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Abstract: 
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The Danish philanthropic foundations have in recent years undergone changes in the scale of their 

organizations and the scope of their philanthropy. With the foundations becoming professional-

ized organizations with a clear emphasis on driving societal change, this thesis aim to explore how 

this new modern form of philanthropy affects both the organization and their applicants.  

By looking at the discourse and rationalities that define modern foundations, this thesis will exam-

ine how these organizations view themselves, their philanthropic project and societal change as a 

whole. The thesis is divided into four chapters: Beginning with an introduction to the foundational 

field of enquiry and the chosen foundations, followed by a clarification of the methodical and ana-

lytical framework; based on Michel Foucault’s theories on discourse and power analysis.  

Chapter two unfolds the foundations constitutive view on modern philanthropy and examines 

how this view gives birth to two distinct guiding rationalities on effect and societal change; con-

cluding that as a part of the rationalities, new foundational needs arise; such as specific goals, 

strategies and knowledge on both society and effect, as well as a new view on the applicants and 

their projects. 

Chapter three unfolds how the modern foundations shape the relation to their field of applicants 

and their individual applicants through their rationalities. The first part analyzes how field of dif-

ferent actors arise as a possible space of governing through the interchange of knowledge be-

tween foundation and field. The last part zooms in on the individual applicant and analyzes how 

the foundations and applicant attain a productive relation based on mutual production of 

knowledge on effect. 

Chapter four consists of a discussion on the theoretic and empiric premises of the thesis as well as 

a discussion of the possible institutionalization of the foundations and what societal problems they 

are able to work with within the boundaries of their rationalities. 
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Forord 

Det følgende speciale er udarbejdet gennem en ikke-stringent specialeproces. På grund af sygdom 

har min specialemakker, Andreas Peder Schultz, og jeg i løbet af processen valgt at dele specialet 

op og aflevere hver for sig. Jeg vil derfor her kort redegøre for, hvilke dele af specaielt der er fælles 

arbejde og dermed også fælles intellektuelt eje, og hvilke dele jeg individuelt har lavet.  

Jeg har i samarbejde med Andreas valgt emnet og indsamlet empiri. Vi har sammen udviklet og 

skrevet indledning, analysestrategi og metode samt et udkast til første analysedel. Jeg har siden 

omskrevet hvert af disse afsnit, og det er derfor alene tankerne bag, der endnu bærer præg af 

samarbejdet.  

Resten af specialet er udelukkende udformet af mig individuelt, og det drejer sig om abstract, 

anden analysedel, diskussion, perspektivering og alle endelige konklusioner. 

 

Jeg vil benytte mig af lejligheden til at takke min vejleder, Helene Ratner, for kyndig vejledning 

igennem hele processen. Herudover skal der lyde en særlig tak til alle respondenterne, uden 

hvem, dette specialet ikke havde været muligt.  

Specialets titel er inspireret af Jesper Nygårds udtalelser til Realdania Magasin 14 (Realdania 

2014).   



3 
 

Indholdsfortegnelse 
1.0 Indledning .............................................................................................................................................................. 6 

1.1 Litteraturoversigt........................................................................................................................................... 9 

1.2 Problemfelt ..................................................................................................................................................... 10 

1.3 Problemformulering ................................................................................................................................... 11 

2.0 Analysestrategi .................................................................................................................................................. 11 

2.1 Strategiens formål........................................................................................................................................ 11 

2.2 Teoretisk afsæt og begrundelse for valg af teori ............................................................................. 12 

2.3 Et Foucauldiansk begrebsapparat ......................................................................................................... 13 

2.3.1 Diskursanalysen ................................................................................................................................... 13 

2.3.2 Udsagn...................................................................................................................................................... 14 

2.3.3 Diskursformation og diskurs .......................................................................................................... 16 

2.3.4 Subjektposition ..................................................................................................................................... 18 

2.4.5 Rationalebegrebet ............................................................................................................................... 18 

2.3.6 Magtbegrebet ........................................................................................................................................ 19 

2.3.7 Magtteknologier og selvteknologier ............................................................................................. 21 

2.4 Operationalisering af analysestrategi .................................................................................................. 22 

3.0 Metodiske overvejelser .................................................................................................................................. 23 

3.0.1 Metodisk tilgang til interviews ....................................................................................................... 23 

3.0.2 Udvælgelse af respondenter ............................................................................................................ 24 

3.0.3 Etiske overvejelser .............................................................................................................................. 24 

3.1 Empirisk afgrænsning ................................................................................................................................ 25 

3.1.1 De tre fonde............................................................................................................................................ 26 

3.1.2 Respondenter ........................................................................................................................................ 27 

4.0 Fra gavegiver til forandringsagent ............................................................................................................. 29 

4.1 Fondenes selvbeskrivelse ......................................................................................................................... 29 

4.1.1 Den klassiske fond ............................................................................................................................... 29 

4.1.2 Den moderne fond ............................................................................................................................... 30 

4.1.3 Ansøgningen og projektets værdi ................................................................................................. 32 

4.1.4 Resume .................................................................................................................................................... 32 

4.2 To rationaler .................................................................................................................................................. 33 

4.3 Løsningsrationalet ....................................................................................................................................... 33 

4.3.1 Fondene sætter mål for filantropien ............................................................................................ 34 

4.3.2 Fondene ønsker at vide, hvad der virker .................................................................................... 35 

4.3.3 Forventningshorisont ........................................................................................................................ 36 



4 
 

4.3.4 Resume .................................................................................................................................................... 37 

4.4 Samfundsrationalet – fra projekt til samfund ................................................................................... 38 

4.4.1 Fondene søger samfundsproblemer ............................................................................................ 39 

4.4.2 Fondene behøver viden ..................................................................................................................... 40 

4.4.3 Fondene som forandringsagenter ................................................................................................. 41 

4.4.4 Resume .................................................................................................................................................... 42 

4.5 Forening af rationaler ................................................................................................................................ 43 

4.5.1 Dannelse af strategier ........................................................................................................................ 43 

4.5.2 Vi tør ikke sige effekt .......................................................................................................................... 45 

4.5.3 Resume .................................................................................................................................................... 47 

5.0 Vidensindsamlende lytten – Fortalende ledelse ................................................................................... 48 

5.1 Mobilisering af et ansøgermiljø .............................................................................................................. 48 

5.1.1 Samfundsproblemernes aktører .................................................................................................... 48 

5.1.2 Ansøgermiljøerne ................................................................................................................................ 50 

5.1.3 Fonden som fortaler for problemet .............................................................................................. 51 

5.1.4 Ligeværdige medspillere .................................................................................................................. 52 

5.1.5 Kald til miljøet – udbudsrunder, forespørgsler og prik på skulderen............................. 53 

5.1.6 Collective impact som ledelsesteknologi .................................................................................... 54 

5.1.7 Fonden som den lyttende leder ..................................................................................................... 56 

5.1.8 Resume .................................................................................................................................................... 58 

5.2 Den refleksive ansøger ............................................................................................................................... 59 

5.2.1 Ansøgerne skal dannes ...................................................................................................................... 60 

5.2.2 Projektet skal ledes... .......................................................................................................................... 62 

5.2.3 ... Men ikke overtages ......................................................................................................................... 64 

5.2.4 Ansøgeren skal returnere viden til fondene ............................................................................. 65 

5.2.5 Resume .................................................................................................................................................... 66 

6.0 Diskussion ........................................................................................................................................................... 67 

6.0.1 Empiriske mangler .............................................................................................................................. 67 

6.0.2 Tre meget forskellige fonde ............................................................................................................. 68 

6.0.3 Brugen af et foucauldiansk begrebsapparat ............................................................................. 68 

7.0 Konklusion ........................................................................................................................................................... 69 

8.0 Perspektivering ................................................................................................................................................. 73 

8.0.1 Den filantropiske forståelse ............................................................................................................ 73 

8.0.2 Gode og dårlige komplekse problemer ....................................................................................... 74 

8.0.3 Institutionalisering ............................................................................................................................. 75 



5 
 

Bibliografi .................................................................................................................................................................... 76 

Publikationer .................................................................................................................................................... 78 

Hjemmesider .................................................................................................................................................... 78 

Artikler ................................................................................................................................................................ 79 

Bilag ..................................................................................................................................................................... 79 

 

  



6 
 

1.0 Indledning 

I Danmark har vi en stolt tradition for at etablere fonde1, og de danske fonde har i flere årtier 

fungeret som en samfundsstabiliserende, omend tilbagetrukket, erhvervsmæssig sektor (Den 

Store Danske 2009). En sektor, som oprindeligt blev skabt for, og stadig har stor værdi i, at sikre, at 

virksomheder og arbejdspladser forbliver på dansk grund. Muligheden for almennyttige 

uddelinger, og den dermed forbundne skattefordel, har hidtil været en sideeffekt til dette. 

I takt med, at det offentlige system med finanskrisens opståen i slutningen af 00’erne følte sig 

nødsaget til besparelser på en række velfærdsområder, rettede mediernes, politikernes og 

befolkningens blik sig mod de almennyttige fonde, hvis formuer i 2013 var vokset til omkring 500 

milliarder – ‘de herreløse milliarder’ kom pludselig i offentlighedens lys (Berlingske Business 2009). 

 

‟... hvor riget fattes penge og velfærdssamfundet er under voksende pres, er der mere end 

nogensinde før brug for, at fondene påtager sig et større samfundsansvar – og det vil blive et 

stigende krav fra offentligheden,” –  lyder det fra professor Anker Brink Lund (Mandag Morgen 

2013). 

 

Politikerne er begyndt at kræve tilsyn, åbenhed og transparens omkring fondenes formueforhold 

og almennyttige uddelinger, noget fondene ikke har været gode til tidligere (Meyer & Lund 2012). 

Dette mundede i 2014 blandt andet ud i en ny fondslovgivning med øget fokus på 

gennemsigtighed i forhold til fondenes arbejde. Fondslovgivningen og forløbet op til denne har 

tvunget fondene til at reflektere over og redefinere, hvilken type fond de ønsker at være, hvilken 

type uddelinger de ønsker at foretage, og hvilke former for filantropiske projekter de ønsker at 

engagere sig i.2 

 

‟Denne rejse, som fondene har været på i de senere år, men som nu er accelereret, er meget 

spændende og vil føre til bedre, mere gennemtænkt filantropi til endnu større glæde for det danske 

                                                      
1
 Ifølge Den Danske Ordbog er en fond defineret som en ”selvejende institution der administrerer en kapital som er 

doneret, afsat eller opsparet til uddeling til bestemte, typisk velgørende formål eller til driften af en 
erhvervsvirksomhed”. http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=fond  
2
 Comply or explain-princippet er en central del af fondslovgivningen fra 2014. Princippet fungerer på den måde, at 

hvis ikke fondene følger lovgivningens anbefalinger om ’god fondsledelse’, skal de redegøre for, hvorfor de ikke følger 
anbefalingerne.  

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=fond
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samfund,”, lyder det fra Kraft & Partners administrerende direktør Markus Bjørn Kraft i forordet til 

Den Danske Fondsanalyse 20143 (Kraft & Partners 2014).  

 

Der er således sat gang i en bevægelse, hvor nogle af Danmarks største fonde udvikler sig fra 

endimensionelle donorer til samfundsprægende filantroper4. En bevægelse, som blandt andet er 

inspireret af de store fonde i USA og deres operationelle praksis, med Bill & Melinda Gates 

Foundation og Ford Foundation som eksempler par excellence (Mandag Morgen 2013).  

Flere danske fonde har således lagt den klassiske donorrolle på hylden til fordel for en ny tilgang, 

der betegnes som katalytisk eller samfundsprægende filantropi. Fondene bliver hermed drivere af 

ændringer i samfundet og tager stadigt mere komplicerede samfundsudfordringer op.  

 

‟… at vi i højere grad vil være med til at identificere og definere aktuelle samfundsudfordringer og 

problemer. Vi vil skærpe vores filantropiske indsats med det vi kalder en ’problemdreven’ tilgang,”  

udtaler Realdanias direktør Jesper Nygård om Realdanias arbejde med katalytisk filantropi 

(Realdania 2013a).  

 

‟Fondene træder i disse år ind på ukendt territorium og melder sig på banen som aktive spillere i 

selve udformningen af samfundet,” skriver Ugebladet Mandag Morgen (Mandag Morgen 2012). 

 

Flere fonde ser således muligheden for at spille en ‘større’ rolle i samfundet og qua denne opnå 

legitimitet i samfundet. Samfundsprægende filantropi træder frem som et radikalt skift i fondenes 

opfattelse af egen rolle, projekterne de engagerer sig i og i deres arbejdsmetoder. 

De fonde, der har en samfundsprægende tilgang, arbejder for at sikre den størst mulige effekt af 

deres arbejde gennem mere kommercielle og business-orienterede modeller. Dette kommer til 

udtryk i deres fokus på intern organisering, strategisk tænkning, metoder og værktøjer samt i 

deres brug af netværk (Mandag Morgen 2013). 

                                                      
3
 Den Danske Fondsanalyse udgives hvert år af konsulenthuset Kraft og Partners. Fondsanalysen er en årlig 

præsentation af data og viden om den danske fondsbranche og stiller skarpt på muligheder, udfordringer og 
tendenser, som kan understøtte ledelsesarbejdet i fondene. 
4
 Filantropi bliver i Den Danske Ordbog defineret som ”uegennyttig og menneskekærlig indstilling eller handlemåde, 

især en sådan der kommer til udtryk ved økonomisk støtte til ubemidlede”. 
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=filantropi&search=S%C3%B8g  

http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=filantropi&search=S%C3%B8g
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‟Fondenes rolle er altså under stor forandring. Den filantropiske fondsvirksomhed i Danmark har i 

de senere år bevæget sig væk fra at være relativt usynlig og enkeltstående 

barmhjertighedsgerninger til i højere grad at være big business. Big business forstået på den måde, 

at der er tale om meget store filantropiske donationer, som ydes af fonde, der er nødt til at handle 

mere professionelt og forretningsorienteret end tidligere” (Christiansen & Kraft 2009).  

 

Det ser ud til, at den klassiske uegennyttige handling ikke længere er fondenes hovedfokus. I 

stedet søges en mere effektiv og udslagsgivende filantropi gennem business-orienterede 

strategier og kommercielle redskaber.  

 

Dette speciale bygger på en undren over og nysgerrighed for, hvilken form for filantropi der 

opstår, når filantropien skal være samfundsændrende og den uegennyttige gerning skal give 

størst mulig effekt.  

 

Fondene finder deres berettigelse og legitimitet i at kunne tage komplicerede 

samfundsproblematikker op, ændre samfundsmæssig adfærd og sikre synlig effekt for 

almennyttighedens bedste.  

 

Men hvilket filantropisk projekt opstår, når fondene flytter blikket fra de enkelte projekter og i 

stedet bliver retningsorienterede og går fra at uddele til at udvælge?  

 

Da fondene i dag er under større pres for at kunne dokumentere deres almennyttige 

værdiskabelse, søger de at blive en stadig større del af styring og ledelse af de almennyttige 

projekter.  

 

Men hvad sker der med det filantropiske projekt, når fondene ikke bare er donorer men 

ligeværdige aktører?  
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‟Fondene bevæger sig i stigende grad fra at ‟gøre godt” til at gøre ‟det bedste de kan”. Derfor 

ønsker de, at deres arbejde er professionelt, rationelt og har effekt.” (Kraft og Partners 2012:70). 

 

Med andre ord ligger specialets grundlæggende interessefelt i, hvilke konsekvenser det får for det 

fondsbaserede filantropisk projekt, at filantropien professionaliseres.  

1.1 Litteraturoversigt 

Den filantropiske tanke er hverken ny eller banebrydende. Fra Romerriget, over renæssancen og 

til industrialisering og det postmoderne samfund, har rige enkeltpersoner gennem tiden uddelt 

dele af deres formuer til folket – med forskellige motiver og på forskellige måder (Bishop & Green 

2008). Men litteratur, som beskriver de moderne fonde og deres virke, er sparsom, set i både 

dansk og internationalt perspektiv. 

Med Philanthrocapitalism (Bishop & Green 2008) præsenterer Bishop og Green den kapitalistiske 

filantropis opståen. Velhavende kapitalister deler ud af deres formue gennem brug af de samme 

kompetencer, som har tilladt dem at samle deres formidable formuer. Med de kapitalistiske 

begreber i rygsækken opstår den værdiskabende strategiske filantropi. Filantropien skal skabe 

social forandring, og fondene skal lede denne forandring, hvis de vil bestå og fortsat spille en rolle i 

samfundet (Porter & Kramer 1999).  

Den strategiske filantropis fokus bliver at identificere succes, klare mål og muligheder for udvikling 

(Ditkoff & Colby 2009). Den strategiske plan træder i forgrunden som filantropiens vigtigste 

redskab (Brest & Harvey 2008). Den smarte filantrop bliver den reflekterende filantrop, som med 

udgangspunkt i egne værdier og talenter, søger at drive samfundsændringer (Fleishman & Tierney 

2011).  

Allerede i 2009 bringer Mark Kramer betegnelsen Katalytisk Filantropi på banen og introducerer 

dermed en udvikling inden for filantropien, hvor fortaleri for løsning af problemer og mobilisering 

af aktører, baseret på viden og med alle tilgængelige midler, træder i forgrunden (Kramer 2009).  

Med deres artikel om collective impact i Stanford Social Innovation Review, argumenterer John 

Kania og Mark Kramer for, at i løsningen af samfundets strukturelle problemer, er samarbejde på 

tværs af sektorer nødvendig og slår dermed endnu et slag for den katalytiske filantropi (Kania & 

Kramer 2011). De identificerer fem faktorer, som tilsammen producerer kollektiv effekt: Fælles 

Agenda, Fælles Målemetoder, Gensidigt Forpligtende Aktiviteter, Kontinuerlig Kommunikation og 
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Support Organisationen som rygrad. Dette framework udbygges yderligere med tre 

forudsætninger for kollektiv effekt: Den influentielle leder, som samler de tværgående aktiviteter, 

Nødvendige finansielle ressourcer og Behovet for udvikling (Hanleybrown, Kania & Kramer 2012).  

Danske fonde er i høj grad inspireret af ovenstående amerikanske fondslitteratur, som bygger det 

ideologiske fundament for den udvikling, som flere af fondene er inde i på nuværende tidspunkt 

(Oxford Research 2012, Mandag Morgen 2013 og Kraft & Partners 2014).  

 

Den akademiske litteratur om den danske filantropiske fondsudvikling er tæt på ikke-eksisterende 

med Anker Brink Lund og Gitte Meyers Civilsamfundets ABC om fondenes og civilsamfundets rolle i 

det danske samfund (Meyer & Lund 2011) og Mølbak og Ebdrups speciale om den politiske styring 

af de almennyttige fonde (Ebdrup & Mølbak 2013) som de mest påfaldende eksempler.  

 

Med mit speciale begiver jeg mig derfor ind på et, i dansk kontekst, mindre udforsket område. 

Flere af de danske fonde er i en udvikling fra strategisk fond og mod katalytisk fond, og jeg søger at 

give et bidrag til forståelsen af denne udvikling med udgangspunkt i fondenes forståelse af 

filantropi og det at være samfundsændrende. Der fokuseres dermed ikke enkeltstående på den 

katalytiske eller den strategiske filantropi, men i stedet søger jeg at give et sociologisk blik på, 

hvordan fondenes nuværende forståelse af filantropi konstituerer dem som samfundsændrende.  

1.2 Problemfelt 

Formålet med følgende problemfelt er at kondensere specialets problemstilling fra en 

grundlæggende undren til et egentligt undersøgelsesfelt og samtidig pege på specifikke områder 

hos fondene, som jeg ønsker at behandle i specialet. 

 

Jeg retter i specialet blikket mod fondenes udfordring omkring konstruktionen af sig selv som 

aktører, der kan facilitere filantropisk værdiproduktion inden for et samfundsprægende 

perspektiv. Jeg vil undersøge, hvordan fondene optræder og beskriver sig selv som 

samfundsprægende organisationer, hvordan dette præger deres syn på og samarbejde med, deres 

omverden, samt hvilke rum der sættes for ansøgeren i fondenes moderne filantropiske projekt.  
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Jeg vil kondensere ovenstående problemfelt til en egentlig problemformulering, som fremadrettet 

vil være ledende for specialets struktur.  

1.3 Problemformulering 

 
Hvordan udvikler filantropiske fonde sig til samfundsprægende organisationer, og hvordan 

præger denne udvikling relationen til deres omverden?  

 

Denne problemformuleringen vil jeg operationalisere i følgende arbejdsspørgsmål:  

 Hvordan iagttages filantropi af den samfundsprægende fond? 
 

 Hvilke rationaler træder frem i den samfundsprægende fond? 
 

 Hvilke forestillinger om at lykkes som filantropisk organisation er på spil i fondene? 
 

 Hvordan iagttager fondene deres egen rolle i samfundet? 
 

