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Abstract 

Keywords: Business foundations, institutional history, contextual space for rational action, 

private/public distinction, power and politicisation.  

This thesis illuminates how the Danish state exercises power towards business foundations (BF) and 

how this is done by defining the contextual space for rational actions by the BF’s. The conclusions 

of this thesis are based on an analytical strategy underpinned by an institutional history consisting 

of a diachronic analysis and a synchronic analysis.  

The diachronic analysis unfolds how a context for rational action for BF’s is institutionalised 

through historical changes in discourses attempting to realise ideals about BF’s. This is 

demonstrated by analysing how expectations towards the context for BF’s rational actions are 

institutionalised over time, from 1954 to 2013, and that these institutionalised expectations can be 

understood as consisting of three diachronic sections that form the expectations to the BF’s 

organisation, management and the role in society. The institutions are based primarily on legal 

sanctions; however, social sanctions also contribute to define a specific space for the BF’s rational 

actions. Thereby the diachronic analysis is a story of constitution. 

By applying the Foucauldian analytical concepts of state of domination and governmentality, the 

synchronic analysis demonstrates how an explicit and a more tacit power relation altogether sets 

BF’s as a specific kind of organisation. Explicitly, the BF’s can seemingly act autonomously; they 

are however, stripped of autonomy in relation to the requirement of reporting about their premises 

for decisions about what applicant’s to fund. Further BF’s are expected to mirror its actions to the 

expectations of their environment. Tacitly, the BF’s are embedded in self-technologies that give the 

BF’s the possibility of gaining status of ‘good fund management’ if acting according to 

expectations. The combination of the two forms of power constitutes the BF’s as political actors as 

they are expected to form parts of society by defining a political vision for their donations. By a 

donation policy and the context of rational actions, the state urge the BF’s to govern applicants by 

the same rationality that the state governs the BF’s. Thereby the synchronic analysis is a story of 

contemporaneity. In this sense, as a consequence of the state’s power ambitions, BF’s must be 

considered as actors being limited and free at the same time.  
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1.0 Indledning 

Som dette speciale vil vise, bliver der fra begyndelsen af 1980’erne fra statens side
1
 løbende fastlagt 

særlige forventninger til erhvervsdrivende fonde
2
 (herefter ERF’ere

3
). Forventningerne retter sig 

mod ERF’ernes organisationsform, ledelsen af ERF’erne og ERF’ernes rolle i samfundet. 

Tilsammen former forventningerne over tid et afgrænset rum for, hvad der kan betragtes som 

rationel handlen for ERF’ere. Specialet vil desuden vise, hvordan det aktuelle arbejde med en 

modernisering af erhvervsfondsloven formulerer en forestilling, som politiserer ERF’erne i den 

forstand, at de formes som politiske aktører. ERF’erne skal styre ansøgere gennem 

uddelingspolitikker ved at forme forestillinger, som sætter føringer for almennyttige formål, og 

gennem disse føringer inkluderer og ekskluderer ansøgere – og dermed handle på sig selv og andre. 

Reguleringen styrer herved ERF’erne mod at genopfinde sig selv som politiske aktører, hvorfor der, 

hvis lovforslaget vedtages, fastlægges en markant anden forståelse af, hvad ERF’ere skal være i 

fremtiden. Inden vi kommer så langt, rejser vi tilbage til samtiden, og retter blikket mod, hvorfor 

ERF’ere er en relevant genstand at undersøge. 

ERF’ere ejer helt eller delvist nogle af Danmarks største virksomheder
4
, og samtidig hyldes de 

aktuelt for deres uddelinger
5
. Novo Nordisk Fonden kan fremhæves som eksempel, da de i årtier har 

spillet en central rolle som mæcen indenfor dansk sundhedsvidenskabelig forskning. Dette 

understreges af, at Novo Nordisk Fonden i 2010 gav 99,9 pct. af deres uddelinger til kerneområdet; 

forskning i relation til menneskers sundhed og velfærd samt bioteknologi (Mandag Morgen 

2012:8). I de seneste år har Novo Nordisk Fonden også været en kapitalstærk fødselshjælper i 

forbindelse med oprettelsen af et forskningscenter under Københavns Universitet til den nette sum 

af knap 900 millioner kroner. Forskningscenteret: ”…skal sikre, at Danmark kan få verdens bedste 

hoveder til landet inden for de forskningsområder, som er centrale for Novo-familien. Noget, som 

