Det bør endvidere overvejes, om det overhovedet er muligt, at oprette paraplyorganisationer 

på baggrund af de frivilliges tilknytning til policyområder, når det i analysen af de frivilliges 

fortællinger om styringsnetværk kunne konkluderes, at denne opdeling i vid udstrækning var 

forfejlet. Omvendt var der indenfor de forskellige policyområder et antal fællesnævnere. 

Oprettelsen af paraplyorganisationer bør derfor foretages i tæt dialog med de frivillige, 

således at paraplyorganisationerne i videst mulig udstrækning tager højde for de frivilliges 

forskellige tilknytninger til policyområder, og eventuelt på baggrund heraf danner nye 

definitioner af policyområder. 

 

Mit råd til Gladsaxe Kommune er derfor, at de kan søge at komme metastyringsparadokset til 

livs ved korrekt brug af demokratisk repræsentative paraplyorganisationer, der sikrer, at alle 

frivillige er repræsenteret, eventuelt på baggrund af nydefinerede policyområder. 

Paraplyorganisationerne kan således være en fordel for både frivillige, forvaltningsansatte og 

byrådspolitikere, da samtlige netværksaktører herigennem kan skabe en naturlig indgang til at 

metastyre og påvirke styringsnetværkene.  

6.3	  Delkonklusion	  
Det kan konkluderes, at Gladsaxe Kommune i deres metastyring af styringsnetværk bør have 

et skærpet blik for at favne den samlede gruppe af frivillige. Således bør de i skabelsen af den 

nye fælles frivilligpolitik udtænke alternative metastyringsmetoder. Disse 

metastyringsmetoder skal fordre, at de frivillige ikke nødvendigvis behøver at besidde en 

stærk faglig ballast, eller mulighed for at lave frivilligt arbejde i dagtimerne, for at indgå mere 
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forkromede styringsnetværk med Gladsaxe Kommunes forvaltningsansatte og 

byrådspolitikere. Yderligere bør Gladsaxe Kommune have et større målgruppefokus på deres 

frivillige, således at kommunikationen til, og metastyringen af, eksempelvis de unge, 

formuleres særskilt. På denne måde kan Gladsaxe Kommune opnå at endnu flere frivillige 

aktiveres i styringsnetværkene. Dernæst kan korrekt brug af demokratiske repræsentative 

paraplyorganisationer, der sikrer, at alle frivillige er repræsenteret, eventuelt på baggrund af 

nydefinerede policyområder, være en fordel for både frivillige, forvaltningsansatte og 

byrådspolitikere. Dette skyldes, at alle aktører gennem paraplyorganisationer har en naturlig 

indgang til at metastyre og påvirke styringsnetværkene. Således kan Gladsaxe Kommune 

komme metastyringsparadokset, om at de frivillige blot vil have processtyring, men 

forvaltningen også ønsker at udføre hands-off metastyring, til livs, ved at forvaltningen og 

byrådspolitikerne gennem paraplyorganisationerne som politikformulerende-implementerende 

netværk har mulighed for at skabe sammenhæng mellem alle fire metastyringsværktøjer.  
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7	  Konklusion	  
 

Nærværende speciale har haft til formål at besvare problemformuleringen om hvilke 

fortællinger, modfortællinger og metafortællinger der gør sig gældende om 

styringsnetværkene, og metastyringen heraf, af frivillige, forvaltningsansatte og 

byrådspolitikere i Gladsaxe kommune, og  dermed dannelsen af den nye fælles frivilligpolitik, 

i henhold til policyprocessens implementerings- og evalueringsdel. 

 

På baggrund af de fremanalyserede fortællinger, modfortællinger og metafortællinger, kan det 

konkluderes, at frivilligpolitikken i Gladsaxe Kommune i dag udspiller sig ved, at de frivillige 

indgår i et virvar af forskellige foreninger og grupperinger. Og måden hvorpå de frivillige 

indgår i styringsnetværk og oplever at metastyre, og blive metastyret, endvidere er meget 

forskelligartet. Således indgår nogle frivillige i større forkromede styringsnetværk, mens 

andre frivillige oplever slet ikke at indgå i styringsnetværk med Gladsaxe Kommune. Denne 

forskelligartethed lader til en vis grad til at afhænge af de frivilliges faglige ekspertise og 

professionalisme, hvorfor der i Gladsaxe Kommune kan spores en tendens til dannelse af 

såkaldte elitenetværk.  

