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Abstract 

The Danish sector of philanthropic foundations is undergoing major developments in 

these years. The largest Danish funds are going from being classic donations or 

sponsors to be changing-agent in the Danish society, trying to solve real society-

problems. This thesis have the interest and wonder in how philanthropy is going to 

look like when it goes from being donation-orientated to be society-changing. 

The thesis is divided into two analytical parts. The first analysis is through a 

foucaultiansk discours-analysis examining how the Danish funds presents as a society 

changing actor. Its done by searching for rationalities in the funds' self-representation. 

Further the analysis will search for tensions between the discovered rationales. The 

analysis shows how the funds constructs them self through two rationales. A solution 

rationalities – a solving-rationality and a society-rationality. The to rationalities is 

determining the self-presentation of the funds through topics as effect, society-

problems, measurements, expectations and funding-areas.  

The second analysis is examining the relationship between the funds and their 

applicants. This is done with Foucault's concepts of power, knowledge and pastoral 

power. The analysis shows the way the funds establish a applicant-environment in 

which they can communicate with before the applicants become applicants. The 

applicant-environment is also a network where funds can acquire a large amount of 

useful knowledge. The analysis shows likewise how the funds are using a pastoral 

form of power to their applicants by inviting them to dialogue and openness. All to 

make the applicants more reflective about themselves in relation to the funds' strategy 

and the society. 

The thesis contains a discussion about how the funds construction as society-changers 

can be seen through Jacques Derrida's thoughts of the logic of the gift. This 

discussion argues that the funds no longer see themselves as gift givers but as part of 

an economic circulation where knowledge can flow as services between the Fund and 

applicants. 
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Fondene træder i disse år ind på ukendt 

territorium, og melder sig på banen som 

aktive spillere i selve udformningen af 

samfundet. 

! ” 
” 

 
!

Kapitel 1 

 

!

 

 

 

 

!

!

!

!

!



! 9!

1.0 Indledning 

En stor dansk tradition for etablering af fonde startede, da J.C. Jacobsen kort før sin 

død i 1876, oprettede Carlsbergfondet og testamenterede Carlsberg bryggeriet til 

fonden (carlsbergfondet.dk). Flere af Danmarks største virksomheder er i dag 

fondsejede. Foruden Carlsberg kan nævnes Novo, Lundbeck, Tryg, VELUX, Falck 

m.fl. Fondssektoren i Danmark har således stor betydning for det danske samfund. 

Fondene er med til at sikre, at store danske virksomheder forbliver på dansk grund og 

på danske hænder (Erhvervsfondsudvalget, 2012; 15-16). 

Efter finanskrisen i slutningen af 00´erne sank indholdet i de offentlige kasser, og 

politikere og medier rettede blikket mod de almennyttige fonde. Der blev rette fokus 

mod fondenes formuer, ’de herreløse milliarder’, der var vokset massivt, med en 

samlet formue på omkring 500 milliarder i 20131 (Berlingske, 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.” Anker 

Brink Lund, professor, Center for Civilsamfundsstudier, Copenhagen Business 

School (Mandag Morgen, 2013; 16) 

Der blev i 2012 uddelt cirka 7 milliarder kroner fra de største almennyttige fonde i 

Danmark (Kraft & Partners, 2014; 53). Et beløb, der svarer til halvdelen af det beløb, 

regeringen forhandler om på finansloven (faktalink.dk). Der er så at sige tale om 

betydelige midler for det danske samfund. Således krævede politikere, med skiftende 

erhvervsministre i spidsen, fra starten af 00´erne mere tilsyn med fondene. Man ville 

have åbenhed om fondenes formuer og de almennyttige uddelinger (Information, 

2012). Dette mundede ud i en revidering af fondslovgivningen i 2014. Denne 

revidering indbefattede blandt andet regler, der skulle give øget gennemsigtighed i 

fondenes arbejde, samt sikring af åbenhed om formålet med fondenes uddelinger2 

(Erhvervsfondsudvalget, 2012). Flere af Danmarks største fonde har reageret på 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Skattereglerne for fonde gør, kort sagt, at aktieudbyttet er skattefritaget, hvis det uddeles til almennyttige formål. 
2 Som konsekvens af ønsket om øget åbenhed skal en fond som noget nyt udarbejde en årlig redegørelse for sin 
uddelingspolitik. De foretagne uddelinger skal specificeres på kategorier, og det skal oplyses, hvor meget der er 
uddelt i hver kategori. - En nyskabelse med loven er, at der fra eksternt hold udarbejdes et sæt anbefalinger for god 
Fondsledelse. Anbefalingerne er ikke bindende for fondes ledelser. Såfremt fondene ikke følger anbefalingerne, 
skal dette dog begrundes (det såkaldte comply or explain-princip).  
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offentlighedens og politikernes pres og sat gang i en fundamental ændring af deres 

filantropiske aktivitet.  

”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 samfund.”3 Markus Bjørn Kraft, 

direktør, Kraft & Partners (bilag 2; 4) 

Samfundet er en levende organisme, som hele tiden forskubber sig – forholdet mellem 

stat, marked og civilsamfund spiller en stor rolle i samfundets ordning, og når staten 

rykker sig, rykker de andre sektorer sig også. Der er sat gang i en bevægelse, hvor 

nogle af Danmarks største fonde går fra at være ’klassiske’ donorer, til at være 

samfundsengagerede filantroper (Mandag Morgen, 2013; 8).  

”Fondene træder i disse år ind på ukendt territorium, og melder sig på banen 

som aktive spillere i selve udformningen af samfundet.” (Mandag Morgen, 2012; 

8) 

Fondene vil være drivere bag ændringer i samfundet og tage mere komplicerede 

samfundsudfordringer op – en tilgang, som fondene selv betegner under begreber som 

katalytisk filantropi, samfundsdriver, samfundsagent eller samfundsprægende 

filantropi.4  

”… 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.” Jesper Nygård, direktør, 

Realdania (Realdania, 2013; 3) 

Samfundsprægende filantropi træder frem som et radikalt skift i fondenes opfattelse af 

deres egen rolle. Det ser altså ud til, at den klassiske hattedamefilantropi5 ikke 

længere er måden, fondene vil arbejde filantropisk.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Sådan lyder det fra Kraft & Partners adm. direktør Markus Bjørn Kraft i forordet på Den Danske Fondsanalyse 
2014. Den Danske Fondsanalyse udgives hvert år af konsulenthuset Kraft og Partners.  
4 Fremadrettet vil disse blive betegnet under fællesbetegnelse: samfundsprægende filantropi.!
5 Hattedamefilantropi betegner kvinder fra borgerskabet i midten af 1900-tallet, der havde råd og mulighed for at 
gå med meget store og flotte hatte, og som på egen hånd engagerede sig i hjælp til de fattige. Hjælp med blandt 
andet tøj og mad. Hattedamefilantropi som begreb blev/bliver ofte brugt negativt som en type filantropi, blottet for 
politisk indsigt. 
!!
!
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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 usynlige 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.” (Berlingske, 2009) 

Interessen for den danske fondssektor bunder i en iagttagelse af en stor sektor, som er 

under stor udvikling, og kan iagttages at have potentiale til at spille mærkbar rolle i 

samfundet. Specialet er bygget op omkring en undren og nysgerrighed om, hvordan 

filantropien ser ud og former sig, når det ikke er den klassiske donerrolle, men 

samfundsprægende filantropi fondene markerer.  

Jeg oplevede i forbindelse med specialets undersøgende arbejde og empiriindsamling 

stor imødekommenhed fra fondene. De ledende fondsmedarbejdere mødte 

velforberedt op, og de inviterede med stor åbenhed inden for i de ’herreløse 

milliarders’ sekretariater. Således fik jeg adgang til stemmer, som årligt uddeler 2,5 

milliarder kroner i det danske samfund. En oplevelse, der bekræftede mig i at området 

og min undren er aktuel. 

 

1.1 Problemfelt 

Formålet med følgende problemfelt er at kondensere specialets problemstilling fra 

grundlæggende undren til et egentligt undersøgelsesfelt, og samtidig pege på 

specifikke områder i fondssektoren, der ønskes behandlet i specialet. Jeg retter i 

specialet blikket mod fondenes konstruktion som aktører, der kan fremstå 

samfundsprægende og facilitere samfundsmæssig værdi. 

I det tidlige arbejde med specialet såvel som de mange timers interview, der blandt 

andet udgør specialets empirigrundlag, var det tydeligt, at spøgsmålet om legitimitet – 

fondenes license to operate – var et tema, som var umuligt at komme udenom. Jeg er 

dog af den holdning, at specialet får en mere rig udsigelseskraft på specialets undren, 

ved at iagttage spørgsmålet om legitimitet som en præmis frem for et 

iagttagelsespunkt i analysen. Et afgrænsende valg, som blandt andet bygger på 
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forestillingen: at behovet for og udfordringerne med tilegnelse af legitimitet er 

allestedsnærværende for organisationer i det moderne samfund. Det er en 

legitimitetsforståelse, som blandt andet professor fra Roskilde Universitet, Mark 

Blach-Ørsten, advokerer for. Blach-Ørsten mener, at organisationers legitimitet ikke 

som tidligere kan sidestilles med legalitet. Det er så at sige ikke længere nok blot at 

følge loven for at besidde legitimitet i samfundet. Blach-Ørstens legitimitetsbegreb 

beskrives således: 

” som en generaliseret opfattelse af eller antagelse om, at en virksomheds 

handlinger er ønskværdige, ordentlige eller passende inden for rammerne af et 

socialt konstrueret system af normer, værdier og definitioner.” (Blach-Ørsten, 

2013; 142) 

Ingen dansk organisation kan, ifølge Blach-Ørsten, fritage sig fra offentlighedens 

søgelys, og organisationer er ifølge Ørsten forpligtet til at skabe rammer for dannelse 

og vedligeholdes af organisationens legitimitet for at sikre sig license to operate 

(Blach-Ørsten, 2013; 137-143). Således bringes Blach-Ørstens pointe ind i specialets 

problemfelt som en præmis for de almennyttige fonde, og spørgsmålet om at opnå 

legitimitet i samfundet, vil derfor ikke være et iagttagelsespunkt i specialet.  

For at belyse den samfundsprægende filantropi, finder jeg det interessant at 

undersøge, hvordan de fonde, der hævder at være samfundsprægende, iagttager sig 

selv. Det er en selvfremstilling, der åbner det filantropiske projekt op og lader os 

beskue den sammensætning, der viser sig. Det er min klare overbevisning, at en 

bevægelse i fondenes iagttagelse af sig selv ikke kan undgå at influere på relationen 

til fondenes ansøgere. Derfor lægger specialets grundlæggende undren ligeledes op til 

en undersøgelse af forholdet mellem fondene og fondenes ansøgere.  

Problemfeltet kan således kondenseres ned til en egentlig problemformulering, som 

vil være ledende for specialets struktur fremadrettet.  
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 1.1.1 Problemformulering 

• Hvordan fremstiller fondene sig som samfundsprægende, og hvordan 

sætter det handlerummet for fondenes ansøgere? 

 

Problemformuleringen vil blive operationaliseret i arbejdsspørgsmål i 

analysestrategien. Når der i specialet vil blive arbejdet med fondenes fremstilling, så 

vil fremstilling være den struktur og arkitektur, som kan iagttages at være 

bestemmende for måden fondene ser sig selv. Ligeledes når specialet retter blikket 

mod handlerummet for fondenes ansøgere, forstås handlerum som hvilke 

kompetencer og forventninger fondene placerer i relationen til deres ansøgere, samt 

konsekvenserne af disse. 

 

2.0 Analysestrategi 

2.1 Strategiens formål 

I det følgende kapitel vil der blive gjort rede for, hvordan specialets 

problemformulering vil blive besvaret. Specialet vil benytte en analysestrategi ud fra 

den Niels Åkerstrømske tilgang (Andersen, 1999). Analysestrategien bliver her 

formuleret som den epistemologiske modsætning til de ontologiske metoderegler, og 

bliver dermed konstituerende for analysens videnskabelighed (Andersen, 1999; 12). 

Med analysestrategien forudsættes det, at analytikeren ikke kan producere sand viden 

om verden gennem et sæt metodiske regler, men at verden i stedet træder frem for 

analytikeren igennem dennes iagttagelse (Andersen, 1999; 15). Det forudsættes, at 

verden er kontingent og betinget af, hvordan den iagttages. Et andet valg af 

analysestrategi vil derfor give andre analytiske bidrag og konklusioner, altså en anden 

iagttagelse af det iagttagede (Andersen, 1999; 14). Specialets analytiske bidrag om 

almennyttige fonde er dermed ikke en endegyldig sandhed – en anden 

analysestrategisk tilgang til problemfeltet vil sandsynligvis give andre konklusioner. 

Analysestrategien udformes således som en metodisk værktøjskasse for at få 

tilfredsstillende udsigelseskraft i forhold til specialets undren og problemformulering. 
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I erkendelse af verdens kontingens bliver det analysestrategiens opgave at spørge til, 

hvordan meningsfuldhed opstår. Der spørges til andres iagttagelser af virkeligheden, 

og analysestrategien bliver dermed en strategi for hvordan, der i specialet vil blive 

iagttaget og spurgt til andres iagttagelse som objekt for egen iagttagelse – altså 

iagttagelse på andenordens niveau (Andersen, 1999; 14). Således vil det i specialet 

her være fondenes egeniagttagelser, der danner genstand for specialets analytiske 

iagttagelse. Analysestrategien tilsigter ligeledes at skabe gennemsigtighed omkring de 

teoretiske valg, som specialet beror på. Hvordan der i specialet iagttages gennem de 

valgte analyseledende begreber – hvad de gør muligt og ikke muligt at iagttage. 

Hermed konditioneres specialets empirifølsomhed, og der drages samtidig klare 

grænser mellem det, der i specialet kan iagttages og ikke kan iagttages (Andersen, 

1999; 15). 

 

2.2 Operationalisering af problemformulering 

For at besvare problemformuleringen er det fundet det givtigt, at inddele analysen i to 

dele med to forskellige iagttagelsespunkter. Besvarelsen af specialets 

problemformulering vil derfor være bygget op om følgende to arbejdsspørgsmål: 

1. Hvordan fremstiller fondene sig som samfundsprægende? 

En analyse, der fremskriver hvilke rationaler og spændinger, der træder frem i 

fondenes selvbeskrivelse på baggrund af udvalgte fondes skrevne kilder, samt 

interview med en bred vifte medarbejdere i de pågældende fondene. Denne analyse 

giver indsigt i, hvad fondene forstår som meningsfuldt, når de skal beskrive sig selv 

som fonde, der arbejder med en samfundsprægende tilgang.  

2. Hvilket handlerum stiller de samfundsprægende fonde til rådighed for 

ansøgeren? 

Med udgangspunkt i de fremanalyserede rationaler og spændinger vil denne 

analysedel fremskrive, hvilket handlerum fondene stiller til rådighed for ansøgeren på 

baggrund af fondenes iagttagelser. Når fondene rører på sig, vil det også sætte 

relationen mellem fondene og ansøgerne på spil. Den spænding, der ligger i 

relationen, vil være iagttagelsespunkt for specialets anden analysedel. 
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2.3 Teoretisk afsæt og begrundelse for valg af teori 

Som teoretisk fundament vil specialets analysestrategi benytte en række analyser og 

begreber af den franske filosof Michel Foucault. Foucault diskursanalytik vil blive 

anvendt for at give indsigt og udsigelseskraft om konstruktionen af mening i det 

sociale. Således kan diskursanalytikken vise betingelserne for skabelse og formning af 

subjekter, objekter og relationer i det sociale. Særligt for Foucault må diskursiviteten 

altid analyseres i relationen til den materialitet, hvori teknologier, praksisser mm. 

formes (Raffnsøe, 2009; 189-190). En foucaultiansk diskursanalyse viser, hvordan 

sandheder og overbevisninger har en ikke-nødvendig karakter – at 

meningssammensætningen bliver gjort på en særlig måde og kunne have været 

anderledes (Villadsen, 2013; 341). 

Betingelserne, som har muliggjort frembringelsen af udsagn, subjekter, teknologier 

mm., betegner Foucault blandt andet gennem sit magtbegreb. Magtbegrebet giver 

mulighed for at beskrive magtens praktiske organisering i det sociale. Foucaults 

analytik vil i en analyse af de almennyttige fondes selvbeskrivelse kunne vise, 

hvordan selvbeskrivelsen er struktureret rent sprogligt – hvilke rationaler, der er 

dannet i en mængde af talte udsagn fra fondene, samt karakteren af de sproglige 

strukturerer, der viser sig i selvbeskrivelsen. Hvordan praksisser, metoder, teknikker 

spiller sammen med de sproglige strukturer og sætter selvbeskrivelsen og relationerne 

til ansøgerne på en særlig måde. Ligeledes kan Foucaults magtbegreb give specialet 

indsigt i, hvordan magten er struktureret i netværket, som fondene og ansøgerne er en 

del af.  

De analytiske konklusioner fra den foucaultianske begrebsapparat vil blive suppleret i 

et diskussionsafsnit hvor den franske filosof Jacques Derridas tanker om gavens logik 

vil blive anvendt. Dette vil blive en diskussionen af  hvordan fondenes selvbeskrivelse 

forstås gennem gavens logik. Gavens logik giver udsigelse om hvordan 

meningskonstruktioners indlejrede umulighed er med til at skabe det sociale. 

Jeg finder at den foucaultianske diskursanalytik og Foucaults mere diagnostisk 

begreber har en relevant og adækvat udsigelseskraft på specialets grundlæggende 

undren og problemformulering (Andersen, 1999; 28-40). Selvom analysestrategien vil 

sammensætte et selvstændigt batteri af foucaultinspirerede begreber, er det 
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nødvendigt i præsentationen af disse begreber at inddrage en kort og præcis 

beskrivelse af den kontekst, Foucault fremskriver disse begreber i og under. Dette 

skyldes, at Foucault ikke udviklede sine værker som universelle teorier, men som 

mere samtidsdiagnostiske analyser. Således kan begreberne stadig anvendes uden for 

deres oprindelige kontekst, men denne kontekst er nødvendig at have med for at 

kunne anvende begreberne hensigtsmæssigt (Raffnsøe, 2009; 366). 

Foucault er måske den mest brugte teoretiker inden for samfunds- og 

humanvidenskaben i nyere tid, og hans forfatterskab er rigt på brugbare analytiske 

redskaber og perspektiver. Foucaults værker er meget omfattende, og der findes en 

lang række læsninger og retninger man kan gå i, i sin læsning af Foucault (Andersen, 

1999; 28). Jeg vil derfor ikke lave en lang fuldstændig udredning af Foucaults 

teoriapparat, men præsentere en kort og præcis indføring i de analyseledende begreber 

og den måde, jeg vil anvende begreberne i specialet.  

 

2.3.1 Afvigelser fra den klassiske brug af Foucault 

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 formål at skrive fornuftens historie. At 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 dog ikke samme potentiale i det historiske 

aspekt, som i at fremskrive et mere fuldstændig synkront billede af den moderne 

filantropi hos de danske fonde. Derfor fraskrives det historiske blik, og specialet vil 

således anvende Foucaults begreber i en synkron analytik. Det er muligt, da Foucaults 

overordnede interesse var at lave analyser med synkrone diskursive nedslag og 

derefter sætte de synkrone elementer sammen i et diakront slægtsskab.  

At lave afvigelser og korrektioner i det analytiske sigte fra den klassiske brug af 

Foucaults værker som analytik, er muligt og ligeledes efter Foucaults egen metodik. 

Foucault udviklede løbende sin analytik, så den passede bedst muligt til det 

pågældende iagttagelsespunkt. Således var han ikke særlig stringent i sine metoder, 

men derimod meget refleksiv i forhold til metoderne og hvilke analytiske redskaber 



! 17!

han behøvede til de pågældende iagttagelsespunkter (Andersen, 1999; 29). Jeg ser 

således Foucaults værker som en værktøjskasse man kan bruge der hvor man finder 

analytisk potentiale, så længe man er refleksiv om sin brug og metode, og ikke blot 

adopterer anvendelsen blindt. Derfor finder jeg ingen videnskabelig devaluering i at 

foretage ovennævnte afvigelse fra den klassiske anvendelse af Foucaults analytik 

(Heede, 2002; 13).  

 

2.4 Michel Foucault 

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 forfatterskab og ikke ønskede at danne 

skole. Derfor ændrer Foucaults analyseledende begreber dynamisk karakter i løbet af 

forfatterskabet, og der findes en lang række læsninger af Foucault (Raffnsøe, 2009; 

181). Det batteri af begreber, som jeg lader være analyseledende i specialet, vil 

primært være inspireret af Villadsen, Andersen og Raffnsøe´s læsning af Foucault. 

 

2.4.1 Diskursanalysen 

I den første fase af sit forfatterskab beskæftiger Foucaults sig primært med 

undersøgelser af det diskursive (Villadsen, 2013; 339). Det sker blandt andet i 

værkerne Galskabens Historie, Klinikkens Fødsel, Ordene og Tingene og 

afslutningsvist i det mere metodeprægede og tilbageskuende værk Vidensarkæologien 

(Villadsen, 2013; 358).  

Diskursteorien er en analyseform, der søger at afdække systematikker på det sproglige 

plan. Ved at beskrive diskurser, søger man som analytiker at fjerne sig fra 

menneskelige agenter som den forklarende instans. Teksterne, de diskursive 

momenter, skal forsvinde fra deres forfattere og tale for sig selv. Foucault ønskede 

med diskursanalysen at beskrive de ’over-individuelle’ betingelser, som har 

muliggjort udsagnet – at fremstille teksternes egne anonyme stukturer (Villadsen, 

2013; 339).  
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Det er forsøget på at beskrive, hvordan en given tidsperiode ordner verden på en 

særlig måde. Hvordan der kan iagttages en fælles struktur – en slags ’fælles 

underbevidsthed’ – som på et givet tidspunkt definerer og sætter grænser for, hvad det 

er muligt at sige og tænke. En begrænsning for den sproglige kreativitet – en 

immanent begrænsning for mulighederne for at sige noget om verden (Nilsson, 2009; 

42).  

”Hvilket vil sige, at man ikke i ligegyldig hvilken periode kan tale om ligegyldig 

hvad; det er ikke let at sige noget nyt; det er ikke tilstrækkeligt at åbne øjnene, 

være opmærksom eller blive bevidst, for at nogle nye objekter straks viser sig, og 

deres oprindelige klarhed dukker op i jordhøjde.” (Foucault, 2005; 90) 

Diskursanalysens produkt er en forståelse af, hvorfor netop denne mængde udsagn er 

blevet ytret og ikke var anderledes – noget Foucault beskriver som undersøgelse af 

’virkelighedsbetingelser’ (Raffnsøe, 2009; 184). Diskursen tager form i en mængde 

udsagn i en kultur, og er en sproglig masse, som i mødet med det ikke-diskursive 

former det sociale. (Raffnsøe, 2009; 186). 

 

2.4.1.1 Diskursanalysens operationalisering 

Foucault betegner en diskurs som en helhed af udsagn. Diskursen beskriver de 

formations- og dannelsesregler, som den givne mængde udsagn følger og er en del af 

(Raffnsøe, 2009; 188). 

”En helhed af ytringer, for så vidt som de tilhører den samme diskursive 

formation, og for hvilke man derigennem kunne definere forskellige 

eksistensbetingelser.” (Heede, 2002; 53) 

For Foucault betegner en diskurs, som en diskursiv formation, en helhed af udsagn, 

for så vidt at disse udsagn tilhører den samme diskursive formation. Den måde 

Foucault søger at kortlægge, hvilke udsagn der tilhører den samme diskursive 

formation, er ved at lede efter regelmæssigheder – regulariteter i spredningen af 

udsagn. Hvordan der dannes alle mulige former for regulariteter, som i en eller anden 

form kan iagttages som en fællesbetegnende regelmæssighed for en given mængde 

udsagn. Foucault stiller spørgsmålene: ”Er der en form for orden i fremkomsten af 
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disse regelmæssigheder? […] er der en form for mønster i hvordan ord og begreber 

hænger sammen og fungerer i forhold til hinanden?” (Nilsson, 2009; 53). 

En vigtig pointe er, at diskursen i lige så høj grad – og ligeledes de diskursive 

formationer – er defineret af, hvad de ekskluderer, som af det de inkluderer. For 

lægevidenskaben, som eksempel, kan det iagttages, hvordan lægevidenskaben i lige så 

høj grad defineres af, hvad den ikke indeholder, for eksempel de mange typer af 

alternativ behandling. Der er så at sige altid tale om en kamp om den diskursive 

formations grænser (Nilsson, 2009; 54). Det handler således om at kategorisere og 

systematisere de udsagn og diskursive formationer, man som analytiker beskæftiger 

sig med, indtil en sammenhængende systematik træder frem og bevirker, at de 

pågældende udsagn lader sig ordne i forhold til hinanden (Raffnsøe, 2009; 187). 