 Hvordan konstitueres relationen mellem samfundsprægende fond og deres ansøgere? 
 

 

Arbejdsspørgmålene vil fungere som rettesnor igennem mit speciale og guide mig frem til en 

egentlig besvarelse af min problemformulering. Jeg vil nedenfor redegøre for mine 

analysestrategiske valg i forhold til besvarelsen af min problemformulering.  

2.0 Analysestrategi 

2.1 Strategiens formål 

I det følgende afsnit vil jeg gøre rede for, hvordan jeg vil besvare specialets problemformulering. 

Dette speciale gør brug af en analysestrategi, som den er formuleret af Niels Åkerstrøm Andersen 

(Andersen 1999). Analysestrategien bliver af Andersen iagttaget som den epistemologiske 

modsætning til de ontologiske metoderegler (Andersen 1999: 12). Med analysestrategien 

forudsættes det, at sociologen ikke kan producere sand viden om verden gennem et sæt 

metodiske regler, men at verden i stedet træder frem for sociologen igennem dennes iagttagelse 

(Andersen 1999: 15). Dermed forudsættes det også, at verden er kontingent og betinget af, 
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hvordan den iagttages. Et andet valg af analysestrategi vil derfor give andre analyser og 

konklusioner og således en anden iagttagelse af det sociale (Andersen 1999: 14). Specialets 

analytiske bidrag til forståelsen af de almennyttige fonde og deres filantropiske gerning er dermed 

ikke en endegyldig sandhed – en anden teoretisk tilgang til feltet, eller et andet iagttagelsespunkt, 

vil give andre konklusioner og iagttagelser af fondenes virke.     

I erkendelsen af verdens kontingens bliver det analysestrategiens opgave at spørge til, hvordan 

meningsfuldhed opstår. Der spørges til andres iagttagelser af virkeligheden, og min analysestrategi 

bliver dermed en strategi for, hvordan jeg vil spørge til og iagttage andres iagttagelse som et 

objekt for egen iagttagelse – altså iagttagelse på andenordens niveau (Andersen 1999: 14). Som 

analysestrateg iagttager jeg dermed fondenes iagttagelser, og hvordan der ud fra disse 

iagttagelser dannes mening.  

Da analysegenstanden, i dette tilfælde fondene og deres iagttagelse af filantropi, opstår igennem – 

og dermed er betinget af – mine iagttagelser, er det derfor nødvendigt at skabe gennemsigtighed 

omkring de teoretiske valg, som min analyse beror på. Hermed konditioneres min 

empirifølsomhed, og jeg drager samtidig klare grænser mellem det, som kan iagttages og mine 

blinde punkter.  

Analysestrategien træder i stedet for stringente metodiske regler og bliver dermed konstituerende 

for analysens videnskabelighed. Derfor forudsættes analysestrategisk selvdisciplinering og 

konsistens (Andersen 1999: 15). I henhold til dette speciale betyder det, at de analysestrategiske 

begreber er klart udfoldet, idet både deres muligheder og begrænsninger gøres klart. Samtidig 

kræves der empirisk refleksion – hvad kommer til syne med dette empiriske grundlag og dette 

iagttagelsespunkt, og hvad er skjult? Både de teoretiske begreber og min empiriske forankring vil 

jeg uddybe i de kommende afsnit.   

2.2 Teoretisk afsæt og begrundelse for valg af teori 

For at besvare min problemformulering med dertilhørende underspørgsmål har jeg valgt at lade 

mig inspirere af Michel Foucaults diskurs- og magtanalytik. Foucaults forståelse af diskursens 

konstitutive karakter og sammenspillet mellem det diskursive og det ikke-diskursive felt vil danne 

rammen for mine iagttagelser af fondenes kommunikation.  
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Gennemgående for Foucaults forfatterskab er det, at den temporale dimension vægter i hans 

analytiske interesse. I værker som Galskabens Historie, Seksualitetens Historie og Overvågning og 

Straf har Foucault det mål at skrive fornuftens historie og give blik for, hvordan fornuft og 

rationalitet i det sociale udvikler sig over tid og dermed gør det usynlige og selvfølgelige synligt og 

u-selvfølgeligt (Raffnsøe 2009: 181).  

I mit arbejde med de danske fonde ser jeg ikke samme potentiale i det historiske aspekt, men 

vælger at skrive et mere synkront billede af forståelsen af den moderne filantropi hos de danske 

fonde frem. Jeg fralægger mig derfor Foucaults vidensarkæologiske og genealogiske blik og 

anvender udelukkende hans begreber i en synkron analytik.  

Jeg mener, mit teoretiske og metodiske bidrag giver en tilfredsstillende udsigelseskraft om 

fondenes fremtræden som samfundsprægende organisationer og om, hvordan relationen mellem 

fond og ansøger konstitueres af fondenes iagttagelse af deres filantropiske gerning og projekt. 

2.3 Et Foucauldiansk begrebsapparat 

Michel Foucault skriver sit forfatterskab i den poststrukturalistiske æra; dog gør han et stort 

nummer ud af ikke at blive betegnet som hverken poststrukturalist, socialkonstruktivist eller 

diskursteoretiker. Dette ønske var foranlediget af, at Foucault var kritisk og refleksiv omkring sit 

eget forfatterskab og ikke ønskede at danne skole. Derfor ændrer Foucaults analyseledende 

begreber dynamisk karakter i løbet af forfatterskabet (Raffnsøe 2009: 181). Der er så at sige en 

lang række læsninger af Foucaults værker og analytik (Andersen 1999: 29). Det batteri af begreber, 

jeg lader være analyseledende i specialet, vil derfor være udvalgt på baggrund af deres 

analysestrategiske anvendelighed i forhold til netop min problemformulering. Begreberne vil 

primært være inspireret af Villadsens (2013), Andersens (1999) og Raffnsøe´s (2009) læsning af 

Foucault samt min egen læsning af Foucaults metodiske iagttagelser, som de er gengivet i 

Vidensarkæologien (Foucault 2005). 

2.3.1 Diskursanalysen 

I henhold til ovenstående kan jeg derfor ikke adoptere Foucaults diskursanalytik som en universel 

metode, men må forlade mig på, i udarbejdelse af min egen analysestrategi, at lade mig inspirere 

af hans diskursive værker. Diskursteorien hos Foucault manifesterer sig som et grundelement i 

både Foucaults vidensarkæologiske analyser og de senere genealogiske. Her søger Foucault at 
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afdække, hvilke udsagn der bliver accepteret som meningsfulde og sande i en bestemt historisk 

epoke (Jørgensen og Phillips 1999: 21).  

Foucault afholder sig fra at tillægge diskurs en total udsigelseskraft, men ser relationen mellem 

det diskursive og ikke-diskursive som sit genstandsfelt (Raffnsøe 2009: 53). Derudover er det 

centralt for min læsning af Foucault og mit analysestrategiske udgangspunkt, at diskursen ikke er 

autonom og privilegeret, men derimod præget af en begrænsende selvstændighed, hvor det 

diskursive og ikke-diskursive fremstår gensidigt påvirkende (Raffnsøe 2009: 54). 

Foucault var ikke interesseret i diskursen for diskursens skyld, men satte det diskursive lag i 

forbindelse med andre lag så som praksisformer, institutioner, sociale og politiske relationer 

(Raffnsøe 2009: 182). Altså forbindelsen mellem det diskursive felt og det ikke-diskursive felt.  

 

‟Han [Foucault] ønsker at vise, at disse sproglige praksisser gennemgribende er indfiltreret i 

utallige ikke-sproglige forhold, som diskurserne dels er formet af, men som de også omvendt 

reflekterer tilbage på.” (Foucault 2005: 14) 

 

Ovenstående citat viser diskursanalysens store anvendelighed i forhold til at iagttage, hvordan 

fondenes diskurs om sig selv og deres filantropiske virke er indlejret i deres praksis og dermed har 

konstitutive konsekvenser for deres måde at fungere i samfundet.     

Foucault sondrer mellem begreberne udsagn, diskurs og diskursformation som fundament for 

diskursanalysen (Andersen 1999: 40). Det er vigtigt at præcisere, at diskursformationer er 

konstruktioner, som jeg som diskursanalytiker konstruerer igennem diskursanalysen, således 

forstået, at der ikke eksisterer et privilegeret diskursivt niveau hinsides udsagnet (Andersen 1999). 

2.3.2 Udsagn 

Diskursen består af et begrænset antal udsagn. De sproglige ytringer optræder som 

diskursanalysens analyseobjekt og mindste enhed (Raffnsøe: 182). I udsagnet findes også 

sammenhængen mellem materialitet og diskursivitet. Dette skal ikke forstås fysikalistisk, men 

udsagnet bringer sproget ind i tid og rum og bliver dermed en relation mellem system og 

materialitet (Foucault 2005: 29).  
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‟Ytringen [Udsagnet] er ikke identisk med et materialefragment; men dens identitet varierer med 

et komplekst regime af materielle institutioner.” (Foucault 2005: 159) 

 

Et udsagn kan ikke træde uden for en diskurs men vil altid optræde diskursiveret. Ifølge Foucault 

er det helt afgørende, at ytringerne får lov at træde uberørt frem og ikke fortolkes ellers tilskrives 

intentioner.  

 

‟…udsagnet må analyseres i sin fremtræden, det må analyseres, som det dukker op, og det må ikke 

reduceres som udtryk for noget andet end sig selv …” (Andersen 1999: 44) 

 

Med denne tilgang gøres der op med forståelsen af udsagn som enten en sand beskrivelse af 

verden eller som et udtryk for en intention eller en livsverden (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 24) 

Med denne forståelse af udsagn afstår jeg fra at analysere, hvad tingene er ‟i sig selv” og 

analyserer i stedet, hvordan de træder frem i diskursen. 

 

Ifølge Foucault kan udsagnet kendes på sin eksistensfunktion, fordi den, i det øjeblik den 

indtræder i diskursen, frembringer objekter, subjektpositioner og begrebsnetværk, der etablerer 

et begrebshierarki og et tematisk rum (Foucault 2005: 146-148).  

  

‟Man vil da kalde den eksistensmodalitet, som er særlig for denne helhed af tegn, for en ytring 

[udsagn]: en modalitet, som gør det muligt for den at være noget andet end en serie af spor, noget 

andet end en række af mærker i en substans, noget andet end et hvilket som helst objekt, 

frembragt af et menneskeligt væsen; en måde, som tillader den at stå i relation til et domæne af 

objekter, foreskrive en bestemt position for ethvert muligt subjekt, at være lokaliseret blandt nogle 

andre verbale præstationer, og endelig være udstyret med en gentagelig materialitet.” (Foucault 

2005: 163) 

 

Disse metodiske regler for udsagnets eksistens finder i særlig grad sin anvendelighed i forbindelse 

med store og meget spredte arkiver af empirisk materiale, hvor udsagnenes relationer og 

materialitet kan være svære at bestemme. Jeg ser dog en fordel i at beholde samme stringente 
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tilgang til analysen af udsagn til trods for, at mit arkiv, med mit blik på fondenes selvbeskrivelse, er 

begrænset inden for et meget specifikt felt og ikke indeholder en arkæologisk horisont. At have 

blik for de objekter, subjektpositioner og relationer som udsagnene skaber, vil skærpe mit blik for 

helheden af den diskursive formation inden for arkivet og give analysen metodisk forankring og 

udsigelseskraft.  

Eksempler på udsagn kunne være: ‟godgørenhed er uambitiøst og gammeldags” eller 

‟samfundsproblemer er komplekse problemstillinger, som kræver samarbejde mellem flere 

aktører.” Udsagnende objektificerer godgørenhed og samfundsproblemer på bestemte måder. 

Derefter bliver det interessant at analysere diskursformationerne – og hermed finde ud af, 

hvordan godgørenhed og samfundsproblemer dukker op som objekter, hvorfra der kan fremsiges 

noget om disse objekter, og hvilken strategi der ligger til grund for denne udsigelse.  

2.3.3 Diskursformation og diskurs 

I Foucaults diskursanalytik iagttages diskurser ved sproglige udsagn, idet man sætter dem i 

relation til hinanden på forskellige måder, indtil det bliver muligt at genkende et overordnet 

mønster som diskursformation (Raffnsøe 2009: 184).  

 

‟Forudsat at man klart definerer betingelserne, kunne det være rimeligt ud fra nogle helt korrekt 

beskrevne relationer at opbygge nogle diskursive helheder, som ikke ville være arbitrære, men som 

imidlertid ville være forblevet usynlige. Disse relationer har ganske vist aldrig været formuleret for 

deres egen skyld i de omtalte ytringer [...]. De ville imidlertid på ingen måde udgøre en form for 

hemmelig diskurs, der indefra besjæler de åbenbare diskurser; det er da ikke en fortolkning af de 

ytringsmæssige kendsgerninger, som kunne få dem frem i lyset, men rigtignok analysen af deres 

sameksistens, rækkefølge, gensidige funktion, reciprokke bestemmelse, uafhængige eller 

korrelative transformation.” (Foucault 2005: 73)  

 

Når arkivet for analysen er samlet, kan jeg derfor spørge til, hvorvidt der tegner sig en eller flere 

regulariteter i den irregulære spredning af udsagn og derved få blik for, hvilke diskursformationer 

der tegner sig omkring de danske almene fonde, hvordan diskursformationer dannes, og hvordan 

disse diskursformationer aktiverer et netværk af begreber, teknologier og institutioner.  
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‟… at gribe udsagnet i dets øjeblikkelige knaphed og absolutte éntal, at bestemme dets præcise 

grænser, etablere forbindelserne til andre udsagn, hvormed det kan være forbundet, og vise hvilke 

andre udsagnskategorier det udelukker.” (Andersen 1999: 48) 

 

Der er fire retninger, hvori udsagns eksistensfunktion analyseres, nemlig ved dannelse af objekter, 

subjektpositioner, begreber og strategiske valg (Foucault 2005: 174). Efter etableringen af de 

diskursive regulariteter kan selve diskursen iagttages som det faktiske korpus af udsagn, som er 

formuleret ved diskursformationerne (Andersen 1999: 40). 

 

‟Man vil kalde en helhed af ytringer [udsagn], for så vidt som de tilhører den samme diskursive 

formation, for en diskurs; de udgør ikke en retorisk eller formel enhed, der er uendeligt gentagelig, 

og hvis fremtrædelse eller brug i historien man kan angive i historien (og i givet fald forklare); den 

består af et begrænset antal ytringer [udsagn], for hvilke man kan definere en række 

eksistensbetingelser.” (Foucault 2005: 173)  

 

Netop disse eksistensbetingelser er det, der binder det diskursive og ikke-diskursive niveau 

sammen og giver diskursen konstitutive effekter i feltet. Et udsagn som ”filantropi skal løse noget, 

det skal have effekt” sætter filantropi som et objekt og sætter en subjektposition, hvorfra dette 

udsagn kan udsiges på baggrund af viden om filantropi. Udsagnet åbner samtidig for et 

begrebsnetværk omkring effekt og sammenknytningen med filantropi, og der kan iagttages en 

strategi – et rationale – bag udsagnet; nemlig at filantropien skal producere et specielt resultat. 

 

‟Det hospitalsmæssige felt er for eksempel ikke forblevet uforanderligt, da det først blev relateret 

til laboratoriet af den kliniske diskurs: Dets forordning, den status, som lægen får deri, hans bliks 

funktion, det analyseniveau, som man kan arbejde på deri, er nødvendigvis blevet ændret.” 

(Foucault 2005: 128) 

 

Skal udsagn tages alvorligt og give mening, kræves det, at udsagnene kobles til allerede 

eksisterende udsagn og et tilslutningsfelt, som ikke bare er sprogligt, men også materielt og 

institutionelt. Diskursanalysen beskriver dermed et mulighedsfelt for, hvilke objekter der kan 
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dukke op – et mulighedsfelt, som består af teknologier, materialer og institutioner, som 

understøtter og er sammenvævet af diskursen. Denne sammenvævning iagttages som den 

diskursive praksis (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 27). 

2.3.4 Subjektposition 

Subjektpositioner bliver til af de enkelte udsagn og konstruerer positioner, hvorfra der kan tales, 

noget kan siges, og noget kan ikke siges.  

 

‟Det handler om acceptreglerne for dannelsen af de pladser, hvorfra der kan tales og iagttages i 

diskursformationen, men det handler også om de regler, der er for accept af, at bestemte individer 

kan træde ind i de pladser, der skabes og hvornår.” (Andersen 1999: 49-50) 

 

Subjektet står ikke uden for udsagnet, men subjektpositionen italesættes af udsagnet selv. Ud fra 

de positioner, som bliver stillet til rådighed af diskursen, kan der tales og handles på en 

meningsfuld og legitim måde, og aktører kan, ved at indtage en sådan position, blive subjekt for en 

diskurs (Foucault 2005: 162-163). Begrebet giver mig således et blik for, hvordan subjektpositioner 

træder frem i fondene; positioner, hvorfra der kan handles som ansøger og som fond.  

2.4.5 Rationalebegrebet 

I min diskursanalyse vil jeg beskæftige mig med de rationaler, der fremstår i det diskursive, og som 

synes at konstituere fondene som samfundsprægende. Foucault beskæftiger sig i flere af sine 

diskursanalyser med rationalitet. For Foucault er rationaler ikke en stabil ‟fornuftskategori”, som 

man kan vurdere handlemåder op imod, men derimod en dynamisk sproglig og social konstruktion 

(Foucault 1991: 79).  

I Galskabens Historie fremskriver Foucault den vestlige rationalitets historie. Han viser, hvordan en 

række rationaler dynamisk træder frem og indlejres i diskurser, praksisser og institutioner i 

forholdet mellem den gale, fornuften og det sociale (Reffnsøe 2009: 79-109). Centralt i Foucaults 

fremskrivning af rationalitet fremstår identifikationen af rationalitetens grænse og modsætning, 

samt spændingen mellem rationalitet og rationalitetens modsætning. Socialiteten skabes og 

‘synliggøres’ i høj grad i grænsedragningen (Raffnsøe 2009: 101). Fondenes rationaler træder 

dermed frem i diskursen som grænsedragningen til deres modsætning, og er indlejret i udsagn, 
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praksis og teknologier. Med dette begreb søger jeg at analysere, hvordan fondenes rationaler 

træder frem og installeres i deres teknologier og praksis som samfundsændrende filantropiske 

fonde. 

2.3.6 Magtbegrebet 

For Foucault er magt og viden uløseligt koblet, de er afhængige af og forudsætter hinanden. Dette 

samspil mellem magt og viden udspiller sig i relationerne mellem mennesker og i menneskets 

relation til organisationer, institutioner og andre aktører (Nilsson 2009: 81).  

 

‟Men nu gøres det til et decideret tema, at viden og magt gensidigt betinger hinanden; at 

vidensformationer også bliver bestemmende for hvilke typer magt, der kan være på spil i 

forskellige situationer. Og magtformationer ligeledes er bestemmende for, hvad vi kan betragte 

som viden.” (Foucault 2005: 37) 

 

Disse magt-vidensrelationer er indlejret i diskurserne i form af diskursernes implikationer og 

konsekvenser på det ikke-diskursive niveau (Nilsson 2009: 81). Derfor inddrager jeg magtbegrebet 

i min diskursanalyse for hermed at udbygge mit blik for, hvordan fondenes diskurser har 

implikationer i relationen mellem fond og omverden.  

 

‟...magtbegrebet udvider den horisont, som diskursbegrebet afstak: Det gøres klart, at diskurs og 

viden i sig selv er størrelser, der indgår i et meget komplekst samspil med andre 

handlingsniveauer.” (Foucault 2005: 37)      

 

Med Foucaults begreber handler det om at undersøge de vidensformer vi har underlagt os, det vil 

sige gjort til sandheden om, hvem vi er. Det drejer sig altså om, hvad vi kan vide, og hvordan 

denne viden er tæt forbundet med magten og subjektet (Villadsen 2013: 344). 

 

Magt kan ikke besiddes, men kun anvendes (Nilsson 2009: 81). Dermed tages der med Foucaults 

magtbegreb afstand fra magten som suverænitet og som noget, der kan spores tilbage til 

enkeltpersoner eller andre determinerende størrelser (Heede 1992: 39).  
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‟Magten er noget der udfolder sig i kæder fra uendelige rækker af punkter i spil af ulige og mobile 

relationer. Den er aldrig udvendig i forhold til andre relationer, men immanent i dem.” (Heede 

1992: 39) 

 

Foucaults magtbegreb bliver dermed andet og mere end en binær aktivitet mellem undertrykker 

og undertrykte (Villadsen 2013: 341). Magten er et produkt af aktiviteter og skal findes og 

analyseres i relationerne mellem aktører. (Heede 1992: 40). Denne tilgangsvinkel befrier os fra 

præfabrikerede forestillinger om et felts magt (f.eks. fondens magt over ansøger eller statens 

magt over fondene) og lader os i stedet empirisk undersøge relationerne imellem aktørerne, og 

hvordan magten kommer til udtryk i disse.  