                                                 
1
 Når vi refererer til termen ’stat’ i specialet, mener vi embedsmænd, regering, statsligt nedsatte udvalg og andre 

repræsentanter, som er bemyndiget af staten til at træffe beslutninger. 
2
 Erhvervsdrivende fonde er selvejende institutioner, der forvalter en formue, som er henlagt under en selvstændig 

fondsbestyrelse. Fondsbestyrelsen varetager bestemte formål, som er fastlagt i ERF’ens vedtægt. En fond er 

erhvervsdrivende, hvis den overdrager varer, betaler for tjenesteydelser eller lignende. Det er den faktiske aktivitet og 

ikke blot formålsangivelsen, der er afgørende for denne afgrænsning. Hertil kommer, at en fond kan vælge, at have et 

eller flere almennyttige formål, som fonden ved uddelinger får skattefradrag for (L nr. 286 1984). 
3
 Vi anvender betegnelsen ERF, når noget specifikt henvender sig til Erhvervsdrivende fonde. Når vi benytter 

betegnelsen fonde, dækker dette både over Erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde. Se appendiks A for 

oversigt over forkortelser i specialet. 
4
 Herunder Novo Nordisk, Novozymes, Chr. Hansen, Danfoss, A.P. Møller-Mærsk, Rockwool, Lundbeck, Leo Pharma, 

Carlsberg, Grundfos, Coloplast, LEGO og Per Aarsleff med flere. 
5
 Se blandt andet; Erhvervsfondsudvalget (2012), Den Danske Fondsanalyse (2012 & 2011) og Thomsen (2012). I alt 

uddelte de ti største ERF’ere i 2012 knap seks milliarder kroner (Mandag Morgen 2012:4). 
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måske burde være en samfundsopgave, men som de offentlige midler til universitetsverdenen ikke 

rækker til.” (Svansø & Hyltoft 2010). Det kan dermed hævdes, at Novo Nordisk Fonden gennem 

donationer varetager en samfundsopgave ved, at være en aktiv medskaber af Danmark som et 

førende forskningssamfund inden for Novo-selskabernes forretningsdomæne. Ydermere lader der til 

at være en udbredt erkendelse af, at ERF’ere som private aktører tager over der, hvor staten ikke 

magter opgaven
6
. Derfor vil vi i dette speciale rette blikket mod ERF’ere; fordi de kan 

karakteriseres som aktører, der står på grænsen mellem det private og det offentlige, da de både 

driver virksomhed og – som oftest – har almennyttige formål. Dermed bygger udgangspunktet for at 

beskæftige sig med ERF’erne også på, at ERF’ere befinder sig midt i et centralt 

samfundsvidenskabeligt spørgsmål; er det klassiske ordningsprincip, som bygger på sondringen 

mellem offentlig og privat stadig meningsfuld? 

I samfundsvidenskaben forekommer ordningsprincippet mellem offentlig og privat ikke længere 

som en uproblematisk beskrivelse af samfundet, og alternative beskrivelser af samfundet bliver i 

stigende grad formuleret. Det lader til at forståelsen af, at nutidens samfund er karakteriseret ved en 

decentralisering af magten
7
, vinder stadig større indpas. Konsekvensen er, at magten udøves og 

tænkes på mere komplekse og kontingente måder end tidligere. Staten fungerer ikke længere som et 

stabilt referencepunkt i forståelsen af magt og politik, men andre ikke-statslige aktører politiserer og 

magter. CSR, OPP, etiske investeringer, not-for-profit virksomheder og new public management er 

alle eksempler på, at det private internaliserer hensyn til det offentlige – eller omvendt. Denne 

samfundsdiagnose er udgangspunktet for specialets problemfelt, men vi vil vende tesen om 

decentralisering af magten mod staten og spørge; hvad sker der, når staten regulerer aktører som 

ERF’ere, der kan hævdes at stå på grænsen mellem det private og det offentlige? 

Regeringen nedsatte i 2012 et Erhvervsfondsudvalg med det formål at udarbejde et udkast til en 

modernisering af erhvervsfondsloven: ”Udvalget har lagt afgørende vægt på at udarbejde en 

hensigtsmæssig opdateret og moderniseret lovgivning…” (Erhvervsfondsudvalget 2012:15). 