Foucault sondrer mellem begreberne udsagn (ytring), diskurs og diskursformation 

som fundament for diskursanalysen (Andersen, 1999; 40). Det er vigtigt at præcisere, 

at diskursformationer er konstruktioner, som vi som diskursanalytikere konstruerer 

igennem diskursanalysen. Forstået således, at der ikke eksisterer et privilegeret 

diskursivt niveau hinsides udsagnet (Andersen, 1999; 41). 

 

2.4.1.2 Udsagn, subjektposition og diskursobjekt 

De sproglige udsagn optræder som diskursanalysens analyseobjekt og mindste enhed 

(Raffnsøe, 2009; 182). Et udsagn kan ikke træde uden for en diskurs, men vil altid 

optræde diskursiveret. Ifølge Foucault er det helt afgørende, at udsagnene får lov at 

træde uberørt frem og ikke fortolkes eller 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) 

Diskursanalytikken er en analyse af udsagnets positivitet (Andersen, 1999; 43). 

Udsagnet bringer fænomener til deres eksistens. En eksistensfrembringelse, som 

Foucault beskriver ved fire kategorier: objekt, subjekt, begrebsnetværk og strategi 

(Andersen, 1999; 44). Således konstruerer udsagnet objekter, som udsagnet refererer 

til i sin italesættelse. Udsagnet skaber subjektpositioner som diskursive pladser, 
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hvorfra der kan tales og handles. Og ligeledes producerer udsagnet talepositioner og 

objekter som genstand for menneskelig handlen i det sociale (Andersen, 1999; 45). 

”Det handler om acceptreglerne for dannelsen af de pladser, hvordan 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) 

Ud fra de subjektpositioner, 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). Udsagnet skaber 

derudover begrebsnetværk, således at et udsagn altid på en eller anden måde 

reaktualiserer andre udsagn. Ethvert udsagn indgår i et associationsfelt, bestående af 

de formuleringer, som udsagnet refererer til. På den måde indgår alle udsagn i et 

netværk af udsagn (Andersen, 1999; 45). Ligeledes beskriver Foucault, hvordan 

udsagnet ikke kan flyttes i tid og sted, men altid vil være en del af en strategi. Således 

at et udsagn er et valg over andre aktualiseringer og således placeres i særlig tid, sted 

og materialitet. Udsagnet støttes altså af en strategisk sammenhæng (Andersen, 1999; 

46). 

 

2.4.1.3 Rationalitetsbegrebet 

Specialets diskursanalyse vil beskæftige sig med de rationaliter, som fremstår i det 

diskursive, og som synes at være determinerende for fondenes fremstilling som 

samfundsprægende. For Foucault er rationalitet ikke en stabil ’fornuftskategori’, som 

man ophøjet kan vurdere handlemåder op imod, men derimod en dynamisk sproglig 

og social konstruktion (Foucault, 1991; 79).  

”Vi kan således sige, at hos Foucault er rationalitet ikke noget, som ligger gemt i 

subjektet eller skal aflæses af subjekters handling. Foucault undersøger snarere, 

hvordan historisk kontingente rationalitetsformer søger at producere bestemte 

subjektiviteter. […] Foucault [ønsker] at undersøge, hvordan forskellige former 

for rationalitet indskriver sig i diverse praktikker og institutioner, og hvilken 

rolle de spiller heri.” (Villadsen, 2002; 83) 
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I Galskabens Historie fremskriver Foucault den vestlige rationalitets historie. 

Hvordan en række rationaler dynamisk træder frem og indlejres i diskurser, praksisser 

og institutioner i forholdet mellem den gale, fornuften og det sociale (Raffnsøe, 2009; 

79-109). I Foucaults fremskrivning af rationaler fremstår identifikationen af 

rationalitetens grænse og modsætning, samt spændingen mellem rationalitet og 

rationalitetens modsætning, central. Socialiteten skabes og ’synliggøres’ i høj grad i 

grænsedragningen (Raffnsøe, 2009; 101).  

 

2.4.1.4 Arkivet 

For diskursanalytikeren er arkivet centralt. Arkivet er den oprulning af det diskursive 

korpus, der ender ud med at beskrive diskursen. På den måde ender arkivet, når 

analysen er tilendebragt, med at være alle de udsagn, som danner regulariteten i 

spredningen af udsagn og intet andet. Dermed kan diskursanalytikeren ikke fra start 

kende sit arkiv, eller beslutte sit undersøgelsesfelt. Dette træder først frem jo længere 

analytikeren følger sine spor rundt i mangfoldigheden af udsagn (Andersen, 1999; 

48).  

Dette er årsagen til, at specialet her ikke søger at afdække en eller flere diskurser. 

Specialet har et fast afgrænset arkiv, som er beskrevet i afsnittet Empirisk 

afgrænsning. Det var for Foucault ikke nødvendigvis målet at afdække diskurser. Det 

kunne ligeså vel være mindre diskursive brudstykker, eller diskursformationer, som 

ikke nødvendigvis udtrykker en samlet og fuldstændig diskurs. Diskursive fragmenter 

vil være et analytiske biddrag, som stadigvæk har stor analytisk værdi i sin 

sammenhæng med det ikke-diskursive (Raffnsøe, 2009; 185).  

Specialet anvender således på dette område en omvendt diskursanalytisk metodik. Det 

er min overbevisning, at de diskursanalytiske redskaber stadig kan anvendes, men at 

udsigelseskraften ændres. Derfor vil det ikke være muligt at fremskrive en eller flere 

diskurser i arkivet, men derimod at fremskrive de diskursive strukturer, der viser sig i 

det afgrænsede arkiv. Analysestrategien giver således specialet udsigelseskraft om de 

rationaler, regulariteter, subjektpositioner, diskursobjekter og spændinger, der træder 

frem i arkivet.  



! 22!

2.4.1.5 Det ikke-diskursive 

Som det næves i starten af analysestrategien er Foucaults analytiske 

erkendelsesinteresse ikke selve diskursen, men derimod det diskursives kobling til det 

ikke-diskursive (Heede, 2002; 53). Formålet med det rendyrkede diskursive blik i 

diskursanalysen skaber muligheden for at iagttage relationen mellem det diskursive 

og det ikke-diskursive. Således mener Foucault, at udsagnet indgår i det diskursive 

netværk af begreber, og ligeledes forbinder sig med det ikke-diskursive i praksisser, 

tekniskker, arkitektur, mv. (Villadsen, 2013; 358). Nedenfor ses et eksempel på, 

hvordan relationen mellem det diskursive niveau og det ikke-diskursive skaber 

rammerne, hvori individer reguleres, afrettes eller påvirkes (Raffnsøe, 2009; 186). 

”Lægevidenskaben er f.eks. ikke bare en samling sproglige ytringer, men også 

noget der formes i en praktisk sammenhæng, en metode til diagnosticering og 

behandling af sygdomme forbundet med en særlig form for institution kaldet 

klinikken. Den medicinske viden kan dermed heller ikke adskilles fra de personer 

der gennem deres særlige status defineres som dem der har ret til at formulere 

denne diskurs, nemlig lægerne.” (Nilsson, 2009; 54) 

Der er således interessant at iagttage, hvordan fondenes selvbeskrivelse om det at 

være samfundsprægende, er indlejret i metoder, teknikker mv., samt hvilke 

konsekvenser det har for relationerne i det netværk, der er mellem fondene og 

ansøgerne.  

 

Foucault er tilbageholden med nøjere teoretisering af størstedelen af hans begreber og 

metoder. Det menes at være med det formål for øje at sikre, at hans metoder ikke 

blindt adopteres som universelle metoder. En helt væsentlig pointe ved brugen af  

Foucaults forfatterskab er, at værkerne er historiske analyser, som er skrevet om en 

tid, i en tid. De analytiske greb kan ikke løsrives fra deres samtid uden at ændre 

betydning i den kontekst, de appliceres. Analytikeren bør således reflektere over, 

hvad der anvendes som analyseledende, konteksten man henter det fra og placerer det 

i (Villadsen, 2013; 358). Foucaults magtbegreb og de diagnostiske begreber, udviklet 

på baggrund af dette, eksempelvis; disciplin, guvernmentality, pastoralmagt m.fl., er 

udviklet i politiske kontekster og med sigte på at virke i denne politiske kontekst. 
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Faren er, at man som analytiker ubevidst kan komme til at overføre en kritik, rettet 

mod begrebets oprindelige kontekst, til den kontekst begrebet appliceres på – i 

specialets tilfælde, den danske fondssektor og fondenes ønske om at virke 

samfundsprægende (Villadsen, 2013; 361).  

Det er min overbevisning, at anvendelsen af Foucaults begreber i specialet her, er 

anvendt med refleksion og forsigtighed i forhold til begrebernes oprindelse. 

Anvendelsen af Foucaults begreber er således forsøgt renset for kritisk værdiladning, 

og iagttagelsespunktet for anvendelsen er således på formning af det sociale og ikke et 

spørgsmål om at kunne dømme godt fra skidt. 

 

2.4.2 Foucaults diagnostiske begreber 

Som det kort er blevet nævnt, begyndte Foucault i ’anden fase’ af hans forfatterskab 

at fokusere hans analyser på styring, viden og magt. Hans blik lå stadigvæk på 

forholdet mellem det diskursive og ikke-diskursive, men med særlig interesse for, 

hvordan magt og viden udspiller sig og er indlejret i relationerne i det sociale. I flere 

af Foucaults analyser fra denne periode fremskriver han en række diagnostiske 

begreber. Der kan eksempelvis nævnes pastoralmagt, disciplin, panoptisme, 

governmentality. Som nævnt ovenfor er begreberne skrevet som kontekstuelle 

historiske analyser, men begreberne anvendes i dag i stor stil som videnskabelige 

metoder (Villadsen, 2013; 339).  I det følgende afsnit vil jeg fremskrive, hvordan jeg 

analysestrategisk vil anvende Foucaults begreber om magt og viden, samt hans begreb 

om pastoralmagt i specialets analyser. 

 

2.4.2.1 Foucaults magtbegreb 

Foucault introducerer i Talens forfatning6 hans interesse for at afdække specifikke 

måder, hvorpå viden og magt organiseres, samt hvilke konsekvenser en given 

organisering kan iagttages at have (Villadsen, 2013; 345). Foucault fremskriver sit 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 L'ordre du discours er den tiltrædelsesforelæsning, som Michel Foucault holdt på Collège de France i 1970. 
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magtbegreb som en forestilling om magt, der ligger langt fra den konventionelle 

magtforståelse.  

Foucault ser den traditionelle magtforståelse som en binær kamp mellem undertrykker 

og undertrykte. Foucault karakteriserer den traditionelle magtforståelse som en 

magtform med dominans, vold, tvang og fastlåste magtrelationer. En synlig magtform 

for den udøvende, den magtede og eventuelle iagttagere. De fastlåste relationer og 

den synlige karakter gør denne magtform uinteressant. Foucault er mere interesseret i 

den magt, som udspiller sig mellem frie aktører, og som i højere grad er usynlig 

(Villadsen, 2013; 343). Foucault anerkender, at den traditionelle magtform eksisterer 

men Foucault mener, at nutidens magtudøvelse har mange flere facetter (Heede, 2002; 

39). I både Overvågning og Straf, og Seksualitetens Historie beskriver Foucault 

således en række overordnede ændringer i magtens karakter og virkemåde i det 

moderne samfund (Heede, 2002; 41).  

”Magten er ikke en substans, der kan erhverves af et bestemt subjekt, en klasse 

eller en institution. Magt udøves. Magten påtvinges ikke ”ovenfra” (stat) eller 

udspringer fra noget bagvedliggende (ideologi), men virker direkte, immanent, i 

de sociale relationer, den giver retning til erkendelser, ønsker, sproglige 

praksisser, seksualitetens organisering osv.” (Villadsen, 2013; 341) 

Foucaults pointe er, at magt er en ubetinget del af alle sociale relationer. Der 

eksisterer ikke et udenfor magten – det er således kun magtens form, der kan variere 

og ikke magtens tilstedeværelse (Villadsen, 2013; 343). Magt er ikke substantiel – 

magt kan ikke ejes, gribes, deles, frarøves eller erobres (Heede, 2002; 39). 

 

2.4.2.2 Den produktive magt 

Foucault gør således op med undertrykkelsestesen, og fremskriver et mere komplekst 

magtbegreb, som ikke er entydigt negativt. Magten er dobbeltsidet – således at magt 

altid avler en eller anden form for modstand – hvor der er magt, er der således også 

modmagt, og magten producerer således altid et mulighedsrum (Heede, 2002; 40). 

Foucault gør med sit magtbegreb op med forståelsen af magt som en negativ, 

lokaliserbar og undertrykkende faktor, og ser i højere grad magten som produktiv – 
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magten som et netværk af relationer i konstant spænding og aktivitet – magten skaber 

handlemuligheder  (Heede, 2002; 38).  

”Termen produktiv betyder ikke, at magten nødvendigvis skal vurderes positivt i 

en normativ forstand, men snarere, at magten ’skaber noget’, nemlig forøgende 

egenskaber, styrke, præstationsevne og refleksion hos de magtede. Disse 

egenskaber skaber nye muligheder, et overskud, som ikke er fuldt ud 

kontrollérbart. 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) 

Magtbegrebet giver således mulighed for at analysere konsekvenser for relationerne 

mellem fondene og deres ansøgere. Hvilken type magt der er i spil, samt hvilken 

viden, der markeres ved denne magtform. 

 

2.4.2.3 Viden 

I Foucaults magtbegreb er magt og viden uløseligt forbundet, og således 

sammenskrives begrebet ofte som magt-viden. Ikke at viden nødvendigvis fremkalder 

magt, men at viden er immanent i alle magtrelationer. Således er der ingen 

magtrelationer uden produktion af viden. Viden skaber nogle særlige 

subjektpositioner, tale- og handlemuligheder i det sociale og former, hvem der kan 

tale og hvad der tales om (Nilsson, 2009; 80). Således skaber viden talepositioner og 

diskursobjekter, som der kan tales fra og om, og hvorfra der kan dømmes inde og 

dømmes ude. Enhver diskurs er gennemsyret af magtrelationer, og det er ikke muligt 

at tale om magt uden at tale om viden og sandheder (Heede, 2002; 44). Derfor vil 

analysen lægge et særligt blik på, hvilken type viden, der bliver markeret i fondenes 

selvbeskrivelse, da denne viden er central for forståelsen af, hvordan magten er 

placeret i relationerne mellem fondene og fondenes ansøgere. Når Foucault snakker 

om magtformer, snakker han også om en særlig type viden, der kobler sig til de 

forskellige magtformer. Eksempelvis har biopolitikken, disciplineringen, 

pastoralmagten m.fl. særlige vidensformer forbundet til sig (Heede, 2002; 37). Dette 

vil blive beskrevet yderligere i afsnittet Pastoralmagt. 
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”Spørgsmålet om, hvad vi kan vide, og hvordan denne viden er tæt forbundet 

med praksisser, hvori individer reguleres, afrettes eller påvirkes, står centralt 

hos Foucault. Denne problematik beskrives ofte som relationen mellem viden, 

magt og subjektivitet.” (Villadsen, 2013; 344) 

Således kan en analyse af, hvordan viden bliver skabt og fremstår i arkivet, give blik 

for magtrelationerne i netværket mellem fondene og deres ansøgere. Hvordan denne 

viden bliver indlejret i nogle teknologier og skaber særlige objekter og subjekter. 

 

2.4.2.4 Pastoralmagt 

Foucault beskriver pastoralmagten som en strategi for befolkningens lykke, som 

Foucault iagttager praktiseret i flere af samfundets institutioner, eksempelvis af læger, 

dommere, psykiatere, terapeuter m.fl. Begrebet udspringer af den kristne kirkes idé 

om ledelse med henblik på frelse. Teknikken for pastoralmagten er bekendelsen 

(Raffnsøe, 2009; 271).  

Foucault ser pastoralmagt som en ledelsesform, der drager omsorg for det enkelte 

subjekt ved at afkræve blottelse af dets indre hemmeligheder. Der fokuseres i 

pastoralmagten på individers udvikling (Villadsen, 2013; 353). Foucault fremskriver, 

hvordan bekendelsen som pastoralmagtens teknik sætter subjektet i stand til at indtage 

et refleksivt forhold til sig selv, sine tanker og sin selvledelse. Således gør de 

pastorale bekendelsesteknikker, subjektets selvrefleksion, og produktion af sandhed 

om sig selv, til præmis for politisk styring (Villadsen, 2013; 354). Viden om subjektet 

og subjekts udvikling fremstår centralt inden for den pastorale magtform. 

”Bekendelsen er historisk set også magtudøvelse, idet den tilskynder os til at 

vende os mod os selv i et forsøg på at etablere en sandhed om os selv, der 

samtidig udleverer os til andre” (Raffnsøe, 2009; 273) 

Pastoralmagten er blandt andet kendetegnet ved at de ledende udviser lydighed 

overfor de ledede. Den ledende besidder viden og forståelse fra de ledede, og må 

kende hver enkelt ledet og dennes inderste hemmeligheder. Således skal 

pastoralmagten munde ud i den enkeltes arbejde med sit eget selv (Heede, 2002; 136). 
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Analysestrategien søger gennem dette batteri af analyseledende begreber at skabe 

rammerne og forudsætningerne for specialets to analysedele. Analysestrategien skal 

gøre det muligt at undersøge problemformuleringen. Hvordan fremstiller fondene sig 

som samfundsprægende, og hvordan det sætter handlerummet for fondenes ansøgere? 

Analysestrategien gør det muligt at iagttage de diskursive meningskonstruktioner, der 

ligger i fondenes selvbeskrivelse, i form af rationaler, viden og diskursive 

spændinger. Ligeledes hvordan det diskursive i koblingen til det ikke-diskursive 

udspiller sig som teknologier og praksisser. Således skabes der blik for, hvordan 

fondenes selvfremstilling bliver gjort på en særlig måde. 

Videre giver analysestrategien mulighed for at stille skarpt på magt-

vidensrelationerne i det netværk arkivet rummer. Hvad det er for en magtform, der er 

på spil, hvordan magten former netværkets relationer, og hvilke konsekvenser denne 

magtstruktur har for fondenes ansøgere. Analysestrategien giver således mulighed for 

at identificere de objekter og subjektpositioner, som skabes i fondenes 

selvbeskrivelse, heri bliver det muligt at iagttage, hvordan ansøgerne konstrueres som 

et objekt for fondene – hvilke kompetencer og forventninger, der knyttes til dette 

objekt - og således fremskrive det handlerum, som fondene stiller til rådighed for 

ansøgerne. 

 

2.5 Jacques Derrida og gavens logik 

Udover rækken af foucaultbegreber i analysestrategien, findes det tilsigtet at inddrage 

en anden fransk filosof til at diskutere specialets analytiske konklusioner ud fra. I 

specialets diskussionsafsnit vil jeg således inddrage den franske filosof Jacques 

Derridas tanker om en gavens logik. Derrida fremskriver gavens logik som en 

paradoksal fundering af forestillingen om den rene gave, med tvivl om den rene gaves 

eksistens, og en igangsættelsen af en økonomiske cirkulation (Derrida, 1981; 62). 

Derrida ser den rene gave som en fuldstændig asymmetrisk relation. At give uden at 

modtage noget til gengæld. Gaven forudsætter således en radikal ikke-gensidig 

generøsitet, som bliver ødelagt, hvis der eksisterer elementer af symmetri i relationen. 

Gensidighed, genkendelse, anerkendelse, eller taknemmelighed er modydelser, der 

ifølge Derrida annullerer gaven som gave (Derrida, 1981; 64).  
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”Hvis der findes gaver, kan det, der én gang er givet, ikke vende tilbage til 

giveren. Det må ikke cirkulere, må ikke udveksles, i hvert fald må det aldrig som 

gave fuldt og helt investeres i udvekslingsprocessen, i den cirkulere bevægelse 

eller i stadig tilbagevenden til det oprindelige punkt.” (Derrida, 1981; 61) 

Således mener Derrida, at hvis gaven, selv over tid, kobles med en modydelse af 

enhver karakter, materiel som symbolsk, overgår genstanden til en økonomisk 

cirkulation og gaven annulleres som gave. Derrida fremskriver en økonomisk 

cirkularitet som en cirkularitet, der etablerer begge parter, eller de uendelige antal 

parter, der kan være som både givere og modtagere (Derrida, 1981; 61). Gavens 

paradoksalitet beskrives af Derrida som at gavens mulighedsbetingelser, beskrevet 

ovenfor, samtidig er gavens umulighed. Således hævder Derrida, at den rene gave er 

en praktisk umulighed (Derrida, 1981; 64). 

”Men gaven, hvis den findes, står uden tvivl i relation til økonomien, og man kan 

ikke behandle gaven uden hensyn til denne relation. Men er gaven, hvis den 

findes, ikke også selve det, som afbryder den økonomiske cirkulation, ophæver 

den økonomiske kalkyle, som ikke længere tillader udveksling: som med andre 

ord åbner cirklen, og udelukker reciprociteten, symmetrien, det fælles mål og 

således uafvendeligt udelukker enhver tilbagevenden?” (Derrida, 1981; 61) 

At den rene gave er en praktisk umulighed qua den paradoksale fundering udelukker 

ikke, at forestillingen om gaven kan fungere i kommunikationen og som illusion. 

Således fremstiller Derrida gavens logik som relationen mellem den rene gave og den 

økonomiske cirkulation. Gavens umulighed medfører således, at det, der fremstilles 

som en gave, så snart det blot anerkendes som værende en gave, igangsætter en 

økonomiske cirkulation og således annullerer gaven som gave (Derrida, 1981; 62).  

”For at der kan være tale om gave, er det altså ikke blot en forudsætning, at 

modtageren ikke giver tilbage, ikke amortiserer gælden, ikke betaler tilbage, ikke 

går ind på kontrakten, men også at han i sidste instans ikke engang anerkender 

gaven som gave.” (Derrida, 1981; 64-65) 

Derridas fremskrivning af gavens logik vil blive anvendt i en diskussion af, hvordan 

gavens umulighed er repræsenteret i fondenes selvfremstilling. Hvilke konsekvenser 
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gavens logik har for relationen til ansøgerne og fondenes forsøg på at fremstå 

samfundsprægende. 

 

2.6 Metode 

I det følgende vil der blive redegjort for de metodiske overvejelser, som der er blevet 

gjort i forbindelse med indsamling af empiri til besvarelse af både arbejdsspørgsmål 

og problemformulering.  

 

2.6.1 Begrebsdefinition 

I det følgende vil en række begreber, særligt konstrueret til brug i specialet, blive 

introduceret. Det er med det formål for øje at konstruere nogle konstanter, der skal 

sikre, at analyserne kan holde fokus på det analytiske og ikke gentagende beskrivelser 

af, hvad der analyseres på. 

 

Det filantropiske projekt 

Når betegnelsen det filantropiske projekt i opgaven fremadrettet anvendes, vil denne 

betegnelse være en samlet betegnelse over fondenes primære formål med deres virke, 

og fondenes samlede filantropiske aktiviteter.  

 

Fondenes selvfremstilling 

Når betegnelsen fondenes selvfremstilling bliver brugt i den videre del af specialet, vil 

den dække over forståelsen af, hvordan fondene fremstiller sig som værende i 

skrivende stund. 

 

Fondenes selvbeskrivelse 

Når betegnelsen fondenes selvbeskrivelse anvendes fremadrettet, vil det være en 

betegnelse for Arkivet. Forstået således, at specialets empirigrundlag bygger på 
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fondenes egeniagttagelser. Så selvom fondene italesætter ansøgerne og andre 

objekter, vil denne iagttagelse stadig være ud fra iagttagelsen af fondene selv. Således 

vil det totale empirigrundlag blive betegnet som fondenes selvbeskrivelse. 