Det er også essentielt at forstå, at Foucault opfatter magtbegrebet positivt. For Foucault er magt 

et produktivt begreb og dermed står det i direkte modsætning til den repressive magtforståelse, 

hvor magt udelukker muligheder og undertrykker subjekter (Heede 1992: 40). Den produktive 

magt fremkalder handlerum og muligheder i de relationer, den indgår i (Nilsson 2009: 84).  

 

‟It [power] operates on the field of possibilities in which the behavior of active subjects is able to 

inscribe itself. It is a set of actions on possible actions; it incites, it induces, it seduces, it makes eas-

ier or more difficult; it releases or contrives, makes more probable or less, in the extreme, it con-

strains or forbids absolutely, but it is always a way of acting upon one or more acting subjects by 

virtue of their acting or being capable of action. A set of actions upon other actions.” (Foucault 

2000: 341) 

 

Et produktivt magtbegreb, som stiller et handlerum til rådighed, betinger dermed også, at magten 

udspilles mellem frie individer – uden frihed findes ingen produktivitet eller handlerum. Derfor 

ligger muligheden for modstand også immanent i magtrelationerne. At indgå i en magtrelation vil 

altid indebære en mulighed for modstand som en del af det mulige handlerum, der stilles til 

rådighed (Nilsson 2009: 88). Her er det vigtigt at forstå, at modstand ikke kun er en negativ 

handling, som obstruerer og modarbejder, men derimod et led i en kreativ proces. Modstand 

ender dermed aldrig i befrielse, men skaber nye magtrelationer og nye muligheder for modstand 

(Nilsson 2009: 90). 
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Hos Foucault fremstår magten som et ontologisk samfundsvilkår, der indgår i alle relationer og er 

ensbetydende med, at handling styrer handling. Således bliver et samfund uden magtrelationer en 

umulighed (Heede 1992: 43).  

 

‟Moderne magtudøvelse bygger således generelt på en anerkendelse af, at magtens udøvere ikke 

udgør nogen enestående og ophøjet kilde til magtens virkninger, men at de faktisk er afhængige 

af, at de magtede selv handler og tilfører energi til magtstrategien.” (Villadsen 2013: 342) 

 

Det interessante bliver derfor at iagttage disse relationer og det heriboende magt-viden forhold 

for derved at kunne analysere, hvordan disse relationer former handlerum og har konstitutive 

konsekvenser for de implicerede.  

 

‟Magtudøvelse består, ifølge Foucault, ikke i at undertrykke naturlige, forud eksisterende 

subjekter, men i at indføre bestemte tendenser i sociale relationer. Det handler om at give retning 

til den refleksion og samhandling som frie individer udøver i det moderne samfund.” (Villadsen 

2013: 342) 

 

I mit analysearbejde vil forholdet mellem fonde og ansøgere træde frem som magtrelationer og 

således anskueliggøre, hvilke handlerum både ansøger og fond tilbydes, og hvordan den 

produktive relation imellem dem tager sig ud.  

2.3.7 Magtteknologier og selvteknologier 

Magtteknologier defineres af Foucault som teknologier og praksis, der søger at bestemme 

individers adfærd. Magtteknologier objektiverer subjektet, hvilket vil sige, at subjektet på en gang 

er mål for vidensmæssig granskning og praktisk styring (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 28). 

Magtteknologier bliver dermed instrumenter til at synliggøre og lede på en bestemt måde. 

Gennem disse teknologier træder subjektet frem som et objekt for en bestemt iagttagelse og en 

bestemt viden. Således kan ansøgeren træde frem som et middel til at nå et mål, når fondene 

iagttager en ansøgnings specifikke viden og måde, hvorpå den synliggør ansøgeren. 

Magtteknologier spiller aktivt ind i diskursen, da disse teknologier producerer bestemte objekter 

og styrer subjekter gennem viden (Meyer & Villadsen: 28). Her ses endvidere koblingen til 



22 
 

ovenstående magt-videns forhold samt den diskursive praksis, som der tidligere er blevet gjort 

rede for. Med magtteknologier ledes subjektets handlerum ved at stille bestemte handlinger, 

baseret på teknologiens iagttagede viden, til rådighed. Dette ses f.eks., når fondene laver 

udbudsrunder for deres ansøgermiljø, som får ansøgerne til at søge inden for det italesatte 

problem. En vigtig pointe i forhold til magtteknologier er, at de virker i begge ender af relationen. 

En udbudsrunde i relationen mellem fond og ansøger, iagttaget som magtteknologi, sætter 

bestemte subjektpositioner for både fond og ansøger og leder dermed begge aktører. 

Magtteknologier er, ligesom den Foucauldianske forståelse af magt, ikke noget, én person bruger 

til at styre en anden, men netop en teknologi, der tilbyder et bestemt handlingsrum i begge ender 

af relationen og dermed også bestemte typer af selvledelse (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 29). 

 

Selvteknologier er ligesom magtteknologier objektiverende. De tillader subjektet at objektivere 

bestemte dele af sig selv og iagttage disse som videns- og styringsobjekter. Med begrebet 

selvteknologier bliver det dermed muligt at studere de instrumenter og procedurer, hvormed 

individer kan styre sig selv (Mik-Meyer & Villadsen 2007: 30); som når en ansøger skal se sig selv, 

sit projekt, sine styrker og svagheder i relation til fondens mål. Idet ansøgeren iagttager sig selv 

gennem fondens mål, bliver det muligt at se sig selv som en rigtig eller forkert ansøger og udføre 

operationer, der bringer selvet i korrelation med ansøgerrollen.  

2.4 Operationalisering af analysestrategi 

Det samlede batteri af begreber, jeg har redegjort for, hører uløseligt sammen og påvirker 

gensidigt hinanden. Alle begreberne trækker på hinanden og leder mod hinanden – et ‟hønen 

eller ægget”-scenarie. Det har derfor været nødvendigt for mig, i forhold til at skabe fokus i mine 

analyser, at strukturere dem i forhold til begrebslige fikspunkter knyttet til de to analyser og deres 

bestemte iagttagelsespunkter. I det følgende vil jeg redegøre for de iagttagelsespunkter og 

begreber, jeg ønsker at knytte til hver af mine analyser.   

 

Med udgangspunkt i interview med relevante medarbejdere og skrevne kilder vil jeg analysere, 

hvilke diskurser og rationaler der præger fondenes selvbeskrivelse i forhold til at være 

samfundsprægende filantroper. Jeg vil indledningsvis iagttage fondenes forståelse af filantropi 

igennem rationalebegrebet, det vil give mig blik for de filantropiske styringsrationaler. 
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Efterfølgende vil jeg beskæftige mig med forholdet mellem styringsrationaler og diskurs. Dette vil 

åbne op for en analyse af udsagn og diskursformationer og forholdet mellem rationaler, 

teknologier, udsagn og praksis. Denne analyse tillader mig at iagttage, hvordan der tilskrives 

mening og værdi til fondenes filantropiske arbejde og dernæst, hvordan dette kommer til udtryk i 

fonden som meningsfyldt ageren. 

 

I den videre analyse vil jeg rette min iagttagelse mod relationen mellem fond og ansøger. Dette vil 

give mig blik for, hvordan fondens styringsrationaler, diskurs og praksis konstituerer et bestemt 

handlingsrum for både fond og ansøger gennem objektivering og subjektivering af såvel ansøger 

som fond. Gennem subjektpositioner, magtteknologier og selvteknologier, vil jeg blikke, hvordan 

magt og viden konstitueres i relationen, og hvilke konsekvenser dette har for samarbejdet.   

3.0 Metodiske overvejelser 

I det følgende vil jeg redegøre for de metodiske overvejelser, jeg har gjort i forbindelse med 

indsamling af empiri til besvarelse af både arbejdsspørgsmål og problemformulering. På trods af 

arbejdet med analysestrategi og en epistemologisk videnskabsteori (Andersen 1999: 12) har jeg 

fundet det givtigt at lade dataindsamlingen bero på et sæt metodiske overvejelser for at sikre 

både validitet og kohærens. 

Valget af kvalitativ metode er konditioneret af min problemformulering og af mit teoretiske 

iagttagelsespunkt. Begge stadfæster min konstruktivistiske iagttagelse af virkeligheden og 

bestemmer dermed måden, hvorpå jeg kvalitativt iagttager og spørger til virkeligheden.  

3.0.1 Metodisk tilgang til interviews 

Som primær kilde til indsamling af empiri har jeg brugt det kvalitative interview. Til hvert interview 

er der formuleret en interviewguide. Interviewguiden er blevet lavet med henblik på at sikre, at 

alle planlagte emner blev drøftet. Interviewguiden har således gjort interviewet fleksibelt og tilladt 

interviewer og respondent at lade samtalen flyde frit og spørgsmålene tilpasse sig situationen.  

Interviewene er løbende blevet bearbejdet, og der er reflekteret over både emner og forløb i hvert 

enkelt interview, inden det næste i rækken blev foretaget. Dermed har det været muligt at 

identificere væsentlige emner og uddybe disse i de næste interviews. Ulempen ved denne tilgang 
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kan være, at bredden af iagttagelser begrænses, dette er blevet adresseret, reflekteret over og 

forsøgt undgået i processen.  

Alle interviews er blevet transskriberet i deres helhed. Dette har været givtigt og nødvendigt i 

forhold til den teoretiske tilgang; dels skal diskursen iagttages i sine faktiske udsagn, og dels skal 

diskursformationer iagttages på tværs af interviewene.  

Alle interviewene er blevet kodet i forhold til udsagn og hvilke objekter og tematiske rum 

udsagnende omtaler. På denne måde er diskursformationerne blevet identificeret i deres helhed 

på tværs af alle interviewene. 

De transskriberede interviews er at finde som bilag i Dropbox, linket hertil findes i litteraturlisten. 

3.0.2 Udvælgelse af respondenter 

Jeg har med udvælgelsen af respondenter haft flere hensyn at tage. Respondenterne skal indtage 

roller i organisationen, hvor strategi og filantropi er en del af deres ansvarsområder. Inden for 

denne ramme har jeg søgt at nå flere hierarkiske niveauer i organisationen og således indhente 

empiri fra både det ledelsesmæssige og det eksekverende plan. Jeg sikrer mig dermed variation i 

både meninger og rationaler omkring begreberne filantropi, samfundsværdi og 

samfundsprægende strategi. 

3.0.3 Etiske overvejelser 

Da specialet efter forsvar er offentligt tilgængeligt, har jeg, af hensyn til respondenternes fortsatte 

virke i feltet, tilbudt dem at gennemse citaterne inden brug. På denne måde sikres dels validiteten 

af mine udsigelser i forbindelse med citaterne, og der tages hensyn til respondenternes frivillighed 

i det tilfælde, at specialet, imod hensigten, har negative konsekvenser for respondenternes virke. 

Flere af respondenterne har benyttet sig af ovenstående og har af hensyn til eget virke og fondens 

arbejde, lavet mindre redigeringer i ordvalget. Det skal dog siges at der ikke er redigeret i 

udsagnenes mening, objekter og tematiske rum, og validiteten af både citaterne som empiri 

opretholdes dermed.  
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3.1 Empirisk afgrænsning  

Specialets erkendelsesinteresse tager udgangspunkt i den danske fondssektor. Fondssektoren har, 

som så mange andre sektorer, en stor diversitet Jeg vælger derfor at afgrænse den type af 

institutioner, jeg i specialet kalder fonde, således: 

 

‟Almennyttige og erhvervsdrivende fonde samt selvejende institutioner og foreninger, som i 

større eller mindre omfang foretager almennyttige uddelinger.” 

 

Specialets ønske er ikke at søge en ophøjet generel udsigelse om fondssektoren. Ønsket er at 

belyse de særlige problemstillinger, jeg bemærker i fondssektorens strategiske udvikling fra 

donator til forandringsagent.  

Der er stor forskel på de danske fondes størrelse og derfor også mange forskelige retninger og 

måder, hvorpå der arbejdes med det filantropiske projekt. Ikke alle fonde er begyndt at arbejde 

som ‘samfundsprægende institutioner’; det er en kompliceret og ressourcetung retning og derfor 

på ingen måde en vej, alle fondene kan eller ønsker at gå. Det er dog denne udvikling inden for 

fondssektoren og det filantropiske arbejde, der har vakt min undren og er grundlaget for 

nærværende speciale.  

Jeg har udvalgt tre fonde, som går denne vej, til at danne det empiriske grundlag for analysen. Jeg 

ønsker at opnå udsigelseskraft omkring tværgående konturer inden for den ‘samfundsprægende 

filantropi’ og ikke blot om en enkelt fonds filantropiske projekt. For at give analysen relevans og 

dybde er jeg bevidst om nødvendigheden af indgående viden om de fonde, jeg arbejder med. 

Antallet er derfor valgt ud fra en overvejelse om et passende forhold mellem dybde og bredde 

blandt et repræsentativt udsnit af de professionaliserede almennyttige fonde.  

 

På baggrund af materiale fra fondenes respektive hjemmesider, Mandag Morgens særtillæg om 

fonde samt Kraft & Partners ‘Den Danske Fondsanalyse 2014’ har jeg udvalgt Realdania, 

Trygfonden og VELUX FONDEN. De tre fonde er blandt de danske fonde, der årligt uddeler flest 

penge (Kraft & Partners 2014), og de er samtidig langt fremme i udviklingen af professionelle 

organisationer og sekretariater. Jeg har desuden lagt vægt på, at de alle arbejder 

retningsorienteret med deres filantropi, dog inden for tre forskellige områder, samt at de 
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italesætter et ønske om at være samfundsprægende gennem deres filantropiske arbejde. Det er 

vigtigt at påpege, at mit iagttagelsespunkt er, hvordan fondene konstituerer sig som 

samfundsprægende aktører. Både strategisk- og katalytisk filantropi er begreber, som spiller ind 

på fondenes iagttagelse af at være samfundsprægende, men som samtidig indeholder flere andre 

perspektiver, som jeg ikke vil berøre i specialet. Desuden er overgangen fra strategisk til katalytisk 

filantropi en proces, som flere af de danske fonde stadig befinder sig i. Det nutidsbillede, som min 

empiri tegner af fondene, vil derfor være påvirket af begge begreber, men ikke fokusere specifikt 

på nogen af dem.   

 

Det empiriske grundlag består af ni kvalitative interviews med centrale medarbejdere inden for de 

tre fonde. I specialet har jeg kun fundet anvendelse for citater fra otte af dem. Nyere materiale fra 

fondene om fondene, altså de tre fondes selvbeskrivelser, i form af hjemmesider, strategier og 

andre publikationer vil blive inddraget som en del af det empiriske grundlag.   

3.1.1 De tre fonde 

Realdania 

Realdania er teknisk set ikke en fond, men en forening med medlemsdemokrati, der driver 

filantropisk virksomhed på basis af sin investeringsvirksomhed. Alle med fast ejendom i Danmark 

kan blive medlem af Realdania. 

Organisationen blev skabt i 2000 ved salget af Realkredit Danmark til Danske Bank. Salgsprovenu 

og egenkapital blev hensat til det overordnede formål at ‟skabe livskvalitet gennem det byggede 

miljø til gavn for almenvellet” med årlige uddeling på 800-900 mio. kr. i 2014. (www.realdania.dk) 

 

Trygfonden 

Trygfonden er en del af Tryghedsgruppen (smba), som ejer forsikringsselskabet Tryg – og er altså 

teknisk set heller ikke en fond. Trygfonden arbejder som en selvstændig, almennyttig enhed inden 

for områderne tryghed, sundhed og trivsel med årlige uddelinger på ca. 550 mio. kr. 

(www.tryghedsgruppen.dk) 

 

VELUX FONDEN 

http://www.realdania.dk/
http://www.tryghedsgruppen.dk/
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VELUX FONDEN er en klassisk almennyttig fond skabt i 1981 af Villum K. Rasmussen gennem en 

kontant donation. Fonden uddelte i 2014 161 mio. kr. til ældres aktivitet, aldringsforskning, 

øjenforskning, sociale og kulturelle formål, forskning i humanvidenskab og projekter med vægt på 

miljø- og bæredygtighed. (www.veluxfonden.dk) 

 

Jeg forholder mig til de tre ovennævnte som almennyttige fonde uagtet de i deres juridiske og 

økonomiske opbygning ikke er ens, og ikke alle er fonde i ordets egentlige betydning. 

3.1.2 Respondenter 

Jeg har til specialet udvalgt en række respondenter fra fondene Realdania, TrygFonden og VELUX 

FONDEN til interview jf. metodeafsnittet.  

 

Hans Peter Svendler 

Direktør, Realdania     

Hans Peter Svendler er en del af Realdanias to-personers direktion med 

administrativt ansvar samt direktør for Realdanias filantropiske afdeling, 

der blandt andet har udviklet Realdanias filantropiske strategi og 

filantropiske aktiviteter. Fratræder efter eget ønske, senest 30. 

November 2015. 

 

Ulrik Kampmann  

Udviklingschef, Realdania  

Ulrik Kampmann er ansvarlig for udviklingen af Realdanias 

foreningsstrategi. Ulrik Kampmann har før Realdania været otte år i 

TrygFonden som udviklingschef. 

 

Henrik Mahncke 

Research Fellow, Realdania/CBS  

Henrik Mahncke arbejder med evalueringer og strategiudvikling for 

Realdania. Henrik Mahncke har tidligere været vicedirektør i 

konsulentbureauet Oxford Research, hvor han arbejdede med 

fondsstrategi og evalueringer.   

http://www.veluxfonden.dk/
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Gurli Martinussen 

Direktør, TrygFonden  

Gurli Martinussen er direktør med det overordnede ansvar for alle 

fondens aktiviteter, herunder strategiudvikling, evaluering og 

impactmåling. Gurli Martinussen har været direktør i TrygFonden i 11 år.  

 

Pia Hansen 

Donationschef, TrygFonden 

Pia Hansen er donationschef med ansvar for behandlingen og proces af 

TrygFondens donationsansøgninger. Pia Hansen har været i TrygFonden i 

13 år. 

 

Dorte McGugan Pedersen 

Evalueringschef, TrygFonden  

Dorte McGugan Pedersen er evalueringschef med ansvar for TrygFondens 

evalueringsstrategi samt strategiopfølgning og rapportering. Dorte 

McGugan Pedersen har været i TrygFonden i 9 år.   

 

Ane Hendriksen 

Direktør, VELUX FONDEN  

Ane Hendriksen er direktør i VELUX FONDEN med det overordnede 

ansvar for fondens strategi. Derudover arbejder hun som 

programansvarlig inden for Aldringsforskning, øjenforskning, kunst og 

kultur.  

 

Frank Ulmer Jørgensen 

Programansvarlig, VELUX FONDEN  

Frank Ulmer Jørgensen er programansvarlig for det sociale område og 

området aktive ældre. I arbejdet ligger håndtering af ansøgninger og 

ansøgermiljøet.   
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4.0 Fra gavegiver til forandringsagent 

I fondenes diskursive fremtræden vil jeg i den følgende analyse iagttage, hvordan to 

styringsrationaler træder frem i grænsedragningen mellem gammel og moderne fond. Derefter vil 

jeg analysere, hvordan disse rationaler styrer fondenes udsagn i deres iagttagelse af sig selv og 

dermed skaber diskursive formationer omkring filantropi. Hermed søges det at analysere fondenes 

diskursive praksis – og hvordan fondenes meningsfyldte ageren træder frem som regulariteter i 

fondenes udsagn, idet de hæfter til de styrende rationaler. Til slut vil jeg beskrive, hvordan 

fondenes rationaler optræder i forskellige spændingsforhold, som øger kompleksiteten i fondenes 

arbejde.  

4.1 Fondenes selvbeskrivelse 

I det følgende vil jeg iagttage fondenes iagttagelse af sig selv. Jeg vil analysere deres 

selvbeskrivelser og dermed pege på, hvordan denne selviagttagelse er konstituerende for 

fondenes meningsfyldte ageren.  

 

Igennem interviewene med fondsmedarbejderne træder et selvbeskrivende narrativ frem. Dette 

narrativ beskriver en temporal udvikling fra én fondsidentitet til en ny. Der markeres således en 

bevægelse, hvori fondene har gennemgået en fundamental forandring, og den nuværende 

identitet som moderne fond kan betragtes som skabt i et brud med den klassiske fondsidentitet. 

Den moderne fond træder dermed frem gennem forskellen til en objektiviseret klassisk fond og 

konstitueres op imod dette objekt. Jeg iagttager derfor den klassiske fond som et objekt og en 

modfortælling, som bidrager produktivt til formningen af fondenes moderne identitet. Derfor vil 

jeg i nedenstående starte med at iagttage beskrivelsen af dette objekt, da det giver relevant 

udsigelseskraft om, hvordan fondene nu konstituerer sig som samfundsprægende moderne fond.   