Udvalgsarbejdet lyder på sin vis som en rutinemæssig revision af forældet lovgivning fra 1984, når 

der tales om at ’modernisere’ og ’opdatere’ erhvervsfondsloven, men samtidig foreslår 

Erhvervsfondsudvalget en række nye tiltag i reguleringen af ERF’ere
8
. Disse nye tiltag ser vi som 

                                                 
6
 Mandag Morgen (2012) og Den danske fondsanalyse (2011 & 2012). 

7
 Se blandt andet; Andersen 2004b, Andersen 1999, Foucault 1995, Raffnsøe & Pedersen 1993. 

8
 Tiltagene omfatter blandt andet anbefalinger om god fondsledelse og krav til afrapportering herom 

(Erhvervsfondsudvalget 2012). 
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eksempler på, hvordan styring udspiller sig, når magten decentraliseres. Hermed er interessen i dette 

speciale at undersøge, hvordan ERF’ere reguleres, som et eksempel på ikke-statslige aktører, der 

kan hævdes at spille en samfundsopbyggende rolle. Dette sker med Novo Nordisk Fonden 

eksemplet in mente; når aktører som ERF’ere aktivt definerer en vision med deres virke, som ikke 

blot ligger inden for deres forretningsdomæne, men i stedet driver en samfundsudvikling, så 

udfordres det klassiske ordningsprincip i samfundet, der handler om rollefordelingen mellem det 

private og det offentlige. Det er på denne baggrund, vi vil beskrive vores erkendelsesinteresse ud fra 

to forhold.  

For det første ønsker vi at træde et skridt tilbage og se på udviklingen i, hvordan ERF’ere bliver 

opfattet af staten. Denne erkendelsesinteresse er drevet af, at vi over tid har set markante skift i, om 

staten har tilskyndet til stiftelsen af ERF’ere, eller om de har forsøgt at begrænse stiftelsen af 

ERF’ere. For os antyder det, at ERF’erne over tid både er anskuet som et problem for staten, men 

også en løsning på statens udfordringer. Derfor vil vi undersøge, hvordan ERF’erne gennem tiden er 

gjort til genstand af staten. For det andet vil vi studere, hvordan grænsetilfælde mellem det 

offentlige og private reguleres, hvis dikotomien mellem offentligt og privat er under opbrud. Vi 

bygger denne erkendelsesinteresse på en nysgerrighed overfor at afdække, hvordan statens 

styringspotentiale udspiller sig i forhold til ikke-statslige aktører som ERF’ere, når disse aktører i 

hvert fald delvist forventes at gå statens ærinde og indgå samt varetage statelige funktioner 

(Andersen 2004b:232). Dette leder os frem til følgende problemformulering. 

 

1.1 Problemformulering 

Overstående introduktion og problematisering vil vi udfolde gennem specialet med udgangspunkt i 

følgende problemformulering: 

Hvordan institutionaliseres forventninger til erhvervsdrivende fonde i perioden 1954 til 2013, og 

hvordan former retslige og sociale forventninger aktuelt fondenes rum for rationel handling? 

Til at besvare problemformuleringen vil vi arbejde ud fra tre arbejdsspørgsmål, hvor vi må starte 

med at udarbejde en analysestrategi, som stiller et analytisk iagttagelsesapparat til rådighed for os. 

Analysestrategien omfatter sammensætningen af den teoretiske ramme for specialet og en 

udredning af de analysestrategiske forudsætninger, herunder de empiriske betragtninger, der danner 

grundlag for specialets konklusion.  
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I vores analysestrategi anvender vi det iagttagelsesledende begreb rationalitetskontekst, som 

betegnelse for de rationaler der fikserer, hvad det vil sige at handle rationelt, hvilket skaber et 

særligt rum for handling for ERF’ere. For at iagttage den historiske konstitution af 

rationalitetskonteksten samt den aktuelle udfoldelse af denne finder vi det nødvendigt at 

tilrettelægge en strategi for en institutionel historisk analyse. Vores institutionelle historiske analyse 

består af to analysedele. Den første del er en diakron analyse, som viser den historiske konstitution 

af rationalitetskonteksten for ERF’ere. Den anden del er en synkron analyse, som udfolder den 

aktuelle rationalitetskontekst for ERF’ere samt spørger, hvilken forskel denne gør, for 

enhedsdannelsen af ERF’ere. Den diakrone analyse giver os distance til den aktuelle fortælling om 

ERF’ere, hvilket gør det muligt, at vi i den synkrone analyse kan stille os kritiske overfor måden, 

staten regulerer på. Dette leder os frem til følgende arbejdsspørgsmål: 

A1: Hvordan udformes en analysestrategi, som kan iagttage tilblivelsen og udfoldelsen af en 

rationalitetskontekst for erhvervsdrivende fonde? 