 

2.6.2 Empirisk afgrænsning 

Som det også er beskrevet under Arkivet anvender dette speciale en omvendt metodik 

i forhold til den måde Foucault konstruerede sit empiriske arkiv. Således anvendte 

Foucault sin undren omkring et givet fænomen, eksempelvis den sindssyge patient, 

som udgangspunkt for konstruktionen af arkivet. Foucault anbefaler, at man starter i 

institutionen og derfra opruller det netværk af udsagn, som kan iagttages at koble sig 

til udgangspunktet (Villadsen, 2013; 348). Man skal således forsætte sin oprulning 

indtil man som analytiker vurderer, at der sker et brud i relationen. Disse diskursive 

grænser bliver først iagttagelige, når man har læst sig ind i empirien, og først 

afslutningsvist har man sin empiri, sit arkiv, for diskursanalysen (Villadsen, 2002; 

90). I specialet her vender jeg metodikken i forhold til empiriindsamlingen, da 

specialet har et konkret empiriske område som genstand for erkendelsesinteressen. 

Denne metodik udelukker de facto muligheden at fremanalysere en diskurs, da arkivet 

er afgrænset fra start, og det således ikke er muligt at forfølge udsagnenes relationer 

uden for denne afgrænsning. Derfor vil analysen fremanalysere de diskursive 

sammenhænge, der kan iagttages inden for det afgrænsede arkiv. 

Således er det også centralt at slå fast, at det netværk af relationer, som fondene 

indgår i og som arkivets bruttomængde af udsagn står i begrebsnetværk med, med stor 

sandsynlighed rækker ud over den empiriske afgrænsning i specialet her. Ligeledes 

når analysen tager fat i Foucaults magtbegreb og analyserer på, hvordan magten 

præger de relationer der er i arkivets netværk, indgår disse relationer i sagens natur i 

et vel af relationen uden for dette netværk. Arkivets afgrænsning af netværket er 

således et konstrueret netværk. Denne fremskrivning af aktører og relationer i 

netværket er gjort for at fokusere analysen og give analyserne mulighed for at nå en 

vis dybde, der kan give en berigende udsigelseskraft på specialets 

problemformulering. 
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Specialets erkendelsesinteresse tager udgangspunkt i den danske fondssektor. Der er 

dog stort set ikke to fonde, der er ens – nogle er erhvervsdrivende, andre er ikke, 

nogle uddeler til almennyttighed, andre gør ikke osv. Derfor defineres den type af 

institutioner, som i specialet betegnes som fonde, således: almennyttige og 

erhvervsdrivende fonde samt de selvejende institutioner og foreninger, som alle i 

større eller mindre omfang foretager almennyttige uddelinger. 

Fondssektoren har som så mange andre sektorer en stor diversitet – der er fonde med 

meget store formuer, og fonde med begrænsede midler. Specialets ønske er ikke at 

søge en ophøjet generel udsigelse om fondssektoren, men derimod ligger 

erkendelsesinteressen inden for en særlig retning i fondssektoren. Der er anslået 

14.000 danske fonde, og derfor også mange forskellige retninger og måder at arbejde 

med det filantropiske projekt på. Når der i Indledningen nævnes, at nogle af fondene 

er begyndt at betegne sig som samfundsprægende, skyldes det en ny retning, som er 

kompliceret og ressourcetung at praktisere og derfor på ingen måde er en retning, alle 

fondene kan eller vil orientere sig imod. Det er dog denne retning inden for 

fondssektoren og det filantropiske arbejde, der har vakt specialets undren, og således 

er tre af Danmarks største fonde udvalgt som repræsentanter for denne retning i 

specialets empiri. Antallet og netop de tre fonde er valgt ud fra et ønske om at have 

udsigelseskraft om tværgående konturer inden for den samfundsprægende filantropi, 

og ikke blot udsigelseskraft om en enkelt fonds filantropiske projekt.  

De tre fonde Realdania, TrygFonden og VELUX FONDEN er nogle af de fonde, der 

uddeler allerflest penge årligt, og de er blandt de fonde, der er længst fremme i 

udviklingen af professionelle organisationer og sekretariater. Herudover er der lagt 

vægt på, at alle tre fonde arbejder retningsorienteret med deres filantropi inden for 

forskellige områder, og italesætter et ønske om at være samfundsprægende gennem 

deres filantropiske arbejde. Det empiriske grundlag består af alt nyere materiale fra 

fondene om fondene, altså de tre fondes selvbeskrivelser. Det er dog kendetegnende 

for fondssektoren og specialets iagttagelsespunkt, at der ikke er skrevet og udviklet så 

meget plejet tekst på området. For at etablere et stærkt empirisk arkiv er der derfor 

blevet gennemført otte interviews med medarbejdere fra de tre fonde. 
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2.6.3 Metodisk tilgang til interviews 

Som en af kilderne til indsamling af empiri er der anvendt kvalitative interview. Der 

er forinden blevet udarbejdet en spørgeguide, som er semistruktureret i sin opbygning. 

Således er det muligt at følge respondenten i den retning, som denne bevæger 

interviewet. Dette er valgt for at jeg som interviewer indskriver mig mindst muligt i 

den diskursive sammenhæng. De otte interviews er blevet foretager over en periode 

på fire uger. Hvert interview åbnede op for ny og interessant viden om specialets 

problemfelt. Således blev hvert interview efterfulgt af refleksion over udbyttet og 

eventuelle retningers der skulle forfølges og uddybes i de følgende interviews.  

 

2.6.4 Udvælgelse af respondenter 

Udvælgelsen af specialets respondenter er gjort på baggrund af flere overvejelser. 

Respondenterne skulle have roller i fondene, hvor strategi og filantropi er en del af 

deres ansvarsområder. Inden for denne ramme er der søgt at opnå udsagn fra flere 

hierarkiske niveauer indenfor fondenes organisering. Det empiriske arkiv indeholder 

interviews med følgende respondenter: 

 

Realdania 

• Hans Peter Svendler  Direktør og filantropisk direktør 

• Ulrik Kampmann  Udviklingschef 

• Henrik Mahncke  Projektleder 

Trygfonden 

• Gurli Martinussen  Direktør 

• Pia Hansen   Donationschef 

• Dorte McGugan Pedersen Udviklingschef 

VELUX FONDEN  

• Ane Hendriksen  Direktør 

• Frank Ulmer Jørgensen Programansvarlig  
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2.6.4 Metodiske overvejelser ved indsamling af empiri  

Specialets kilder er udvalgt ud fra et kriterium om, at de skal indeholde en 

italesættelse af fondenes egne iagttagelser af virkeligheden. Alle indsamlede kilder 

har derfor fondene selv som afsender, og de giver dermed mulighed for 

andenordensiagttagelse af fondenes iagttagelser. Det empiriske arkiv indeholder, som 

afsnittet Empirisk afgrænsning beskriver, materiale fra fondenes egen uprovokerede 

selvbeskrivelse: hjemmeside, publikationer, arkiv mv.  

Derudover indeholder specialets empirigrundlag en række interviews som er lavet for 

specialets analytiske sigte. Dette skyldes en overvejelse og vurdering af, at fondenes 

egne uprovokerede selvbeskrivelser ikke er omfangsrige og nuancerede nok til at 

specialet kan få den nuance og dybde i sin analyse, som det er tilsigtet.7 Som 

Indledningen beskriver, er den pågældende udvikling i fondssektoren noget der sker 

nu og her, i skrivende stund. Derfor er det opfattelsen, at det var nødvendigt at 

foretage en række interview med udvalgte fondsmedarbejdere for at komme helt ind i 

fondenes maskinrum og få flere nuancer med i kobling med fondenes egne 

uprovokerede selvbeskrivelser. 

Således er der udvalgt otte medarbejdere fra de tre udvalgte fonde. At lave interviews, 

kan anses for at være provokerede selvbeskrivelser, da jeg som interviewer stiller 

spørgsmål og dermed fremprovokerer udsagn fra respondenten i relation til det 

stillede spørgsmål. Derfor indskriver jeg mig som interviewer i den diskursivitet, som 

analysen vil analysere på. Rent metodisk er dette en afvigelse i forhold til Foucaults 

analytik. 

”Hvert diskursivt moment ”udsagn” må betragtes i sin positive pludselighed, i 

denne punktlighed, hvori det indtræder, og denne tidslige adspredthed …” 

(Andersen, 1999; 43) 

Foucault mener, at udsagnet skal behandles som det optræder. Som fremlagt tidligere 

indgår udsagn i et begrebsnetværk, hvor udsagnet ikke blot kan flyttes ud af tid, rum 

og materialitet (Raffnsøe, 2009; 183). Således bliver interviewmateriale en anden 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Som det bliver nævnt i Indledningen er det en ny udvikling, at fondene er begyndt at kommunikere offentligt om 
deres virke og sig selv som fond. Man har tidligere i fondssektoren gjort en dyd ud af at eksistere tilbagetrukket 
(Kraft og Partners, 2012; 10). Således er informationsudbuddet om det, der sker i fonden, forsinket på en måde der 
gør, at det var fordelagtigt at supplere med interviews. 
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form for udsagn, som ikke på samme måde eksisterer i tid, rum og materialitet. 

Ligeledes er den anvendte spørgeguide for de otte interviews også udtryk for en 

særlig ramme for iagttagelse, produceret af mig som interviewer. Interviewguiden har 

overordnet spurgt til respondenternes iagttagelser af fondenes rolle i samfundet, og 

fondenes syn på filantropi.  

Det er min overbevisning, at interviewmaterialet i kombination med fondenes 

uprovokerede selvbeskrivelser har en adækvat videnskabelig udsigelseskraft som 

empiri for en foucaultiansk diskursanalyse.  

 

2.7 De tre fonde 

Nedenfor vil følge en beskrivelse af de tre fonde, som er valgt til specialet som 

repræsentanter for den danske fondssektor. Fondene er valgt ud fra en refleksion over, 

at fondene skal arbejde inden for den retning af samfundsprægende filantropi, som er 

beskrevet i specialets Indledning. Ligeledes er der sigtet mod en vis heterogenitet i 

fondenes fokus, så der bliver større mulighed for at se konturer, der ikke kun 

repræsenterer den pågældende fond, men også den del af fondssektoren i Danmark, 

som arbejder med samfundsprægende filantropi. Således er der valgt tre af Danmarks 

absolut største fonde og tre af de fonde, som er længst fremme i deres arbejde med 

samfundsprægende filantropi.  
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2.7.1 Realdania 

Hvis man kradser lidt i overfalden finder 

man ud af, at Realdania teknisk set ikke er 

en fond, men derimod en forening. 

Realdania er en forening på godt 146.000 

medlemmer. Alle der ejer fast ejendom 

kan blive medlem. Realdania har eksisteret 

siden år 2000, men har ophav helt tilbage 

til den store brand i København i 1795, 

hvor der opstod et stort behov for en 

genopbygning af byen, og ideen til 

realkreditten opstod. En gruppe 

velhavende københavnere stiftede 

Danmarks første kreditforening, 

Kreditkassen for Husejerne i Kjøbenhavn, 

med det formål at finansiere genopbygningen af København ved at tilbyde borgerne 

billige obligationslån med sikkerhed i fast ejendom. 

Fra midten af 1900-tallet og frem sker en række fusioner, men i 1993 ændrede 

kreditforeningen struktur, idet den delte sig i en forening (Realdania), et 

holdingselskab og et aktieselskab. I 2000 solgte foreningen holdingselskabet og 

aktieselskabet til Danske Bank. Herved etablerede foreningen Realdania en 

egenkapital på 10,5 milliarder kroner. Pengene måtte ifølge loven ikke udbetales til 

medlemmerne, men skulle bruges til at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede 

miljø. Således blev Realdania en forening med fokus på almennyttige filantropiske 

aktiviteter. Den filantropiske virksomhed drives fortsat på basis af investeringer af 

egenkapitalen. Realdania har i dag en egenkapital på 20,1 milliarder kroner og uddelte 

i 2014 818 millioner kroner til almennyttige formål. 

Realdania er styret ved medlemsdemokrati, og ledelsen består af en bestyrelse og en 

direktion. Det er de godt 146.000 medlemmer, der vælger repræsentantskabet, som så 

vælger bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter det årlige bevillingsniveau, samt godkender 

de projekter, som direktion fremsætter til godkendelse. Realdanias sekretariat arbejder 

Realdania ligger på Jarmers Plads i indre København. 
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fagligt med sagsbehandlingen af de filantropiske aktiviteter. Der er i skrivende stund 

96 medarbejdere i Realdanias sekretariat. 

Realdania søger gennem deres filantropiske strategi at skabe livskvalitet for alle i 

Danmark gennem det byggede miljø. Fonden slår sig op på at arbejde 

problemorienteret og dagsordensættende, og bidrage til at løse komplekse 

samfundsudfordringer inden for det byggede miljø (realdania.dk). 

 

2.7.2 TrygFonden 

TrygFonden er som Realdania heller 

ikke en klassisk fond, men er 

ligeledes en forening. Alle der har en 

forsikring hos Tryg og Nordea Liv & 

Pension er automatisk medlem af 

TryghedsGruppen. 

TryghedsGruppen er en paraply-

organisation, der blandt andet ejer 

forsikringsselskabet Tryg og 

TrygFonden. Således er TrygFonden medlemsejet af forsikringstagerne gennem 

TryghedsGruppen. TryghedsGruppen har godt en million medlemmer. 

Tryg-koncernen startede i 1728 efter nok en brand i København, hvor det 

medlemsdrevne forsikringsselskab Københavns BRAND blev oprettet. Tryg har 

løbende ændret struktur og opkøbt andre forsikringsselskaber. Men i 1991 overgik 

Trygs forsikringsvirksomhed til aktieselskabsform med Tryg i Danmark som ejer. I 

2008 skiftede Tryg i Danmark navn til TryghedsGruppen, der fungerer som ejer af 

alle koncernens aktiviteter. TryghedsGruppen er således hovedaktionær i Tryg og 

foretager tryghedsskabende investeringer i andre selskaber, samt almennyttige 

aktiviteter igennem TrygFonden. TrygFonden blev etableret i 1998 og fik navnet 

TrygFonden i 2004. 

Den formue TryghedsGruppen besidder er sparet op gennem generationer ved 

aktieafkast fra forsikringsselskabet Tryg. TryghedsGruppen har en formue på 33 

TrygFonden ligger i Sorgenfri lidt nord for København. 
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milliarder kroner. TryghedsGruppens repræsentantskab vælges af TryghedsGruppens 

medlemmer. Repræsentantskabet beslutter hvert år, hvor stor et uddelingsniveau der 

skal kanaliseres over i TrygFonden.  

TrygFonden arbejder for at skabe tryghed i Danmark gennem deres filantropiske 

aktiviteter. Mission er at bidrage til at danskerne kan tage ansvar for egen og andres 

tryghed. De seneste år har TrygFonden uddelt 550 millioner kroner om året til 

projekter inden for kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel. TrygFonden har i 

skrivende stund 24 medarbejdere i deres sekretariat og betragtes som den førende 

fond inden for det strategiske arbejde, og som en af de første fonde, der begynde at 

arbejde strategisk med sine filantropiske aktiviteter (trygfonden.dk).  

 

2.7.3 VELUX FONDEN 

VELUX FONDEN udspringer af 

virksomheden bag de berømte 

VELUX- og VELFAC-vinduer, som 

er stiftet af Villum Kann Rasmussen. 

Villum Kann Rasmussen stiftede 

udover VELUX FONDEN også 

VILLUM FONDEN. Hermed har vi 

her at gøre med en klassisk fond. En 

fond, som har en stifter og en 

stifterfamilie. Villum Kann 

Rasmussens erhvervsaktiviteter startede i 1941 i firmaet V. Kann Rasmussen & Co, 

der senere placerede alle sine aktiviteter i VKL Gruppen. For at sikre virksomhedens 

langsigtede overlevelse og værdigrundlag, stiftede Villum Kann Rasmussen i 1971 

VILLUM FONDEN ved at overdrage alle sine B-Aktier til den nystiftede fond. I 

1981 stiftede han så VELUX FONDEN gennem en kontant donation. VKL Gruppen 

har i skrivende stund godt 14.500 medarbejdere verden over og omsætter årligt for 17 

milliarder kroner.  

VELUX FONDEN holder til i Søborg, hvor VELUX-
koncernen startede. 
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I 2014 udgjorde bevillingerne fra VELUX FONDEN 161 millioner kroner og fra 

VILLUM FONDEN 947 millioner kroner. VILLUM FONDEN er hovedaktionær i 

VKL Gruppen og får derved sine penge ind på sit aktieafkast. VELUX FONDEN fik 

indskudt et stort kapitalbeløb ved sin stiftelse. VELUX FONDENs grundkapital er 

flere gange blevet forøget ved bevillinger fra VILLUM FONDEN. Derudover får 

VELUX FONDEN midler ved at investere og placere sin grundkapital i 

statsgældsbeviser, statsobligationer, børsnoterede aktier og lån til solide virksomheder 

eller indestående i solide banker, og kan dermed årligt uddele overskuddet heraf til 

almennyttige formål.  

De to fonde har hver sin bestyrelse som øverste myndighed, samt hvert sit sekretariat, 

der arbejder med sagsbehandling og kvalificering af ansøgningerne. Bestyrelserne er 

af fundatsen påkrævet at besidde visse kompetencer, samt at én efterkommer af 

Villum Kann Rasmussen sidder i hver af de to bestyrelser. VELUX FONDEN har i 

skrivende stund 21 medarbejdere i sit sekretariat. VELUX FONDEN støtter en række 

almennyttige områder. Disse områder omfatter forskning, aktive ældre, sociale 

opgaver, kultur og miljø (veluxfoundations.dk). 
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2.8 Respondenter 

Der er efter nøje overvejelser udvalgt en række respondenter fra fondene Realdania, 

TrygFonden og VELUX FONDEN til interview. De tre fonde er blandt landets største 

fonde og er nogle af dem, som uddeler flest midler årligt. Ligeledes er de tre fonde 

helt fremme i fondssektoren i forhold til at arbejde strategisk og kvalitativt med deres 

uddelinger i forsøget på at gøre en forskel i det danske samfund.  

 

Hans Peter Svendler 
Direktør og filantropisk 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.  Hej 

 

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.  

HEJ 

 

Henrik Mahncke 
Projektleder, Realdania  

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.  HEJ 
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Gurli Martinussen 
Direktør, TrygFonden  

Gurli Martinussen er direktør med det overordnede ansvar for 

alle fondens aktiviteter, deriblandt strategiudvikling, 

evaluering og impact-måling.  
HEJ 

Pia Hansen 
Donationschef, TrygFonden 

Pia Hansen er donationschef med ansvar for behandling og 

proces af TrygFondens donationsansøgninger.  

HEJ 

Dorte McGugan Pedersen 
Udviklingschef, TrygFonden  

Dorte McGugan Pedersen er Udviklingschef med ansvar for 

TrygFondens evalueringsstrategi samt strategiopfølgning og 

rapportering.  
 

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. 

 

HEJ 

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.  

HEJ 
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”Det er i virkeligheden uambitiøst for 
fondene, hvis de kun vil være flødeskum 
på lagkagen, og det er det der er i spil.!

” 
” 

 
!

Kapitel 2 
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3.0 Fra julemand til samfundets sande problemer 

Følgende analyse vil, med udgangspunkt Michel Foucaults diskursanalytik, søge at 

besvare underspørgsmålet: Hvordan fremstiller fondene sig som samfundsprægende? 

Diskursanalysen vil åbne fondenes selvbeskrivelse og give blik for underliggende 

strukturer og sammenhænge mellem arkivets udsagn. Analysen vil lede efter 

regulariteter i specialets arkiv for således at kunne beskrive de 

meningskonstruktioner, som fondenes selvbeskrivelse rummer. Analysen vil særligt 

have blik for rationaler, der kan give indsigt i og udsigelseskraft om, hvordan fondene 

fremstiller sig som samfundsprægende. 

For at give overblik over analysen, beskrives her hvilke analysedele analysen Fra 

julemand til samfundets sande problemer indeholder. Analysen vil således 

fremskrive, hvorledes der i fondenes selvbeskrivelse kan iagttages en temporal 

distinktion mellem, hvordan fondene iagttager at de har været, til forskel for hvordan 

iagttager sig selv værende nu. Efterfølgende vil analysen fremskrive, hvordan denne 

bevægelse rummer etableringen af to rationaler. Rationaler, der fremstår 

determinerende for den måde fondenes selvfremstilling træder frem. Videre vil 

analysen rette blikket mod de spændinger, der kan iagttages at være tilstede i 

relationen mellem de to rationaler. Spændinger som bidrager til karakteren af 

fondenes selvfremstilling. 
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Samfundsrationalet 

Forhold til den 
offentlige sektor 

Fondene sætter 
mål for 
filantropien 

Fondene vil vide 
hvad der virker 

Forventnings-
horisont til 
ansøgerne 

Tematikker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Oversigt over analysens opbygning. 

”Jeg kan ikke lide, at der sidder fonde og fondsbestyrelsesmedlemmer, som er 

julemænd og deler ud til nogle søde projekter rundt omkring. Hvis man skal 

bevare den langsigtede legitimitet, så skal man være transparent, man skal være 

meget klar med sine mål, man skal være meget rigid med sine metoder, og man 

skal skabe værdi, altså man skal simpelthen skabe værdi. [ … ] … du kan groft 

sagt sige, jo mere strategi en fondsdirektion laver, jo mindre julemand kan de 

være.” Henrik Mahncke, projektleder, Realdania (bilag 1;38-39) 

Fondenes selvbeskrivelse 
(Specialets arkiv) 

 Fortidsbeskrivelsen Selvfremstillingen 

Temporal distinktion 

Rationaler 

Løsningsrationalet 

Tematikker 

Effekt af 
samfundets sande 

problemer 

Kontakt uden for 
berøringsfladen 

Spænding mellem rationaler 
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3.1 Den temporale distinktion 

I arkivets pluralisme af udsagn kan der iagttages en regelmæssighed, der kobler en 

mængde udsagn på tværs af tematik – der ses en sammenhæng i udsagn, der alle har 

en temporal karakter. Den temporale regelmæssighed kobles i en beskrivelse af, 

hvordan fondene var tidligere – ikke konkret tidsangivet – men som en forskel 

mellem dengang og nu. Der kan således iagttages en bevægelse i fondenes 

selvbeskrivelse af, hvad fondene iagttager som meningsfuld fondsvirksomhed.  

!

3.1.1 Den klassiske fond 

” … hvert kvartal, når der var bestyrelsesmøde, så sad man med sådan en bunke 

sager, og så lagde man dem i én bunke for afslag og i én bunke for godkendte. 

Det er meget groft sagt, men mere eller mindre var det processen.” Henrik 

Mahncke, projektleder, Realdania (Bilag 1; 32) 

”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 (Bilag 1; 115) 

Udsagnene beskriver, hvordan fondene tidligere så ansøgningerne og projekterne som 

selvstændige enheder, fraskrevet en større sammenhæng. Man iagttog ansøgningerne 

ud fra en binær betragtning – afslag eller bevilling – udelukkende vurderet ud fra 

projektets indre værdi.  

” … tidligere, for 10 år siden, så havde man sådan ’det byggede miljø’. Alt i ’det 

byggende miljø’, det støttede vi. Hvis der kom en god ansøgning eller nogen fra 

vores netværk, der 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 (Bilag 1; 

7) 

” … jamen det er nemmere at håndtere bygninger – at tage stilling til, om det er 

et godt eller skidt byggeri. Om det opfylder det sociale formål, det lader man 

ansøger om at afgøre. Det var sociale institutioner, der kom med deres 

ansøgninger om at få lov til at bygge noget mere, eller en højskole, eller noget 
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Ansøgningens 
ophav 

andet. Vi tog så stilling til, om byggeprojektet var kvalitativt godt skruet sammen, 

kunne det overholde tidsfrister, var det fornuftige priser osv.” Frank Ulmer 

Jørgensen, programansvarlig, VELUX FONDEN (Bilag 1; 116) 

Ovenstående udsagn viser endvidere den ramme fondene iagttager det filantropiske 

projekt igennem i den temporale distinktion. At man tidligere gav bevilliger til alle 

slags projekter, så længe de på en eller anden måde lå inden for formålsbeskrivelsen. 

At fondene havde fuldendt den filantropiske gerning ved udskrivelse af bevillingen. 

Hvorledes de bevilligede projekter fungerer i deres omverden var uden for fondenes 

iagttagelse. Fondenes beskrivelse af, hvordan fondene var tidligere, vil fremadrettet 

blive betegnet som fortidsbeskrivelsen. 

 

                                                         

 
 

 

 

Figur 2: Fondenes iagttagelse af  det filantropiske projekt i fortidsbeskrivelsen. 

Italesættelsen af, hvordan fondene var tidligere, etablerer en subjektposition i 

fondenes selvbeskrivelse, hvorfra fondene kan tale om og iagttage sig selv. 