4.1.1 Den klassiske fond 

Fondene beskriver, hvordan de tidligere indtog en meget passiv og afventende rolle over for deres 

omverden. Den klassiske fond ventede på input fra den omgivende verden i form af ansøgninger; 

først med behandlingen af de enkelte ansøgninger blev det muligt for fonden at handle i forhold til 

sit regulativ.  
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‟…hvert kvartal, når der var bestyrelsesmøde, så sad man med sådan en bunke sager, og så lagde 

man dem i en bunke for afslag og i en bunke for godkendte. Det er meget groft sagt, men mere 

eller mindre var det processen.” – Henrik Mahncke, Research Fellow, Realdania/CBS 

 

Som citatet beskriver vurderede fondene få gange om året de indkomne ansøgninger i en binær 

ramme – bevilling eller afslag. Fondene så således deres omverden som initiator for deres 

filantropiske handlinger. En sådan relation mellem fond og ansøger tillægger fondene en passiv 

position med begrænsede handlemuligheder.  

 

‟ … tidligere, for 10 år siden, havde man fokus på det byggede miljø, bredt set. Alt i det byggende 

miljø støttede vi, hvis der kom en god ansøgning, eller nogen fra vores netværk, havde en god ide, 

så var det ligegyldigt, om det var der, der eller der, så gik vi ind i det.” - Hans Peter Svendler, 

Direktør, Realdania 

 

Ansøgningerne blev altså vurderet i en binær ramme ud fra en antaget værditilskrivning – en 

‟ansøgningens indre værdi”. En værdi uden relation til andet end, hvorvidt ansøgningens projekt 

faldt inden for fondenes meget brede fundatser.  

 

‟Tidligere fik man nogle tilfældige ansøgninger ind, som man behandlede ud fra – hvad kan man 

sige, ansøgningens egen indre værdi…” – Frank Ulmer Jørgensen, Programansvarlig, VELUX 

FONDEN 

 

Fondene bedømte følgelig hver enkelt ansøgning isoleret, og det var således ansøgningen i sig 

selv, der havde fondenes absolutte fokus. Den klassiske fonds filantropiske projekt iagttoges at 

eksistere i relationen mellem fond og ansøger, og den filantropiske gerning lå i fondenes accept 

eller afvisning af ansøgninger og deraf følgende bevilling af midler.  

4.1.2 Den moderne fond 

I dette afsnit vil jeg betragte, hvordan fondene gennem deres selvbeskrivelse anskuer den 

moderne fond i et modsætningsforhold til den klassiske fond. Således konstitueres den moderne 

fond som en subjektposition op imod en nutidsiagttagelse af den klassiske fond. Iagttagelsen af 
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den klassiske fond bliver produktiv i forhold til at forme en moderne fond. I diskursen kan 

iagttages en subjektposition for den moderne fond, en position i hvilken der kan tales om objektet 

– den gamle fond. 

 

Nedenstående citat illustrerer, hvordan den klassiske fond objektiviseres og tilskrives nogle 

negativt konnoterede egenskaber, som den moderne fond har bevæget sig væk fra. 

 

‟ … man er gået fra at være meget godgørende og give donationer, når folk har søgt, til nu at være 

mere strategisk tænkende og sige, der er nogen problemer, man gerne vil bidrage til at løse i det 

danske samfund, og den vej har TrygFonden også været igennem.” – Gurli Martinussen, Direktør, 

TrygFonden 

 

Den klassiske fonds filantropiske gerning bliver i dag betragtet som god- eller velgørenhed – i 

modsætning til filantropi. Det nutidige filantropiske projekt iagttages som bevidst strategisk tænkt 

– den filantropiske gerningsopgave er at løse problemer i samfundet.  

 

‟Velgørenhed er her og nu, det er klart, at de går ikke sultne i seng, hvis de har fået en skål suppe, 

men de står i rækken igen i morgen. Det svarer lidt til, når folk giver hjemløse soveposer, eller når 

Stryhns leverer en palle med leverpostej til Reden. Det løser jo ikke noget. Det er fint, det er feel 

good, det løser bare intet. Derfor bliver man latterlig på sigt, hvis man bliver ved med at pumpe 

penge i noget, der ikke løser noget.” – Henrik Mahncke, Research Fellow, Realdania/CBS 

 

Den klassiske fonds virke bliver iagttaget med mild overbærenhed, idet den ikke skaber 

forandring, men udelukkende forsøger at afbøde samfundsmæssige misforhold. Distinktionen, 

som fondene tegner, mellem at være god- eller velgørende og ønsket om at skabe sociale og 

samfundsmæssige forandringer er en central korrektion af fondenes iagttagelse af den 

filantropiske indsats og det filantropiske projekt. 

 

Den moderne fond anser løsning af samfundsproblemer som det filantropiske projekt, hvor den 

klassiske fond vurderede enkeltansøgeres velgørende intentioner. Den filantropiske gerning har 
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således ændret sig fra at uddele enkeltdonationer til at understøtte en generel strategisk 

problemløsning. 

4.1.3 Ansøgningen og projektets værdi 

Med den moderne fonds iagttagelse af filantropi ændres iagttagelsen af ansøgningens og 

projektets værdi og dermed også horisonten for vurdering. Hvor den klassiske fond iagttog 

ansøgningens indre værdi ud fra en subjektiv vurdering, beskrives vurderingen af projekter og 

ansøgninger nu som objektiv – og med relation til fondens uddelingsområder. Områder, som 

indkredser fondenes filantropiske projekter og sætter rammer for, hvad, hvor og hvem fondene 

arbejder for og gerne støtter. 

 

‟Vi lægger stor vægt på at indkredse de samfundsudfordringer og -problemer, som vi søger at løse 

gennem det filantropiske arbejde. En skarpere afgrænsning af problemfeltet giver mulighed for en 

mere effektiv prioritering af vores filantropiske aktiviteter – og dermed et bedre grundlag for at 

skabe positiv forandring.” (www.realdania.dk)  

 

Som beskrevet ovenfor, prioriterer fondene deres filantropiske aktiviteter ud fra problemfelter og 

uddelingsområder. Den moderne fond vurderer ansøgninger i forhold til sine definerede 

uddelingsområder, hvorved der formes relationer mellem ansøgningernes værdi, samfundets 

problemer og fondenes ønske om at deltage i løsningen af samme. 

Uddelingsområderne iagttages at konstituere vurderingen af ansøgningernes kvalitet. Således 

iagttages ansøgningens værdi nu som værdi i forhold til dens løsningspotentiale på fondens 

uddelingsområder og oplevede problemfelt; ansøgningen bliver dermed tømt for indre værdi eller, 

med andre ord, værdi i egen ret.  

4.1.4 Resume 

Jeg kan i fondenes selvbeskrivelse iagttage en klar distinktion mellem det, de var, og det, de 

oplever, de nu er. Udsagnene objektiviserer den gamle fond og italesætter subjektpositionen ‘Ny 

og moderne fond’. Der tilbydes et nyt begrebsnetværk, hvor filantropi kobles til problemløsning og 

til samfundsmæssige problemer. Dette influerer på handlerummet for vurdering af ansøgninger og 

introducerer nye begreber som problemfelter og værdi gennem uddelingsområder. Fondene har 
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specificeret deres uddelingsområder og sat konkrete mål herfor. Dermed bliver det 

uddelingsområdernes definerede mål, som fondene orienterer sig efter, når de vurderer 

indkommende ansøgninger. 

Jeg kan se, at fondene, når de objektiviserer deres tidligere identitet, beskriver den som god- og 

velgørende og nævner det isolerede fokus, de havde på hver enkelt ansøgning. Bevægelsen bort 

fra den tidligere identitet rummer således en korrektion af fondenes strategi og intentioner. 

Fondene sætter nu samfundet i centrum og skifter fra at fokusere på ansøgningens indre værdi til 

at fokusere på egne uddelingsområder med udgangspunkt i definerede samfundsproblemer. 

4.2 To rationaler 

I det foregående afsnit har jeg tydeliggjort, at to rationaler træder frem i grænsedragningen 

mellem den gamle fond som objekt og den subjektposition, der italesættes for den moderne fond.  

 

I fondenes distinktion mellem fortid og nutid kan følgelig to fremtrædende styringsrationaler 

iagttages at være konstituerende for den intentionelle og strategisk meningstilskrivelse til 

begrebet filantropi. Rationalerne om, at den filantropiske gerning skal være problemløsende, og at 

samfundets problemer er kernen i det filantropiske projekt.   

 

Disse to rationaler anser jeg som grundlæggende for fondenes meningsfyldte ageren som 

filantropiske fonde. Jeg vil med interviewudsagnene i det følgende beskrive begge rationaler og 

iagttage, hvordan rationalerne er indlejret i fondenes diskurs.  

Jeg har valgt at forkorte de to rationaler til henholdsvis løsningsrationalet og samfundsrationalet. 

4.3 Løsningsrationalet  

Fondene beskriver, hvordan de har skiftet fokus fra at vurdere projekters indre værdi og 

ansøgningers velgørende potentiale til at vurdere, hvordan projekter og ansøgninger kan bidrage 

til en samfundsmæssig udvikling. Fondene vurderer altså, at den filantropiske værdi ligger i 

fondsprojekternes effekt i forhold til at løse identificerede samfundsmæssige problemer.  
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‟Hvis man skal bevare den langsigtede legitimitet, så skal man være transparent, man skal være 

meget klare med sine mål, man skal være meget rigid med sine metoder og man skal skabe værdi, 

altså man skal simpelthen skabe værdi.” – Henrik Mahncke, Research Fellow, Realdania/CBS 

 

Som citatet illustrerer, iagttager fondene deres egen legitimitet igennem den værdi, de tilfører i 

form af effekt på løsningen af definerede problemkredse. Effekt bliver dermed et styrende objekt 

for fondenes ageren. Jeg vil i det følgende gøre rede for, hvordan løsningsrationalet og objektet 

effekt træder frem som styrende for fondenes meningsfyldte ageren i form af teknologier og 

praksis. Endvidere vil jeg beskrive, hvordan en diskursformation, bestående af udsagn om effekt, 

opstår omkring løsningsrationalet. 

4.3.1 Fondene sætter mål for filantropien 

Med fondenes ønske om at skabe effekt og løse problemer opstår et behov for udvikling af 

fondsstrategierne. Fondene koncentrerer sig derfor om at specificere deres uddelingsområder og 

operationalisere deres målsbeskrivelser.  

 

‟Vi har tre kerneområder: Sikkerhed, sundhed og trivsel, tidligere havde vi cirka 10 fokusområder, 

som var meget bredde, og nogle af dem havde ikke klare mål. Vi havde for eksempel et 

fokusområde, der hed sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, uden at have nogle helt klare 

mål for det. Det vi så har arbejdet med nu, det er at operationalisere tryghed. Hvad er det, vi tror, 

for nogle forandringer, der skal skabe tryghed.”  – Gurli Martinussen, Direktør, TrygFonden 

 

Fondene iagttager, at hvert uddelingsområde skal indeholde konkrete mål, inden for hvilke de kan 

skabe effekt. Ønsket om effekt bliver styrende for fondenes iagttagelse af deres 

uddelingsområder, iagttagelser, som rummer behovet for operationalisering og konkretisering. 

Som Gurli Martinussen siger, har TrygFonden skabt mål, som efter deres vurdering vil føre til 

effekt. Et konkret mål er f.eks.: ‟At flere børn og unge får tidlig, kvalificeret hjælp, når deres 

mentale sundhed er truet” (www.trygfonden.dk). Disse mål iagttages som en relationel ramme, 

inden for hvilken fondens arbejde skal skabe effekt. De bliver dermed også en teknologi for 

iagttagelse af ansøgninger og projekter og får disse til at træde frem som genstande i en større 

sammenhæng. Projekterne bliver et middel til at nå målet og er ikke længere målet i sig selv. 
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Ansøgninger og projekter iagttages gennem deres mulighed for at bidrage til fondens mål; 

projekternes autonome karakter og indre værdi fjernes fra iagttagelsen i koblingen til fondens 

strategi.  

4.3.2 Fondene ønsker at vide, hvad der virker 

Løsningsrationalet og ønsket om værdi gennem effekt konstituerer tillige behov for viden. Hos 

fondene opstår et behov for at vide, hvad der virker, og hvad der tilvejebringer den ønskede 

effekt. Dermed bliver viden konstitueret som viden om effekt.  

 
‟Det er rigtig vigtigt, og jeg vil også sige, at det er rigtig vigtigt, at man lærer af, hvad er det for 

nogle metoder der virker, når vi kigger ud i et samfund.” – Gurli Martinussen, Direktør, TrygFonden 

 

Fondene forholder sig til, og orienterer sig mod, projekternes indhold, et indhold, som bliver 

meningsudfyldt i relation til fondenes mål.  

 

‟Ja min opgave er jo at vurdere, om det resultatmål kan nås i projektet ud fra en betragtning af, at 

resultatmålet er relevant og nødvendigt og kunne være fornyende i forhold til den her målgruppe” 

– Frank Ulmer Jørgensen, Projektansvarlig, VELUX FONDEN 

 

Projekternes værdi iagttages i forhold til fondens egen viden og mål. Der spørges til, hvorvidt 

projekterne kan levere udviklende resultater inden for de pågældende uddelingsområder; det er 

ikke nok, at de ligger inden for uddelingsområdet. Iagttagelse af en relation mellem projektets 

værdi og hvorvidt projektet virker, konstituerer et behov for viden om, hvad der virker og giver 

effekt; hvordan man opnår de mål, man stiller. 

 

‟Det hænger sammen med de ambitiøse mål, man har, så er vi også nødt til at undersøge, om vi 

reelt er gået i den rigtige retning. […] Ja og få skabt noget læring også internt her, for os, der sidder 

og sagsbehandler, kan man sige, og går og arbejder med projekterne. Vi vil gerne blive klogere på, 

om det vi går og gør, det reelt også virker der ude.” – Dorte MacGugan Pedersen, Evalueringschef, 

TrygFonden 

 



36 
 

I bestræbelsen på at sætte meget konkrete mål for at klarlægge, om man gør en forskel med sine 

bevillinger, følger et behov for at aflæse resultaterne af projekterne og uddelingsområderne. 

Fondene forsøger derfor at høste erfaringer ved at indhente viden gennem evaluering af 

projekterne. Evalueringen bliver dermed en teknologi, med hvilken der bliver produceret viden om 

effekt, og som blikker projekterne igennem deres effekt.  

 

Vidensbehovet opbygger et samspil mellem gennemførte projekter og nye projekter, idet 

evalueringen af gennemførte projekter fører til viden, som bliver konstituerende for vurderingen 

af nye projekters værdi. Vidensbehovet bliver konstituerende for fondenes mulighed for at 

bedømme projekter efter et kvalitativt parameter – et parameter, der er i konstant udvikling 

grundet den løbende vidensindsamling. Et handlerum bliver skabt, i hvilket viden om effekt 

konstituerer fondens mulighed for at udsige noget om effekt i kommende projekter. Evalueringen 

træder dermed frem som en produktiv teknologi, der driver fondene frem mod egne mål og 

samtidig en teknologi, som konstant ændrer forventningshorisonten i forhold til fondenes 

ansøgere.  

4.3.3 Forventningshorisont  

Fondenes arbejde med mål åbner op for en iagttagelse af ansøgeren som et middel til at nå dette, 

og fondenes akkumulering af viden åbner for en kvalitativ iagttagelse af ansøgeren som middel. 

Relationen mellem viden og middel kan iagttages i en forventningshorisont i forhold til ansøgerne 

og deres projekter. En forventningshorisont igennem hvilken fonden objektiverer ansøgeren som 

midlet til målet og derfor forventer kvalificerede ansøgere, som opfylder disse forventninger. 

Denne relation bliver konstituerende for fondenes iagttagelse af ansøgeren og ansøgermiljøet, 

hvilket vil blive nærmere beskrevet i analysen ‟Vidensindsamlende lytten – fortalende ledelse”.  

 

Dette forhold er dog stadig relevant kort at berøre her, da fondenes iagttagelse af ansøgerne 

samtidig er konstituerende for deres egen meningsfyldte ageren. 

 
‟Der er ikke en evidens, men vi har tjekket dem, der skal gøre de her ting og siger, at hvis nogen 

kan nå målet, så er det de her.” – Frank Ulmer Jørgensen, Programansvarlig, VELUX FONDEN 
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Den iagttagede forventningshorisont til ansøgerne om, hvad der bør komme ind af relevante 

ansøgninger, konstituerer et behov i fondene for at kende deres potentielle ansøgere – altså et 

kvalitativt blik på fondens omverden af potentielle ansøgere. Uden denne viden kan fondene ikke 

sikre den rette kvalitet i deres projekter. 

 

‟Man kan meget let sende penge nogle steder hen, hvor man intet får ud af dem. Fordi dem, der 

skal bruge dem, ikke er kvalificerede til at gennemføre et konkret projekt.” - Hans Peter Svendler, 

Direktør, Realdania 

 
Som ovenstående citat viser, kobles det at kende ansøgerne og deres kvaliteter til begreberne 

effekt og løsningsrationale. Fondene iagttager ansøgerne gennem egne forventninger til samme, 

allerede før ansøgerne mødes med fonden og skaber dermed en ansøgningsmæssig ‟pipeline”. 

Der italesættes en subjektsposition til fonden, i hvilken de skal garantere, at kvalificerede 

ansøgere kommer deres vej, og at de kommer i den rigelige mængde, fonden har brug for. 

 

‟Vi har jo f.eks. haft 70 millioner i 2014, vi kom af med 60 millioner, og det skyldes jo ikke, at vi ikke 

har fået ansøgninger nok, der er bare færre af dem, der er gode. Så jeg kan ikke nå mine mål, 

medmindre jeg går ud og skaffer de ansøgere, som har noget at byde på. Hvis de ikke har noget at 

byde på, så kommer jeg ikke af med ”mine penge.”” – Frank Ulmer Jørgensen, Projektansvarlig, 

VELUX FONDEN 

 

Den kvalificerede ansøger bliver et objekt, som fonden skal skaffe. For at fonden kan effektuere 

egne ambitioner, skal den dels sørge for, at ansøgerne henvender sig, dels sikre, at disse ansøgere 

er kvalificerede til at opfylde fondens mål – en iagttagelse, der ændrer relationen mellem ansøger 

og fond, idet ansøgerne skal ledes til fonden. 

4.3.4 Resume 

Jeg kan således se, hvordan et løsningsrational opstår i fondenes iagttagelse af den filantropiske 

gerning. Dette rationale giver mening til fondenes stræben efter effekt og præger derigennem 

fondenes meningsfyldte ageren.  
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Fondene iagttager ansøgningen/projektet som et i middel til at nå et mål. Målet iagttages at være 

flyttet fra ansøgeren ud i omverdenen. Projektet iagttages dermed i relation til en omverden, der 

markerer sig som fondens uddelingsområde og fondens mulighed for at skabe effekt. Dermed 

bliver uddelingsområdernes mål den ramme, inden for hvilken projekterne bliver vurderet, 

hvorved muligheden for effekt træder i stedet for ansøgningens indre værdi som parameter for 

vurdering. 

 

Ansøgningerne vurderes på deres mulighed for at skabe effekt. En ansøgning bliver dermed et 

objekt iagttaget gennem fondenes viden om effekt, og der opstår et fondsbehov for viden. Viden 

indsamles i evalueringen af gennemførte projekter og definerer dermed evalueringen som en 

teknologi, der på én gang producerer viden og blikker projekterne med forventning om effekt/ikke 

effekt. Evalueringen bliver dermed produktiv i forhold til at drive fonden fremad gennem 

vidensindsamling, som igen muliggør fremtidige projekter. 

 

Løsningsrationalet præger ligeledes en kvalitativ iagttagelse af ansøgerne gennem koblingen af 

mål og viden, hvor ansøgeren bliver midlet. Ansøgerne bliver til et objekt, der i et vist antal og af 

en bestemt kvalitet skal ledes til fonden. Således opstår begrebet ‟ansøgerpipeline”, der sikrer, at 

fondene opretholder et kvalitativt niveau – et niveau, som bliver konstituerende for fondens 

mulighed for at nå egne mål.  

 

Fondenes blik på den filantropiske gerning rummer altså, til forskel fra tidligere, meget mere end 

det enkelte projekt. Jeg iagttager en diskursformation, i hvilken viden om effekt bliver den viden, 

som får mål, projekt, ansøgning og ansøgeren til at opstå som objekter. Med viden om effekt 

konstitueres en subjektposition til fondene, i hvilken de kan udtale sig om projekternes værdi – 

men hvor de samtidig må lede efter ansøgere af en vis kvalitet.  

4.4 Samfundsrationalet – fra projekt til samfund 

Samfundets strukturelle problemer er blevet kernen i fondenes filantropiske projekt. Målet for det 

filantropiske projekt er dermed flyttet fra ansøgeren til samfundet.  
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Fondene beskriver sig selv som aktører, der orienterer sig i deres omverden og søger at gribe ind i 

samfundet og sætte et aftryk. Dette søges gjort i en forståelse af at tage hånd om og ‟ejerskab” 

over samfundsproblemer. Omverdenen træder i fondenes udsagn frem som et objekt bestående 

af forskellige strukturelle problemer. Problemkomplekser, inden for hvilke fondene mener, de 

gennem deres bevillinger kan påvirke en udvikling og skabe en effekt i samfundet.  