I den diakrone analyse vil vi vise, hvordan rationalitetskonteksten for ERF’ere er historisk 

konstitueret, hvorfor vi benytter de iagttagelsesledende begreber; idealisering, diskursivering og 

institutionalisering. Den diakrone analyse udfolder gennem tre diakrone snit, hvordan den aktuelle 

rationalitetskontekst er konstitueret gennem særlige historiske forudsætninger. Målet med de tre 

diakrone snit er at vise opkomsten af én rationalitetskontekst for ERF’ere, som bygger på specifikke 

forventninger til deres organisationsform, ledelse og samfundsbidrag. De tre diakrone snit viser, 

hvordan idealer over tid diskursiveres, og en særlig forståelse vinder indpas for efterfølgende at 

blive institutionaliseret som forventninger til, hvordan ERF’ere kan handle rationelt. For at 

analysere ovenstående vil vi besvare følgende arbejdsspørgsmål: 

A2: Hvordan er en rationalitetskontekst for erhvervsdrivende fonde historisk konstitueret fra 1954 

til 2013? 

Den synkrone analyse begynder der, hvor den diakrone analyse ender. Derfor vil den synkrone 

analyse starte med at udfolde den aktuelle rationalitetskontekst for ERF’ere. Dette vil vi gøre med 

udgangspunkt i Michel Foucaults magt- og styringstænkning, hvor vi sætter fokus på formningen af 

ERF’erne gennem statens styring via de iagttagelsesledende begreber subjektivering og 

subjektivation. Formålet med den synkrone analyse er desuden at sætte os i stand til at spørge, 



Du er fri, vælg så!  Anders Ebdrup & Stine Mølbak 

 Side 10 af 118   
 

hvordan der aktuelt sker en forskydning af, hvad det vil sige at være ERF. Vi vil derfor besvare 

følgende arbejdsspørgsmål i den synkrone analyse: 

A3: Hvordan udfoldes rationalitetskonteksten for ERF’ere aktuelt, og hvordan sætter det ERF’ere 

som organisering? 

For at give læseren det bedst mulige oveblik af speciales analyser og resultater vil følgende 

læsevejledning redegøre for, hvordan opgaven er struktureret, samt hvad de enkelte afsnit bidrager 

med til den samlede besvarelse af problemformuleringen. 

 

1.2 Læsevejledning 

I anden del af specialet vil vi redegøre for det videnskabsteoretiske udgangspunkt herunder valg af 

diskurs som analytik, da disse former, de efterfølgende valg som udgør analysestrategien. Herefter 

vil vi udarbejde vores analysestrategi
9
, der skaber det blik, som vi vil benytte til at besvare 

specialets problemformulering. 

Tredje del af specialet udfoldes gennem vores diakrone analyse, hvor fokus er på at 

’uselvfølgeliggøre’ de rationaler, som er forbundet med opfattelsen af ERF’erne aktuelt. Vi vil med 

andre ord undersøge, hvordan ERF’erne er konstitueret i statens regulering fra 1954 og frem til 

2013. Formålet er derfor at fremvise brud og forskydninger i de forventninger, som rejses til 

ERF’erne fra staten for at kunne udlede, hvordan rationalitetskonteksten sættes for ERF’ere aktuelt.  

Fjerde del af specialet vil tage udgangspunkt i den synkrone analyse, som vil udfolde den aktuelle 

rationalitetskontekst. Vi vil undersøge, hvordan den forestående erhvervsfondslovgivning, sætter 

særlige forventninger til ERF’erne, hvilket former deres handlemulighederne. Det overordnede 

spørgsmål vi rejser er, om ERF’erne som resultat af de forventninger, der aktuelt rettes til dem, kan 

karakterisereres som politiske aktører. Formålet med denne analysedel er derfor at se på, hvordan 

ERF’ere aktuelt konstitueres som organisering. 

I femte og sidste del vil vi præsentere specialets konklusion, hvor målet er at besvare vores 

problemformulering. Vi vil desuden åbne op for andre perspektiver på specialets indsigter, der 

handler om, hvilke modstrategier som tilbyder sig for ERF’ere samt hvordan 

erhvervsfondslovgivningen sætter statens rolle i samfundet. Ligeledes vil vi sætte specialets 

                                                 
9
 For grafisk overblik over specialets struktur se side 44. 
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indsigter i relation til ordningsprincippet mellem offentlig og privat, som vi problematiserede i 

indledningen af specialet. Ambitionen med denne perspektivering er således at inspirere til videre 

arbejde med specialets analytiske indsigter og sætte disse i spil på nye måder. 

 

  



Du er fri, vælg så!  Anders Ebdrup & Stine Mølbak 

 Side 12 af 118   
 

2.0 Videnskabsteoretisk udgangspunkt 

Vi vil i det følgende afsnit redegøre for vores videnskabsteoretiske udgangspunkt, da dette former, 

de valg vi tager i specialet. 