Fortidsbeskrivelsen træder frem som et objekt og fungerer som en modfortælling til 

fondenes selvfremstilling. Således kan fondene tale op i mod deres fortid og 

ekskludere fortidsfortællingens karaktertræk som meningsfulde i deres 

selvfremstilling.  

”Hos Foucault er fokus ikke på individers handlinger og deres motiver og 

fortolkninger heraf, men derimod på, hvordan der diskursivt etableres 

talepositioner/udsagnmuligheder, og hvordan objekter skabes gennem 

aktualisering af bestemte begreber, strategiske afgrænsninger og udelukkelser.” 

(Villadsen, 2002; 83) 

1
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Foucaults pointe om diskurs og moddiskurs - hvordan de diskursive regulariteter i lige 

så høj grad er defineret af hvad de ekskluderer, som det de inkluderer, iagttages, når 

fondene ekskluderer deres fortidsbeskrivelse og de egenskaber, der ligger i denne 

beskrivelse (Nilsson, 2009; 54). 

Fortidsbeskrivelsen er således en beskrivelse af, hvordan man i fondsverdenen 

tidligere indtog en meget passiv og afventende rolle med kort berøring med sin 

omverden. At man et par gange om året vurderede de ansøgninger, som kom ind –  

bevilling eller afslag – isoleret ud fra ansøgningens indre værdi, om projektet 

fremstod som et godt projekt, der var realistisk at realisere. En vurdering, som fandt 

sted uden kobling til nogen større sammenhæng. Det var således ansøgningen isoleret, 

der var genstand for fondenes iagttagelse i det filantropiske projekt.  

 

3.1.2 Den moderne fond 

Fondene taler op imod deres fortidsbeskrivelse, når de beskriver sig som fond. 

Således skaber den temporale distinktion en fremstilling af, hvordan fondene iagttager 

sig selv i skrivende stund. Denne fremstilling vil fremadrettet blive betegnet som 

selvfremstillingen. 

”Det er ikke nok, at det bare er alemnyttigt. Nu skal det også være 

samfundsnyttigt.” Ane Hendriksen, direktør, VELUX FONDEN (Bilag 1; 98) 

” … 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 gennem.” Gurli Martinussen, direktør, TrygFonden 

(Bilag 1; 47) 

Fondene kobler således ikke længere deres filantropiske projekt til begreber som 

godgørenhed og velgørenhed. I stedet fremstår begreber som samfundsnytte, effekt og 

strategi centralt i fondenes selvfremstilling. Samfundet kobles som objekt i 

selvfremstillingen som noget fondene orienterer sig imod og i forhold til. 

”Velgørenhed er nu og her! 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 
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Samfundet 

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 det latterligt på sigt, hvis man bliver ved med at pumpe penge 

i noget, der ikke løser noget.” Henrik Mahncke, projektleder, Realdania (Bilag 1; 

40) 

Udsagnet her beskriver, hvordan fondene markerer en forskel mellem at være 

godgørende og velgørende, og så at skabe løsninger og værdi i samfundet. Således 

kan det iagttages at fondene, til forskel fra fortidsbeskrivelsen, placerer forståelsen af 

det filantropiske projekt i relation til samfundet. Fondene retter så at sige blikket mod 

noget, som ligger på den anden side af projekterne - den omverden projekterne 

placeres i. Fondene beskriver deres filantropiske projekt som mere end blot 

ansøgningerne og projekterne, men også som effekten og indvirkningen af projekterne 

på bestemte felter i samfundet. 

 

 

 

 

                                                         

 
 

 

 

Figur 3: Fondenes iagttagelse af  det filantropiske projekt rummer nu samfundet som 

objekt og genstand for projekternes påvirkning. 

 

Uddelingsområderne 

Den bevægelse, der kan iagttages at ligge i relationen mellem den objektiverede 

fortidsbeskrivelse og selvfremstillingen, beskriver således et skift i 
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omdrejningspunktet for det filantropiske projekt. Hvor det tidligere var ansøgningens 

indre værdi, som var kernen i det filantropiske projekt, fremstår samfundet nu som 

genstand for fondenes iagttagelse, når de beskriver det filantropiske projekt.  

Det kan iagttages, at fondene etablerer en række programmer, der gør samfundet  

iagttageligt for fondene. Fondene konstruerer særlige uddelingsområder, som tager 

udgangspunkt i felter i samfundet, som fondene beskriver som samfundsproblemer. 

Felter, hvor fondene ønsker at skabe effekt og udvikling. 

”Man kan sige, at fondene generelt set er blevet mere formuleret på hvert 

uddelingsområde. Hvor man tidligere fik nogle tilfældige ansøgninger ind, som 

man behandlede ud fra, hvad kan man sige, ansøgningens egen indre værdi, så 

er vi gået meget mere over til at beskrive uddelingsområderne præcist. Hvad er 

det, vi ønsker på hvert område – så også melde noget ud og begynde at 

efterspørge mere.” Frank Ulmer Jørgensen, programansvarlig, VELUX 

FONDEN (Bilag 1; 115) 

”For hvert fokusområde [uddelingsområde] er der udarbejdet strategier, der 

fastlægger mål og rammer for indsatsen.” (TrygFonden, 2014; 5) 

”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 [uddelingsområdet] giver mulighed for en mere effektiv 

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

at skabe positiv forandring.” (Realdania, 2014a; 6)  

Fondenes selvbeskrivelse rummer en distinktion over, hvad fondene var, og hvad de 

gerne vil være. Bevægelsen træder frem i koblingen af udsagn med temporal karakter. 

Distinktionen rummer selvfremstillingens eksklusion af begreber som godgørenhed, 

velgørenhed, samt en forskydning af fondenes iagttagelse af det filantropiske projekt 

fra at være isoleret omkring ansøgningerne og projekterne, til ydermere at rumme 

samfundet, samfundsproblemer og uddelingsområder. Fondene placerer i 

selvfremstillingen det filantropiske projekt i relationen til samfundet. Denne 

forskydning i fondenes egeniagttagelse vil blive taget videre i de følgende 

analysedele. Den temporale distinktion og dennes indvirkning på fondenes 

selvfremstilling anses for at være central for indsigten og udsigelseskraften om, 
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Hvordan fondene fremstiller sig som samfundsprægende, og vil således danne 

analytisk fundament for den videre analyse.  

Fortidsbeskrivelsen Selvfremstillingen 
  

Figur 4: Oversigt over bevægelsen fra fortidsbeskrivelsen til selvfremstillingen i den 

temporale distinktion i fondenes selvbeskrivelse. 

 

3.2 Fremskrivning af rationaler 

Den temporale distinktion rummer, som fremskrevet, bevægelsen mellem en 

objektiveret fortidsbeskrivelse og fondenes selvfremstilling. Ifølge Foucault findes der 

ingen faste rationaliteter. Rationalitet er dynamisk og formes i det sociale. Derfor er 

det interessant at analysere, hvilke rationaler der er i spil i fondenes selvfremstilling. 

Således en analyse af, hvad der accepteres som sandhed (Raffnsøe, 2009; 99-101). 

”Foucault påpeger fx, at offentlig tortur ikke i sig selv er mere irrationelt end 

indespærring – kun i forhold til nye måder at reflektere over mål og midler med 

afstraffelsen, dens nytte, berettigelse osv. Kort sagt har Foucault en ambition om 

at undersøge specifikke rationaliteter – hvordan de kæmper med hinanden, 

afløses og smelter sammen – uden at give nogen af dem privilegeret status.” 

(Villadsen, 2002; 84) 
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I den kommende analysedel vil der blive fremskrevet to rationaler, hvis karakter 

forgrener sig i selvfremstillingen og fremstår formgivende for, hvordan fondenes 

selvfremstilling tager sig ud. Således vil analysen af de to rationaler give specialet 

indsigt i, hvad fondene forstår ved samfundsprægende, og ligeledes hvordan denne 

fremstilling gøres.  

 

3.2.1 Løsningsrationalet - fra eksempel til udvikling 

I bevægelsen mellem fortidsbeskrivelsen og selvfremstillingen opstår rationalet: den 

filantropiske gerning skal løse noget. Fondene flytter blikket fra at være isoleret mod 

ansøgningens indre værdi – et godgørenhedsrationale – til at være rettet mod 

ansøgningens og projektets effektmæssige aftryk på projektets omverden. ”Det er fint, 

det er ’feel good’, det løser bare intet. Derfor bliver det latterligt på sigt, hvis man 

bliver ved med at pumpe penge i noget, der ikke løser noget.” Henrik Mahncke, 

projektleder, Realdania (Bilag 1; 40). 

”Spørger man mange danske fonde, hvad de laver, så viser de eksempler. 

Spørger amerikanske fonde, hvad de laver, så viser de grafer.” Ulrik 

Kampmann, udviklingschef, Realdania (Bilag 1; 19) 

Udsagnet rummer den sondring, som rationalet udspringer fra; hvordan man tidligere 

iagttog projektet som det filantropiske projekt, til at man nu iagttager den udvikling, 

de bevilligede projekter medfører i samfundet, som det filantropiske projekt. Det er 

således den værdi, som projekterne tilfører til i samfundet, som markeres og fremstår 

som genstand for iagttagelsen af det filantropiske projekt. 

”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, projektleder, Realdania (Bilag 1; 38) 

”Det er den katalytiske indgangsvinkel, eller problemorienterede tilgangsvinkel, 

det at man lige pludselig siger, nu vil vi løse fødevareudfordringen i Asien, den 

vil vi løse, eller vi vil løse klimaudfordringer, eller vi vil løse aids, eller hvad det 

nu er for nogle problemstillinger. Og så bidrager man til at løse den 
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problemstilling. Det er tænkningen, og sådan var det jo ikke i gamle dage. Når 

man bidrog der, så kom man med sin donation. Man gik ikke ind og tog ansvar 

for en problemstilling.” Hans Peter Svendler, direktør, Realdania (Bilag 1; 11) 

Dette rationales diskursive entre kan iagttages at have central indvirkning på, hvordan 

fondenes selvfremstilling gøres og træder frem. Den kommende analysedel vil 

fremskrive, under hvilke tematikker rationalet viser sig, og hvordan tematikkerne 

træder frem - ydermere hvordan subjektpositioner og diskursobjekter skabes heri. De 

kommende analysedele vil fremskrive fondenes iagttagelse af kvalitet, viden og 

forventninger i relation til rationalet: den filantropiske gerning skal løse noget. 

Rationalet vil fremadrettet blive omtalt som løsningsrationalet. 

 

3.2.1.1 Fondene sætter mål for filantropien 

Den første tematik, hvor det kan iagttages, at løsningsrationalet er i spil, er i fondenes 

iagttagelse af kvalitet. For at kunne løse noget, skabe værdi og udvikling er fondene 

nødt til at vide, hvor og hvad de vil løse. Således iagttages det, at fondene opstiller 

overordnede mål for det filantropiske projekt. Mål, som placeres på vegne af 

uddelingsområderne.  

”Vi havde for eksempel et fokusområde, der hed sundhedsfremme og 

sygdomsforebyggelse, uden at have nogle helt klare mål på det. Det vi så har 

arbejdet med nu, det er at operationalisere tryghed. Hvad er det for 

forandringer, vi tror, der skaber tryghed.” Gurli Martinussen, direktør, 

TrygFonden (Bilag 1; 48) 

”Projekter og donationer skal alle bidrage til at indfri målene på 

fokusområderne [uddelingsområderne].” (TrygFonden, 2014; 17) 

Målsætningerne på vegne af uddelingsområderne giver fondene mulighed for at 

iagttage projekterne samlet og deslige projekternes effekt. Målene for 

uddelingsområderne bliver således en komparativ ramme for iagttagelse af 

projekterne.  

”Det med at se, om en kampagne virker bedre end et byggeprojekt, for eksempel. 

Det ville være fuldstændig ude i hampen at prøve på – det kan slet ikke 
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Figur 5: Illustration af fondenes projekter med hver deres interne målsætninger, 

koblet til det pågældende uddelingsområdes overordnede målsætning. 

sammenlignes. Det er det samme som at sammenligne en pære og en torsk, det er 

ikke engang pærer og bananer. Det kan du ikke! Vi har nogle holdninger til hvad 

vi vil. I øjeblikket bevæger vi os fra at bygge og gøre en masse ting, til at have 

fokus på nogle særlige samfundsudfordringer [uddelingsområderne].” Hans 

Peter Svendler, direktør, Realdania (Bilag 1; 17) 

Udsagnet beskriver, hvordan fondene iagttager ikke at kunne sammenligne 

projekterne op imod hinanden, men at de oplever, at det er muligt at iagttage alle 

projekternes effekt på den samme genstand. Det kan iagttages som en forskydning af 

fondenes iagttagelse fra at sætte mål for de enkelte projekter, til at sætte overordnede 

mål på vegne af alle projekterne. Det kan iagttages, at uddelingsområderne 

konstrueres som en række programmer, som fondene således kan tale om og sætte 

mål på vegne af, uden iagttagelse af konkrete projekter. En konstruktion, der giver 

fondene andre muligheder for at skabe kontinuitet i det filantropiske projekt over tid. 

Det at fondene sætter mål på vegne af både projekter og uddelingsområde, kan ses 

som en teknologi, der skaber en ramme for iagttagelse af det filantropiske projekt og 

de enkelte ansøgninger. Således bliver de indkommende ansøgninger vurderet i 

relation til en målsætning, der ligger uden for det endelige projekt. 
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(Oversigten er et uddrag af 

Trygfondenes mål for de 11 

fokusområder. Det er et af de 

11 fokusområder.) 

(Bilag 3, oversigt 
over TrygFondens 
mål på de 11 
fokusområder.)!

3.2.1.2 Trygfondens mål for de 11 fokusområder 

Uddelingsområderne skaber en ramme, som fondene iagttager deres filantropiske 

projekt igennem. For at give et billede af, hvordan målsætning som en teknologi 

bidrager til formningen af fondenes selvfremstilling, ses et eksempel fra TrygFonden. 

TrygFonden har som overordnet formål: at danskerne kan tage ansvar for egen og 

andres tryghed. Herunder har TrygFonden formuleret tre kerneområder: Sikkerhed, 

Sundhed og Trivsel. Under disse tre kerneområder er der i alt defineret 11 

fokusområder (uddelingsområder). Hvert fokusområde har ét fast defineret mål med 

dertilhørende stategiske målsætninger. 

Fokusområde Mål Maggi-terning Strategiske målsætninger 

Trivsel    

Et liv uden 

kriminalitet 

At kriminaliteten 

skal falde. 

Krinimalitet skaber 

utryghed i 

befolkningen, er ofte 

traumatiserende for 

dem, det går ud over 

og ødelæggende for 

dem, der begår den. 

Med oplysning og 

udvikling af konkrete 

redskaber vil 

TrygFonden arbejde 

for at forebygge og 

lindre følgerne af 

kriminalitet. 

• At øge effekten af det 

kriminalpræventive arbejde og 

lindringen af konsekvenserne af 

kriminalitet ved at støtte 

udviklingen af mere effektive 

indsatser, som de professionelle på 

feltet kan tage i brug. 

• At forebygge, at flere børn og unge 

kommer ind på en kriminel 

løbebane. 

• At øge danskernes tryghed gennem 

et større folkeligt engagement i 

flere tryghedsskabende aktiviteter i 

lokalsamfundet og gennem en 

oplyst debat på området. 

• At reducere antallet af indbrud i 

private hjem. 
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Det iagttages, hvordan materialitet og diskursivitet former programmets udfoldelse. 

Her ved at fondenes rationale om at man ønsker at løse noget, kan kondenseres ned til 

at ligge på en række A4-ark. Som ramme for målsætninger, indikatorer og 

indsnævringer af iagttagelsen for det filantropiske projekt. Således vil det kunne 

hævdes, at denne oversigt fremstår determinerende for TrygFondens udfoldelse af 

deres filantropiske projekt og selvfremstilling. Udviklingschef i TrygFonden Dorte 

McGugan Pedersen forklarer således om udarbejdelsen af oversigten som teknologi 

for målsætning: 

”… de her dashboards som vi udviklede, fordi vi jo havde svært ved at se, 

hvordan vi kan måle når vi nu giver så mange - altså vi har jo 700-800 

donationer om året, og vi har cirka 20 partnerskaber, og vi har vores egne 

projekter. Hvordan kan man få formidlet, hvordan kan vi få målt på det. Hvor vi i 

høj grad havde behov for at kunne sige, jamen på de her 11 fokusområder – vi er 

nødt til at kunne sige inden for de her problemstillinger vi arbejder med – kan vi 

lave det på en overskuelig måde, kan vi vise det på en overskuelig måde, hvordan 

det så går med det fokusområde. I hvert fald både kunne anskueliggøre, formidle, 

vise hvad er det for projekter vi har sat i gang og en samfundsudvikling. Altså 

kan vi få sat nogle tal i spil her, og kan vi lokalisere nogle indikatorer i forhold 

til vores strategiske målsætning inden for hvert område. Det udviklede vi så 

sidste år ved de her dashboards, og det er jo ligesom version 0, kan man sige og 

det er jo noget vi skal arbejde med, men det tjener flere formål; et er selvfølgelig, 

at vi kan bruge det som et internt redskab og sige, at der er nogle indikatorer 

her. Har vi de rigtige indikatorer, skal vi sætte noget i gang, er der overhovedet 

noget derude, der kan vise, om det går i den rigtige retning.” Dorte McGugan 

Pedersen, udviklingschef, TrygFonden (Bilag 1; 85) 

TrygFondens oversigt over mål for de 11 fokusområder viser et af de tre 

fokusområder under kerneområdet Trivsel, fokusområdet Et liv uden kriminalitet. Det 

er et eksempel på, hvorledes fondenes udvikling af et program gør en abstrakt og 

overordnet problemstrilling iagttagelig, operationaliserbar og målbar. Det kan 

iagttages, hvordan rammen for det pågældende uddelingsområde er konstrueret med 

målsætninger og indikatorer på samfundsudvikling. 
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(Bilag 4, del af 
TrygFondens 
dashboards, Et liv 
uden kriminalitet.)!

Det overordnede mål på kerneområdet Et liv uden kriminalitet er: At kriminaliteten 

skal falde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknologien for målsætning indeholder nogle indikatorer på, hvad fonden mener 

giver udvikling i samfundet på dette område. I eksemplet her er det:  

, Andel af danskere, der bekynrer sig meget om vold og kriminalitet 

, Anmeldelser af indbrud i beboelse 

, Voldsanmeldelser 

, Tilbagefald til ny kriminalitet inden for to år efter løsladelse (bilag 4). 
 

Dette er således de indikatorer, der er koblet til uddelingsområdet, Et liv uden 

kriminalitet, som en teknologi, der måler udviklingen inden for det samfundsproblem, 

som uddelingsområdet repræsenterer og således bliver rettesnoren for de projekter, 

der kobles på dette uddelingsområde. Endvidere kobles disse indikatorer for effekt af 

det filantropiske projekt til en række strategiske målsætninger, som de enkelte 

projekter kan kobles op på. Eksempelvis:  
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, At øge danskernes tryghed gennem et større folkeligt engagement i flere 

tryghedsskabende aktiviteter i lokalsamfundet og gennem en oplyst debat på 

området.  

 

Det er således kendetegnet, at alle nævnte målsætninger de facto ligger uden for 

ethvert muligt projekt. Det er mål for ændringer uden for projekterne inden for 

særlige felter i samfundet. Og eksemplet her illusterer, hvordan et projekt hos 

TrygFonden udover projektets egne interne mål og projektstyring, placeres og kobles 

inden for en samlende ramme ved uddelingsområderne og de underliggende 

teknologier.  

Således har det været muligt at iagttage, hvorledes løsningsrationalet indlejrer sig i 

programmer og teknologier hos fondene, der former den ramme for iagttagelse 

fondene iagttager det filantropiske projekt og deres ansøgere igennem. Projekterne 

træder altså frem i fondenes selvfremstilling som genstand for en større sammenhæng. 

Man sætter ikke mål for projekter, men for projektets relation til samfundet. 

Projekterne fremstår så at sige ikke længere som dét filantropiske projekt, men som 

en del af det filantropiske projekt – et middel til at nå den indvirkning, effekt og 

udvikling på et felt i samfundet, som kan iagttages at være genstanden i det 

filantropiske projekt. Fondenes selvfremstilling fremstår således på nuværende 

tidspunkt som en struktureret helhed af relationer, til samfundet, uddelingsområder og 

projekter. 

 

3.2.1.3 Fondene vil vide hvad der virker 

Viden er ligeledes en tematik i fondenes selvfremstilling, hvor løsningsrationalet 

iagttages. Fondene beskriver et behov for at vide, hvad der virker – hvad der giver den 

ønskede effekt og udvikling på uddelingsområderne, ”TrygFonden vil systematisk 

måle, om en indsats virker” (TrygFonden, 2014; 17). Viden har en særlig placering i 

det foucautianske begrebsapparat, og derfor vil fondenes iagttagelse af viden blive 

inddraget og iagttaget fra flere sider i løbet af specialet.  

”Det hænger sammen med de ambitiøse mål vi har, så er vi også nødt til at 

undersøge om vi reelt er gået i den rigtige retning. […] Ja, og få skabt noget 
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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 derude, ik´.” Dorte McGugan Pedersen, udviklingschef, 

TrygFonden (Bilag 1; 88-89) 

”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 (Bilag 1; 56) 

At fondene skal løse noget og lykkedes med at løse noget, udløser en markering af et 

særligt vidensbehov hos fondene – viden om hvad der virker og skaber effekt. 

Fondene kan så at sige ikke opstille mål på vegne af projekternes effekt på et felt i 

samfundet uden at tilegne sig viden om, hvorvidt effekten reelt eksisterer. 

Ovenstående udsagn beskriver blandt andet, hvordan evaluering fremstår som en 

teknologi hos fondene – et styringsredskab – til at gøre effekten iagttagelig. Den 

konstruktion af det sociale, det netværk som fondene og ansøgerne indgår i, sættes 

blandt andet af de programmer og teknologier, som fondene placere i netværket. 

Således bliver rammerne for hvilken viden, der i netværket betegnes som relevant og 

rigtig viden, formet af disse programmer og teknologier. I analysen her: 

uddelingsområderne, målsætningerne for uddelingsområderne og evaluering. 

”Vi sætter i stigende grad fokus på løbende opsamling af viden og erfaringer 

med sigte på at skabe og måle effekt og fortsat at kvalificere det filantropiske 

arbejde.” (Realdania, 2014a; 7) 

”Vi ønsker at sikre kvaliteten, synligheden og effekten af projekterne inden for 

TrygFondens tre kerneområder.”  

”Den logiske model 

TrygFonden anvender ’den logiske model’, som er en af de mest anvendte 

evalueringsmodeller. Modellen danner grundlag for vores tilgang til og 

forståelse af evaluering. 

Den logiske model tager udgangspunkt i resultatbaseret styring og i, at alle 

projekter har et formål og adresserer et problem. Derudover indeholder den en 

forventning om, at man kan evaluere et projekts effektivitet fra ressourcer over 
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Formål 

Eksterne 
faktorer 

Resultater Indsats 

Problem 

Langsigtet 
virkning 

Mellemlang 
virkning 

Kortsigtet 
virkning 

Præstationer Aktiviteter Ressourcer 

aktiviteter til resultater/output. Endelig opererer modellen med, at man kan 

måle/sandsynliggøre effekten af en given indsats fordelt på henholdsvis 

resultater/output, outcome og effekt-niveau.” (TrygFonden web 1) 

 

Den logiske model anvendes af TrygFonden som teknologi for evaluering. I denne 

teknologi ses det, hvordan fokus ligger på hvilke virkninger man kan opnå ud fra 

hvilke ressourcer og på hvilken måde. 

 

!

 

 

 

 

    

 

 

 

Figur 6: Den logiske model. (web 6) 

For at få indsigt i, hvilken viden som markeres som rigtig viden i fondenes 

selvfremstilling, fortsættes eksemplet fra tidligere. TrygFondens støtte til projekt 

Natteravnene indgår under kerneområdet Trivsel og fokusområde (uddelingsområde) 

Et liv uden kriminalitet. 
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I fondenes evaluering af projektet lægges der vægt på viden omkring: 

• Natteravnenes udbredelse og størrelse: 

, hvor i landet, hvor mange foreninger og hvor mange medlemmer. 
 

• Natteravnenes indsats:  

, Hvorfor bliver folk medlem af Natteravnene. 

, Hvor mange gåture, på hvilke dage, på hvilke tidspunkter. 

, Hvilke steder kommer Natteravnene, hvilke segmenter er de i kontakt med 

, Hvilke typer episoder er Natteravnene involveret i på deres ture. 
 