 

‟TrygFonden har definerert nogle samfundsproblemer, de gerne vil arbejde med. Derunder vælger 

man de aktiviteter, der bidrager til at løse de samfundsproblemer.” - Ulrik Kampmann, 

Udviklingschef, Realdania.  

 

Ovenstående citat fremhæver, at fondenes iagttagelse af og viden om samfundsproblemer bliver 

konstituerende for fondenes forståelse af et filantropisk projekt og dermed et styrende begreb i 

organisationen.  

 

‟Så hvis man kun placerer sig, eller hvis man havde en fondsverden, der kun placerede sig, som 

Realdania gjorde i gamle dage med nogle meget store prestigebyggerier og fokus på herregårde 

og herregårdshaver og ikke på de udsatte i vores samfund, så mener jeg, at man er uambitiøs … ” – 

Henrik Mahncke, Research Fellow, Realdania/CBS 

 

At arbejde med samfundsproblemer bliver anset for at være ambitiøst, og fondene sætter dermed 

lighedstegn mellem det at arbejde med samfundsproblemer og deres egen legitimitet og 

berettigelse. I det følgende vil jeg iagttage, hvordan fondene iagttager og skaber viden omkring 

samfundsproblemer og omverden. Heraf ses, hvordan begrebet samfundsproblemer og et 

samfundsrationale bliver konstituerende for fondenes oplevelse af meningsfyldt ageren og 

diskursiv praksis. 

4.4.1 Fondene søger samfundsproblemer 

De samfundsmæssige problemer iagttages af fondene som komplekse problemer og dermed 

svære at definere og håndtere. Fondene søger efter problemer, som er ‟sande” 

samfundsproblemer.  
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‟ … hvis man gerne, som fond, vil arbejde med de sande problemer i vores samfund, så når man 

også derud, at løsningerne ikke ligger lige foran en. Man når derud, at hvis man vil løse vanskelige 

projekter, så kan man ikke gøre det alene” – Henrik Mahncke, Research Fellow, Realdania/CBS 

 

De sande samfundsproblemer iagttages som problemer, der er sværere at løse end andre 

problemer. De sande samfundsproblemer er ‟… samfundets mere strukturelle problemstillinger” 

(www.realdania.dk) og dermed problemer, som kræver flere tilgange på en gang med flere 

forskellige aktører.  

 

‟Det der sker i anden fase [Klassisk/Strategisk fond] er at man har behov for eksperter på de 

område man arbejder. Man arbejder mod at blive eksperter i de løsningen, hvor man i tredje fase 

[Moderne/Katalytisk fond] skal være ekspert i problemet.” – Ulrik Kampmann, Udviklingschef, 

Realdania 

 

Samfundsproblemerne iagttages som så komplekse og svære at definere, at fondene skal ændre 

rolle og fokuspunkt. Igennem udsagn om samfundsproblemerne italesættes dermed en ny 

subjektposition til fondene. Fondene går fra at have fokus på løsningen af ansøgernes problemer 

til at være eksperter i at definere samfundets problemer. En ændring i det filantropiske projekt fra 

ansøger til samfund; et ryk, som i fondenes iagttagelse konstituerer endnu et vidensbehov – et 

behov for viden om samfundets strukturelle problemer. 

4.4.2 Fondene behøver viden  

Fondene oplever altså, at de – til forskel fra tidligere og i kraft af, at de har ændret blikket fra 

ansøgeren til samfundet – skal producere viden om samfundet og fagspecifik viden på 

ekspertniveau for at kunne identificere et problem og tage ejerskab til det.  

 

‟Vidensopbygning er enormt vigtigt, særligt jo mere strategisk du skal arbejde. […] man skal have 

rigtig dygtige folk siddende i organisationen, der er eksperter på deres fagområder, ellers kan man 

ikke løfte problemerne.”  - Ulrik Kampmann, Udviklingschef, Realdania 
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Fondenes oplevelse af sande samfundsproblemer som komplekse og deres iagttagelse af et behov 

for at være eksperter på disse problemer, skaber et vidensbehov og en deraf følgende 

vidensopbygning, der ændrer fondenes organisering og deres kompetencer. Organiseringen af 

fondene bliver dermed objekter, som skal opbygges gennem viden, hvilket i praksis fører til, at 

sekretariaterne forstørres og udbygges med medarbejdere med andre kompetencer – i Realdania 

inden for det byggede miljø, i TrygFonden inden for tryghedsskabende aktiviteter og i VELUX 

FONDEN inden for specielt det sociale område og humanvidenskaberne.  

4.4.3 Fondene som forandringsagenter 

Idet fondene begynder at kigge ud i samfundet i deres søgen efter filantropiske projekter, bliver de 

opmærksomme på de øvrige aktører på området; i særlig grad de offentlige institutioner, som er 

en given aktør i forhold til alle samfundets problemer.  

 

‟… at man i Danmark har en situation, som er en lille smule anderledes end i andre lande, qua at 

den offentlige sektor er så stor. Man kan ikke gøre noget uden at støde på den offentlige sektor …” 

– Henrik Mahncke, Research Fellow, Realdania/CBS 

 

Fondene beskriver, hvordan de støder ind i det offentlige system, når de forsøger at arbejde med 

markante samfundsmæssige problemer. Fondenes iagttagelse af egen berettigelse som 

meningsfyldt samfundsmæssig aktør bliver set gennem deres mulighed for at skille sig ud og være 

anderledes end de offentlige institutioner. Det offentlige bliver et objekt, som fondene iagttager, 

de skal adskille sig fra og dermed indtage en anden rolle i forhold til at løse samfundsproblemer.  

 

‟Det at være problemdrevet i et lille land som Danmark er vanskeligt. Er der alvorlige 

samfundsproblemer kigger man efter den ansvarlige minister, dvs. at der ikke er 

samfundsproblemer helt uden en ejer, og det gør, at man skal have nogle helt specielle 

kompetencer, hvor man både kan forstå andres rammebetingelser og vilkår, ud fra den forståelse 

arbejde sammen med andre..” - Ulrik Kampmann, Udviklingschef, Realdania 
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Fondene kan iagttages at identificere deres helt specielle viden om samfundsproblemerne som 

konstituerende for deres rolle – deres subjektposition. En viden, som de iagttager er manglende 

hos det offentlige. 

 

‟Hvis du går hen i Bygningstyrelsen eller en tilsvarende styrelse, så sidder der en gruppe 

mennesker, der har en enorm viden inden for lovgivning og administration, men begrænset viden 

om projektledelse inden for bygge- og anlægsfeltet.. Og i forhold til at realisere konkrete 

byggeprojekter, har de begrænsede ”hands-on-kompetencer”” - Hans Peter Svendler, Direktør i 

Realdania 

 

Gennem fondenes iagttagelse af det offentlige skabes en fondsrolle som dagsordenssættende, 

fortaler, katalysator og forandringsagent. Fondene iagttager, at de gennem deres specifikke viden 

omkring samfundsproblemer kan ‟arbejde med det, vi [Fondene] kalder for ‟fortaleri” – det vil 

sige, at vi vil gøre os selv til talsmænd for specifikke synspunkter” (www.realdania.dk).  

 

Fondene iagttager, at de igennem deres viden kan skabe sig en position som talsmænd for en 

bestemt udvikling inden for samfundsproblemerne. I subjektpositionen bliver det dermed 

afgørende for fondene at skabe viden om objektet samfundsproblemer for at kunne italesætte 

dem. Dette gøres ud fra en strategi om at ville definere og løse disse komplekse problemer; til 

gengæld tilbydes fondene en mulighed for at  iagttage sig selv som både ambitiøse og legitime. 

4.4.4 Resume 

Samfundsrationalet opstår i fondenes ændrede iagttagelse af det filantropiske projekt og skaber til 

en subjektposition, fra hvilken fondene skal arbejde med problemer. Dette leder til fondenes 

iagttagelse af omverdenen, samfundet, som træder frem, bestående af forskellige strukturelle 

problemer. Samfundsproblemer iagttages som et objekt – et objekt, der tilskrives sandhed qua 

dets komplekse natur, der nødvendiggør flere aktører og en bestemt viden. 

 

Samfundsproblemernes komplekse natur konstituerer et vidensbehov hos fondene. Fondene 

iagttager, at de skal være eksperter i problemet, og ikke i løsningen, grundet førnævnte komplekse 

natur. Dette leder til en organisatorisk ændring i fondene, hvor sekretariaterne og 
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medarbejderkompetencer udbygges for at kunne håndtere komplekse samfundsmæssige 

problemstillinger. Fondene iagttager egne organisationer gennem samfundsproblemerne, som til 

gengæld bliver konstituerende for fondenes organisering.  

 

Fondenes iagttagelse af samfundet, gennem samfundsproblemerne, medfører, at det offentlige 

ses som en aktør. Det offentlige objektiviseres og tilskrives forskellige mangler qua fondenes viden 

om samfundets problemer. Med disse udsagn konstitueres en subjektposition i forhold til det 

offentlige, i hvilken fonden får mulighed for at blive en ligeværdig aktør i forhold til samfundets 

problemer.  

 

Fondene søger at træde ind i rollen som talsmænd for derigennem at påvirke samfundet og dets 

problemer med deres specifikke viden. Position som talsmand kan i diskurs-formationen føres 

tilbage til løsningsrationalet som intention og strategi og til iagttagelsen af samfundsproblemer 

som komplekse at iagttage og kun mulige at løse i et samarbejdet mellem flere aktører.   

4.5 Forening af rationaler 

I ovenstående analyse har jeg fokuseret på, hvordan fondene konstituerer sig som 

samfundsprægende aktører gennem deres styrende rationaler. Hvert rationale er blevet 

behandlet enkeltvis og har iagttaget, hvordan den diskursive praksis omkring både effekt og 

samfundsproblemer træder frem i fondene. I det følgende vil jeg analysere de to styringsrationaler 

i deres samspil internt i fondene og dermed iagttage, hvordan et mulighedsrum for fondene 

sættes i den samlede diskursive praksis.  

4.5.1 Dannelse af strategier  

Fondene iagttager, at den filantropiske gerning skal skabe effekt, og at det filantropiske projekt 

skal adressere samfundsmæssige problemer. Qua deres udsagn skaber fondene sig en 

subjektposition, inden for hvilken de skal generere effekt i forhold til de strukturelle 

samfundsproblemer. Dette fører i praksis til, at der laves strategier og mål for, hvordan der skal 

skabes effekt.  
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‟Og der har vi nu valgt 11 områder inden for sikkerhed, sundhed og trivsel. Og så har vi på hvert af 

områderne forsøgt at sige, hvad er det for et problem, vi vil angribe, hvad er det for et 

samfundsproblem vi vil bidrage til at løse, og hvad er det for nogle indikatorer, vi tror på, fører til 

forandring.” – Gurli Martinussen, Direktør, TrygFonden 

 

Dette strategiarbejde bliver udført på baggrund af fondenes viden om både samfundsproblemer 

og effekt. Strategien bliver dermed den teknologi, som objektiviserer både samfundsproblemer og 

effekt og gør begge dele synlige for iagttagelse på samme tid.  

 

Disse strategier er i deres udgangspunkt – hvor samfundsproblemerne iagttages – udformet meget 

brede og inkluderende. TrygFonden har tre kerneområder: Sikkerhed, Sundhed og Trivsel. 

Realdania har fem Filantropiske Programmer og VELUX FONDEN støtter Kulturelle, Kunstneriske, 

Sociale og Miljømæssige formål.  

Strategierne bliver derefter smallere i deres formuleringer og mere konkrete i deres mål og 

indhold. TrygFonden er den af de tre, der eksemplificerer dette arbejde bedst. TrygFonden 

operationaliserer med at fremme sikkerhed i Danmark på følgende måde: Sikkerhed -> Respekt for 

vand -> At flere lærer at svømme (www.trygfonden.dk).  

 

Strategien som teknologi bliver konstituerende for, hvordan samfundsproblemer og effekt dukker 

op som viden i fondens optik og følgelig også for, hvilke samfundsproblemer fonden meningsfyldt 

kan engagere sig i – fordi problemerne, som objekter, skal kunne operationaliseres for at knytte an 

til fondenes mulighedsfelt, der dermed synliggøres for en iagttagelse.  

 

‟Hvis man skal lave en strategi, som gør det nemt at måle, så kan du ikke beskæftige dig med 

komplekse, bøvlede problemstillinger.” – Gurli Martinussen, Direktør, TrygFonden 

 

I praksis leder fondenes strategi dermed fondenes muligheder for valg af samfundsproblemer. En 

distinktion træder frem mellem samfundsproblemer, som er mulige at arbejde med og 

samfundsproblemer, som fondene ikke kan løfte. Problemerne bliver dermed ikke relevante i 
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deres egenskab af strukturelle samfundsproblemer men igennem muligheden for at 

operationalisere dem i en strategi. 

4.5.2 Vi tør ikke sige effekt 

Fondene kan med deres viden om problemet definere problemet, kortlægge det og identificere de 

målbare fakta. De kan endvidere iagttage en løsningsudvikling men kan ikke være sikre på, at det 

er deres projekter, der har foranlediget denne udvikling.  

 

‟Hvis vi har sat mål op omkring et problem, skal man gerne kende de væsentligste aspekter 

omkring problemet. Hvis vi så måler på udviklngen, kan vi se at om går i den rigtige retning - men 

vi kan ikke nødvendigvis se at det er vores penge, der har gjort, at det går i den rigtige retning.” - 

Ulrik Kampmann, Udviklingschef, Realdania 

 

Iagttagelse gennem deres strategier tillader fondene at se effekt og samfundsproblemer. 

Forandringstrategiernes udformning, hvor effekt iagttages igennem det operationaliserede 

problem, kræver flere forskellige tilgange. Det operationaliserede problem, som fondene 

iagttager, er kun en del af det komplekse samfundsproblem, hvilket gør fondene blinde for 

kausaleffekten mellem deres operationaliserbare effekt og samfundsproblemerne.  

 

‟Effekt er svært, og der er en vis optimisme omkring, hvad man kan måle af effekter. Der er en klog 

fyr, der siger at fonde kan vælge at løse samfundsproblemer eller at måle deres egen effekt. Det at 

skabe en kausaleffekt mellem en  udvikling i et samfundsproblem og min indsats er rigtig, rigtig 

svært.” - Ulrik Kampmann, Udviklingschef, Realdania 

 

Fondene må med deres strategier benytte et todelt blik, hvor samfundsproblemer og effekt 

blikkes henholdsvis som store og komplekse problemstillinger og som små operationaliserbare 

problemstillinger.  

 

‟...spørger man, let karikeret, mange danske fonde, hvad de laver, så viser de eksempler på 

projekter og ting de har støttet, spørger man amerikanske fonde, hvad de laver, så viser de grafer 
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over udviklingen på de områder de arbejder. De viser, hvordan det går med deres overordnede 

målsætning, det gør vi ikke i Danmark.” – Ulrik Kampmann, Udviklingschef, Realdania 

 

Det kan derfor i praksis iagttages, at fondene ikke er sikre på egen effekt på de samfundsmæssige 

problemer. De iagttager dermed en diskrepans mellem løsningsrationalet og samfundsrationalet. I 

arbejdet med at reducere den kompleksitet, der deraf skabes, kan vi iagttage, at effekten 

objektiveres gennem eksempler på projekter:  

 

‟Vi lavede et projekt på Bornholm, hvor en ildsjæl havde fundet ud af, at hvis man faldt om med et 

hjertestop på Bornholm, så var overlevelsen 0. Så sagde han, det kan ikke være rigtigt, vi skal have 

uddannet bornholmerne. Så sagde vi, det vil vi gerne være med til, det er et afgrænset område, der 

kan vi lave et lukket system. Så vi sendte en Ph.d derover, og så kørte de af sted med alle mulige 

aktiviteter omkring uddannelse. Hun lavede så sin afhandling, og den viste, at de kom op på en 

‟bystander”, som er dem, der træder til, på 72 % og en overlevelse på næsten 20 %. Så det er helt 

fantastisk, det lille projekt.” – Gurli Martinussen, Direktør, TrygFonden 

 

Samtidig kan det iagttages, hvordan fondene arbejder på teknologier, igennem hvilke de kan 

iagttage den kausale sammenhæng mellem eget arbejde og målbar effekt på 

samfundsproblemerne.  Et arbejde, hvis nødvendighed konstitueres af deres rationaler – de kan 

ikke agere anderledes i det mulighedsrum, der stilles.  

 

‟... vi har de her forskellige typer af donationer, altså signaturprojekter, partnerskaber og så 

donationer. Det stiller vi så op her, hvor meget vi har givet, hvad for nogle kategorier af brugere, 

hvad det er for nogle strategiske målsætninger donationerne har understøttet, og hvad har det 

været for nogle temaer, i de projekter vi har støttet, men vi tør ikke at skrive effekt, nogle af 

stederne vel.” – Gurli Martinussen, Direktør, TrygFonden 

 

Jeg iagttager dermed, at fondenes objektivisering af samfundsproblemer som komplekse og 

eventuelt med flere aktører skaber en spænding mellem deres styringsrationaler, idet 
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samfundsproblemernes komplekse natur umuliggør den kausale forbindelse, som betinger, at 

fondene kan iagttage deres egen effekt.  

4.5.3 Resume 

Fondenes strategier træder frem som teknologier, som giver mulighed for iagttagelse af både 

samfundsproblemer og effekt. Denne vidensproducerende granskning konstituerer, hvilke 

samfundsproblemer fondene meningsfyldt kan bearbejde, idet samfundsproblemerne skal kunne 

operationaliseres i strategier. Derved skabes en iagttaget distinktion mellem operationaliserbare 

samfundsproblemer, som kan arbejdes med, og problemer, der ikke kan. Dermed træder 

samfundsproblemer frem som et objekt, der igennem strategien kan hierarkiseres i mulige og 

umulige. Jeg kan derfor iagttage, at samfundsproblemerne, som konstitueres af deres 

kompleksitet, også kan blive for komplekse – og dermed en diskrepans mellem løsningsrationale 

og samfundsrationale.  

 

På samme tid gør samfundsproblemernes kompleksitet også fondene blinde for deres egen effekt. 

De kæmper med at iagttage en kausal forbindelse mellem eget arbejde og udvikling på 

samfundsproblemerne. Deres behov for selv at skabe effekt, og dermed også at kunne iagttage 

effekten, og deres ønske om at arbejde med samfundsproblemer konstituerer denne kausale 

relation. Problemernes komplekse natur umuliggør dog denne relation, og dermed opstår igen en 

diskrepans mellem fondenes styringsrationaler. Fondene forsøger i praksis at omgå denne 

kompleksitet gennem italesættelse af deres effekt i eksempler og ikke som udvikling.  
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5.0 Vidensindsamlende lytten – Fortalende ledelse  

I den følgende analyse vil jeg beskæftige mig med samarbejdet mellem fond og ansøger. Jeg vil 

analysere, hvordan fondenes iagttagelse af den filantropiske gerning og det filantropiske projekt 

sætter specifikke rammer for både fondene og ansøgerne, og hvordan dette kan iagttages i 

relationen mellem fond og ansøger.  

 

Med denne analyse vil styring og ledelse træde frem som magt- og selvteknologier, funderet i 

fondenes styringsrationaler og analyseret i ‟Fra gavegiver til forandringsagent”. Jeg vil analysere, 

hvordan fondenes konstituering som samfundsprægende fonde, ved løsnings- og 

samfundsrationalet, kan iagttages i samarbejdet mellem fond og ansøger.  

5.1 Mobilisering af et ansøgermiljø 

Fondene orienterer sig mod omverden og iagttager andre aktører og samfundet. Som tidligere 

nævnt søger de at iagttage og forstå samfundet – og i den iagttagelse træder samfundet frem 

bestående af bestemte strukturelle samfundsproblemer.  

I det følgende vil jeg analysere, hvordan fondenes iagttagelse af samfundsproblemer får 

ansøgermiljøerne til at tone frem som et rum for styring og ledelse, og hvordan ansøgermiljøet 

mobiliseres i relationen mellem fond og ansøgermiljø. 

5.1.1 Samfundsproblemernes aktører 

Fondene søger at blive eksperter på problemer i stedet for eksperter i løsninger. Denne 

forskydning i iagttagelse har, som tidligere berørt, givet fondene blik for samfundsproblemernes 

kompleksitet. Som nedenstående citat illustrerer, iagttager fondene, at de ikke kan løse 

problemerne selv og ser en nødvendighed i at mobilisere flere aktører i arbejdet med disse 

problemer.  