Som videnskabsteoretisk perspektiv tager vi i dette speciale udgangspunkt i en 

socialkonstruktivistisk tradition. De forskellige variationer af socialkonstruktivismerne fokuserer 

på, hvordan virkeligheden er socialt konstrueret af de aktører, der befinder sig i og erkender den, 

hvorfor virkeligheden ikke venter på, at blive iagttaget på én bestemt måde (Fuglsang 2007:349-

351). Socialkonstruktivismen har som præmis, at alt inden for den sociale virkeligheds rammer er 

kontingent. Intet i den sociale verden er i sidste ende nødvendigt eller uomgængelig, hvorfor der 

ikke findes én sandhed (Esmark 2005:22-24). Kort sagt betyder det, at den sociale verden vi i dette 

speciale undersøger, aldrig er organiseret i entydige årsager og effekter (Esmark 2005:10). I stedet 

forskydes vores erkendelse til, hvordan det der opleves som naturligt og selvfølgeligt, bliver 

konstrueret gennem tilskrivninger. Dermed står det kritiske potentiale for socialkonstruktivismerne 

klart; de problematiserer selvfølgeligheder samt viser strategierne bag konstruktionen af den sociale 

orden (Esmark 2005:24-25). Det er disse overordnede linjer vi tager udgangspunkt i i dette speciale.  

Det videnskabsteoretiske udgangspunkt skaber problemstillingen i specialet på en særlig måde samt 

påvirker spørgsmålet om erkendelse som heraf følger. Socialkonstruktivismerne afviser ikke, der er 

en virkelighed uden for den sociale virkelighed, men nærmere, at det er umuligt at erkende denne 

virkelighed. At træde uden for den sociale virkelighed fordrer, at vi gør os fri af alle relationer, 

hvilket ikke kan lade sig gøre. Vi vil altid være en del af den verden, vi iagttager. I praksis betyder 

det, at vi må anerkende, vores egen rolle som iagttagere er med til at afgøre, hvordan vores problem 

konstrueres i specialet, hvilket vi vil uddybe nedenfor. 

 

2.1 Diskurs som konstruktivistisk iagttagelsesramme 

Den afart af konstruktivisme som vi arbejder med i dette speciale tager udgangspunkt i iagttagelser 

af diskurs. Udgangspunktet for diskurs forudsætter altid et magtperspektiv, da der til enhver diskurs 

er knyttet eksklusionsprocedurer (Andersen 1999:32). Hertil kommer, at diskurser er ustabile over 

tid, idet mange konfliktende diskurser formulerer forskelle og ligheder ud fra hver sit sæt af regler 

(Andersen 2002:261). Med diskurs er der således ikke ét sted, hvorfra forskelle formuleres, men 
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diskurs skal i stedet forstås som en mængde af udsagn i bestemte indbyrdes relationer (Foucault i 

Laclau & Mouffe 2002:14). 

I forlængelse af vores diskursanalytiske valg, vil vi i dette speciale alene have fokus på statens 

kommunikerede forestillinger om ERF’ere (Andersen 1999:18). Vores blik er altså rettet mod at se 

på, hvordan staten formulerer forestillinger, som genstandsgør ERF’ere som et objekt for styring. 

De kommunikerede forestillinger betyder uundgåeligt, at der sættes grænser i kommunikationen, 

som former handlemuligheder for ERF’erne. Derfor er kommunikation ikke en uskyldig eller 

ligegyldig handling, men i kommunikation indgår magt som et uomgængeligt vilkår. Hermed 

berører vi specialets politikbegreb ved, at vi betragter kommunikation som politisk, idet der gennem 

kommunikation forsøges formet en kollektiv forståelse af, hvad det vil sige at være en ERF. 

Politikforståelsen beror sig på diskursens eksklusionsprocedure, og sætter dermed enhver 

meningskonstruktion som en politisk akt (Laclau & Mouffe 1997 i Frankel 2004:10). Mening 

konstrueres gennem argumentation, hvilket vi vil se som vores diskursive motor, da vi kigger på, 

hvordan der etableres grænser i kampen om at definere, hvad ERF’erne skal være i fremtiden.  