• Natteravnenes tryghedsskabende effekt: 

, Natteravnenes mål er at skabe situationel tryghed. Natteravnenes indsats 

vurderes ud fra deres direkte og indirekte indsats og adfærdseffekt. 
 

• Natteravnene evalueres på graden unge i områder med Natteravnene 

føler sig trygge i nattelivet i forhold til før der var Natteravne. 
 

• Evaluering af kriminalitetsrater i områder med og uden Natteravne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Udpluk af viden evalueringen af Natteravnene (TrygFonden web 7). 
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Den viden det kan iagttages, at fondene markerer gennem deres teknologier for 

måling og evaluering, er således viden om relationen mellem det konkrete projekt og 

det felt i samfundet, som projekter er placeret i. Det felt, som er forbundet med 

fondenes uddelingsområder og den overordnede målsætning for uddelingsområdet. 

Det er så at sige viden om at vækste sin organisation, viden om hvilke aktiviteter, der 

giver de forskellige typer af tryghed hos målgrupperne. Uden viden omkring hvilke 

projekter og tiltag, der bidrager og kan biddrage til udviklingen på et givet felt i 

samfundet, har fondene ikke noget vurderingsgrundlag for, om en ansøgning skal 

have afslag eller bevilling.  

Dette kan iagttages som en effekt af det forhold, som tidligere er fremskrevet: At man 

i den temporale distinktion er gået fra at iagttage projektet som det filantropiske 

projekt, til at iagttage den udvikling og effekt de bevilligede projekter påfører 

samfundet som det filantropiske projekt.  

Således iagttages det, at fondene etablerer en række teknologier, som i koblingen 

mellem det diskursive og det ikke diskursive (eksempelvis TrygFondens brug af den 

logiske model eller deres oversigt over de 11 fokusområder), former fondenes 

selvfremstilling. 

 

3.2.1.4 Forventningshorisont til ansøgerne 

Løsningsrationalet har, som fremskrevet, vist sig ved en forskydning i mål og 

succesforståelsen for det filantropiske projekt. Deslige ved behovet for viden og 

erfaringen omkring, hvad der giver effekt og resultater inden for de givne felter i 

samfundet som uddelingsområderne er konstrueret omkring. Inden vi slipper 

løsningsrationalet er der endnu en tematik i selvfremstillingen, hvor 

løsningsrationalet præger meningssammensætningen. Således kan det iagttages, at 

løsningsrationalet præger fondenes iagttagelse af kvalitet hos ansøgeren. 

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

Fordi dem der skal bruge dem, slet ikke er kvalificerede til det.” Hans Peter 

Svendler, direktør, Realdania (Bilag 1; 12) 
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Samfundet 

For at fondene kan opnå effekt og udvikling på målene for uddelingsområderne, er 

fondene således betinget af en vis kvalitet hos ansøgerne. Fondene åbner således 

orienteringen mod deres ansøgere, før de bliver ansøgere. 

 

 

  

 

 

                                                       

 
 

 

 

 

 

Figur 8: Fondenes iagttagelse af det filantropiske projekt rummer en 

forventningshorisont til de kommende ansøgere. 

”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?’ […] Der er ikke en evidens, men vi har tjekket 

dem [potentielle ansøgere] 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 (Bilag 1; 126, 124) 

Ovenstående udsagn illustrerer, hvordan fondene nu har behov for at ansøgerne 

leverer på en særlig måde for at den ønskede effekt på uddelingsområderne kan 

opnås. Heri ligger etableringen af iagttagelsen og forventningshorisonten til 

ansøgningerne. Dette kan iagttages som en effekt at den formning af det filantropiske 

projekt, som programmerne og teknologierne har medført, og det bliver om end endnu 

Projektets realisering 
projektets efterliv 

Fondenes iagttagelse 
Det filantropiske projekt 
(Selvfremstillingen) 

Bevilling 
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 Afslag 
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mere vigtigt for fondene, at de ansøgninger der kommer ind, passer i denne ramme for 

iagttagelse. Heri opstår en forventningshorisont til ansøgerne i fondenes 

selvfremstilling. Således bliver ansøgerne genstand for fondenes iagttagelse inden de 

reelt har ansøgt. Dette forhold vil blive undersøgt og udfoldet yderlige i analysen 

Ansøgermiljøet. 

Det er således blevet belyst og fremskrevet, hvorledes rationalet den filantropiske 

gerning skal løse noget entrerer i den diskursive bevægelse mellem den objektiverede 

fortidsfortælling, og hvordan løsningsrationalet præger en række tematikker i 

fondenes selvbeskrivelse. Det er blevet fremskrevet, hvordan fondene sætter mål på 

vegne af det filantropiske projekt. Mål som sættes for uddelingsområderne. Fondene 

markerer et særligt vidensbehov. Viden om hvilke aktiviteter, der giver den ønskede 

effekt på uddelingsområderne for at kunne skabe målbare resultater. Endvidere 

etablerer dette en forventningshorisont til ansøgerne, da fondene har brug for særlige 

ansøgninger for at netop den ønskede effekt kan opnås.  

 
3.2.2 Samfundsrationalet – fra projekt til samfund  

Som rationalet den filantropiske gerning skal løse noget, iagttages der i bevægelsen 

mellem den objektiverede fortidsfortælling og fondenes selvfremstilling endnu et 

rationale træde frem. Et rationale, hvori fondene vender blikket fra det enkelte projekt 

mod samfundet: den filantropiske gerning skal beskæftige sig med 

samfundsproblemer.  

”Det der så sker, som Trygfonden har gjort, det er at den fællesnævner 

projekterne har, det er nogle samfundsproblemer. Det vil sige, at man definerer 

nogle samfundsproblemer, man gerne vil arbejde med. Derunder vælger man de 

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

udviklingschef, Realdania (Bilag 1; 19) 

”Vi lægger i Realdania 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.” (Realdania, 

2014a; 6) 
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Figur 9. Eksempler på hvordan fondene beskriver de vil løse samfundsproblemer 

(Realdania web 8, TrygFonden web 9, Velux web 11). 

Udsagnene her illustrerer, hvordan fondene markerer samfundet og samfundets 

problemer som genstand for deres iagttagelse. Samfundet fremstår som objekt, 

indlejret i fondenes forståelse af det filantropiske projekt. Man ønsker således hos 

fondene at skabe udvikling inden for komplekse samfundsproblemer. Det kan 

iagttages, at fondene placerer projekterne i periferien af det filantropiske projekt, der 

har samfundsproblemer som omdrejningspunkt. Således iagttages et rationale, en 

sandhed omkring det at være almennyttig fond: man skal iagttage samfundet, og man 

skal arbejde med samfundet og dets problemer. Fondene søger således at tage hånd 

om og ’ejerskab’ over problemer i samfundet. Dette rationale vil fremadrettet blive 

betegnet som samfundsrationalet. 

Følgende uddrag viser, hvordan samfundsrationalet viser sig i fondenes 

selvfremstilling. Hvordan de tre fonde italesætter, at de vil løse samfundsproblemer og 

derved åbner deres iagttagelse ud imod deres omverden og gør samfundet til objekt 

for deres iagttagelse. ”Med vores filantropi fokuserer vi på at løse samfundets 

udfordringer …” (Realdania), ”I TrygFonden har vi udvalgt 11 samfundsproblemer 

… ” (TrygFonden), ”Dette sker ved at tage aktiv del i aktuelle samfundsrelaterede 

dagsordner, ved at være tilgængelig og ved altid at arbejde for at få sat et positivt og 

mærkbart aftryk. ” (VELUX FONDEN) 
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Hvad iagttager fondene som samfundsproblemer 

At fondene vender blikket fra projekterne mod samfundet er en signifikant 

abstraktionsændring – projekterne er konkrete for fondene. Fondene ved, hvad de har 

med at gøre og hvad de ser på. Samfundet og samfundets problemer som genstand for 

iagttagelser er af en anden karakter. Samfundet er ikke en fast størrelse, men er 

hvordan man iagttager det, og ligeledes er samfundets problemer. Således er det på 

sin plads for den videre analyse at få et billede af, hvad fondene iagttager som 

samfundsproblemer. Realdania bruges her som eksempel. 

”Vi måler der, hvor vi kan se. Det er derfor vi snakker antal druknede eller antal 

dræbte i trafikken. Det er lidt sværere, når vi kommer til f.eks. hjemløshed. Vi 

kan godt tælle antal hjemløse, men det at give dem et hjem, er det det samme som 

at de ikke er hjemløse længere, og hvis der er boliger nok, er der så ingen 

hjemløse? Hvordan ser forebyggelsen af hjemløshed ud? Der er tusind ting, der 

spiller ind.” Ulrik Kampmann, udvilkingschef, Realdania (Bilag 1; 22) 

”Det er i virkeligheden uambitiøst for fondene, hvis de kun vil være flødeskum på 

lagkagen, og det er det der er i spil. Det er simpelthen uambitiøst med de 

størrelser fonde vi har i dag, hvis man udelukkende vil lave det lækre, hvis man 

udelukkende vil bygge Den Blå Planet, eller sådan noget, og der er nogle helt 

grundlæggende problemer i vores samfund: vores ghettoer bliver mere og mere 

udprægede, vores folkeskole mangler innovation osv.” Henrik Mahncke, 

projektleder, Realdania (Bilag 1; 34) 

Udsagnene her giver en indikation af hvordan og hvad fondene iagttager som 

samfundsproblemer. Fondene er fokuserede på at samfundsproblemerne skal have en 

synlig og håndterbar løsning. De må så at sige ikke være for komplekse. Det kan dog 

ligeledes iagttages, at fondene mener de sande samfundsproblemer må rumme en vis 

kompleksitet for at være reelle samfundsproblemer. Nedenfor ses hvordan Realdania 

bygger deres filantropiske projekt op om nogle samfundsproblemer som både, for 

Realdania, fremstår som reelle samfundsproblemer men som samtidig kan 

operationaliseres ved en synlig løsning. 
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Realdanias overordnede formål er ”Vi vil skabe livskvalitet for alle gennem det 

byggede miljø”.  

 

 

 

 

 

”Igennem vores analysearbejde har 

vi udpeget fem overordnede 

problemfelter med relation til det 

byggede miljø. Disse er grundlaget 

for de fem programmer, som udgør 

den primære ramme for Realdanias filantropiske aktiviteter i de kommende år. 

Under hvert program har vi udvalgt to problemorienterede initiativer, der hver 

især skal være med til yderligere at fokusere vores indsats.” (Realdania web  2) 
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Figur 10: Oversigt over Realdanias ’filantropiske projekt’: fem programmer med 

18 initiativer (Realdania web 2). 

. 
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Initiativet Klimatilpasning i byerne beskrives således: 

Globale klimaforandringer medfører store samfundsmæssige udfordringer, hvor 

byer, bygninger og landskaber skal tilpasses et ændret klima. Det kræver 

markante investeringer, som kan blive en løftestang for byudviklingen, hvis de 

tænkes som en del af en generel fysisk opgradering af byerne. 

Det er vores mål, at de danske byer bliver klimarobuste, og at 

klimatilpasningsprojekterne samtidig bidrager til en generel udvikling af byerne 

og samfundet.” (Realdania, 2014b; 35) 

Således er det blevet fremskrevet, hvorledes fondene har vendt blikket fra projekterne 

mod samfundet og søger ved sammenhængen mellem projekterne at bidrage med 

udvikling og løsningen på et givent samfundsproblem. Således ses rationalet: den 

filantropiske gerning skal beskæftige sig med samfundsproblemer. Det kommende 

afsnit vil undersøge, hvordan samfundsrationalet spiller ind i og præger fondenes 

selvfremstilling på en særlig måde. Analysedelen vil fremskrive fondenes iagttagelse 

af positionering i samfundet. 

Analysen Fra julemand til samfundets sande problemer har frem til dette punkt 

iagttaget, hvordan fondene iagttager sig i forhold til deres fortid. En distinktion, der 

har bidraget med fremskrivningen af de to rationaler: løsningsrationalet og 

samfundsrationalet. Når analysen iagttager samfundsrationalets indvirkning i 

fondenes selvfremstilling, dukker der en anden distinktion frem. Fondene producerer 

således en synkron distinktion. Fondenes italesættelse af samfundet som et objekt i 

deres selvfremstilling etablerer en subjektposition, hvorfra fondene kan tale 

meningsfuld om fondenes position i samfundet. Således rummer fondenes iagttagelse 

af samfundet forestillingen om positionering i forhold til samfundets øvrige aktører i 

relation til de afgrænsede samfundsproblemer. 

 

3.2.2.1 Fondene og den offentlige sektor 

”Derudover indtager vi en rolle som forandringsagent og katalysator. 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 
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til talsmænd – eller fortalere – for en bestemt udvikling i det byggede miljø.” 

(Realdania, 2014a; 6) 

”Der ikke er de her store problemer uden en ’ejer’. Og det gør, at man skal have 

nogle helt specielle kompetencer inden for de her fonde.” Ulrik Kampmann, 

udviklingschef, Realdania (Bilag 1; 19) 

Udsagnene her illustrerer, hvordan fondene søger en privilegeret position, hvor de kan 

italesætte sig som fortalere for en bestemt udvikling på de samfundsproblematikker de 

vælger at arbejde med. Så at sige en ekspertrolle, eller et ’ejerskab’. Nogen som 

kræver en særlig viden. Rationalet, den filantropiske gerning skal beskæftige sig med 

samfundsproblemer, forskyder fondenes blik ud i samfundet i deres søgen efter de 

rigtige problemer. Fondene åbner øjnene mod deres omverden og deres egen position 

i samfundet, og her støder fondene på den offentlige sektor.  

”I Danmark har vi 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, projektleder, Realdania (Bilag 

1; 31) 

”Det at være problemdrevet i et lille land som Danmark, er skide svært. Er der 

alvorlige samfundsproblemer, kigger man efter en minister.” Ulrik Kampmann, 

udviklingschef, Realdania (Bilag 1; 19) 

Udsagnene her beskriver, hvordan fondene iagttager, at man støder ind i den 

offentlige sektor, når de søger samfundets problemer. Det markeres ligeledes, at  

samfundsproblemer kan have en ’ejer’ – at det er muligt at tage ejerskab over et 

samfundsproblem, men at dette ejerskab kræver en særlig subjektposition i netværket 

med særlige kompetencer og særlig viden. Alle de gode problemer har således 

allerede en ’ejer’, og fondene har svært ved at finde kvalificerede problematikker de 

kan tage ejerskab over. 

Den offentlig sektor fremstår som et objekt fondene kan tale om, og som skaber en 

subjektposition fondene kan indtræde i. Fondene etablerer talerettighed til at kunne 

kommunikere meningsfuldt om samfundet og den offentlige sektor. Således vil det 

følgende afsnit fremskrive, hvad der er tilskrevet denne subjektposition, hvordan 

relationen mellem fondene og den offentlige sektor kan iagttages at træde frem.  
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”Objekter er altid objekter for et subjekt. Spørgsmålet om subjektpositioner er 

altså et spørgsmål om, hvorfra objekterne er sat i tale, fra hvilke 

subjektpositioner kommer objekterne til syne i diskursen på den måde, de 

kommer til syne.” (Åkerstrøm, 1999; 49) 

Pointen i citatet er således, hvordan etableringen og relationen mellem 

objektiveringen og subjektiveringen er en gensidig positionering i det diskursiverede. 

Således at  fondene kan konstruere en særlig subjektposition ved at italesætte og 

objektivere den offentlige sektor på en særlig måde. Her understreges Foucaults 

pointe omkring de konstitutive effekter af inklusion og eksklusion i det diskursiverede 

endnu engang. Det kan iagttages, at fondene taler op imod den objektiverede 

fremstilling af den offentlige sektor og lægger sig på tværs af denne fremstilling. Den 

offentlige sektor som objekt beskrives og træder frem ved en række mangler i forhold 

til at kunne løse samfundets sande problemer. 

”Jeg mener, at der er en ting de [de almennyttige fondene] slår det offentlige på, 

og det er det langsigtede perspektiv. Fordi det offentlige i dag, efter min mening, 

er blevet sølet ind i sådan nogle fireårige projekter, og politiske statements, og 

sådan noget...” Henrik Mahncke, projektleder, Realdania (Bilag 1; 35) 

”Altså hvis du går hen i Bygningsstyrelsen eller sådan, så sidder der meget få 

der har en enorm viden inden for lovgivningen, men hvad der rører sig inden for 

feltet [det byggede miljø], har de ingen viden. Og i forhold til at realisere ting og 

projekter og sådan noget, der har de heller ikke. Bare i min tid her er det gået 

sådan, at hvis man tog By- og Boligministeriet i gamle dage, havde de trods alt 

20-25 mand, der vidste noget om det [det byggede miljø]. Det var faglige 

personer, arkitekter osv. De findes ikke mere, og dem der sidder i styrelser, det 

er ikke faglige personer, men embedsmænd. Det har i virkeligheden gjort, at det 

offentlige, vidensmæssigt er meget tyndt klædt på inden for de ting, de arbejder 

med.” Hans Peter Svendler, direktør, Realdania (Bilag 1; 14) 

Ved ovenstående udsagn taler fondene deres selvfremstilling frem ved at gøre sig 

forskellige fra den offentlige sektor. En distinktion mellem fondene og den offentlige 

sektor markeres inden for drift og mulighed at skabe udvikling, tage risici og tænke 

langsigtet. Deslige markerer fondene en vidensdistinktion mellem ekspertviden og 

generalistviden, hvor den offentlige sektor kun er i besiddelse af generalistviden 
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udhulet for faglig og specialiseret viden. Denne markering af en særlig viden vil blive 

taget med videre til kommende analyseafsnit.  

Det kan således iagttages, at fondene placeres på tværs af den offentlige sektor, ”vi 

spænder over 4-5 ministeriers offentlige ressortområder.” (Ulrik Kampmann, 

udviklingschef, Realdania, Bilag 1; 23) – Fondene søger at definere ét problem og 

således tilegne sig stor viden herfor, og satse massivt på arbejdet med dette problem, 

modsat de offentlige institutioner, som har en bred viden om en mængde problemer. 

” ... frem for at det er sådan et haglgevær [uddelingsstrategien], snævre den ind 

og sige det der, dét problem, det vil vi være med til at løse, og så satser man 

massivt på det. ” Hans Peter Svendler, direktør, Realdania (Bilag 1; 8) 

Fondene iagttager ligeledes sig selv som besiddende evnen til at kunne handle hurtigt 

og ressourcestærkt, og med stor viden om et meget snævert og specifikt felt. 

”Altså rent faktisk kan jeg jo, hvis jeg får en god ide eller mine medarbejdere 

gør, så kan jeg gå til min bestyrelse inden for en måned og sige ’hør venner’, der 

er virkelig et problem, som det vil være fordelagtigt at gå ind i. Så vi kan reagere 

helt anderledes hurtigt på nogle ting end man traditionelt kan i det offentlige.” 

Hans Peter Svendler, Direktør, Realdania (Bilag 1; 14) 

Fondene   Den offentlige sektor 

Det langsigtede perspektiv - 4-årigt perspektiv 

Risikovillig - Ikke-risikovillig 

Fleksibel - Rigid 

Hurtig - Langsom, bureaukratisk 

Ekspertviden - Generalistviden 

Snævert arbejdsområde - Bredt arbejdsområde 

Viden om det faglige, feltet - Viden om drift og lovgivning 

 

Fondens selvfremstilling træder meningsfuldt frem i relationen til objektiveringen af 

den offentlige sektor. Der etableres en subjektposition, som giver fondene en legitim 

plads og mulighed for at kunne tage ejerskab over problemer i samfundet. En 

subjektposition, som er etableret på baggrund af egenskaberne i skemaet ovenfor. 

Fondene kan således tale om sig selv som besiddende en rolle i samfundet. Fondene 
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kan herfra tale meningsfyldt om samfundet, den offentlige sektor og de 

samfundsmæssige problemer.  

 

Således kan det iagttages, hvordan rationalet den filantropiske gerning skal beskæftige 

sig med samfundsproblemer, træder frem som en synkron distinktion i den diskursive 

bevægelse, der ligger i relationen mellem fondenes fortidsbeskrivelse og fondenes 

selvfremstilling. Det kan således konkluderes, at samfundsrationalet indeholder en 

iagttagelse af samfundet og samfundets problemer, og hvad det er fondene markerer 

som samfundsmæssige problemer. Det kan endvidere konkluderes, at fondene finder 

det svært at kortlægge og definere samfundets sande problemer. Ligeledes at tilegne 

sig den nødvendige viden herom. Alt er nødvendigt for at fondene kan tage ejerskab 

over givne samfundsproblemer. Fondene iagttager, at de støder på den offentlige 

sektor, når de søger efter samfundsproblemer at tage ejerskab over. Således er det 

fremskrevet, hvorledes fondene objektiverer den offentlige sektor og således 

konstruerer rum og handlemulighed for sig – en positionering, hvor fondene søger at 

definere sig på tværs af objektiveringen af den offentlige sektor. 

 

Opsamling 

Overordnet kan det iagttages, hvorledes fondenes i deres selvbeskrivelse iagttager en 

diskursiv bevægelse, illustreret ved den objektiverede fortidsbeskrivelse og fondenes 

selvfremstilling. I denne bevægelse har det været muligt at lokalisere og fremskrive 

entreen af to centrale rationaler for meningsfuldheden i fondenes selvfremstilling. De 

fremskrevne rationaler er: Den filantropiske gerning skal løse noget og den 

filantropiske gerning skal beskæftige sig med samfundsproblemer. 

Det kan således på nuværende tidspunkt konkluderes at fondenes selvfremstilling 

rummer følgende strukturer og karaktertræk i dens meningsfuldhed. Fondene kan 

iagttage og kommunikere! om! det! filantropiske! projekt! kontinuerligt! i! tid,! uden! at!

inddrage! konkrete! projekter! som! repræsentant.! Etableringen! af! uddelingsområderne!

har!skabt!denne!mulighed,!og! tillige!muligheden! for!at! fondene!kan!sætte!konkrete!og!

samlende!mål!for!det!filantropiske-projekt!og!ikke!blot!for!de!enkelte!projekter.!At!sætte!

mål!har!således!gjort!fondene!ivrige!efter!at!tilegne!sig!en!særlig!viden.!Viden!om!hvilke!
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Samfundsrationalet 

Løsningsrationalet 

Forhold til den 
offentlige sektor 

Tematikker 

Tematikker 

Fondene vil vide 
hvad der virker 

Fondene sætter mål 
for filantropien 

Forventnings-
horisont til 
ansøgerne 

aktiviteter!der!kan!give!udvikling!for!konkrete!målgrupper.!Behovet!for!at!aflæse!viden!

ud! fra! konkrete!målsætninger! har!medført! en! skarpt! skåret! indsnævring! af! fondenes!

uddelingsområder,!og!således!den!ramme,!som!ansøgernes!projekter!skal!kobles!op!på!i!

mål! og! effekt.! Endvidere! medfører! de! skarpt! skårede! uddelingsområder! en!

forventningshorisont!til!ansøgerne!– at!fondene!har!brug!for!en!særlig!slags!ansøgninger!

for!at!kunne!skabe!den!ønskede!effekt!på!uddelingsområderne.! 

I! trit! med! at! fondene! vil! beskæftige! sig! med! samfundsmæssige! problemer,! åbnes!

fondenes! iagttagelse! mod! de! andre! aktører! i! samfundet.! Fondene! iagttager! de! andre!

aktører!i!samfundet!og!deres!positionering!i!forhold!til!disse.!Her!støder!fondene!på!den!

offentlige!sektor.!Fondene!beskriver!sig!op!imod!den!offentlige!sektors!karaktertræk!og!

skaber! således! en! meningsfuld! plads! til! dem! i! deres! selvfremstilling.! De!

fremanalyserede! karaktertræk! og! strukturer! kan! hævdes! at! være! vigtige! analytiske!

brikker!for!at!få!indsigt!i!hvordan-fondene-fremstiller-sig-som-samfundsprægende. 
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Figur 11: Oversigt over de tematikker som de to rationaler viser sig indenfor. 
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Spænding mellem rationaler Effekt af samfundets 
sande problemer 

Kontakt uden for 
berøringsfladen 

Samfundsrationalet 

Løsningsrationalet 

3.3 Spændinger mellem rationalerne 

Når de to rationaler iagttages i fondenes selvbeskrivelse, er det relevant at kaste et blik 

på spændingsforholdet mellem de to rationaler. Den spænding, der finder sted i 

relationen mellem rationalerne, kan hævdes at have konstitutive konsekvenser for den 

måde fondenes selvfremstilling gøres. Således vil den følgende analysedel fremskrive 

spændingernes karakter samt konsekvenserne for fondenes selvfremstilling.  