 

De forvaltningsansatte og byrådspolitikerne ønsker forskellen i metastyringen af de frivillige 

løst gennem den nye fælles frivilligpolitik. Med den nye fælles frivilligpolitik er det 

ambitionen, at der dannes én fælles frivilligpolitik på tværs af alle de frivillige foreninger og 

grupperinger, for herigennem at sikre en mere ensartet metastyring. Hvilket, i henhold til 

specialets konklusion om at policyområdeinddelingen er baseret på et fejlagtigt grundlag, 

giver god mening. Som supplement hertil, ønsker de forvaltningsansatte endvidere mere 

samarbejde på tværs af forvaltningen ved at skabe én fælles indgang til kommunen for de 

frivillige. Denne nye organisering er de forvaltningsansatte opmærksomme på skal foretages 

med respekt for de frivilliges særegenhed. Specialet påpeger dog, at Gladsaxe Kommune også 

bør udtænke alternative metastyringsmetoder, der fordrer, at de frivillige ikke behøver at have 

en stærk faglig ballast og professionalisme for at indgå i mere forkromede styringsnetværk 

med Gladsaxe Kommune. Samt at Gladsaxe Kommune i højere grad bør tænke i målgrupper 
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når de kommunikerer til deres frivillige, for således ikke at tabe eksempelvis ”den unge” 

gruppe af frivillige på gulvet.  

 

De frivillige ønsker til den nye fælles frivilligpolitik, derimod, bærer præg af, at de frivillige 

overordnet er godt tilfredse med deres samarbejde med Gladsaxe Kommune, som det ser ud i 

dag. Af samme grund har de ikke noget overvældende stort behov for at engagere sig i 

dannelsen af den nye fælles frivilligpolitik. Dette beror på, at Gladsaxe Kommune i dag 

metastyrer, i tråd med de frivilliges ønske herom, primært, eller udelukkende, i henhold til 

processtyring.  

 

Det paradoksale hertil er, at størstedelen af Gladsaxe Kommunes forvaltningsansatte og 

byrådspolitikere tydeligt udtrykker, at deres forventninger til den nye fælles frivilligpolitik er, 

at de i fremtiden også kan benytte hands-off værktøjerne netværksdesign og mål- og 

rammestyring gennem skabelsen af mere diversitet, flere partnerskaber og ved at sikre at de 

frivillige bliver bedre til at åbne op og bidrage til løsningen af de problemstillinger, der opstår 

i deres lokalområder. Dette skaber således et metastyringsparadoks, idet de frivillig 

udelukkende ønsker at blive processtyret i henhold til at modtage støttemidler, mens de 

forvaltningsansatte og byrådspolitikerne også ønsker at metastyre i henhold til 

netværksdesign og mål- og rammestyring.  

 

De frivillige udtrykker altså tilfredshed Gladsaxe Kommunes forvaltning af processtyringen, 

til trods for at det har vist sig, at processtyringen foretages på baggrund af en delvist forfejlet 

policyområdeinddeling. Dette udfordrer Gladsaxe Kommunes muligheder for at engagere de 

frivillige i politikformulerende netværk om den nye fælles frivilligpolitik, idet de frivillige 

ikke gør sig nogle særlige forhåbninger om, at deres vilkår kan blive bedre end de er i dag. 

Hvis det ikke lykkes for Gladsaxe Kommune, at få de frivillige til at indgå i 

politikformulerende netværk om den nye fælles frivilligpolitik, vil det formentlig blive endnu 

sværere, at få de frivillige til at indgå i implementerende netværk om den nye fælles 

frivilligpolitik. Dette er ifølge teorierne om styringsnetværk afgørende for at skabe succesfuld 

implementering. Således synes rammerne for en succesfuld implementering af den nye fælles 

frivilligpolitik begrænsede, med mindre Gladsaxe Kommune formår at få engageret en langt 

større del af de frivillige i de politikformulerende såvel som implementerende netværk om 

den nye fælles frivilligpolitik.  

 



 79 

Specialet påpeger, at Gladsaxe Kommune derfor bør overveje, hvorledes korrekt brug af 

demokratiske repræsentative paraplyorganisationer kan være en løsning på 

metastyringsparadokset – samt en måde at få de frivillige engageret i henhold til skabelsen af 

den ny fælles frivilligpolitik. Paraplyorganisationer, eventuelt dannet på baggrund af 

nydefinerede policyområder, kan sikre, at alle frivillige bliver repræsenteret og får et naturligt 

talerør – og dermed måske også lyst til at engagere sig. Dette kan være en fordel for både 

frivillige, forvaltningsansatte og byrådspolitikere, da alle aktører herigennem opnår en 

naturlig indgang til at metastyre og påvirke styringsnetværkene. Paraplyorganisationerne kan 

således fungere som en art politikformulerende-implementerende netværk, hvori der for alle 

aktører vil være mulighed for at skabe sammenhæng mellem alle fire metastyringsværktøjer. 

Således har paraplyorganisationerne potentiale til at skabe mere sammenhæng mellem 

policyprocessens implementerings- og evalueringsdel, og altså en fremtidig mere succesfuld 

metastyring af styringsnetværkene - og implementering af den nye fælles frivilligpolitik.   
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