 

2.2 Vores analysestrategi 

Analysestrategi skal ikke forstås som en løsrivelse fra traditionel metode, men derimod som en 

strategi for hvordan metodiske spørgsmål kan fastholdes inden for en konstruktivistisk ramme 

(Esmark 2005:9, Andersen 1999:152). Analysestrategi handler derfor grundlæggende om at gøre 

rede for, hvordan vores genstand konstrueres gennem anvendelsen af bestemte iagttagelsesledende 

begreber. Derfor afspejler vores analysestrategi den række af valg, fravalg og overvejelser, vi har 

truffet undervejs i specialeprocessen, og skaber således det videnskabelige blik, vi vil benytte til at 

besvare specialets problemformulering. Konstruktionen af blikket er et valg med konsekvenser, idet 

vores genstandsfelt såvel som valg af empiri og begreber nødvendigvis udelukker andre valg, der 

ville havde skabt et andet speciale (Andersen 1999:14). Nærværende analysestrategi handler således 

om, at kvalificere spørgsmålet: Hvorfor lige dette blik og denne måde at iagttage på? (Esmark 

2005:12). Da vi i specialet har valgt at lave en institutionel historisk analyse rejses den første 

analysestrategiske overvejelse under spørgsmålet; hvorfor netop dette blik og ikke et andet? 
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2.3 Hvorfor institutionel historie? 

Vi vil i dette speciale anlægge et institutionelt historisk blik, der undersøger, hvordan en 

rationalitetskontekst for ERF’ere er historisk konstitueret og hvordan den udfoldes aktuelt. I vores 

optik tilbyder den institutionelle historie
10

 en analytisk ramme, der har en række fordele i forhold til 

at belyse specialets problemstilling, hvilket vi vil beskrive i det følgende. 

For det første sætter den institutionelle historiske analyse ikke handlingsrummet for ERF’ere som 

noget givent, men vores genstand emergerer som bundet til dens institutionelle historie. Ambitionen 

med vores analyse er dermed at frembringe eksplicit viden om dannelsen og forandringen af, hvad 

det vil sige at være en ERF. Denne konstitutionshistorie fremlægges i den institutionelle historie 

som et resultat af diskursivering af idealer og institutionalisering. Den institutionelle historie viser 

dog samtidig stabilitet ved institutionalisering, hvorved specialet både minder os om, hvordan det 

potentielt kan være anderledes, men også hvordan det ikke kan være anderledes. 

For det andet giver den institutionelle historiske analyse os distance til vores genstand og 

selvfølgelighederne i diskursen om denne. Distancen gør det muligt for os at sætte spørgsmålstegn 

ved rationalet for rationalitetskonteksten og spørge; hvorfor skal lige netop disse rationaler sætte 

handlingsrummet for ERF’ere og ikke et andet? Dermed giver den institutionelle historie specialet 

et kritisk potentiale ved, at kunne sætte det indiskutable til diskussion. 

For det tredje bygger den institutionelle historiske analyse på iagttagelser af iagttagelser. Vores 

analytiske indsigt stiller sig anderledes end feltets egne ved, at vores udgangspunkt for iagttagelse 

er at iagttage iagttagelser. Da en iagttagelse bygger på en grundlæggende distinktion, kan vi 

iagttage, hvordan feltet sondrer og spørge, hvilke udfordringer skaber disse distinktioner for 

ERF’ere? Vi kan med andre ord stille de spørgsmål, feltet ikke selv kan rejse. 

Med udgangspunkt i ovenstående tre begrundelser giver anvendelsen af en institutionel historisk 

analyse vores speciale mulighed for at bidrage med en kritisk indsigt, som ikke gentager 

selvfølgeligheder og myter om ERF’erne. Derimod vil vi bidrage med et vidensgrundlag om, hvad 

det vil sige at være ERF. Dette sker ved, at den institutionelle historie giver os muligheden for at 

spørge til, hvordan den aktuelle forståelse af ERF’ernes handlemuligheder er blevet til gennem 

italesættelser af idealer, som senere er blevet institutionaliseret og rejst som forventninger til 

ERF’ere som det mest naturlige i verden. Dermed tegner der sig også et billede af dette speciales 
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struktur. Vi vil dels kigge tilbage i tiden og undersøge, hvordan en rationalitetskontekst for ERF’ere 

er konstitueret historisk samt undersøge, hvordan denne udfoldes af ERF’ere aktuelt. Vi vil vende 

tilbage til, hvordan vi vil operationalisere de enkelte analysedele, men først vil vi redegøre for de 

begreber, som vi vil benytte i nærværende analysestrategi. 

 

2.4 De anvendte analysestrategiske begreber 

Vores analysestrategi er udarbejdet med overvejelser ud fra følgende model, som Niels Åkerstrøm 

Andersen har udarbejdet (Andersen 1999:183): 

 

Figur 1: Model for analysestrategi. 

 

Vi vil i det følgende udfolde vores analysestrategi gennem de fire overordnede kategorier i 

modellen; anden ordens iagttageren, iagttagelser iagttaget, valg af konditionering og valg af 

ledeforskelle. 