!

 

 

 

 

Figur 12: Oversigt over de to afsnit, der vil undersøge spændingen mellem 

rationalerne. 

 
3.3.1 Effekt af samfundets sande problemer 

Som det forrige analysebidrag har vist, har fondene konstrueret en meningsfuldhed i 

deres selvfremstilling om ikke blot at være godgørende, men at skulle løse 

samfundsproblemer. 

”Det er i virkeligheden uambitiøst for fondene, hvis de kun vil være flødeskum på 

lagkagen, og det er det der er i spil. Det er simpelthen uambitiøst med de 

størrelser fonde vi har i dag, hvis man udelukkende vil lave det lækre, hvis man 

udelukkende vil bygge Den Blå Planet, eller sådan noget, og der er nogle helt 

grundlæggende problemer i vores samfund: vores ghettoer bliver mere og mere 

udprægede, vores folkeskole mangler innovation, vores tidligere opsporing af 

udsatte børn og unge er svær osv. […] det er den rejse vi [de almennyttige 

fonde] er på. Fordi hvis man gerne som fond vil arbejde med de sande problemer 

i vores samfund, så når man også derud, hvor løsningerne ikke ligger lige foran 

en.”  Henrik Mahncke, projektleder, Realdania (Bilag 1; 34, 33) 
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”Effekt er svært, men 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 løsning og min indsats er rigtig rigtig svært. ” Ulrik Kampmann, 

udviklingschef, Realdania (Bilag 1; 22) 

Der iagttages i ovenstående udsagn en spænding, der udspiller sig som en diskrepans 

mellem de to rationaler – at ville arbejde med og løse samfundets sande problemer, 

samtidig med at fondene har et behov for at vide, hvilke metoder og aktiviteter der 

løser noget – om man reelt skaber effekt. Der iagttages en forståelse af, at hvis 

fondene vil arbejde med de sande problemer i samfundet, er det ikke muligt at tilegne 

sig den viden, der markeres som fundament for at arbejde med de problemer.  

”Hvis vi har sat mål op omkring et problem, ved vi alle aspekter omkring 

problemet. Hvis vi så måler på de her ting, kan vi se, at det går i den rigtige 

retning – men vi kan ikke se, at det er vores penge, der har gjort, at det går i den 

rigtige retning.” Ulrik Kampmann, udviklingschef, Realdania (Bilag 1; 26) 

” … der kikser det altid på det sociale område, fordi det er svært at lave en 

entydig sammenhæng mellem aktivitet og effekt. For er det den aktivitet der gør 

det, eller er det en aktivitet her, her eller her, eller er det generelt set en 

samfundsudvikling, der forårsager effekten – det kan vi aldrig sige, så evidens på 

det sociale område, det er nok den sværeste opgave i den her verden.” Frank 

Ulmer Jørgensen, programansvarlig, VELUX FONDEN (Bilag 1; 118) 

Uden viden om, hvad der virker, bliver den subjektposition fondene har konstrueret i 

selvfremstillingen udfordret. Det at de to rationaler kolliderer, har således 

konsekvenser for fondenes selvfremstilling. For at få blik for hvilke konsekvenser 

denne diskrepans har for selvfremstillingen, vil den afsluttende del af denne analyse 

beskæftige sig med, hvordan fondene konstruerer effekt og samfundets sande 

problemer meningsfuld i deres selvfremstilling.  
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3.3.1.1 Effektforvirring  

Når fondene skal beskrive, hvordan de iagttager effekt og give eksempler på steder, 

hvor de kan se effekt af deres filantropiske projekt, ses der en uro i deres iagttagelse. 

Fondene udviser en forvirring i abstraktionsniveauet af effektforståelsen.  

”Det der med effekt, det har vi faktisk snakket rigtig meget om, fordi effekt 

handler jo også om, at du skal være sikker på, at det er det du har gjort – ’det 

har betydet det her!’ – og det kan vi jo meget sjældent være. Jeg vil sige, at der 

er ét område hvor vi kan sige, sådan med sindsro, at her har vi en effekt, og det 

er vores solkampagne, som vi laver sammen med Kræftens Bekæmpelse. Men 

det er fordi, at der var ikke noget, før vi startede i 2007. Der er ikke andre, der 

gør det, og alt hvad der er sket siden dengang, det er på grund af den 

kampagne. Så der kan man godt tale om en effekt, men stadigvæk kan effekten jo 

ikke ses i antallet af hudkræfttilfælde. Det kan ses i hvor mange unge, der 

bruger solarium. Det er faldet voldsomt, kommuner der har lukket solarier. Men 

de der lange dataserier, der er jo mange af de områder vi arbejder med, der 

handler om at få folk til at ændre adfærd. Det er vores output.” Gurli 

Martinussen, direktør, TrygFonden (Bilag 1; 54) 

” … at bygge Moesgård Museum, så ser du effekten ret hurtigt, så ser du den på 

at publikum er begejstrede, kritikerne er begejstrede. Altså at du ved, der 

kommer en effekt ret hurtigt. Så kan du sige, hvad er den langsigtede effekt af, 

at folk får formidlet historien – påvirker den dem på en eller anden måde - det 

aner vi jo ikke noget om. Så der er jo mange parametre, som man kan være 

samfundsnyttig på.” Ane Hendriksen, direktør, VELUX FONDEN (Bilag 1; 

106) 

Udsagnene her beskriver således, hvordan fondene markerer effekt på flere forskellige 

abstraktionsniveauer. Der stilles spørgsmålstegn ved, hvornår effekten er direkte 

samfundsnyttig. Det kan iagttages, at effekten skal op på et vist abstraktionsniveau for 

at fremstå direkte samfundsnyttig. Figuren nedenfor beskriver, hvordan udsagnenes 

effektbeskrivelser kan placeres på en abstraktionsstige.  
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Samfundsnyttig 
effekt 

Banal forandring 

!
• At færre får 

hudkraft 

• Folks forståelse for den 
danske kulturarv forfines 

!
• At færre unge går i solarium 

• Flere besøger Mosgaard 
Museum 

!
• At solarier lukker 

• Mosgaard Museum er et flot 
byggeri 
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Figur 13: S.I. Hayakawas abstraktionsstige illustrerer spændingen mellem 

rationalerne. 

 

3.3.1.2 Gode og dårlige samfundsproblemer  

Spændingen mellem de to rationaler præger fondenes iagttagelse af, hvilke 

samfundsmæssige problemer det er muligt at skabe den ovennævnte effektform inden 

for. 

”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 (Bilag 1; 49) 

”Vi måler der, hvor vi kan se. Det er derfor vi snakker antal druknede eller 

antal dræbte i trafikken. Det er lidt sværere, når vi kommer til f.eks. hjemløshed. 

Vi kan godt tælle antal hjemløse, men det at give dem et hjem, er det det samme 

som at de ikke er hjemløse længere, og hvis der er boliger nok, er der så ingen 

hjemløse? Hvordan ser forebyggelsen af hjemløshed ud? Der er tusind ting, der 

spiller ind.” Ulrik Kampmann, udviklingschef, Realdania (Bilag 1; 22) 
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Fondene beskriver således en ramme for, hvad de vil beskæftige sig med inden for det 

de mener er samfundsmæssige problemer. De må ikke være bøvlede – for komplekse 

– så kan effekten ikke iagttages. Fondene markerer således samfundsproblemer de 

kan nedbryde til binære initiativer, således så effekten kan aflæses. Eksempler ses i 

skemaet her: 

 Uddelingsområde 
(samfundsproblem) 

Initiativ Mål 

TrygFonden Sikkerhed Respekt for vandet At færre drukner. 
At flere lærer at svømme 
At flere bruger 
redningsveste 
At fastholde og udvikle en 
effektiv 
livredningstjeneste. 

Realdania Rum for alle Adgang for alle At alle har adgang til og 
kan bevæge sig rundt i de 
fysiske omgivelser er en 
grundsten i et inkluderende 
samfund. Målet er, at vores 
omgivelser i videst mulig 
udstrækning bliver 
indrettet, så de er 
inkluderende, ligeværdige 
og giver adgang for alle. 

Figur 14: TrygFondens mål for de 11 fokusområder (bilag 3) og Realdanias 

filantropiske strategi (Realdania, 2014a). 

Fondene forsøger at skabe en meningsfuld kobling mellem de to rationaler: den 

filantropiske gerning skal løse noget og den filantropiske gernings skal beskæftige sig 

med samfundsproblemer. Dette udspiller sig som fremskrevet i en effektforståelse, der 

ligger så højt som muligt på abstraktionsstigen, samt ved at vælge 

samfundsproblemer, der kan nedbrydes til binære initiativer. Således iagttages 

spændingen mellem rationalerne at være konstituerende for fondenes selvfremstilling. 
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3.3.2 Kontakt uden for berøringsfladen  

I det følgende vil det blive fremskrevet, hvorledes endnu en spænding er i spil mellem 

de to rationaler, løsningsrationalet: den filantropiske gerning skal løse noget, og 

samfundsrationalet: den filantropiske gerning skal beskæftige sig med 

samfundsmæssige problemer. I analysen af løsningsrationalet blev det fremskrevet, 

hvordan fondene i ambitionen om at ville løse noget, forskyder det filantropiske 

projekt fra projektets indre værdi til projekts effekt på de felter i samfundet 

uddelingsområderne repræsenterer. 

Således er fondenes iagttagelse af succes og målopfyldelse forskudt væk fra projektet 

og ud på uddelingsområderne. Fondene er derved ikke længere i direkte berøring med 

den genstand, som de iagttager sig selv på baggrund af. Dette etablerer som nævnt en 

forventningshorisont til ansøgeren, en forventningshorisont, der sætter en særlig 

ramme for iagttagelse af kvalitet hos ansøgerne. Fondenes opfyldelse af deres 

målsætningerne kræver således, at kvaliteten af ansøgningerne ikke bare er god, men 

er den rette. Som fortidsbeskrivelsen beskrev, havde man tidligere ikke mål for hvad 

projekterne skulle levere, men blot at der skulle være overensstemmelse mellem 

ansøgningen og det færdige projekt.  

”Altså vi har jo nogle uddelingskapacitetsmål hvert år, altså vi har jo fx haft 70 

mio. i 2014, vi kom af med 60 mio. Og det skyldes jo ikke, at vi ikke har fået 

ansøgninger nok. Vi har fået 250 ansøgninger, stort set det samme som vi fik i 

2013. Der er bare færre af dem der er gode, så jeg kan ikke nå mine mål med 

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

har noget at byde på, jamen så kommer jeg ikke af med mine penge, så har jeg et 

problem med min driftsmålsætning.” Frank Ulmer Jørgensen, programansvarlig, 

VELUX FONDEN (Bilag 1; 120) 

”Vidensopbygning er enormt vigtigt, særligt jo mere strategisk du skal arbejde. 

Herovre [fortidsfortællingen] kan det godt være du har finansieret noget 

skrammel, men det er andres ansvar, du har bare finansieret det.” Ulrik 

Kampmann, udviklingschef, Realdania (Bilag 1; 26) 
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Ovenstående udsagn illustrerer, hvordan fondene, til forskel fra fortidsbeskrivelsen, 

ser sig ansvarlig for noget, der ligger uden for projekterne, nemlig projekternes effekt 

på den givne samfundsproblematik.  

” … at man har lavet strategier for, hvad det er man gerne vil, og man har lavet 

mål for, hvad det er man gerne vil opnå.” Gurli Martinussen, direktør, 

TrygFonden (Bilag 1; 47) 

Således ligger fondenes ønskede kontaktpunkt (effekten på uddelingsområderne) uden 

for deres berøringsflade. Fondene bliver således afhængige af at få gode ansøgere, der 

kan levere de rigtige projekter til at opnå den rette effekt på uddelingsområderne. 

Ansøgningerne og projekterne fremstår som middel til målet og gør således, at 

fondene er tvunget igennem deres omverden (ansøgerene) for at nå fondenes egne 

mål.  Konsekvensen af denne spænding kan iagttages at være, at relationen mellem 

fondene og ansøgerne styrkes, og der etableres en større interesse og iagttagelse fra 

fondene imod ansøgerne inden de bliver ansøgere. Det er således en konsekvens i 

fondenes selvbeskrivelse, der skaber et andet afhængighedsforhold mellem fondene 

og ansøgerne. Et forhold, som anden delanalyse vil have som iagttagelsespunkt. 

Ansøgerne bliver objektiveret, som et objekt fondene kan tale om, have forventninger 

til, om en særlig kvalitet, inden de reelt har ansøgt. Således har vi set, at fondene 

søger at stramme relationen til deres ansøgere og opdrage dem til at adoptere 

fondenes strategiske målsætninger, for på den måde at få ansøgere, der i større grad 

kan indfri målene om effekt på de samfundsmæssige problemer. 

 

3.4 Delkonklusion  

Analysen Fra julemand til samfundets sande problemer har således søgt at svare på 

problemformuleringens underspørgsmål: Hvordan fremstiller fondene sig som 

samfundsprægende? Analysen har gennem en diskursanalyse vist en temporal 

distinktion i fondenes selvbeskrivelse. Ud af denne distinktion opstår to rationaler: 

Rationalerne den filantropiske gerning skal løse noget og den filantropiske gerning 

skal beskæftige sig med samfundsmæssige problemer.  
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Rationalerne kan anslås at være særlige for den måde fondene fremstiller sig på som 

samfundsprægende. Analysen har vist, hvordan rationalerne præger og former 

fondenes selvfremstilling og har konsekvenser for, hvordan fondenes selvfremstilling 

træder frem og fremstår meningsfuld omkring at være samfundsprægende.  

Det kan konkluderes, at fondene fremstiller sig som samfundsprægende ved at 

forskyde det filantropiske projekt, fra at være isoleret om ansøgningens indre værdi, 

til at være rettet mod ansøgningens og projektets effektmæssige aftryk på givne felter 

i samfundet. Som konsekvens af denne forskydning i det filantropiske projekt 

etablerer fondene uddelingsområder som programmer, der gør det muligt at sætte 

konkrete mål for det samlede filantropiske projekt. At uddelingsområderne kan 

repræsentere det filantropiske projekt, giver fondene en mulighed for at tale om det 

filantropiske projekt uden at anvende projekter som eksempler. Således har 

uddelingsområderne den konsekvens, at fondene kan tænke og iagttage længere frem 

end blot til de projekter, de netop har bevilliget penge til - fondene kan konstruere og 

opbygge en meningssammenhæng rundt om det filantropiske projekt, og skabe en 

produktiv relation mellem projekterne.   

Uddelingsområderne er repræsentanter for felter i samfundet, som fondene iagttager 

som samfundsmæssige problemer. Som konsekvens af, at fondene ser en sandhed i at 

de skal løse noget og skabe udvikling på disse samfundsmæssige problemer, ses 

udviklingen af en række teknologier for måling og indsamling af særlig viden. Særligt 

bliver viden om hvilke aktiviteter der har hvilken effekt på hvilke målgrupper, central 

for fondene. Fondene udvikler teknologier for måling og indsamling af viden, som i 

koblingen med materialitet bliver nogen styrende oversigter som sikrer at det 

filantropiske projekt holdes knivskarpt og afgrænset, samt at alle projekter kan kobles 

direkte til samfundsproblemer, udviklingsindikatorer mv. 

Fondenes selvfremstilling som samfundsprægende er kendetegnet ved, at fondene 

orienterer sig mod deres omverden og skaber en objektivering af den offentlige 

sektor, der tilskriver fondenes subjektposition i selvfremstillingen særlige egenskaber, 

der er forskellige fra den offentlige sektor. Som konsekvens heraf fremstår fondene 

som samfundsprægende ved at kunne tænke langsigtet, være risikovillige, handle 

hurtigt og fleksibelt, hvis der opstår en god ide eller de ser nye muligheder for 
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innovation. Fondene skal besidde en ekspertviden om de valgte samfundsmæssige 

problemer og måderne der kan opnås effekt på feltet. 

Fondenes fremstilling som samfundsprægende viser sig ved, at fondene er meget 

skarpe i hele beskrivelsen af det filantropiske projekt. At det at være 

samfundsprægende indebærer en særlig vidensindsamling og at man kan måle 

effekten på feltet i samfundet gør, at det bliver nogle særlige problemer fondene kan 

arbejde med for at være samfundsprægende. Samfundsproblemerne skal kunne brydes 

ned til binære strukturer, så det er muligt at måle, om der er effekt af projekterne og 

om der finder en samfundsudvikling sted, samtidig med at man kan hente evidente 

erfaringer ind om opnåelse af den belyste effekt. 

Afslutningsvist kan det konkluderes, at når fondene fjerner blikket fra ansøgningerne 

for at vende det imod samfundet som genstand for det filantropiske projekt og således 

anvender projekterne som middel fremfor mål, så fremstår ansøgerne således som en 

større del af det samlede filantropiske projekt. Det at det filantropiske projekt er 

blevet skåret skarpt, så der er struktur imellem hvor man vil skabe effekt og hvordan 

man vil skabe det, har den konsekvens at ansøgerne også skal passe ind i den struktur. 

Fondene fremstår således afhængig af, at de ikke kun får gode ansøgninger med at 

ansøgningerne også skal være de helt rigtige. At have en tæt og stærk relation til 

ansøgerne fremstår som fundamentalt for at fondene kan fremtræde 

samfundsprægende. Et forhold som næste analyse vil undersøge karakteren og 

konsekvenserne af.  
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Altså vi er jo ikke bedre end vores 
ansøgninger uanset hvordan vi vender 
og drejer det, ligegyldig hvor strategisk 
vi bliver.!
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4.0 Ansøgeren 

Specialets anden analysedel vil stille skarpt på relationen mellem fondene og 

fondenes ansøgere, som relationen beskrives af fondene selv. Analysen vil bygge 

videre på de analytiske konklusioner fra diskursanalysen. Analysen vil svare på 

specialets andet underspørgsmål: Hvilket handlerum stiller de samfundsprægende 

fonde til rådighed for ansøgeren? Det er en naturlig forlængelse af den foucaultianske 

diskursanalyse at rette et særligt blik mod magtrelationerne. I Foucaults magtanalyser 

fremstiller han en magtforståelse, der er fundamentalt anderledes end den 

konventionelle dominerende magtudøvelse. For Foucault er magt 

allestedsnærværende i det sociale og findes i alle relationer som en produktiv 

skabende kraft. Hos Foucault er magt og viden afhængige af og forudsætter hinanden, 

og er en fundamental del af de sociale konstruktioner (Nilsson, 2008: s. 81). Denne 

analysedel vil således anvende Foucaults diagnostiske begreber omkring magt og 

viden til at fremskrive karakteren af relationerne i netværket mellem fondene og deres 

ansøgere.  

Forståelsen af handlerum betegner her de forventningerne fondene har til den gode 

ansøger, samt konsekvenserne for ansøgerne af fondenes fremstilling som 

samfundsprægende. Det er således det rum, de potentielle ansøgere skal indfinde sig i, 

for at komme i betragtning til en bevilling hos fondene. Analysen vil således 

undersøge, hvordan magt kommer til udtryk, hvad der sker i magtrelationerne, og 

hvilke midler der tages i brug i fondenes iagttagelse af ansøgerne. Således vil det være 

muligt at fremskrive en karakteristik af det handlerum som fondene stiller til rådighed 

for ansøgerne.  

 

4.1 Ansøgermiljøet skaber nyttige relationer 

”Altså vi er jo ikke bedre end vores ansøgninger, uanset hvordan vi vender og drejer 

det, ” (Bilag 1; 115) lyder erkendelsen fra VELUX FONDENs Frank Ulmer 

Jørgensen. Udsagnet er i forlængelse af konklusionen fra diskursanalysen: at fondene 

ønsker påvirkning og udvikling inden for felter, de ikke har direkte kontakt til og 

således er ’tvunget’ igennem deres ansøgere. Fondene er, som udsagnet beskriver, 
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aldrig bedre end deres ansøgninger og fremstår således afhængige af at få de rigtige 

ansøgninger. 

”Vi har en markant lavere afslagsprocent end alle andre, da vi får de rigtige 

ansøgere. Dvs. at vores omverden læser os rigtig fint, og vi er meget tydelige i 

vores kommunikation til de fagmiljøer vi gerne vil ramme.” Ulrik Kampmann, 

udviklingschef, Realdania (Bilag 1; 24) 

Som Frank Ulmer Jørgensens udsagn illustrerer, er fondenes styringsgenstand 

ansøgerne og intet andet. Det kan iagttages, at fondene styrker og stabiliserer 

relationen til deres ansøgere ved at introducere begrebet ansøgermiljø. Ansøgermiljøet 

fremstår som et netværk af aktører fondene iagttager som potentielt fremtidige 

ansøgere. 

” … melde noget ud og begynde at efterspørge mere, men også mere opsøgende 

og i dialog med ansøgermiljøerne og få fundet ud af, hvor bevæger deres vej sig i 

forhold til vores ønsker. […] Vi deltager, er åbne og lyttende i forhold til de 

miljøer, som laver de her projekter, og derfor laver vi dem til gode 

ansøgermiljøer. Jeg bruger reelt set meget lidt af min faglighed, til selv at 

opfinde projekter. Jeg bruger meget af min faglighed til at forstå, hvad der sker i 

virkeligheden.” Frank Ulmer Jørgensen, programansvarlig, VELUX FONDEN 

(Bilag 1; 115, 127) 

Ansøgermiljøet kan iagttages som et program fondene konstruerer, hvori der finder en 

iagttagelse, monitorering af deres omverden sted. Det bliver en beskæring, en 

inklusion-eksklusionsmekanisme i netværket. Dette skaber en relation, hvor fondene 

kan kommunikere med deres fremtidige ansøgere og der skabes mulighed for en 

gensidig påvirkning inden ansøgning og fond mødes.  

”Det førte så til, at man begyndte at arbejde mere strategisk. Det vil sige at man 

begyndte at gå ud og bede om nogle projekter, altså lave nogle ’calls’ og 

efterspørge nogle projekter inden for bestemte typer. Det har den fordel, at så får 

man dem ind på en gang, man kan begynde at se hvilke der er gode, hvilke kan 

man parre og sætte sammen på andre måder. Man begynder at bryde 

armslængden ned og involvere sig mere i de enkelte projekter undervejs i 

forløbet.” Henrik Mahncke, projektleder, Realdania (Bilag 1; 33) 
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Rækken af udsagn ovenfor er med til at beskrive, hvordan relationen mellem fondene 

og deres ansøgere forandres – armslængden brydes ned og det bliver muligt for 

fondene og ansøgermiljøerne at komme tættere på hinanden – det bliver muligt at 

efterspørge, informere og involvere inden der reelt indgives en ansøgning hos fonden. 

Alt i alt giver konstruktionen af ansøgermiljø som et afgrænset netværk, fondene og 

ansøgerne mulighed for at interagere aktivt med hinanden. Fondene kan således 

præge og dyrke ansøgermiljøet til at kunne levere den type ansøgninger, som fondene 

mener er nødvendige for at kunne indfri fondenes mål for uddelingsområderne.  

 

4.1.1 Synkron vidensstrøm – strømninger i ansøgermiljøet 

Der er ingen magtrelationer uden produktion af viden. Viden skaber tale- og 

handlemuligheder i det sociale og former således hvem der kan tale og om hvad der 

kan tales (Nilsson, 2009; 80). Derfor kastes det analytiske blik endnu engang på den 

viden, der markeres i fondenes selvfremstilling. Hvilken viden karakteren af 

relationerne mellem fondene og ansøgerne indeholder. Konstruktionen af 

ansøgermiljøet har den konsekvens, at fondene får mulighed for at monitorere 

udvikling og tendenser i den viden, der produceres og strømmer gennem netværket.  

”Det bygger på, at vi hele tiden og løbende får meldinger fra miljøerne, og at vi 

har en god forståelse med hinanden. […] Så laver vi ofte analyser i en 

scanningsproces henover samfundet, hvor vi kan sige, der er nogen der er 

begyndt at råbe og skrige, at her er noget der mangler. 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 (Bilag 1; 126, 127) 

”Nu sidder man jo her på stedet og ved godt, at hvis man skal have en 

fornemmelse for hvad der rører sig, så skal man have noget input. Og det har vi 

gennem vores ansøgere. Der ser vi jo, hvad det er som rører sig – så vi har 

’indbakken’, hvor vi kan se hvad der rører sig landsdækkende eller i 

lokalområderne, det giver os et indblik i hvad danskerne tænker.” Gurli 

Martinussen, direktør, TrygFonden (Bilag 1; 60) 
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De to udsagn beskriver, hvordan fondene iagttager at kunne producere en viden om 

tendenser og strømninger inden for givne samfundsproblemer. Fondene kan således 

afkode kvantitative mængder viden og bearbejde dem til tendenser i samfundet, 

hvilke retninger som er oppe i tiden, hvor der iagttages mangler og hvad miljøerne 

mener, at der er behov for.  