 

‟... meget komplekse problemstillinger, hvor der ikke som udgangspunkt er en fælles agenda og et 

klart mål. Her har interessenterne meget forskellige syn på problemstillingen og er ofte uenige om 

definitioner og målemetoder. Her er der ingen "rigtig" opskrift eller manual, som virker i en hver 

situation. Det hjælper at have erfaringer fra lignende udfordringer, men de er ingen garanti for 
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succes. Hver situation er unik og kræver en løbende evaluering og projektudvikling i samarbejde 

med alle relevante aktører og interessenter.” (www.realdania.dk)  

 

Hos fondene spirer en bevidsthed om, at samfundets problemer kræver en kollektiv 

vidensindsamling, som sidenhen kan lede til kollektiv indsats. Denne strategiske tænkning får 

aktører på tværs af flere sektorer til at fremstå for fondene via iagttagelsen af samfundsproblemer 

som objekt.  

 

‟Vi lægger vægt på at indgå i og anvende netværk inden for det byggede miljø til at udvikle 

løsninger på de markante og ofte komplekse samfundsudfordringer og problemstillinger, som vi 

arbejder med. I særlig grad har vi fokus på mulighederne for at skabe koalitioner af aktører på 

tværs af sektorer, som koordineret og med hver deres styrker og virkemidler kan arbejde frem mod 

fælles mål og derved skabe kollektiv effekt og forandring.” (www.realdania.dk) 

 

Fondene vægter at indkredse samfundsproblemer i samarbejde med andre aktører, såsom 

forskere, ledende praktikere og eksperter på området. Ud over at blive synliggjort ved iagttagelsen 

af samfundsproblemer, bliver der italesat subjektpositioner til aktørerne, i hvilke de gennem deres 

viden både konstituerer samfundsproblemerne og bliver iagttaget i relation til dem. 

  

‟Jo flere vi er, jo mere ved vi. Derfor indgår TrygFonden samarbejde med partnere, der bidrager 

med ekspertviden, kompetencer og erfaring på projekterne. Det er vores klare overbevisning, at 

partnerskaber øger projekternes værdi.” (www.trygfonden.dk) 

 

Projekternes værdi øges gennem viden om problemet. Indsamlingen af viden om problemet, 

igennem andre aktører, bliver dermed styrende for fondenes samarbejde med disse aktører. 

Fondenes iagttagelse af ansøgermiljøer træder frem igennem en iagttagelse af viden som værdi; 

en værdi, som aktørerne besidder i en eller anden form og som derfor legitimerer deres 

subjektposition som aktører. 
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5.1.2 Ansøgermiljøerne 

I fondenes optik dannes ansøgermiljøerne således igennem fondenes behov for aktørernes viden 

om samfundets problemer – problemer, som fondene ønsker at arbejde med, jf. 

samfundsrationalet, men hvis kompleksitet nødvendiggør en anden form for viden – en viden om 

problemet kompleksitet. 

  

‟.. det med klimatilpasninger, det er der heller ikke nogen der har søgt om.  Det er bare ret klart, at 

en af de udfordringer vores samfund har, det er klimatilpasninger. Derfor har vi kastet os over 

klimatilpasninger, som et emne, og så arbejder vi sammen med alle dem, der er relevante inden for 

det felt, både vidensmæssigt og praktisk med kommuner og styrelser.” – Hans Peter Svendler, 

Direktør, Realdania 

 

Gennem denne vidensindsamling mappes ansøgermiljøerne, og deres relation til 

samfundsproblemerne operationaliseres af fondene. Ansøgermiljøet bliver dermed objektificeret 

og kan iagttages som bestående af forskellige aktører med forskellige viden om og relation til 

samfundsproblemerne. Fondene konfigurerer igennem deres iagttagelse et objekt og italesætter, 

gennem deres tilgang til samfundsproblemerne, et netværk af aktører, bundet sammen i 

relationer til hinanden og til problemerne.  

Realdanias arbejde med ‟2050 – Der bli’r et yndigt land – Scenarier for Danmarks grønne fremtid” 

(Realdania 2012) træder frem som et eksempel på både konstituering af et samfundsproblem og 

kortlægning af tilhørende ansøgermiljø. Publikationen er blevet til på baggrund af 50 kvalitative 

interviews med landets førende eksperter inden for grøn omstilling samt seks workshops med 300 

deltagere fra Realdania Debats debatfora. Realdania Debat består af 1100 centralt placerede 

personer fra dansk landbrug, erhvervsliv, organisationer, byggesektoren og kommuner (Realdania 

2012).  

Publikationen indkredser 2050-scenariet for henholdsvis by, land, transport og bolig. Inden for 

hvert af disse områder opstilles handlinger, som skal realiseres, hvis det positive 2050-scenarie 

skal realiseres, og der gøres rede for, hvem disse handlinger skal udføres af. Et forslag inden for 

byledelse lyder: 
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‟Danmarks byer har behov for en mere strategisk orienteret organisation og ledelse med større 

fokus på visioner, service og udvikling end administration.”  (Realdania 2012)  

 

Der mappes således et ansøgermiljø som objekt igennem iagttagelsen af byledelse, og aktører som 

bl.a. Danmarks borgmestre bliver iagttaget som aktører (Realdania 2012). Samtidig bliver en 

subjektposition italesat til aktørerne, hvor ovenstående mål bliver styrende for medlemmerne 

ageren.  

Ovenstående er et godt eksempel på, hvordan fondenes iagttagede samfundsproblemer bliver 

konstitueret gennem viden fra ressourcepersoner, som sidenhen bliver iagttaget som et 

ansøgermiljø gennem deres relation til og viden om problemet. Hermed konstitueres en forståelse 

af problemet, og et ansøgermiljø toner frem som et objekt, der kan styres og ledes. 

Ansøgermiljøerne viser sig for fondene som et iagttaget fællesskab bundet sammen gennem 

fælles diskursiv indentifikation af samfundsproblemerne. Ansøgermiljøerne bliver dermed et 

objekt for vidensdannende granskning, og et nyt rum for ledelse og styring. Objekter, som kan 

mobiliseres, indrulleres og udstationeres gennem programmer og teknologier baseret på fondenes 

viden om samfundsproblemerne. 

5.1.3 Fonden som fortaler for problemet 

Fondene ser sig selv som forandringsagenter, katalysatorer og dagsordenssættende 

(www.realdania.dk, www.trygfonden.dk). I disse roller iagttager fondene sig selv som fortalere for 

en bestemt udvikling i forhold til specifikke samfundsproblemer. 

  

‟Som et særligt element i den katalytiske tænkning arbejder vi i højere grad med ”fortaleri.” Det vil 

sige, at vi i tæt samarbejde med relevante aktører vil gøre os til talsmænd – eller fortalere – for en 

bestemt udvikling i det byggede miljø.” (www.realdania.dk) 

 

Fondene italesætter som fortalere en bestemt iagttagelse af samfundsproblemerne. En 

iagttagelse, som er baseret på den vidensindsamling, der, som tidligere påvist, foregår qua 

fondenes arbejde med de iagttagede aktører. Med fortaleri for en bestemt problemforståelse 

synliggøres ét perspektiv og tilgang til problemet til fordel for andre; en distinktion finder sted 

mellem en ‟rigtig” og en ‟forkert” forståelse af samfundsproblemerne.  
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Gennem vidensindsamlingen konstitueres fortalerrollen som en subjektposition til fondene. En 

position, hvorfra fondene kan udtale sig som eksperter om samfundsproblemer og således 

facilitere subjektpositioner til ansøgermiljøets aktører. Dermed bindes ansøgermiljøerne sammen i 

diskursivt konstruerede fællesskaber omkring samfundsproblemerne. Det bliver et fælles mål at 

forstå og løse bestemte, af fonden, iagttagede samfundsproblemer.  

For eksempel bliver Realdania gennem vidensindsamling til et videnscenter for ‘Danmarks grønne 

fremtid’. Viden, som er hentet gennem aktørerne, er nu ophobet hos fonden og kan derfra 

distribueres ud i ansøgermiljøet, som i publikationen ‟2050 – Der bli’r et yndigt land – Scenarier for 

Danmarks grønne fremtid” (Realdania 2012).  

Denne udgivelse bliver en teknologi, hvormed en iagttagelse af et samfundsproblem synliggøres. 

Ansøgermiljøer grupperes omkring dette problem efter deres tilknytning til dét – og til by, land, 

transport eller bolig. I henhold til de handlingsplaner, som italesættes, skabes subjektpositioner til 

de respektive ansøgermiljøer, hvormed de ledes mod bestemte handlinger.  

 

‟Verden står over for en betydelig energimæssig udfordring. Biomasse kommer til at spille en 

væsentlig rolle i omstillingen til et fossiltfrit samfund. I denne grønne omstilling kommer dansk 

landbrug til at spille en nøglerolle som producent af vedvarende energi.” (Realdania 2012). 

 

Ovenstående er en del af handlingsplanen for landbrugsområdet. Den energimæssige udfordring 

italesættes, og vedvarende energi sættes i højsædet. I forlængelse heraf skal der inden for dansk 

landbrug arbejdes med biomasse som alternativ til fossilt brændstof. Ud fra en 

problemiagttagelse, baseret på fondens viden, italesættes en subjektposition til ansøgermiljøet 

omkring dansk landbrug. Fonden leder, i rollen som fortaler, aktører inden for landbrugsområdet 

mod et bestemt mål.   

5.1.4 Ligeværdige medspillere 

Fondenes egen subjektposition som fortalere stiller også specifikke krav til fondenes egen ageren. 

For at kunne lede gennem fortaleri bliver det nødvendigt for fondene, at deres omverden 

iagttager dem som ligeværdige og legitime medspillere – også her spiller viden om 

samfundsproblemerne en stor rolle. 
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‟Altså i gamle dage, hvis man spurgte en kunstdirektør. De der fonde? Nåh, det er sådan nogle, der 

sidder ude i periferien og putter penge ind. De ved ikke en skid om det, men vi bruger dem jo. I dag 

vil de sige, de er sgu meget gode at spille sammen med. De ved mere om det end kulturministeriet 

eller min bestyrelse. De forstår vores problemer. Det er det skifte, hvor man rykker fra en selv, der 

er afgørende.” – Henrik Mahncke, Research Fellow, Realdania/CBS 

 

Viden om og et konsekvent fokus på samfundsproblemerne bliver dermed konstituerende for hele 

samarbejdet; det anses som nødvendigt hele tiden at skue ud mod samfundet. Fondene skal lede 

fra en tilbagetrukket position i feltet og må ikke sætte sig selv i scene som ledere men vente på 

aktørernes accept af fondenes rolle som fortalere. 

 

‟... heldigvis så de bedste af dem, de arbejder med det, jeg kalder earned reputation, som du ikke 

kan prime dig til, du kan ikke brande det eller skrive bøger om det. Du kan ikke gøre en eneste ting. 

Den eneste måde er at vedholdende blive i feltet og blive dygtig, så bliver du anerkendt af dine 

peers, og så får du det. Det er til gengæld en langt stærkere reputation, end den du kan købe dig 

til.” – Henrik Mahncke, Research Fellow, Realdania/CBS 

 

Fondenes iagttagelse af deres filantropiske bidrag ændres fra finansiel støtte til viden – og viden 

træder frem som konstituerende for den filantropiske relation mellem fond og ansøgermiljø. 

5.1.5 Kald til miljøet – udbudsrunder, forespørgsler og prik på skulderen 

Fondene er begyndt at ‘kalde’ ud i miljøet. De kommunikerer deres iagttagelse af samfundets 

problemer ud til deres ansøgermiljø og forventer, at miljøet svarer tilbage med løsninger.  

 

‟Jeg skal kunne gå ud og pege på nogen og sige: kan I komme med noget på det her felt, er I 

parate med noget? Som det har været med mange, så er de kommet med en løs ide, og så er de 

endt med at blive et godt stort projekt.” – Frank Ulmer Jørgensen, Programansvarlig, VELUX 

FONDEN 

 

Fondene leder gennem kald deres ansøgermiljøer til at reagere på problemstillinger med ideer og 

ansøgninger. Ovenstående illustrerer, at ideerne ikke nødvendigvis opstår i miljøet. Fondens 
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problemiagttagelse bliver kommunikeret ud i miljøet, og tilbage kommer ideer og ansøgninger, 

som er opstået på fondens initiativ. 

  

‟Store beløb forpligter til at undgå unødig vilkårlighed. Vi ønsker derimod en meget åben og 

gennemskuelig proces med kald. Det vil sige, at man slår op og siger, at nu er bestemte temaer vi 

gerne vil fremme, og så kommer der nogle interessetilkendegivelser og ansøgninger.” – Ane 

Hendriksen, Direktør, VELUX FONDEN 

 

Igennem fondenes ‘kald’ til miljøet opstilles et rum, i hvilket fonden og ansøgerne kan indgå i 

dialog om bestemte samfundsproblemer. Denne teknologi giver fondene mulighed for at målrette 

deres indsat, og samtidig bliver forventningshorisonten stabiliseret i begge ender af relationen. 

Fondene kan regne med ansøgninger af en bestemt kvalitet og omhandlende bestemte 

problemstillinger. For ansøgerne bliver tilfældighedsfaktoren fjernet; de ved, at de rammer inden 

for fondens nuværende interessefelt. 

  

‟Vi har etableret en proces, som er bygget på at alle humanvidenskabelige institutter i Danmark er 

identificeret og de indgår i en struktureret plan, hvor vi når alle institutter hvert andet år. 

Institutterne får mulighed for at fremsende to interessetilkendegivelser” – Ane Hendriksen, 

Direktør, VELUX FONDEN 

 

Gennem dialogen, som initieres af fondene, differentieres ansøgermiljøet med muligheden for at 

svare; kun dele af miljøet har muligheden for at svare på givne tidspunkter. Fra fondens side bliver 

der kun lyttet til de dele af ansøgermiljøet, som har relevans for den aktuelle problemstilling. 

Fondene ‘kalder’ de dele af ansøgermiljøet, hvis faglighed de har brug for på et givent tidspunkt. 

Dermed kan ‘kald’ som teknologi iagttages som kompleksitetsreducerende for både fond, ansøger 

og ansøgermiljø.  

5.1.6 Collective impact som ledelsesteknologi 

Collective impact er endnu et eksempel på det magt-vidensforhold, som udspiller sig i relationen 

mellem fondene og aktørerne i ansøgermiljøerne. Collective impact bygger på Fælles agenda, 
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Fælles målemetoder, Gensidigt forpligtende aktiviteter, Hyppig og åben kommunikation samt en 

supportorganisation (www.realdania.dk). 

Collective impact iagttages blandt fondene som den nyeste udvikling inden for filantropiske 

arbejdsmetoder. Et initiativ til at løse de komplekse samfundsmæssige problemstillinger, som 

fondene iagttager. En arbejdsmetode, hvor både fondenes positioner som fortalere og 

vidensindsamlere træder frem som konstituerende for dialogen. 

 

‟Henrik har sikkert underholdt jer om collective impact, som jeg tror virkelig er vejen frem. Det 

tegner super lovende, det første vi har sat i gang er en groppeomkring det åbne land. Der samler vi 

alle parterne, vi er i virkeligheden bare servicepartner, idet vi stiller et bord til rådighed for, at man 

kan diskutere. Sådan nogle ting som collective impact er et godt eksempel på, hvordan projekter 

opstår. Så sidder man og finder ud af, at hvis vi skal løse det her, så er det nok f.eks. jordfordeling, 

vi skal have fat i. Projekter opstår i det forum, og så kører den videre til os og bliver et projekt vi 

støtter. Projekter opstår igennem netværk meget mere end ansøgninger.” – Hans Peter Svendler, 

Direktør, RealDania 

 

Collective impact bliver et middel til både ledelse og vidensproducerende granskning af 

ansøgermiljøet. Med collective impact synliggør fondene miljøet omkring de iagttagede 

samfundsproblemer og søger at skabe en fælles identifikation af problemet inden for 

ansøgermiljøet (fælles agenda). Alle aktører på området bliver klar over problemets kompleksitet, 

og indtager samme løsnings-iagttagelse af problemet (fælles målemetoder). Collective impact får 

en mobiliserende karakter over for aktørerne, idet fondene, som servicepartnere, italesætter en 

dagsorden og skubber for løsninger (gensidigt forpligtende aktiviteter).  

Sat på spidsen skaber fondene den kvalificerede ansøger i en spejling af deres egen 

problemiagttagelse. En bestemt iagttagelse af et samfundsproblem italesættes, derefter inviteres 

miljøets aktører til at tage denne iagttagelse til sig og arbejde med den for derefter at give den 

tilbage til fondene (supportorganisation). 

  

‟Vi vil gerne på sigt effektmåle. Vi er i gang med at gøre os erfaringer på området hos os. Lige så 

snart vi kommer til collective impact, så rammer man noget, der er en smule mere rendyrket. For 
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hvis man kan mødes om et skarpskåret problem og har alle relevante aktører samlet, så har man 

feltets parter. Så hvis der sker en udvikling, så kan det være, at det ikke er ens eget projekt, men 

man kan se det at der sker en udvikling.” – Ulrik Kampmann, Udviklingschef, Realdania 

 

Ovenstående citat viser, hvordan ansøgermiljøet synliggøres igennem collective impact. Fondene 

samler alle, i deres optik, relevante aktører og konstituerer og afgrænser dermed et ansøgermiljø. 

Således objektiveres ansøgermiljøet og gøres til et samlet hele, som arbejder mod et mål. Dette 

muliggør, at der kan iagttages en effekt på området, idet alle relevante aktører er samlet. Fondene 

får samlet et lukket kredsløb, i hvilket de iagttager en mulighed for at lave en kausal relation 

mellem indsats og effekt, jf. analysen ‟Fra gavegiver til forandringsagent”. Med collective impact 

installeres dermed også en distinktion mellem relevante og ikke relevante aktører. Fondens midler 

og viden målrettes dermed igennem inklusion af nogle aktører og eksklusion af andre. 

5.1.7 Fonden som den lyttende leder 

Fondenes relation til ansøgermiljøet får karakter af en cirkulær produktion af henholdsvis viden og 

styring, hvor forskellige subjektpositioner knyttes til både ansøgermiljø og fond. Collective impact, 

kald til miljøet og fondenes generelle tilgang og relation til ansøgermiljøet er, hvad jeg vil kalde, 

den vidensindsamlende lytten og fortalende ledelse. 

Fondene indtager en rolle som vidensindsamlende lytter i forhold til den enkelte aktør, en aktør, 

der dermed tilskrives en rolle som ekspert på et delområde i forhold til det af fonden valgte 

samfundsproblem. Fondene forsøger at forstå både aktør og samfundsproblem og lader i denne 

rolle aktøren tale og tilkendegive sin iagttagelse af problemet. Fondenes subjektposition kræver, 

at de er tavse og derigennem faciliterer aktørens tale – aktøren leverer input til fondene. Denne 

relation er konstitueret af fondenes samfundsrationale og det vidensbehov, der deraf skabes. 

Relationen kan iagttages at have flere formål. Fondene opbygger en samlet viden om 

samfundsproblemet, set gennem flere forskellige aktører, og skaber dermed fundamentet for den 

senere fortalerrolle. Samtidig mappes ansøgermiljøet igennem iagttagelsen af forskellige aktører 

med forskellige syn på problem og mål. Disse kan, af fonden, derefter iagttages i netværk og 

sammensættes gennem den senere fortalerrolle. 

  



57 
 

‟Vi deltager, er åbne og lyttende i forhold til de her miljøer, som laver de her projekter, og derfor 

laver vi dem til gode ansøgermiljøer.” – Frank Ulmer Jørgensen, Programansvarlig, VELUX FONDEN 

 

Denne relation udspiller sig både gennem fondsinterviews med ressourcepersoner og 

fondsinitierede debatfora, men også gennem analyser af, for fonden, interessante felter og 

gennem evalueringer af projekterne. Fondene italesætter sig selv som åbne og lydhøre og 

derigennem interesserede i aktørerne og ikke i sig selv. 

  

‟En god åbenhed, så de ringer, hvis de har noget spændende, og så prøver vi det af i telefonen. 

Nogle gange går de til én og nogen gange til en anden. Det kræver en tillid, hvor de ikke bare 

ringer og siger, hvad har I brug for, men i stedet kommer og siger, det her har vi brug for, her 

rammer I et behov. Vi er jo ikke interesserede i, hvad vi selv synes er interessant, men hvad andre 

synes er interessant.” – Frank Ulmer Jørgensen, Programansvarlig, VELUX FONDEN 

 

Relationen mellem fonden som vidensindsamlende lytter og aktøreren som ekspert lægger 

fundamentet for fremtidig ledelse af selv samme aktør. I relationen får fonden viden om 

problemet og viden om aktøren og aktørens interesser, drivere, ønsker og behov. En viden, som 

enten kan formaliseres gennem en kontrakt, som dermed binder aktøren til denne viden, eller 

som kan bruges i rollen som fortaler i relationen mellem fond og ansøgermiljø, hvor 

ansøgermiljøet er bundet af deres egen udleverede viden om problemet.  