 

2.4.1 Iagttagelse af anden orden 

I nærværende speciale arbejder vi med en forståelse af, at vi ikke går ud og iagttager ERF’erne som 

et på forhånd givent fænomen. I stedet forskydes vores blik til, at vi iagttager andres iagttagelser af 



Du er fri, vælg så!  Anders Ebdrup & Stine Mølbak 

 Side 16 af 118   
 

ERF’erne, og derfor arbejder vi med en tom ontologi (Andersen 1999:13-15). Det betyder, at vi 

iagttager, hvordan lovgivning, kommissionsbetænkninger og rapporter iagttager, beskriver og 

fremstiller ERF’erne – og spørger til; hvordan disse iagttagelser formes gennem distinktioner som 

eksempelvis objekt/objekt, problem/løsning, subjekt/objekt eller instrument/objekt
11

. Formålet med 

vores iagttagelser er dermed: ”…at observere, hvordan verden bliver til, i og med at individer, 

organisationer eller systemer kigger på deres omverden i bestemte perspektiver, der får verden i 

bredeste forstand til at dukke op på bestemte måder…” (Andersen 1999:14).  

Vi sondrer altså mellem første ordens iagttagelser, der er udsagn om verden og anden ordens 

iagttagelser, hvor vi iagttager iagttagelser om verden som intet andet end en iagttagelse. Det må 

hertil understreges, at vi som anden ordens iagttagere ikke har en privilegeret position, der gør vores 

iagttagelser mere korrekte eller sande end første ordens iagttagerens. Dog kan vi med vores 

iagttagelser iagttage, hvad første ordens iagttageren ikke kan og stille spørgsmålet; hvilken forskel 

sondrer første ordens iagttageren med, og hvordan afføder dette særlige problemstillinger? Vi kan 

kun gøre dette ved at iagttage gennem en distinktion, der ligesom andre forskelsdragninger har 

dertilhørende blinde pletter, der får verden til at emergere på særlig vis. Dette skal ikke forstås som 

et erkendelsesteoretisk problem, men nærmere som en erkendelsesteoretisk præmis, der 

tydeliggøres ved terminologien om anden ordens iagttagelse. Netop fordi det videnskabsteoretiske 

udgangspunkt ikke gør det muligt, at forbeholde sig en privilegeret position som iagttager bliver en 

grundig beskrivelse af fremgangsmåden for vores analysestrategi et endnu vigtigere redskab for, at 

læseren kan forholde sig til specialets videnskabelige arbejde, hvilket er formålet med nærværende 

analysestrategi. 

 

2.4.2 Iagttagelser iagttaget 

Iagttagelser iagttaget refererer til, hvilke iagttagelser vi sætter som punkt for vores iagttagelser. Det 

overordnede iagttagelsespunkt i specialet er, hvordan statslig styring kommer til udtryk, når 

styringen genstandsgør aktører, som kan hævdes at stå på grænsen mellem det offentlige og private. 

For at iagttage dette sættes iagttagelsespunktet forskelligt i de respektive analysedele. I den 

diakrone analyse er iagttagelsespunktet institutionaliseringen af rationalitetskonteksten for ERF’ere. 

Analysen udsiger derfor noget om, hvordan det er blevet muligt at styre ERF’ere på den aktuelle 
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måde. I den synkrone analyse er iagttagelsespunktet den aktuelle udfoldelse af 

rationalitetskonteksten for ERF’ere, hvilket sætter enhedsdannelsen af ERF’ere på særlig vis. 

Analysen udsiger derfor noget om, hvordan ERF’erne formes gennem det handlingsrum, som de 

tilbydes via den aktuelle rationalitetskontekst for ERF’ere. 

Valget af iagttagelsespunkt sætter samtidig grænsen for vores udsigelseskraft i specialet – vi kan 

ikke udsige noget om det, vi ikke ser på. Derfor er valget af iagttagelsespunkt fuldstændig 

afgørende. Vi vælger vores iagttagelsespunkt af to årsager. For det første bliver ERF’ere ofte sat 

som noget givent, og fokus i litteraturen
12

 er på teorier om, hvordan ERF’ere adskiller sig fra eller 

kan sammenlignes andre typer af organisationer. Der er os bekendt ikke udarbejdet anden ordens 

analyser af, under hvilke historiske forudsætninger det bliver muligt at sondre mellem ERF’ere og 

andre typer af organisationer. For det andet har vores indledningsvise research om ERF’ere affødt 

en vis underen, da vi har bemærket, hvordan der gennem historien har været markante skift mellem, 