”Sidste år lavede vi et særligt tema omkring fædre og sønner i udsatte familier. 

Det gjorde vi, fordi de her organisationer [ansøgermiljøet] sagde: Det er den 

gruppe som aldrig er der, vi ser fædrene stå ret hurtigt af eller blive kylet ud af 

kvinderne, fordi de sidder bare og er småfulde og kan ikke være med. Sønnerne 

var med de første par gange, så kan vi ikke tilbyde dem mere og så får vi 

fingeren. […] Der vidste vi jo, at vi var inde i et unikt felt, vi udmeldte et tema, 

fik 20 ansøgninger og ud af dem er der, fem der har fået en bevilling.” Frank 

Ulmer Jørgensen, programansvarlig, VELUX FONDEN (Bilag 1; 122, 123) 

Fondene kan i deres relationer til ansøgermiljøet producere viden om, hvad der er 

brug for for at skabe effekt og udvikling på samfundsproblemerne. Der skabes en 

subjektposition i fondenes selvfremstilling, hvor fondene besidder en privilegeret 

position hvor viden strømmer ind og i fondenes sekretariater og kan bearbejdes til 

unik viden om de felter, samfundsproblemer, som ansøgermiljøerne er konstrueret 

over.  

 

4.1.2 Projektspecifik viden 

Som diskursanalysen fremskrev fremstår en del af fondenes fremstilling som 

samfundsprægende ved at der sættes konkrete mål for uddelingsområderne, udvikles 

en teknologi for evaluering af projekterne, således at fondene kan indsamle den helt 

afgørende viden om, hvorvidt de skaber effekt og udvikling på uddelingsområderne. 

”Vi sætter i stigende grad fokus på løbende opsamling af viden og erfaringer 

med sigte på at skabe og måle effekt og fortsat at kvalificere det filantropiske 

arbejde.” (Realdania, 2014a; 7) 

Som udsagnet ovenfor beskriver er viden fra de støttede projekter afgørende og vigtig 

for fondene for at kunne videreudvikle og kvalificere det filantropiske projekt.  
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”Projekter og donationer skal alle bidrage til at indfri målene på 

fokusområderne. Evaluering er en naturligt integreret del i TrygFondens arbejde 

med projekter. Evaluering er et styringsredskab, der medvirker til at strukturere 

og planlægge de forskellige projekter, og fremdriften i et projekt følges tæt. 

TrygFonden vil systematisk måle, om en indsats virker. Overordnet ønsker vi at 

måle, i hvilket omfang aktiviteterne: Redder liv, Forbedrer livskvalitet.” 

(TrygFonden 2014; 17) 

Fondene iagttager evalueringsteknologien som et styringsværktøj i forhold til 

ansøgerne. Der kan argumenteres for at den viden, som evalueringsteknologien 

markerer, er med til at forme den subjektposition som ansøgerne skal indtræde i, hvis 

ansøgeren skal være en del af det filantropiske projekt. 

Nedenfor ser vi et eksempel på, hvordan fondenes iagttagelse af relevant viden fra de 

støttede projekter i kobling til det ikke-diskursive træder frem og former rammen 

ansøgerne skal knytte an til. Her ses det ved TrygFondens påkrævede 

evalueringsprocedure. Når TrygFonden beder projektejerne evaluere deres projekter, 

spørges de blandt andet til følgende: 

• Hvad var målet for projektet 

 

• Projektets formål (enten: at redde 

liv, begrænse lidelse, påvirke 

adfærd) 

• Hvor stor var målgruppen for 

projektet 

 

• En beskrivelse af effekten for 

målgruppen, samt hvordan effekten 

er blevet målt 

• Hvor mange i målgruppen deltog i 

projektet 

• Den vigtigste læring ved 

gennemførelsen af dette projekt 

• Beskrivelse af målgruppen 

 

• Hvordan er erfaringerne fra 

projektet blevet udbredt 
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Bilag 5. Evalueringsskema, TrygFonden. 

 

Denne vidensmarkering fra fondene præger relationerne i netværket og således, 

hvordan ansøgerne kan iagttage og tale om deres projekter. Det er således en 

markering af, hvad der dømmes inde og hvad der dømmes ude i den legitime 

iagttagelse af projekterne. Evalueringsteknologien bidrager ligeledes til ovennævnte 

subjektposition for fondene, hvor der her kan iagttages at blive indhentet en stor 

kvantitet8 af viden om metoder, målgrupper og aktiviteter. Der gør fondene rige på 

viden om, hvad der giver effekt og ikke giver effekt på samfundsproblemer.  

 

4.1.3 Diakron viden – arkivopbygning 

Det tredje ben i fondenes markering af viden i selvfremstillingen iagttages som en 

diakron vidensindsamling. Fondene arkiverer og opbygger viden om alle deres 

støttede projekter. Et arkiv af viden, som fondenes sekretariater kan behandle og 

anvende til forfinelse og beskæring af det filantropiske projekt.  

”Trygfonden har en kæmpe bunke ansøgere, hvor de kigger på om ansøgerne 

står på skuldrene af eksisterende viden, eller om de bare har en god ide. Hvis det 

er det sidste, så er det ud!” Ulrik Kampmann, udviklingschef, Realdania (Bilag 

1; 24) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!TrygFonden har over 600 bevillinger til projekter om året. Realdania over 2.800 donationer siden år 
2000.!
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Synkron viden – 
strømninger i 

ansøgermiljøet!

• Viden om tendeser og 
trends, mangler og behov i 
feltet (som er defineret 
ved ansøgermiljøet). 

 

Projektspecifik viden Diakron viden - 
arkivopbygning 

• hvilke målgrupper der 
knyttes til hvilke 
samfundsproblemer 

• Hvorvidt det er muligt at 
opnå effekt på denne 
målgruppe  

• centrale erfaringer fra 
processen 

• hvordan viden i form af 
erfaringerne fra projektet 
kan udbredes. 

!

• Udarbejdelse af 
arkivmateriale om feltet 
og den 
samfundsproblematik, der 
er kernen heri. Viden som 
kvalificerer og beskærer 
fondenes iagttagelse af, 
hvad der har effekt på 
samfundsudviklingen 
inden for problematikken. 

!

Udsagnet beskriver, hvordan fondene lagrer og bearbejder den viden de indhenter fra 

de bevilligede projekter i netværket. Som udsagnet beskriver, kan fondene anvende 

denne viden til at indsnævre det filantropiske projekt endnu mere i forhold til den 

evidens de har opbygget. Som konsekvens af dette kan der argumenteres for, at dette 

påvirker relationen til ansøgerne, således at ansøgerne i større og større grad skal 

koble deres projekter op på de specifikationer og den viden fondene markerer og 

konkretiserer.  

”Ud over den løbende såvel som den afsluttende rapportering i 

bevillingsperioden gøres de gennemførte projekter med stigende hyppighed til 

genstand for en systematisk evaluering af den målopfyldelse, der har fundet sted, 

eller af andre erfaringer fra projektet, som efterfølgende kan tilføre fondenes 

behandling af nye ansøgninger værdi.” (VELUX FONDEN web 3) 

Således har det kunnet iagttages, hvordan fondene markerer særlige former for viden i 

det netværk, der eksisterer mellem fondene og deres ansøgermiljø. Hvilken viden der 

tæller som viden og som gøres acceptabel i fondenes iagttagelse. Det kan således 

iagttages, at denne markering af viden udpeger hvilke samfundsproblemer, som 

fremstår aktuelle, samt hvilke aktiviteter og metoder, der vil kunne bidrage med den 

ønskede effekt i forhold til de indikatorer fondene har opsat for samfundsudvikling. 

Endvidere hvordan vidensproduktionen kobles til den eksisterende viden og kan 

iagttages som en eksklusion og indsnævring af  det filantropiske projekt. 

Nedenstående figur opsummerer den vidensakkumulering, som det kan iagttages at 

fondene besidder i relationen til ansøgerne og deres ansøgermiljø.  
 

 

  

 

 

 

 

Figur 15: Fondenes vidensakkumulering i relationen til ansøgerne og 

ansøgermiljøerne.  
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” … vi har nogle kompetencer her i huset, som vores donationsmodtagere 

efterspørger.” Ulrik Kampmann, udviklingschef, Realdania (Bilag 1; 20) 

”Det der sker er jo at vi oplever, at det offentlige efterspørger vores viden. Vi vil 

kunne bruge alt vores energi på ikke at dele penge ud overhovedet, men bare at 

hjælpe dem. Så vores medarbejdere er der rift om. Det er klart, at sådan nogle 

medarbejdere, der virkelig har indsigt i at gøre bestemte ting, dem vil folk gerne 

have. Og man kan ikke bare ansætte en magen til.” Hans Peter Svendler, 

direktør, Realdania (Bilag 1; 15) 

Den subjektposition fondene træder ind i i selvfremstillingen giver fondene en taleret i 

netværket. Det iagttages, at fondenes vidensopbygning giver fondene en privilegeret 

position med unik, nyttig og eftertragtet viden. Således kan fondene dømme inde og 

ude i forhold til, hvad der er relevant viden, relevante problemer og relevante 

metoder.  

 

4.1.4 Stol ikke på ansøgerne 

Relationen mellem fondene og deres ansøgere kan således iagttages at rumme en 

særlig infrastruktur. Relationen rummer en cirkularitet i vidensstrømmen og 

vidensproduktionen. En infrastruktur, hvor både fonde og ansøgere fremstår som 

videnstagere og vidensleverandører af den markerede viden i netværket.   

”Inspirationen kommer fra ansøgningerne. Jeg har fem dogmer for at drive en 

god fond, og dogme 4 er: Stol ikke på ansøgningerne! Det er her I henter 

inspiration.” Henrik Mahncke, projektleder, Realdania (Bilag 1; 44) 

”Langt de fleste ting vi laver er ikke på baggrund af ansøgninger. Virkeligheden 

er, at vi ikke får ret mange gode ansøgninger.” Hans Peter Svendler, direktør, 

Realdania (Bilag 1; 9) 

Ansøgerne fremstår således ikke blot som klassiske ansøgere, der indgår i en binær 

interaktion med fondene. Men som udsagnene ovenfor beskriver iagttager fondene 

ligeledes ansøgermiljøerne som et sted, hvor de henter viden, som de kan kondensere 

ind i forventningshorisonten til de fremtidige ansøgere og sende tilbage i netværket 

som en efterspørgsel på konkrete projekter på konkrete fokuspunkter i ansøgninger.  
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”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 […] Det er en måde at gøre det på, at skabe en 

ordentlig pipeline. 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 (Bilag 1; 126, 123) 

 

Opsamling 

Det kan således konkluderes, at fondenes subjektposition i netværket giver fondene 

mulighed for at sortere relevante ansøgere fra irrelevante inden de ansøger, samt at 

indsamle viden fra ansøgermiljøet på et niveau, hvor ansøgermiljøet ligeledes 

efterspørger viden hos fondene. Endvidere markerer fondene et særligt vidensbidrag 

fra de enkelte projekter, i form af fondenes teknologi for evaluering. Afslutningsvist 

ses det, hvordan fondene forfiner og tilsnævrer det filantropiske projekt ved den 

vidensopbygning, som deres arkiv gør dem i stand til – således at man hele tiden 

bygger videre og beskærer det filantropiske projekt ud fra den eksisterende viden i 

fondene. Således bliver rammen for, hvad der er et godt projekt ligeledes indsnævret. 

Dette giver en mere og mere specifik ramme, som ansøgerne skal passe ind i for at 

være gode ansøgere. Som konsekvens af dette kan det hævdes, som det også er nævnt 

i diskursanalysen, at jo mere specifik og snævert fondene beskærer det filantropiske 

projekt, jo større afhængighed opstår der også for fondene til at ansøgerne lever op til 

de forventninger fondene stiller til dem. 

 

4.2 Den refleksive ansøger 

Som Foucault fremskriver magt-vidensralationen, markerer en særlig 

vidensproduktion en særlig magtform. Følgende analysedel vil dykkede dybere ned i 

den relation, som er fremanalyseret og søge udsigelse om, hvilken magtform 

vidensproduktionen etablerer. 

”Det bygger på, at vi hele tiden og løbende får meldinger fra miljøerne, og at vi 

har en god forståelse med hinanden. En god åbenhed, så de ringer hvis de har 
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noget spændende, og så prøver vi det af i telefonen. Nogle gange går de til en, og 

nogen gange til en anden, men 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. Der ligger dermed en kvalitet i 

at få få, men velvalgte ansøgninger ind” Frank Ulmer Jørgensen, 

programansvarlig, VELUX FONDEN (Bilag 1; 126) 

Etableringen af ansøgermiljøet har skabt en relation, hvor kommende ansøgere og 

fondene kan kommunikere og vidensdele i opløbet mod den reelle ansøgning og 

eventuelle bevilling. Det kan iagttages, at fondene søger en særlig disciplinering af 

ansøgermiljøet til at kunne levere de helt rigtige ansøgninger.  

Udsagnet ovenfor beskriver, hvordan fondenes sekretariater åbner for at aktørerne i 

ansøgermiljøet kan være i dialog med fondene, at der skabes en åbenhed og tillid i 

relationen. Det kan hævdes, at den viden som markeres i relationen skaber den 

pastorale magtform. Fondene sætter ved imødekommenhed, åbenhed og tillid 

rammerne for at aktørerne i ansøgermiljøet åbner sig op og lader fonden indgå i 

processen op til en endelig ansøgning. Foucault karakteriserer pastoralmagten ved 

bekendelsen som teknologi. Bekendelsens karakter kan iagttages, når fondene 

interagerer med deres ansøgermiljø. Det kan iagttages som et forsøg på at opdrage og 

disciplinere ansøgerne til at være på en særlig måde, og igennem bekendelse at nå til 

er særlig sandhed omkring sig selv som ansøger. 

”Man kan stille betingelser og sige du skal gøre osv. Alt efter hvad det er for 

betingelser, så præger man jo ansøgerne. Man kan dog også give ansøger nogle 

kommentarer og lade ansøger overveje selv – hvis ansøger svarer godt på det, så 

har man jo fået opkvalificeret, og hvis ansøger svarer skidt, har man jo fået siet 

ansøger fra.” Ane Hendriksen, direktør, VELUX FONDEN (Bilag 1; 110) 

” … men at man kan blive sådan lidt mere nå okay, hvis det er det her jeg vil, og 

det at de også selv tænker lidt strategisk: hvad det egentlig jeg vil? Fordi der er 

jo mange der søger, som har en god ide, men som egentlig slet ikke har tænkt 

over, hvordan det skal realiseres. Så man bliver nødt til at tænke sit eget projekt 

ind i en sammenhæng. Det synes jeg er vigtigt, og et vigtigt signal, så det ikke er 

en gavebod. […] Vi har det jo sådan, at de skal med egne ord argumentere for, 
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Figur 16: Eksempler på udfyldningsfelter fra TrygFondens ansøgningsskema 

(TrygFonden web 10). 

hvorfor deres ansøgning hører under et af vores 11 fokusområder … ” Pia 

Hansen, donationschef, TrygFonden (Bilag 1; 67, 69) 

Fondene åbner således op for dialog med ansøgermiljøet i et forsøg på at forme 

ansøgerne til at adoptere fondene strategi for det filantropiske projekt i deres 

projekter. Fondene søger gennem rådgivning, dialog og vejledning en åbenhed og 

tillid i processen, der skal få ansøgerne til at reflektere over sig selv i forhold til det 

øvrige ansøgermiljø og fondenes strategi for uddelingsområderne. Den pastorale 

magtform kan iagttages udøvet gennem en række teknologier.  

”Vi har et meget bredt spektrum af ansøgere. Når man skal søge hos os, så skal 

man søge elektronisk og så skal man igennem et krydsforhør. Altså inden for 

hvilket fokusområder man tilhører, er du landsdækkende eller er du regional, er 

du forskning, er du projekt. Hvordan vil dit projekt bidrage til at løse det mål vi 

har på det her fokusområde.” Gurli Martinussen, direktør, TrygFonden (Bilag 1; 

52) 

Når ansøgerne skal søge et projekt opsættes en række punkter, hvor ansøgeren skal 

forhold sig til forhold, som ligger uden for det egentlige projekt:  

Fondene beder i ansøgningsproceduren ansøgeren om at sætte mål for sit projekt, de 

bedes forholde sig til målgrupper, forventet effekt, succeskriterier, samt hvilket 

fokusområde ansøgningen hører under. Afslutningsvist i ansøgningsskemaet: 

”Hvordan bidrager dit projekt til at nå et eller flere af de mål, TrygFonden har 

skitseret som fokusområde?” (TrygFonden web 10).  

 

 

 

 

 

 

 



! 93!

Det kan således iagttages, hvordan fondene markerer en viden, der etablerer den 

pastorale magtform i relationen mellem fond og ansøgermiljø. Fondene etablere en 

række teknologier, som i koblingen mellem det diskursive niveau og materialitet 

fremstår determinerende for relationen og den ramme ansøgerne skal indtræde i for at 

fremstå som den gode ansøger. Det er i teknologier som ansøgningsskemaet 

(beskrevet overfor), evalueringsproceduren (beskrevet ovenfor). En evaluering, hvor 

det ikke er fondene der evaluerer, men får projektejerne til at evaluere sig selv i den 

ramme fondene har sat op for evalueringen. Alt sammen noget der ud fra den 

pastorale magtform kan iagttages som en magtudøvelse, der skal få ansøgerne til at 

konstruere en særlig sandhed om sig selv. En sandhed, hvor fondenes strategi, 

samfundsproblemer og målsætninger eksisterer meningsfuldt.  

Som diskursanalysen fremskrev kobles den diskursive meningsfuldhed med 

materialitet i form af dashboards, figurer og oversigter over fondenes 

uddelingsområder. Oversigter der er korte, præcise i forhold til hvad der er det 

samfundsmæssige problem, hvilke mål der er opsat for at skabe effekt på problemet, 

samt hvilke indikatorer effekt vurderes på. Alt sammen teknologier, som præger 

relationen og det handlerum, som fondene stiller til rådighed for ansøgerne.  

”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.” Frank Ulmer Jørgensen, programansvarlig, VELUX 

FONDEN (Bilag 1; 121) 

” … hvis man skal søge her, så så skal ens projekt høre under et af de 11 

fokusområder, […] nogen gange så ringer de jo og spørger ’jamen hvor synes 

du det hører under?’ Så siger jeg, at hvis du ikke selv kan forklare det – tage 

stilling til det – så har du ret dårlige kort på hånden for at kunne søge.”  Pia 

Hansen, donationschef, TrygFonden (Bilag 1; 68) 

Det kan således konkluderes, at fondene gennem den pastorale magtform søger at 

disciplinere og opdrage deres ansøgermiljøer til at blive refleksive omkring sig selv. 

Igennem bekendelse, ved åbenhed, dialog, tillid, samt hjælpsomhed i hele processen.  
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4.3 Delkonklusion  

Specialets anden analysedel Ansøgeren har belyst relationen mellem fondene og 

fondenes ansøgere ud fra fondenes iagttagelser. Analysen har søgt at besvare 

underspørgsmålet Hvilket handlerum stiller de samfundsprægende fonde til rådighed 

for ansøgeren? Konklusionerne fra diskursanalysen er blevet taget med videre og har 

i samspil med Foucaults begreber om magt og viden samt pastoralmagt dannet 

grundlag for denne analysedel. Det har givet blik for, hvordan magt og viden er i spil i 

relationen og således skaber rammerne for, hvilke forventninger der rettes mod den 

gode ansøger og hvilke konsekvenser fondenes fremstilling som samfundsprægende 

har for ansøgeren. 

Fondene har etableret ansøgermiljø som et program, der skaber en stabil relation i tid 

og rum, hvor der er rig mulighed for gensidig påvirkning og videnscirkulation. 

Fondene indsamler i ansøgermiljøet kvantitative vidensstrømme om tendenser, 

mangler og trends i feltet (samfundsproblemet). Fondenes selvevalueringsteknologi 

fremstår som et styringsværktøj, der sætter en særlig ramme for hvilken type viden 

ansøgerne skal knytte deres projekter op på. Det er viden om målgrupper, aktivitet i 

målgrupper, formål og mål, effekt og måling af effekt, samt læring af projektet, og 

formidling af læring. Endvidere har det kunnet iagttages, at fondenes opbygning af et 

vidensarkiv hele tiden ekskluderer i forståelsen af samfundsproblemet, aktiviteter, 

metoder og effekt. Hvilket har konsekvens for forventningshorisonten til ansøgerne, 

der gør anknytningen endnu mere eksplicit.   

Det kan således konkluderes, at fondene besidder en taleposition der fremstår 

magtfuld – de besidder unik viden både synkront og diakront. Det er en taleposition, 

der rummer ekspertise i det felt i samfundet, som ansøgermiljøet repræsenterer. 

Således kan fondene dømme, hvad der er relevant og hvad der ikke er relevant i 

forhold til ansøgernes iagttagelser. Det skaber et særligt rum for ansøgeren, der må 

tale sig ind i fondens vidensmarkering for at passe i den konstruerede 

forventningshorisont. Det er en forventningshorisont, der rummer forventninger om at 

ansøgerne kender deres målgrupper og har viden herom. At de kender de andre 

projekter og kan placere sig i forhold til dem. At ansøgerne kender til de mest 

effektfulde metoder og måder at videreformidle effekterne på. Det er en 

forventningshorisont, som kan iagttages at blive mere og mere eksplicit, jo mere 
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viden fondene indoptager i netværket. Dette gør den udfordring: at fondene får de 

rigtige ansøgninger, endnu større.  

Således søger fondene mod en særlig disciplinering i netværket. Behovet for at 

ansøgerne knytter an til forventningshorisonten har den konsekvens, at fondene 

udøver en pastoral magtform i relationen. Fonden tilskriver deres subjektposition 

karakter af imødekommenhed, dialog og tillid. Ansøgerne inviteres til dialog omkring 

deres ideer og tanker inden de søger og efter de har ansøgt. Pastoralmagten har som 

konsekvens for ansøgerne, at fondene er med til at konstruere en særlig sandhed for 

ansøgeren om sig som ansøger. Det kan konkluderes at være en sandhed, hvor 

ansøgerne fremstår refleksive omkring specifikke anknytningspunkter. Det er punkter 

som fondenes strategi for uddelingsområderne, målene for uddelingsområderne, 

ansøgernes position i ansøgermiljøet, effekt af projektet på samfundsproblemer. 

Afslutningsvist kan det konkluderes, at det handlerum fondene stiller til rådighed 

fremstår snævert og meget eksplicit. Det kan dog hævdes, at såfremt ansøgerne 

formål at knytte an til fondene i relationen inden for denne ramme, etableres en stor 

grad af symmetri i forholdet til fonden. En symmetri, hvor fonde og ansøger både er 

givere og modtagere af eftertragtet viden og kompetencer. 
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Politiken skriver om os, at vi blander os, 
og hele ideen er jo, at vi skal blande os. 
Men de ser os som sådan nogen 
hattedamer, der sidder og sender en 
check, og så skal vi ellers lade være med 
at blande os. Hele vores tilgang er, at vi 
skal blande os.!

” 
” 
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5.0 Diskussion  

Den følgende del af specialet vil uddybe specialets analytiske konklusioner ved et 

diskussionsafsnit. Her vil de analytiske konklusioner blive iagttaget ud fra en anden 

teoretisk ramme. Diskussionen vil inddrage den franske filosof Jacques Derridas 

tanker om gavens logik. Diskussionen vil være en iagttagelse af, hvordan den 

fremskrevne overgang fra den klassiske fond til den samfundsprægende fond kan 

forstås gennem gavens logik. Med Derridas dekonstruktion af gaven giver gavens 

logik mulighed for at iagttage, hvordan meningskonstruktioners indlejrede umulighed 

er med til at skabe det sociale – i specialet her: fondens selvfremstilling som 

samfundsprægende. 

Derrida dekonstruerer gaven ved at postulere, at den rene gave må være en 

fuldstændig asymmetrisk relation. At den rene gave må være at give noget uden at få 

noget til gengæld.  