I kølvandet på den vidensindsamlende dialog mellem fond og ansøger ændres rollerne, og 

fondene træder i position som fortaler for en bestemt samfundsudvikling og dermed også en 

bestemt problemiagttagelse. I rollen som fortaler bliver det, som også rollens betegnelse antyder, 

fonden, der taler, og ansøgermiljøet, der lytter og svarer. I rollen som fortaler er fondene 

eksperter på problemet og synliggør, gennem deres indhentede viden, specifikke problemstillinger 

og dele af de strukturelle samfundsproblemer. I denne relation ændres dialogen; hvor 

ansøgermiljøet før skulle svare med viden, skal de nu svare med løsninger.   

Ansøgerne og ansøgermiljøets handlerum bliver nu struktureret inden for rammer sat af fonden, 

og samarbejdets præmisser bliver dikteret af fondens forståelse af problemet. Ansøgerne får 

ansvar for at løse fondenes problemer inden for de satte rammer. Rammerne er konstitueret 
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gennem den tidligere fase af den cirkulære relation. Dermed holdes aktørerne i feltet op på den 

viden, de tidligere har leveret til fondene gennem ønsker, drivere og problemforståelse, men også 

gennem deres forskning, evaluering og viden om området. 

  

‟Så 5 af de projekter, vi gav i alt 60 millioner til sidste år, dem har vi selv været ude og prikke på 

skulderen og sagt: det her tema er højaktuelt, nu vil vi gerne se kvalificerede ansøgninger.” – Frank 

Ulmer Jørgensen, Programansvarlig, VELUX FONDEN 

 

Sammenholdes ovenstående citat med fondenes øvrige rolle som vidensindsamlende og 

interesseret i aktørernes tanker, træder en afart af Foucaults begreb ‟den pastorale magt” frem. 

Den pastorale magt virker ved at lede gennem bekendelse af sandheder og viden, hvor den ledede 

først bekender og derefter ledes ved at ‘pastoren’ holder vedkommende op disse bekendelser 

(Mik-Meyer & Villadsen 2007: 18). 

Fondene faciliterer aktørernes tale, filtrerer denne viden og leder derefter ansøgermiljøet gennem 

deres egne udtalte ønsker ved at fremdrage højaktuelle temaer, som ansøgermiljøet selv har 

påpeget og derefter engagere dem i løsningen af disse gennem teknikker som ‘kald’, 

udbudsrunder osv.  

Denne introduktion af den pastorale ledelsesform leder dermed videre til næste analyse. Denne vil 

iagttage relationen mellem fond og den individualiserede ansøger; dels som potentiel ansøger, det 

vil sige uden for fonden, men dog som en del af ansøgermiljøet, dels som egentlig ansøger og 

dermed en del af processen fra ansøgning til projekt.   

5.1.8 Resume 

Samfundsproblemerne træder frem i fondenes iagttagelse, som komplekse objekter; om hvilke de 

behøver viden og forskellige løsningsiagttagelser. Forskellige aktører, med relation til 

samfundsproblemerne, træder frem i fondenes synsfelt igennem deres behov for viden. 

Samfundsproblemernes aktører medvirker således, qua deres viden, til konstitueringen af 

fondenes iagttagelse af samfundsproblemer, og træder frem for selv samme iagttagelse igennem 

den vidensmæssige udvikling fondene gennemgår. 

Aktørerne bliver grupperet i ansøgermiljøer omkring specifikke samfundsmæssige 

problemstillinger, og i fondenes problemforståelse dannes der forskellige netværk og relationer 
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mellem aktørerne. Disse ansøgermiljøer bliver til rum for ledelse; ansøgermiljøer, som kan 

mobiliseres gennem forskellige teknologier. Gennem fondenes subjektposition som fortaler for 

bestemte problemforståelser, rekrutteres ansøgermiljøerne via ’kald’, udbudsrunder og collective 

impact.  

Ved at samle et problemfelts relevante aktører, søger fondene endvidere at overkomme den 

savnede kausale relation mellem indsats og effekt. 

Muligheden for at lede og mobilisere ansøgermiljøerne kommer gennem fondenes viden om 

samfundsproblemer; en viden selvsamme ansøgermiljøer kontinuerligt producerer. Denne viden 

konstituerer også en ligeværdighed mellem fond og ansøger, som iagttages af fondene som 

nødvendig for fortalerrollen.  

Med begrebet den lyttende leder, iagttager jeg, med inspiration i den pastorale magt, hvordan 

relationen mellem fond og ansøgermiljø tager form som en cirkulær proces, i hvilken 

vidensindsamling og ledelse går hånd i hånd. Ansøgermiljøerne og fondene udvikles i et 

vidensindsamlende samarbejde, hvor fondene lytter og servicere og ansøgermiljøerne taler. 

Herefter mobiliseres ansøgermiljøerne igennem den samme viden, og bliver dermed holdt op på 

den sandhed de tidligere har udsagt; fondene leder ansøgermiljøerne mod bestemte mål igennem 

en bestemt problemiagttagelse.  

Relationen mellem fond og ansøgermiljø bliver således produktiv, idet den cirkulære proces, med 

vidensindsamling og ledelse, kontinuerligt gentager sig selv, og det filantropisk produkt bliver den 

effekt, hvormed processen influerer på de samfundsmæssige problemer. 

 

5.2 Den refleksive ansøger 

I den tidligere halvdel af denne analyse har jeg undersøgt ansøgermiljøet både som enkelte 

aktører og et iagttaget hele. I denne del af analysen vil jeg stille skarpt på fondenes relation til den 

enkelte ansøger og dennes projekt – som potentiel ansøger og som reel ansøger. Jeg vil analysere, 

hvordan fondene italesætter en bestemt subjektposition til både fond og ansøger samt hvilke 

former for ledelse og selvstyring, der installeres i forbindelse med disse subjektpositioner.  

Kapitlet ‟Fra gavegiver til forandringsagent” viste, hvordan fondene er gået fra udelukkende at 

donere penge til ansøgere, som de mente havde en god ide, til at være refleksive omkring deres 

filantropiske gerning og deres filantropiske projekt. De er således begyndt at vurdere ansøgninger 
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og projekter gennem egne mål og effektønsker. Denne nye iagttagelse af filantropi med tilhørende 

løsnings- og samfundsrationale har konstitutive effekter for relationen mellem fond og ansøger, 

som vil blive analyseret i det følgende. 

5.2.1 Ansøgerne skal dannes 

Fondenes ledelse og styring af deres ansøgere starter allerede, inden kontakten er etableret 

mellem fond og ansøger. I første del af denne analyse er det blevet belyst, hvordan ansøgermiljøer 

træder frem som objekter bestående af flere aktører. Disse ansøgermiljøer mobiliseres igennem 

diverse teknologier til at arbejde ud fra fondenes iagttagelse af samfundsproblemer; en 

iagttagelse, som blev dannet af aktørernes indbyrdes viden. Denne iagttagelse og forståelse af 

problemer skaber rammerne, inden for hvilke den enkelte ansøgeren må befinde sig for at komme 

i betragtning af fonden.  De potentielle ansøgerne må altså bringes til at iagttage sig selv og deres 

projekter igennem fondens strategi og iagttagelse af samfundsproblemer. 

  

‟...man bliver nødt til at tænke sit eget projekt ind i en sammenhæng, det synes jeg er vigtigt, og et 

vigtigt signal, så det er ikke er en gavebod.” – Pia Hansen, Donationschef, TrygFonden 

 

Som det ses ovenfor, kræver fondene, at ansøgerne skal være refleksive om sig selv og deres 

projekt. Ansøgerne skal iagttage egne projekter i forhold til projektets omverden, det vil sige 

fondenes iagttagelse af samfundets problemer. En iagttagelse, der, som jeg tidligere har 

beskrevet, udspringer af ansøgermiljøets egen viden. Jeg iagttager, at fondene søger at lede 

ansøgerne til at indoptage denne refleksivitet. Den refleksivitet, som fondene kræver af 

ansøgerne, er en spejling af den udvikling, som fondene selv har været igennem, hvor 

iagttagelsespunktet fjernes fra eget projekt og flyttes til projektets omverden. Ansøgerne skal 

indtage en position, hvor de, ligesom fondene, ser deres eget projekt gennem en større 

problemstilling. Hvor fondene ser deres projekt gennem samfundets problemer, skal ansøgerne 

iagttage egne projekter gennem fondenes strategi – illustreret nedenfor ved første side på 

TrygFondens hjemmeside.  



61 
 

 

www.trygfonden.dk 

 

Det enkelte projekt får sin relevans og værdi gennem den potentielle effekt på 

samfundsproblemet. Relevansens ligger i relationen til og sammenhængen med et større problem. 

Altså et ryk i iagttagelsespunkt væk fra sig selv og eget produkt og ind i fondenes iagttagelse af en 

omverden, et samfundsproblem og en potentiel løsning. Ansøgerne skal således tage fondenes 

realitet til sig og lede sig i henhold hertil. 

 

‟Det er jo hele tiden, når vi er ude og fortælle om vores uddelingsområde, det er, at I skal vide, hvor 

I er i landskabet. I skal ikke komme med skyklapper på til os og tro, at I bare kan sige, at det her, 

det er unikt, fordi vi ved godt, om det er unikt eller ikke er unikt. Og det er noget der sorterer, fordi 

det kræver ofte ikke ret mange klik på en computer og på en søgemaskine for at finde ud af, om 

det her, det er lavet før. Og det er folk begyndt at gøre selv, stille og roligt, og det har været med til 

at disciplinere ansøgerfeltet til, at de tænker sig lidt om, inden de sender en ansøgning og står og 

påstår, at det er altså unikt.” – Frank Ulmer Jørgensen, Programansvarlig, VELUX FONDEN 

 

Der italesættes fra fondenes side en subjektposition til den potentielle ansøger, en position som 

formuleres ud fra fondens iagttagelse af den gode potentielle ansøger. Ansøgeren skal allerede 

inden mødet med fonden lede sin egen identitet som ansøger. Ansøgeren skal altså både se sig 

selv og sit projekt i forhold til fondens strategi. Dette kræver, at man afskriver sin individualitet 
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som ansøger og påtager sig en identitet som en del af fondens hele. Der skabes altså, gennem 

fondens ledelse af ansøgerens selvledelse, et subjekt, som fonden kan arbejde videre med, 

allerede inden ansøgerens anknytning til fonden. 

 

‟Jeg vil egentlig sige, at vi har simpelthen ikke tid til at komme alt for tidligt ind, … det kræver så 

også, at vi er rigtig gode til at fortælle, hvad det er vi arbejder med, altså hvad det er, vores 

strategi er. Det skal vi stadigvæk øve os på.” – Gurli Martinussen, Direktør, TrygFonden 

  

Fonden har ikke ressourcer til at arbejde med alle ansøgere, efter ansøgningerne er sendt. 

Subjektet må allerede inden mødet med fonden, igennem selvledelse, indtage rollen som den 

gode ansøger – ansøgeren, som fonden har brug for. Der installeres en distinktion mellem god og 

dårlig ansøger, hvor den gode ansøger indtager subjetkpositionen, og er ‟klar” til fondens videre 

arbejde. Ansøgeren skal have reflekteret over egen praksis og eget projekt i forhold til fondens 

strategi, da dette kræves af rollen som ansøger. 

5.2.2 Projektet skal ledes...  

Idet et samarbejde mellem fond og ansøger iværksættes, ændres relationen mellem fond og 

ansøger på ny. Som jeg har beskrevet i ‟Fra gavegiver til forandringsagent”, bliver ansøgeren til et 

objekt, med hvilket fonden kan nå egne mål. Ud fra denne iagttagelse italesættes nye roller til 

både fond og ansøger. Roller, hvori fonden søger at lede ansøgeren mod fondens egne mål 

gennem opkvalificering, bearbejdning og styrkelse. 

  

‟Og igennem de kompetencer vi har i huset, har vi en meget klar holdning til, hvordan tingene skal 

skæres. For flere af vores donationsmodtagerer er det første gang, de laver sådan et projekt. Vi har 

gjort det mange gange før. Den viden og erfaring er for manges vedkommende meget værd.”  - 

Ulrik Kampmann, Udviklingschef, Realdania 

 

Fondene træder ind i en ekspertrolle, hvor viden og erfaring sættes i tale som fondskompetencer, 

som skal lede ansøgeren og præge projektet. Igen træder viden frem som den værdi, som fondene 

tilfører ansøger – den værdi, som skal sikre projektets effekt. 
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‟Og så er der jo en dialog mellem vores programrådgivere og ansøgermiljøerne. På den måde 

bidrager vi til en faglig sparing. I forbindelse med at vi sagsbehandler, sker der igen en faglig 

vurdering af fagpersoner i arbejdsgrupperne. Og så har vi også fagspecifikke sagkyndige  til at 

bedømme ansøgningerne, hvilket kan bidrage til at opkvalificere projekternes design.” – Ane 

Hendriksen, Direktør, VELUX FONDEN 

 

I relationen mellem ansøger og fond fremstår dialogen som ledelsesteknik. Dialogen får karakter 

af opkvalificering og sparing. Projektet skal bringes til et fagligt niveau, hvor fondene iagttager, at 

en realisering af projektets mål bliver mulig. Projektets mål er formuleret af ansøgeren selv – men 

i overensstemmelse med fondens mål, som det blev tydeligt i ovenstående afsnit. 

  

‟...det er i virkeligheden, at man siger, at du har et godt projekt, en god ide, men hele den måde du 

har tænkt dig at organisere det på, den er slet ikke best practice, vi er nødt til at skifte…  Du har 

valgt nogle rådgivere,  vi er nødt til at vælge nogle andre, hvis vi skal gøre det du vil. Vi går ind og 

kvalificerer den ide, man står med, og så sætter vi os i virkeligheden med ved bordet, og bidrager 

til at styre ideen også.” – Hans Peter Svendler, Direktør, Realdania 

 

Den pastorale ledelse træder her frem igennem ansøgernes egne projektmål. Projektmålene bliver 

sandheden, ansøgerens ønske og drivkraft og bliver dermed også et middel til styring af projektet. 

Gennem fondenes viden om effekt, mulige problemløsninger og det at drive projekter, indtages 

ekspertrollen, og projektet rettes til. Ekspertrollen, som fondene tager på sig, tilstår dem, qua 

deres viden og rollen som den talende. 

   

‟Fordi vi efterhånden har enorm ekspertise og folk, der kan gøre sådan nogle ting, og ved, hvordan 

man gør det. Så vi får maksimal værdi ud af tingene, og tingene bliver optimeret på den 

indholdsmæssige side. ” – Hans Peter Svendler, Direktør, Realdania 

 

Denne ledelse og styring af projektet iagttages som nødvendig i forhold til at skabe værdi i 

samfundet, en værdi, der i dette tilfælde betegnes som den effekt, projektet skaber. Dermed 

bliver viden i relationen mellem fond og ansøger til viden om effekt – hvordan effekt skabes på 
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baggrund af organisering af projektet. Fonden søger, i deres rolle som ekspert, at forme 

ansøgernes projekter i henhold til sand viden om det at lave projekter. En viden, som selvsamme 

projekt skal videreudvikle og udbygge gennem ønsket om nytænkning og iderigdom. 

5.2.3 ... Men ikke overtages 

Projekternes og ansøgernes vidensproducerende karakter er opstillet som et fondskrav. Viden om 

projektets succes i form af en slutevaluering, og i nogle tilfælde en løbende evaluering, er 

kontraktligt udformet og holder dermed ansøgerne i deres vidensproducerende rolle. 

  

 

www.trygfonden.dk 

 

Denne vidensproduktion er central for fondene, idet en kontinuerlig udvikling af effektforståelse 

er essentiel; de er rationelt bundet af konstant at skulle søge egen effekt. Den nytænkende og 

ideproducerende ansøger træder dermed frem som en nødvendighed for fondene, og relationen 

mellem fond og ansøger får karakter af gensidig afhængighed, hvor viden om projektets effekt går 

begge veje. Fondenes eksisterende viden former de nuværende projekter, som ved deres 

afslutning producerer viden, der former fonden. 

  

”Det tror jeg er vigtigt, og jeg tror det er rigtig vigtigt, at man, som almennyttig aktør, har en stor 

ydmyghed over for dem, man arbejder sammen med. Det er dem, der kan. Vi kan give sparring og 

komme med penge. Vi vil så ikke kun komme med penge, men også bidrage der, hvor vi kan. Det er 

derfor vigtigt, at vi også ved noget om, hvad vi har med at gøre. Men en stor respekt og ydmyghed 

over for projektejerne – og det er vigtigt, at de ejer projektet. Vi kommer ikke ind over overtager.” 

– Gurli Martinussen, Direktør, TrygFonden 

 

Det kan iagttages, at fondene er refleksive omkring deres egen subjektposition i forhold til 

ansøgeren. Fondene skal give sparring og dermed lede projekterne og ansøgerne mod de 
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effektgivende mål. Men de skal passe på ikke at træde i ansøgernes position og overtage 

projekterne. Fondene leder sig selv gennem denne iagttagelse, og deres ageren balancerer således 

konstant på en knivsæg mellem for meget og for lidt ledelse af ansøgerne. Fondene ser, at 

overtages projektet, bliver vidensproduktionen stoppet, og det nyskabende og innovative islæt, 

som ansøgerne bringer med sig, bliver kvalt. Men ledes ansøgeren og projektet ikke, kan fonden 

ikke iagttage hverken mulig effekt eller den specifikke vidensskabelse, som de ønsker sig. 

5.2.4 Ansøgeren skal returnere viden til fondene 

Løsningsrationalet konstituerer, som nævnt i ‟Fra gavegiver til forandringsagent”, et behov for 

viden om effekt hos fondene. Med baggrund i dette behov iagttages ansøgerne og deres projekter 

som en kilde til denne viden, der dermed kan skabe udvikling hos fonden selv. 

  

‟Vores evaluering er mere lærende evaluering. Det er ret umuligt at sammenligne alle vores 

projekter. Bolius, som er vidensformidling og undersøgelsen til letbanen, kan jo ikke sammenlignes. 

Vores holdning er, at det skal give mening. Vi laver ikke evaluering for at sætte hak, og sige, alle 

kan gå hjem, der er ingen, der har dummet sig, og pengene er ikke misbrugt.” – Hans Peter 

Svendler, Direktør, Realdania 

 

Ansøgerne skal i subjektpositionen ledes via evalueringen. Evalueringen træder frem som en 

magtteknologi, igennem hvilken fonden leder ansøgerne mod at levere viden. Den produktive 

viden om effekt, som udvikler fondene, spiller igen tilbage på den viden fondene former sine nye 

ansøgere efter. Samtidig bliver evalueringen desuden en teknik til selvstyring blandt ansøgerne. 

  

‟Men også, at man får masseret den der evalueringstankegang ind. Nu kan I se, socialområdet er i 

øjeblikket i gang. Så der sker nogle ting derude, så man begynder at tænke på en anden måde. Der 

er masser af ting, der foregår derude på et grundlag, der ikke er forsket på. Så det er måske også 

den rolle, vi kan tage og sige: får vi noget for pengene?” – Dorte McGugan Pedersen, 

Evalueringschef,  Trygfonden 
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Der italesættes en subjektposition til ansøgerne, hvor de gennem evaluering skal levere viden til 

fonden. Evalueringen træder hermed frem som selvstyring for ansøgeren igennem hele processen 

og tillader ansøgeren at iagttage sig selv og eget projekt gennem den viden, som fondene søger. 

 

 

www.trygfonden.dk 

 

At evalueringen skal planlægges og fremvises ved ansøgning, tillader fondene at iagttage, om den 

mulige viden er brugbar og bliver dermed et vurderingskriterie, som ansøgerne iagttages igennem. 

Evalueringen træder således frem som en teknologi, der både styrer ansøgerne gennem hele deres 

projekt ved at fastlægge en planlagt vidensproduktion, styrer fondenes valg af ansøgere, og 

endelig gør projektet synligt for vidensproducerende granskning. Samtidig tilbyder evalueringen 

sig som teknologi, der sætter ansøgerne fri. Projekterne skal ikke overtages af fonden; 

evalueringen har karakter af lærende evaluering – der italesættes en fri subjektposition, idet 

fondene ikke tjekker, men lærer af projektet.  

5.2.5 Resume 

At fondene er begyndt at vurdere indkommende ansøgninger og projekter gennem egne strategier 

stiller krav til ansøgernes iagttagelse af sig selv og deres projekt. Ansøgerne skal passe ind i 

fondens projekt og ikke omvendt. Fondene er blevet eksperter på samfundsproblemer og 

italesætter i den forbindelse en subjektposition til deres ansøgere, i hvilken de må sætte eget 

projekt i forhold til fondenes projekt.  