”For at der kan være tale om gave, er det altså ikke blot en forudsætning, at 

modtageren ikke giver tilbage, ikke amortiserer gælden, ikke betaler tilbage, ikke 

går ind på kontrakten, men også at han i sidste instans ikke engang anerkender 

gaven som gave.” (Derrida, 1981; 64-65) 

Det er Derridas påstand, at ideen om gaven hele tiden bryder sammen, da det ikke er 

muligt at etablere denne fuldstændige asymmetri i relationen. Enhver form for 

modydelse for gaven vil således annullere gaven som gave. Her skriver Derrida, at 

modydelser som taknemmelighed, anerkendelse eller blot erkendelsen af gaven som 

en gave annullerer gaven og igangsætter en økonomisk cirkulation, hvor aktørerne 

fremstår som både givere og modtagere. 

”Men gaven, hvis den findes, står uden tvivl i relation til økonomien, og man kan 

ikke behandle gaven uden hensyn til denne relation. Men er gaven, hvis den 

findes, ikke også selve det, som afbryder den økonomiske cirkulation, ophæver 

den økonomiske kalkyle, som ikke længere tillader udveksling: som med andre 

ord åbner cirklen, og udelukker reciprociteten, symmetrien, det fælles mål og 

således uafvendeligt udelukker enhver tilbagevenden?” (Derrida, 1981; 61) 
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5.1 Kapitalismekritik 

Det kan hævdes, at fondenes fortidsbeskrivelse, altså fondenes iagttagelse af hvordan 

fondene var tidligere, rummer en fremstilling af fondene som en form for gavegivere. 

”Jeg kan ikke lide, at der sidder fonde og fondsbestyrelsesmedlemmer, som er 

julemænd og deler ud til nogle søde projekter rundt omkring.” (Henrick Mahncke, 

porjektleder, Realdania, Bilag 1, 38), ” … man er gået fra at være meget godgørende 

og give donationer, når folk har søgt …” Gurli Martinussen, direktør, TrygFonden 

(Bilag 1; 47). 

Endvidere kan det iagttages, hvordan fondenes omverden i figuren nedenfor, 

repræsenteret ved diverse medier, iagttager fondene som gavegivere. Her ses det, 

hvordan fondenes filantropiske projekt bliver betegnet som gaver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Avisudklip om fonde som gavegivere. Det skal nævnes at uddragene blot er 

eksempler og ikke nødvendigvis er repræsentative for medierne.  

Når denne fremstilling iagttages igennem Derridas dekonstruktion af gaven, kan der 

argumenteres for, at fondenes fremstilling som gavegivere skaber en uro i frem-

stillingens meningsfuldhed. Forestillingen om den rene gave og fraværet af en 

modydelse bryder således hele tiden sammen. Endnu et eksempel (nedenfor) på, 

hvordan medierne iagttager fondene som gavegivere, men samtidig åbner iagttagelsen 

for, om der mon skulle finde en modydelse sted. Således installerer gavens logik et 

spekulativt element i meningsfuldheden. 
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A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 

donerede i 2004 Operaen på Holmen som en gave til folket. Der var stor kritik af og 

spekulation om Mærsk Mc-Kinney Møllers motiver og intentioner med gaven – hvad 

skulle han have til gengæld? En forretningsmand af den kaliber giver ikke bare en 

gave til 2,5 milliarder kroner uden at skulle have noget igen – var det skjult reklame 

for Mærsk koncernen, var det et personligt forsøg på at opnå en monumental 

udødelighed for Mærsk Mc-Kinney Møller, eller var det magt og politisk indflydelse 

(Berlingske; 2012). 

”Det er, måske, i denne betydning, at gaven er det umulige. Ikke umulige, men 

det umulige. Det vil sige, at den fremtræder og gives for tanken som det 

umulige.” (Derrida: 1981, s. 62) 

Citatet her af Derrida skal forstås således, at gaven er det umulige ikke betegner, at 

gaven ikke kan erkendes eller forestilles, men at forestillingen og ideen om gaven har 

umulighedens karakter. At gaven således i dens indtrædelse i fondenes fremstilling 

bryder sammen og igangsætter en cirkulation, som kan iagttages at have økonomiens 

karakter. At aktørerne i netværket og fondene selv vil rumme modydelsens eventuelle 

tilstedeværelse i deres iagttagelse af det filantropiske projekt. Derfor kan der 

argumenteres for, at gavegiverrollen i fondenes fortidsbeskrivelse har skabt en 

utroværdighed og uro i iagttagelsen af fondene fra medierne, samt en berøringsangst 

over for ansøgerne i fondenes iagttagelse af sig selv.  

”I Danmark er der ikke ret mange andre end os i den periode, der blev kritiseret 

og folk forstår det ikke. Politiken skriver om os, at vi blander os, og hele ideen er 

jo, at vi skal blande os. Men de ser det som at sådan nogen som os, vi er sådan 

nogen hattedamer, der sidder og sender en check, og så skal vi ellers lade være 

med at blande os, og hele vores tilgang er, at vi skal blande os.” Hans Peter 

Svendler, direktør, Realdania (Bilag 1; 6) 

Fondenes fremstilling har historisk været genstand for spekulation i forhold til hvori 

modydelsen bestod. Et forhold, som nedenstående udsagn folder ud og beskriver som 

en grundlæggende kapitalismekritik af fondene.   

”Fra 2. Verdenskrig og op til år 2000 og den er der stadigvæk latent, måske lidt 

mere under vandoverfladen. Men der ligger jo en grundlæggende  
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kapitalismekritik af fondene. Fordi hvem er det, der leverer i dag i 

fondsverdenen: det er A.P. Møller, det er Novo, det er Carlsberg, det er VELUX, 

det er alle de virksomheder, der har klaret sig godt i globaliseringen, og vores 

fondseje, fondsstruktur, fondsejede virksomheder, har gjort, at de er blevet 

kæmpe store. At deres kapitalgevinst, kapitaludbytte, for at bruge et marxistisk 

begreb, det putter de tilbage som en eller anden form for aflad, ind i samfundet, 

der ligesom gør at, nå ja, så lægger vi låg på kapitalismekritikken. Den kritik 

ligger latent i vores samfund.” Henrik Mahncke, projektleder, Realdania (Bilag 

1; 35) 

Fondenes fremstilling som gavegivere i fortidsbeskrivelse kan iagttages at have den 

konsekvens, at fondene har etableret stor armslængde og distance til deres ansøgere 

og det øvrige samfund. Dette som forsøg på at opretholde ideen om gaven og 

gavegiverrollen. Ud fra gavens logik kan relationen mellem fond og ansøger iagttages 

at være søgt så asymmetrisk som mulig. Som Derrida skriver fordrer gavens 

umulighed, at relation ikke kan være fuldt ud asymmetrisk. Men at man kan anlægge 

det perspektiv, at fondene i deres fortidsbeskrivelse søger størst mulig asymmetri i 

relationen.  

 

5.2 Den samfundsprægende fond er ikke gavegiver 

Man kan ud fra de to analysers fremskrivning af fondenes selvfremstilling som 

samfundsprægende, samt relationen til ansøgerne argumentere for, at fondene ikke i 

samme omfang fremstiller sig som gavegivere, og ikke decideret søger en 

asymmetrisk relation til deres ansøgere. Derimod fremstår fondene i 

selvfremstillingen som aktører i samfundet, der omfordeler ressourcer, der allerede er 

i samfundet og som aktører, der producerer samfundsnytte i samarbejde med 

ansøgermiljøet.  

En fraskrivning af julemandsrollen i fondenes selvfremstilling kan ud fra gavens logik 

iagttages som noget, der giver fondene nogle andre mulighedsbetingelser for at agere 

meningsfuldt. At træde ud af gavegiverrolle giver fondene mulighed for meningsfuldt 

at italesætte en modydelse til deres bevilling – at fondene gerne vil have noget til 

gengæld. Men også, at de har brug for noget til gengæld for at kunne fungere 
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samfundsprægende. Som de to analyser har fremskrevet, har fondene brug for en lang 

rækker former for viden fra deres ansøgere for at kunne fungere samfundsprægende.  

Analysen Ansøgermiljøet fremskrev, hvorledes den samfundsprægende fond har en 

relation til dens ansøgere og ansøgermiljø, hvor alle aktører både er givere og 

modtagere. Hvor nyttig viden cirkulerer frem og tilbage mellem ansøgermiljø og 

fond. Dette kan så at sige betragtes som en relation med stor symmetri, og en relation 

som fremstår produktiv i forhold til det filantropiske projekt. At fondene accepterer 

gavens logik og gavens umulighed, giver dem muligheden for at italesætte 

modydelsen til ansøgermiljøet og således kunne stille større krav til 

bevillingsmodtagerene om en nyttig modydelse til udviklingen af det filantropiske 

projekt. Man kan desuden argumentere for, at når relationen mellem fond og ansøger 

ikke i samme grad søges gjort asymmetrisk, så skaber det større muligheder for vækst 

og produktivitet, ved at betingelserne for at viden kan flyde frit i netværket er tilstede 

og cirkulationen ikke brydes.  

 

5.2.1 Produktiv filantropi 

På et mere spekulativt niveau kan der argumenters for, at når fondene accepterer 

gavens logik og indgår i et netværk af symmetriske relationer, så skabes mulighederne 

for merværdi af de økonomiske midler fondene i første omgang skyder ind i 

netværket. Man kan argumentere for, at den filantropiske gerning er spinkel og 

skrøbelig, hvis den kun har Robin Hoodsk karakter – at den filantropiske gerning 

finder sted, hvis én med midler i overskud giver til én med begrænsede midler. I dette 

tilfælde ligger forskellen mellem filantropien og ikke-filantropi i vedkommendes evne 

til at vælge den rette modtager.  

”Hvis cirklen er en fundamental figur i det økonomiske er gaven a-økonomisk, 

non-cirkulær. Ikke fordi den er fremmed for cirklen, men den må under alle 

omstændigheder bevare en særlig fremmedhedsrelation over for cirklen, en 

relation af ikke-relationer, en familiær fremmedhed.” (Derrida: 1981, s. 61)  
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Fondenes bevilling 

Projektejeren modtager 
økonomiske midler til 
realiseringen af sit 
projektet 

Samfundet modtager 
effekten af projektet 

Fondene modtager viden 
om målgrupper, 
aktiviteter og effekt fra 
projektet 

Filantropien får mere gennemslagskraft og robusthed, hvis de økonomiske midler, der 

indskydes i den filantropiske gerning, skaber merværdi og så at sige får noget til at 

blomstre.  

”Man bliver nødt til at tænke sit eget projekt ind i en sammenhæng. Det synes jeg 

er vigtigt, og et vigtigt signal, så det ikke er en gavebod.” Pia Hansen, 

donationschef, TrygFonden (Bilag 1; 67) 

Her kan man således hævde, at fondenes fremstilling som samfundsprægende rummer 

en producerende karakter. Når fondene ’giver’ en bevilling er der således tre 

modtagere: fondene modtager viden i modydelse, ansøgeren modtager økonomiske 

midler, samfundet modtager effekten af projekterne. Således kan man argumentere 

for, at den samfundsprægende filantropi fremstår produktiv og tredelt. At den 

samfundsprægende filantropi i høj grad er defineret af sin cirkulære karakter og 

dynamik til forskel fra den klassiske julemands-filantropi, der fremstår binær og 

ensrettet.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Illustration af den produktive og tredelte filantropi.  
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6.0 Konklusion 

Specialet er bygget op omkring en undren og nysgerrighed om, hvordan filantropien 

ser ud og former sig, når fondene går fra den klassiske donerrolle til 

samfundsprægende filantropi. Alle spørgsmål, der blev rejst i problemformuleringen, 

er blevet besvaret, og det er således muligt at opsummere de væsentligste pointer. 

Dette sker med en målsætning om at få specialets enkeltdele samlet, så helheden i 

specialet træder frem. Konklusionen følger problemformuleringen i den forstand, at 

der først vil blive svaret på underspørgsmålene og derefter den overordnede 

problemformulering: Hvordan fremstiller fondene sig som samfundsprægende, og 

hvordan sætter det handlerummet for fondenes ansøgere? 

Ved en foucaultiansk diskursanalyse blev det muligt at svare på specialets første 

underspørgsmål: Hvordan fremstiller fondene sig som samfundsprægende? 

Diskursanalysen åbnede fondenes selvbeskrivelse op og gav blik for en temporal 

distinktion mellem, hvordan fondene iagttager at have været, til forskel fra hvordan 

fondene iagttager sig selv værende nu. Dette gav to beskrivelser: Fortidsbeskrivelsen 

og selvfremstillingen. Selvfremstillingen som en beskrivelse af, hvordan det 

filantropiske projekt nu rummer samfundet, samfundsproblemer og 

uddelingsområder. Det filantropiske projekt placeres her i relationen til samfundet. 

Fondene beskriver det filantropiske projekt som effekten og indvirkningen af 

projekterne på bestemte felter i samfundet. 

Den temporale distinktion viste to rationaler. Rationaler, som er determinerende for, 

hvordan fondene fremstiller sig som samfundsprægende. Løsningsrationalet: den 

filantropiske gerning skal løse noget kunne ses ved, at der hos fondene opstår et 

behov for at vide, om man reelt løser noget ved det filantropiske projekt, og derved 

bliver der opsat konkrete mål for uddelingsområderne. Der sættes således mål for 

projekternes relation til samfundet. Projekterne fremstår ikke længere som dét 

filantropiske projekt, men som en del af det filantropiske projekt. 

Endvidere har fondene behov for at vide, hvad der virker og skaber effekt på 

uddelingsområderne. Fondene markerer en særlig viden om aktiviteter, metoder og 

målgrupper som særlig vigtig. Uden viden omkring hvilke projekter og tiltag, der 

bidrager og kan bidrage til udviklingen på et givet felt i samfundet, har fondene ikke 
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noget vurderingsgrundlag for, om en ansøgning skal have afslag eller bevilling. 

Løsningsrationalet ses derudover i etableringen af en forventningshorisont til de 

kommende ansøgere, og således udvides fondenes iagttagelse mod ansøgeren. 

Samfundsrationalet: den filantropiske gerning skal beskæftige sig med samfunds-

problemer gør, at fondene åbner deres iagttagelse mod de andre aktører i samfundet. 

Her er særligt forholdet til den offentlige sektor centralt for fondenes positionering, og 

det kan iagttages, hvordan fondene placerer sig på tværs af deres iagttagelse af den 

offentlige sektor. Afslutningsvist viste de to rationaler en spænding. En spænding 

mellem forståelsen af effekt og samfundsproblemer i den samme meningsfuldhed. 

Dette udspiller sig ved en særlig forståelse af effekt, samt ved iagttagelsen af 

samfundsproblemer. Ligeledes lokaliseres en spænding i det forhold, at fondene ikke 

længere er i direkte berøring med den genstand, de ønsker indvirkning på og derfor er 

i et andet afhængigheds-forhold til deres ansøgere. 

Diskursanalysen fremskrev, hvordan fondene etablerer en subjektposition i deres 

selvbeskrivelse, hvorfra fondene kan tale om og iagttage sig selv i forhold til 

fortidsbeskrivelsen som objekt. Ligeledes fremstår samfundet og den offentlige sektor 

som objekter for fondenes subjektposition. Fondenes objektivering af den offentlige 

sektor giver således subjektpositionen en meningsfuld plads i forhold til den 

offentlige sektor. Endvidere skaber fonden uddelingsområderne som en række 

programmer, der giver fondene mulighed for at sætte mål for og tale om det 

filantropiske projekt udenom de konkrete projekter. Det filantropiske projekt bliver 

konkretiseret og beskåret ved teknologier for målsætning og vidensindsamling - viden 

om relationen mellem det konkrete projekt og det felt i samfundet, som projekterne er 

placeret i. Teknologierne rummer koblingen mellem det diskursive og det ikke-

diskursive. Dette ses ved oversigter, figurer og procedurer, som alle beskærer og 

operationaliserer det filantropiske projekt. 

Konklusionen på underspørgsmålet er, at fondene fremstiller sig som samfunds-

prægende ved at forskyde det filantropiske projekt fra de enkelte projekter til effekten 

af projekterne på givne felter i samfundet. Her udvælger fondene felter, som de 

definerer som samfundsproblemer. Dette er problemer, hvor fondene kan belyse en 

positiv effekt af deres filantropiske projekt, og som samtidig giver en effekt, som kan 

iagttages at have holdnings- eller adfærdsmæssig effekt i samfundet. Fondene 

fremstiller sig som samfundsprægede ved at kunne tale om og sætte mål for det 
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filantropiske projekt uden at inddrage de konkrete projekter. Dette har den 

konsekvens, at fondene kan skabe kontinuitet i det filantropiske projekt over tid. 

Endvidere har fondene orienteret og placeret sig i samfundet. Fondene har tilskrevet 

sig egenskaber som langsigtet perspektiv, risikovillighed, fleksibilitet og ekspert-

viden. Egenskaber, som adskiller fondene fra den offentlige sektor, og som giver 

fondene en meningsfuld plads i samfundet. 

Specialets andet underspørgsmål: Hvilket handlerum stiller de samfundsprægende 

fonde til rådighed for ansøgeren blev besvaret igennem analysen Ansøgeren, hvor 

relationen mellem fondene og fondenes ansøgere blev belyst gennem Foucaults 

begreber om magt og viden samt pastoralmagt. Det har givet blik for, hvordan magt 

og viden er i spil i relationen og således skaber rammerne for, hvilke forventninger 

der rettes mod den gode ansøger, og hvilke konsekvenser fondenes fremstilling som 

samfundsprægende har for ansøgeren. Fondenes etablering af ansøgermiljø som et 

program, skaber en stabil relation i tid og rum med gode forhold for gensidig 

påvirkning og videnscirkulation. Fondene får tilgang til flere typer nyttig viden 

igennem relationen til ansøgermiljøet. En viden fondene bearbejder og sender tilbage 

i ansøgermiljøet som en efterspørgsel.  

Det kan konkluderes, at det handlerum, som fondene stiller til rådighed, er præget af 

en særlig infrastruktur, hvor fondene opbygger og forfiner rummet ved deres 

vidensindsamling og vidensopbyning. Således er handlerummet kendetegnet ved at 

ansøgerne skal knyttet an til en lang række specifikationer, en særlig viden, en særlig 

effekt, nogle særlige mål. Handlerummet er også determineret ved at fondene gennem 

den pastorale magtforståelse åbner op for dialog med ansøgerne og søger at få 

ansøgerne til at fremstå refleksive om sig selv i forhold til fondenes strategi, fondenes 

mål og samfundsproblemer.  

Således er det muligt at samle specialets dele til svar på specialets 

problemformulering: Hvordan fremstiller fondene sig som samfundsprægende, og 

hvordan sætter det handlerummet for fondenes ansøgere? 

Fondene fremstiller sig som samfundsprægende ved rationalerne, løsningsrationalet 

og samfundsrationalet. Endvidere ved etableringen af uddelingsområder, der gør det 

muligt for fondene at forskyde det filantropiske projekt fra projekterne til projekternes 

effekt på felter i samfundet. Uddelingsområder gør, at fondene kan sætte mål uden for 
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projekterne, og at fondene kan iagttage projekterne samlet. Fondenes fremstilling som 

samfundsprægende er også determineret af, at fondene opretter forventninger til deres 

ansøgere inden de bliver ansøgere. Fondenes filantropiske projekt er blevet mere 

specificeret og operationaliseret. I dette strammes relationen til fondenes ansøgere, 

hvor fondene søger at få ansøgerne med i udviklingen af samfundet. Fondene søger at 

gøre ansøgerne refleksive i forhold til samfundet på et givet samfundsproblem.  

Fondene fremstår ligeledes samfundsprægende ved at opbygge en infrastruktur, hvor 

viden kan strømme frit rundt i netværket mellem fond og ansøgermiljø. Således 

rummer det filantropiske projekt en producerende karakter. Når fondene giver en 

bevilling, er der således tre modtagere: fondene modtager viden, ansøgeren modtager 

økonomiske midler, samfundet modtager effekten af projekterne. Den 

samfundsprægende filantropi er således defineret af sin cirkulære karakter, der gør 

filantropien skabende og produktiv og således har langt større mulighed for at gøre en 

reel forskel i samfundet.   

 

7.0 Perspektivering - Er det stadigvæk filantropi? 

Specialets to analysedele samt det diskuterende afsnit har fremskrevet en række svar 

på specialets problemformulering: Hvordan fremstiller fondene sig som 

samfundsprægende, og hvordan sætter det handlerummet for fondenes ansøgere?  

Afslutningsvist findes det relevant at gå op på et mere filosofisk niveau og kaste et 

kort blik på de svar, der er fundet. Det er med det sigte at give specialets resultater 

perspektiv. Man kan på bagsiden af fondenes fremstilling som samfundsprægende og 

relationen til ansøgerene rejse spørgsmålet: er det her så overhovedet filantropi? - 

eller har forskydningen flyttet sig helt ud af den filantropiske karakter? Er ideen om 

filantropi netop ligeså umulig som den umulighed Derrida finder, når han 

dekonstruerer gaven?  

Man kan argumentere for, at relationen mellem fondene og ansøgerne kan blive så 

symmetrisk, at relationen ikke adskiller sig synderligt fra relationer mellem 

samfundets andre aktører. Altså en simpel økonomisk relation med køb og salg af 

ydelser. Når man kaster blikket over, hvad det er for nogle bevillingsmodtagere de 
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samfundsprægende fonde indgår i relation med, ses aktører som Kræftens 

Bekæmpelse, Dansk Boldspil-Union, Idrættens Hus, Danmarks Radio, samt et væld af 

offentlige institutioner som hospitaler, kommuner, regioner og styrelser (TrygFonden 

web 4, Realdania web 5). Dette er så store og professionelle organisationer, at det er 

svært at se relationen mellem fond og ansøger som andet end symmetrisk.  

Der er ligeledes relevant at stille spørgsmålet om filantropien i denne symmetri bliver 

for institutionaliseret. Fjerner den samfundsprægende filantropi muligheden for de 

ildsjæle, som  fondene ellers snakker så meget om. Dette kan man argumentere for, 

når man ser, hvad det er for en viden fondene markerer som vigtig, og som kan 

iagttages som den modydelse fondene er interesseret i. For at kunne tilegne og 

besidde viden om forskellige segmenter, målgrupper, aktiviteters effekt på 

målgrupperne, samt formidling af effekt og erfaring, må det være ansøgere som 

ovennævnte aktører, der knytter an. Ansøgeren skal således rumme en høj grad af 

professionalisme for at kunne træde ind i det handlerum fondene stiller til rådighed. 

Et handlerum, som man kan hævde ekskluderer flere lag i civilsamfundet. Derfor er 

det relevant at inddrage den betragtning, at den samfundsprægende filantropi i samme 

omfang, som den rykker tættere på samfundet og indtræder som en aktiv 

omsiggribende aktør, også fjerner sig fra områder i civilsamfundet, som tidligere var 

knyttet til det filantropiske projekt.  
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langt fra alle fonde, der på deres hjemmeside syste
matisk redegør for hvilke projekter, de støtter. Når
transparens er så vigtig, er det fordi det er med til
at aflive myter om fondene. Fondene lider grund
læggende af et demokratisk underskud, og det er
derfor vigtigere for fondene, end for andre, at det
de gør er transparent og gennemskueligt.

Fondene gennemgar i disse ar en proces, der bedst
kan betegnes som en stigende professionalisering.
De bliver langt mere strategiske i deres arbejde,
har stigende fokus pa effekten samt evnen til at
dokumentere denne effekt og den forskel, som ar
bejdet i fonden gør. En stigende professionalisering
betyder også, at de ansøgningsdrevne fonde bliver
stadigt færre, og de fonde, som ønsker at sætte en
dagsorden eller en retning for deres donationer,
bliver stadigt flere. En indikation pa dette er, at der
sker en gradvis oprustning af fondenes sekretaria
ter. Den nye rolle, hvor det ikke kun handler om at
behandle ansøgninger, men i højere grad at udlæg
ge strategier for hvorledes fonden far den største
effekt af sin indsats, kræver et helt andet set-up,
end det der var.

Denne rejse, som fondene har været på i de senere
år, men som nu er accelereret, er meget spænden
de og vil føre til bedre, mere gennemtænkt
filantropi til endnu større glæde for det danske
samfund.

Vi vil gerne takke vores fondskunder, samarbejds
partnere og en masse mennesker i og omkring
fondsmiljøet for den inspiration, viden og de
erfaringer, som vi gennem vores fondsrådgivning
har fået, og som vi forhåbentlig kan nyttiggøre i
Fondsanalysen 2014.

Markus Bjørn Kraft
Juni 2014
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