Denne selvledelse blandt ansøgerne leder til, at der opstilles mål og forløb for projekterne, der 

falder under fondenes strategimæssige paraplyer. Disse mål bliver ansøgerne senere stillet til 

ansvar for i samarbejdet med fonden. Med deres viden om effekt i forhold til organisering og 

gennemførelse af projekter former og opkvalificerer fondene ansøgerne i henhold til en viden, 

som siden bliver reproduceret af ansøgerne gennem evalueringen og som gør ledelsen af 
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ansøgerne nødvendig. For at skabe ny viden om effekt, må projektet bygge videre på eksisterende 

viden – altså samle op, hvor sidste projekt slap.  

Ansøgernes projekter iagttages at skulle tilføje ny viden ved at bygge videre på eksisterende – 

samtidig skal projekterne være nyskabende og iderige. Det er derfor en balancegang for fondene 

at forme projekterne og ansøgerne uden at fjerne den autenticitet, som de iagttager skaber 

udvikling og ny viden. Dermed opstår et paradoks i fondenes relation til ansøgerne, idet ansøgerne 

både skal ledes for at skabe ny viden og samtidig ikke skal ledes for at bevare ansøgermiljøets 

forskellighed og iderigdom og dermed muligheden for at skabe ny viden. Evalueringen træder her 

til som teknologi, der både leder og sætter ansøgerne og projekterne fri.   

6.0 Diskussion 

I det følgende afsnit vil jeg forholde mig kritisk til specialet og reflektere over konsekvenserne af 

mine teoretiske og empiriske valg. Jeg vil diskutere nogle af de kritiske valg, jeg har gjort i forhold 

til mit speciale og dermed åbne for en iagttagelse af potentielle faldgruber samt mulige åbninger 

for yderligere undersøgelse. 

6.0.1 Empiriske mangler 

Gennem arbejdet med det empiriske materiale er det blevet synligt, at visse pointer vil kunne 

underbygges og udbygges bedre med et større empirisk fundament. I relationen mellem fond og 

ansøger kunne eksempler på fondenes kommunikation med ansøgerne have givet mig en større 

udsigelseskraft omkring ledelse i relationen. Mit nuværende blik er bygget på fondenes 

iagttagelser og på den kommunikation mellem fond og ansøger, som det har være muligt at skaffe 

gennem deres hjemmesider. Eksempler på den direkte kommunikation mellem fond og ansøger 

kunne måske have ekstenderet specialets argumentation. Med henblik på at undersøge, hvilke 

teknologier der optræder mellem fond og ansøger, ville kontrakter, evalueringsskemaer og 

lignende have været givtige.  

Ovenstående ville have udbygget mit arkiv, og med henblik på min analysestrategi og brug af 

Foucauldianske begreber ville denne empiri have underbygget mine pointer yderligere. Jeg mener 

dog, at mine kommende konklusioner er valide og bygger på et solidt empirisk fundament af 

fondsiagttagelser.  
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Et videre studie af relationen mellem fond og ansøger ville kunne gøre brug af såvel 

observationsarbejde som ansøgernes iagttagelser og dermed udbygge den empiriske 

udsigelseskraft om dette emne. Det har dog hverken været inden for mit iagttagelsespunkt eller 

været muligt at rumme inden for rammerne af dette speciale og må derfor ligge som et forslag til 

yderligere undersøgelse.  

 

6.0.2 Tre meget forskellige fonde  

Igennem hele analysen har jeg skrevet alle tre fonde under ét og iagttaget dem som et samlet 

hele. Dette iagttagelsespunkt har bevirket, at jeg har kunnet analysere en iagttaget fondsverden 

som sådan og har kunnet udsige noget om generelle iagttagelser og tendenser i de 

samfundsprægende fonde. Som det påvises igennem analysen, iagttager jeg de tre fonde som 

værende meget ens, og deres iagttagelser omkring det at være samfundsprægende korrelerer 

med hinanden. Jeg er dog klar over, at fondene på flere punkter er forskellige, og at nogle af 

pointerne og konklusionerne i analysen derfor må passe bedre på én fond frem for en anden. Der 

kan argumenteres for, at jeg ved at skære fondene over en kam tilskriver dem iagttagelser, de ikke 

har eller endnu ikke har gjort sig. Dette, mener jeg, er imødekommet igennem 

empiriindsamlingen, hvor de samme emner er blevet berørt hos alle tre fonde og derfor har ført til 

et sammenligneligt grundlag. Jeg har valgt de dele af empirien, der illustrerer mine pointer bedst, 

men har igennem hele opgaven, så vidt muligt, forsøgt at tjekke mine iagttagelse i alle fondenes 

udsagn.  

Det står dog klart, at i udviklingen mod at blive samfundsprægende er de tre fonde på forskellige 

trin og har lagt deres fokus forskellige steder. Dette afspejles måske i en overvægt af citater fra 

bestemte fonde i forbindelse med bestemte iagttagelser.  

6.0.3 Brugen af et foucauldiansk begrebsapparat 

Som forklaret i analysestrategien har jeg valgt at gøre brug af et foucauldiansk begrebsapparat 

men valgt at se bort fra det temporale perspektiv, som præger mange af hans analyser. Jeg har i 

stedet valgt at fokusere på at give et nutidigt synkront blik på den moderne filantropi. Jeg har 

dermed afskrevet mig muligheden for den diakrone begrebshistorie og dermed også muligheden 

for at analysere, hvorfra den moderne filantropi henter sine begreber. I min iagttagelse ville dette 
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dog have været et emne, der i sig selv kunne have fyldt et helt speciale og ville derfor have skygget 

for min egentlige erkendelsesinteresse – fondenes samfundsprægende konstituering. En diakron 

analyse af specialestørrelse ville have fokuseret på filantropien i begrebets egen ret og dermed 

udelukket en undersøgelse af fondene som samfundsprægende aktører og konsekvenserne af 

denne konstituering. Jeg mener, at jeg med min synkrone analyse giver et nutidsbillede af de 

danske filantropiske fonde, som også uden den diakrone skæring tilfører feltet ny viden og åbner 

op for en iagttagelse af en samfundssektor, der qua deres samfundsændrende engagement fylder 

stadig mere i samfundsdebatten. Samtidig er der med denne opgave åbnet op for en diakron 

analyse af den moderne filantropi, som eventuelt kunne tage udgangspunkt i den strategiske eller 

katalytiske forståelse af begrebet. 

7.0 Konklusion 

Udgangspunktet for dette speciale var en grundlæggende nysgerrighed på, hvad der sker, når 

almennyttige fonde skifter fokus fra velgørenhed til moderne filantropi – med et ønske om i højere 

grad at være samfundsprægende; og hvordan denne transformation påvirker fondenes nære 

omverden og egen ageren. 

 

I det følgende vil jeg samle enkeltdelene i mit speciale og få helheden i analysen til at træde frem. 

Konklusionen vil løbende svare på mine arbejdsspørgsmål og på den måde progressere frem mod 

et egentligt svar på min overordnede problemstilling: 

 

Hvordan udvikler filantropiske fonde sig til samfundsprægende organisationer, og hvordan præger 

denne udvikling relationen til deres omverden? 

 

Den klassiske fonds filantropiske projekt iagttages at eksistere i relationen mellem fond og 

ansøger. Fonden anså ansøgningen og dens indre værdi som initiator for deres filantropiske 

gerning. 

Jeg har påvist, hvordan fonden gennem nye diskursformationer objektiviserer deres tidligere 

identitet som klassiske fonde og skaber sig en subjektposition, hvorfra de kan skabe nye 



70 
 

handlemuligheder og italesætte sig som moderne samfundsprægende fonde. Dette leder frem til 

mit første arbejdsspørgsmål: Hvordan iagttages filantropi af den samfundsprægende fond?  

I objektiviseringen af den klassiske fond som værende godgørende og velgørende, men ikke 

filantropisk, træder en moderne forståelse af filantropi frem. Analysen ”Fra gavegiver til 

forandringsagent” viser, hvordan en filantropisk indsats - udført af en moderne 

samfundsprægende fond, til forskel fra klassisk velgørenhed, skal være 'langtidsholdbar' frem for 

umiddelbart behovsdækkende. Fonden skal identificere og udvikle den filantropiske indsats med 

forventning om en på forhånd formuleret forandring. Den moderne samfundsprægende fond 

anser løsning af samfundsmæssige problemer som det filantropiske projekt, og den filantropiske 

gerning skal give effekt. Begreberne samfundsproblemer og effekt træder dermed frem som 

konstituerende for fondenes iagttagelse af filantropi.  

 

Med fondenes nye forståelse af filantropi opstår to nye styringsrationaler i den 

samfundsprægende fond, og jeg kan dermed svare på spørgsmålet: Hvilke rationaler træder frem 

i den samfundsprægende fond?  

Fondene iagttager, at den filantropiske værdi ligger i de enkelte projekters evne til at skabe effekt i 

forhold til løsning af identificerede samfundsmæssige problemer. Heraf opstår et 

løsningsrationale, ifølge hvilken den filantropiske gerning skal være problemløsende. Af denne 

klare målsætning for filantropien konstitueres et behov for viden om effekt – altså hvorvidt og 

hvordan fonden når de mål, den har opstillet for sin filantropiske gerning. Der dannes en 

diskursformation, i hvilken effekt, bliver den viden, som får mål, projekt, ansøgning og ansøgeren 

til at opstå som objekter. 

 

Generelle og strukturelle samfundsproblemer træder nu frem som en fællesnævner for 

ovennævnte enkeltprojekter, og fokus må flyttes. Fondens filantropiske projekt bliver herefter at 

definere nogle strukturelle samfundsproblemer, som man ønsker at arbejde med og herunder 

hvilke aktiviteter, der bidrager til at løse dem. Dette samfundsrationale konstituerer atter en 

ændring i det filantropiske projekt – skiftet i opmærksomhed fra ansøger til samfund. Fondens 

ageren ændrer sig, den bliver ekspert på problemet frem for løsningen. Denne ekspertviden, en 

viden, som de iagttager er manglende hos det offentlige, er konstituerende for fondenes rolle – 
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subjektposition – som forandringsagenter og ligeværdige aktører. Fondene arbejder mod at blive 

accepteret som en ligeværdig aktør i samarbejdet med både det offentlige, 

interesseorganisationer og civilsamfundet på 'området for samfundsindsats'. 

 

Fremdeles opstår et behov for at synliggøre de komplekse samfundsmæssige problemer sammen 

med effekten af indsatsen over for disse, hvilket leder frem til tredje arbejdsspørgsmål: Hvilke 

forestillinger om at lykkes som filantropisk organisation er på spil i fondene?  

Med afsæt i deres rationaler ønsker fondene at se egen effekt på de samfundsmæssige 

problemstillinger. Succeskriteriet for en filantropisk organisation bliver at kunne synliggøre de 

komplekse samfundsmæssige problemer sammen med effekten af indsatsen overfor disse. Med 

effektiv vidensindsamling og dannelse af strategier, der omsætter overordnede problemstillinger i 

konkrete og målbare tiltag, effektiviseres filantropien og nytteværdien øges. Med 

samfundsmæssige problemer, der ikke på samme vis passer i matricen, afsløres en diskrepans 

mellem de to rationaler, ligesom der er en udfordring for de enkelte fonde i forhold til at 

producere målbar effekt i relation til egen indsats, idet disse komplekse samfundsproblemer ofte 

adresseres af flere andre aktører. 

 

Igennem strategierne iagttages et behov for at operationalisere de komplekse samfundsmæssige 

problemstillinger; dette fordrer et behov for viden og løsningsforslag. Fondene grupperer 

ansøgere, bundet sammen af fælles diskursiv identifikation af samfundsproblemer i 

ansøgermiljøer, der qua deres viden på feltet medvirker til fondenes problemforståelse og selv 

formes i fondenes vidensmæssige udvikling. 

 

Ansøgermiljøerne bliver et objekt for vidensdannende granskning og rum for ledelse og leder frem 

til mit fjerde arbejdsspørgsmål: Hvordan iagttager fondene deres egen rolle i samfundet? 

Igennem fondenes subjektposition som fortaler vil fondene være dagsordenssættende og 

italesætte bestemte samfundsmæssige problemstillinger. Fondene iagttager, at de har en rolle at 

spille gennem deres viden om samfundets problemer og disses kompleksitet. I denne rolle kan 

ansøgermiljøerne mobiliseres gennem magtteknologier som ‘kald’, udbudsrunder og collective 

impact – mod at løse bestemte mål. Disse teknologier giver fonden mulighed for at målrette deres 

og aktørernes indsats, og forventningshorisonten bliver stabiliseret i begge ender af relationen. 
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Fonden leder i rollen som fortaler aktørerne inden for et område mod et bestemt 

samfundsændrende mål. 

 

Med inspiration i Foucaults begreb om den pastorale magt kan relationen mellem fond og ansøger 

anskues som en cirkulær proces, hvor ansøgermiljøer og fonde udvikles i et vidensindsamlende 

samarbejde. Fondene koncentrerer ansøgermiljøets viden, og leder og målretter derefter 

ansøgermiljøet ved hjælp af selvsamme viden udmøntet i bestemte problemiagttagelser og 

målformuleringer. Relationen mellem fond og ansøgermiljø bliver således produktiv, og det 

filantropiske produkt bliver den effekt, hvormed denne proces influerer på de samfundsmæssige 

problemer. 

 

Fondene er blevet eksperter på samfundsproblemer, og ansøgerne må i højere grad reflektere 

over sig selv og deres projekter, så de tilpasser sig fondenes samfunds- og løsningsrationale. 

Fondenes ledelse og styring af ansøgerne begynder altså allerede, inden kontakten er etableret 

mellem fond og ansøger; fondene skaber en subjektposition til ansøgeren, der allerede som 

potentiel ansøger skal lede sin egen identitet som ansøger. Fondene former og opkvalificerer 

endvidere ansøgerne, så de passer under deres paraply. Den refleksivitet, som fondene kræver af 

ansøgerne, er en spejling af den udvikling, som fondene selv har været igennem, hvor 

iagttagelsespunktet fjernes fra eget projekt og flyttes til projektets omverden. Sat på spidsen 

skaber fondene den kvalificerede ansøger i en spejling af deres egen problemiagttagelse. 

 

Hermed kan jeg besvare mit sidste arbejdsspørgsmål: Hvordan konstitueres relationen mellem 

samfundsprægende fond og deres ansøgere?  

Ansøgeren bliver et objekt med hvilket fonden kan nå sine mål, og viden bliver en 

ledelsesteknologi; ansøgerne skal gennem evaluering af deres projekter reproducere fondenes 

viden og samtidig tilføje ny viden. Evaluering bliver allerede på forkant et vurderingskriterie, som 

ansøgeren iagttages igennem; en teknologi, der styrer ansøgerne igennem deres projekt og styrer 

fondenes valg af ansøgere.  

Ansøgeren og deres projekter bliver altså kilden til viden og dermed også kilden til udvikling hos 

fonden. I forbindelse med denne vidensproduktion træder den nytænkende og ideproducerende 
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ansøger frem som en nødvendighed for fondene og relationen får karakter af gensidig 

afhængighed. Fondenes ledelse gennem viden bliver derfor en balancegang mellem ledelse og 

ikke ledelse for at styre projekterne i henhold til deres strategier, men ikke kvæle iderigdom og 

nyudvikling – skabelse af ny viden. 

 

På baggrund af ovenstående bliver specialets konklusion: De filantropiske fonde udvikler sig til 

samfundsprægende organisationer gennem deres forandrede iagttagelse af filantropien. 

Filantropien skal skabe effekt i samfundet. Denne forandring foranlediger ændringer i fondenes 

tilgang til deres filantropiske projekt og gerning. Fondene opstiller mål og strategier for de 

specifikke samfundsproblemer, de ønsker at løse. Omverdenen træder således frem som 

bestående af samfundsmæssige problemer og aktører inden for samme; en iagttagelse, som 

ændrer fondenes relation til deres omverden. Fondene vidensindsamler via samfundets aktører og 

leder derefter disse aktører imod løsningen af samfundets problemer ved hjælp af denne viden. 

Ansøgerne træder frem som et middel til at nå et mål og dermed som et objekt, der skal ledes, 

først mod fonden og derefter mod at skabe effekt i samfundet. Relationen mellem fond og 

ansøger samt fond og ansøgermiljø træder dermed frem som en cirkulær udveksling af viden, 

hvoraf det ønskede produktive resultat bliver effekt i samfundet.  

8.0 Perspektivering 

I det følgende vil jeg reflektere over nogle af specialets pointer og forsøge at sætte disse i et større 

perspektiv.  

8.0.1 Den filantropiske forståelse 

I den traditionelle og daglige forståelse af begrebet filantropi vægtes filantropiens uegennyttighed. 

Hvor filantropien tidligere lå i giver-modtager forholdet, kan vi nu se, at den filantropiske gerning 

skal skabe effekt.  

Den godgørende gerning er karakteriseret ved ikke at forvente et resultat – den filantropiske 

gerning lå i gavegivningen. Med den samfundsprægende og moderne filantropiske gerning er 

effekt forventet. Den moderne filantropiske forståelse har dermed optaget den økonomiske logiks 

cirkularitet (Derrida 1981) – og kan opfattes som en udveksling. En pointe, som – den moderne 
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filantropis ophav taget in mente – ikke er så underlig. Med introduktionen af kapitalismens 

begreber om strategi og mål bliver det nødvendigt at kunne aflæse et resultat og at få information 

og viden tilbage i organisationen. Det kan dog diskuteres, om udvekslingen ikke også var tilstede i 

den klassiske filantropiforståelse, hvor taknemmelighed i givet fald var møntfoden ved 

tilbagebetalingen.  

Jeg ønsker ikke at ophøje mig til dommer over, hvorvidt én opfattelse af filantropi er bedre end en 

anden; jeg mener dog, at forståelsen for den økonomiske logiks indtog i den moderne filantropi er 

en vigtig pointe, idet uegennyttigheden fjernes, og kommunikation om gavens logik umuliggøres. 

Forbliver filantropen blind for denne position, åbnes der muligheder for kritik af det filantropiske 

arbejde.   

Paradoksalt nok er det netop en åben kommunikation om det filantropiske projekt som en gave, 

der kunne fjerne diskrepansen mellem behovet for at kunne aflæse effekt af egen indsats og 

behovet for at arbejde med samfundets mest komplekse problemer. I en sådan kommunikation 

brydes udvekslingens cirkularitet, og gavens liniære forhold træder i stedet; behovet for måling af 

egen effekt mindskes, og muligheden for at iagttage egen succes gennem en fælles 

samfundsudvikling etableres. 

8.0.2 Gode og dårlige komplekse problemer 

Fondenes strategier er bestemmende for deres mulighed for at arbejde med forskellige 

problemstillinger. Samfundets problemer skal kunne operationaliseres gennem strategier, der 

muliggør en distinktion mellem ‘gode’ og ‘dårlige’ samfundsproblemer.  

Følgestridigt bliver den strategiteknologi, som skulle muliggøre løsningen af samfundsproblemer, 

også den, der umuliggør løsningen af nogle af disse. I forlængelse heraf er det værd at spekulere 

over, hvorvidt teknologien holder særlige samfundsproblemer ude af fondenes optik, og hvorvidt 

disse svært operationaliserbare problemer ville fremstår som presserende problemer at arbejde 

med i et andet perspektiv. Skal en fondsstrategi fungere som den determinerende faktor i forhold 

til, hvilke samfundsproblemer der kan og skal tages op – eller skal dette bero på samfundets 

bredere behov?  
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8.0.3 Institutionalisering 

Endelig leder specialet til en overvejelse omkring en begyndende institutionalisering på det 

samfundsudviklende felt. Med specialet påpeger jeg den store grad af vidensudveksling i systemet 

omkring de filantropiske fonde, og hvordan viden bliver konstituerende for både forståelsen af 

effekt og forståelsen af samfundsproblemerne.  

I denne udveksling opstår muligheden for, at feltet bliver institutionaliseret. Jeg forudser, at der 

dermed kan opstå en distinktion mellem rigtig og forkert viden, rigtig og forkert 

problemiagttagelse og rigtige og forkerte løsningsmuligheder. En distinktion, som både samler 

feltet og frastøder muligheder, som ligger uden for denne distinktion. Jeg ønsker ikke at fælde en 

normativ dom over denne udvikling; jeg vil endog pointere, at fondenes nuværende 

arbejdsmetoder gennem hele specialet iagttages som produktive og problemløsende, men jeg 

mener, det er værd at rette blikket mod den. 

Skaber fondene et lukket kredsløb inden for et netværk af organisationer, aktører og eksperter, og 

modarbejder de dermed deres egentlige mål ved at udelukke anden produktiv viden? Bliver 

fondene ‟too big to fail” i takt med, at de rykker tættere på deres samarbejdsorganisationer og 

ansætter ekspertisen på deres egne sekretariater? Bliver fondene gennem deres vidensmæssige 

fortalerrolle et demokratisk problem i deres italesættelse af bestemte problemer frem for andre? 

 

Institutionaliseringsspørgsmålet er blevet åbnet på klem i dette perspektiveringsafsnit, og en 

videre undersøgelse af de danske filantropiske fonde kunne starte her.   
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