om staten har tilskyndet til stiftelse af ERF’ere, eller om staten har forsøgt at begrænse antallet af 

nystiftede ERF’ere. Vi har bemærket, at der over en periode på 30 år først har været en 

skattefritagelse ved stiftelse af ERF’ere, men denne blev sidenhen ophævet i 1999. De nye 

beskatningsregler blev dog igen ændret med vedtagelsen af Vækstplan DK i 2013 så ERF’ere kan 

stiftes med skattefritagelse. Denne omskiftelige incitamentsstruktur har for os rejst spørgsmålet om, 

hvorvidt der over tid har været markant forskellige forventninger til ERF’ere, og hvordan dette 

afføder markante skift i ERF’ernes handlemuligheder. 

 

2.4.3 Valg af konditionering 

I nærværende speciale anvender vi begrebet konditionering som en reference til de eksplicitte 

kriterier, som muliggør en specifikt iagttagelse, hvilket afspejler vores udgangspunkt for iagttagelse. 

Her er der en række forhold, der skal understreges, når vi sætter begrebet konditionering i spil i 

specialet. For det første er vores ambition med anvendelsen af begrebet konditionering, at gøre 

kriterierne for iagttagelse så eksplicitte for læseren, som det overhovedet er muligt. For det andet 

understreger vi, at en konditionering altid refererer til et valg, vi har truffet som analysestrateger. Et 

valg forudsætter som bekendt altid et alternativ, og derfor vil vi tilstræbe, at argumentere så 

eksplicit som muligt for de valg vi har truffet, så læseren kan forholde sig til validiteten af vores 

argumentation. For det tredje må det fremhæves, at konditioneringen vi fremlægger, skal forstås 

                                                 
12

 Se eksempelvis Lund, A. B. (2012) og Johansen, H. & Møller, A. M. (2005). 



Du er fri, vælg så!  Anders Ebdrup & Stine Mølbak 

 Side 18 af 118   
 

som værende de regler, som gør det muligt at producere videnskabelig viden. Vi sætter altså 

reglerne for, hvornår vi mener, den viden vi frembringer, er videnskabelig. Hvorvidt læseren er enig 

i dette speciales betragtninger, referer derved direkte tilbage til de konditioner, vi opstiller. Samlet 

betyder det, at når vi henviser til konditionering i specialet, henviser vi til præmisserne for specialet. 

Derfor rejser konditionering spørgsmål såsom; hvilket udvælgelseskriterier har der været for 

opbygningen af arkivet? Hvilke grundantagelser ligger bag en given iagttagelse? Vi vil senere 

præsentere de iagttagelsesledende begreber, ligesom vi løbende vil komme ind på de konkrete 

konditioneringer for iagttagelse, som danner udgangspunkt for specialets analyser. 

 

2.4.4 Valg af ledeforskelle 

En ledeforskel er et iagttagelsesledende begreb, der styrer vores iagttagelser i analysen – vi leder 

efter forskelle gennem en forskelsdragende operation. Vi abonnerer herved på Niklas Luhmanns 

forskelstænkning, som er inspireret af George Spencer-Browns form- og forskelstænkning 

(Andersen 1999:109-119). Her forstås en iagttagelse som en operation, hvor der markeres noget på 

den ene side af en forskel. En forskel har altid to sider; en inderside og ydreside, hvor indersiden 

altid er det, som markeres i en iagttagelse (Andersen 1999:110). Eksempelvis betyder det, at når vi 

iagttager diskursiveringen af ERF’ere som en særlig organisering, iagttager vi, hvordan iagttagelsen 

sætter en forskel, og markerer den ene side af forskellen – en ERF italesættes og markeres som 

noget særligt til forskel fra en virksomhed – her beskriver vi således forskelsdragningen, og hvilken 

modstilling forskellen bygger på. 

Samlet betyder begrebet ledeforskel, at vi indikerer forskellen, som det analytiske blik beror sig på. 

Dette bestemmer, hvad og hvordan vi kan iagttage og dermed også, hvad vi i dette speciale ikke kan 

iagttage. Her må det understreges, at hverken iagttager eller genstand er givet på forhånd. De 

konstrueres begge med valget af ledeforskel, hvorfor ledeforskellen gør en genstand observerbar. I 

og med valget af en ledeforskel har konstitutive konsekvenser for hvad der iagttages, bliver det 

fuldstændig afgørende for forståelsen af analysestrategien, at tydeliggøre hvilke ledeforskelle vi 

anvender i specialet. 

Således tilbyder begrebet ledeforskel os et stringent analysestrategisk omdrejningspunkt for 

analysen, men det sætter samtidig sig selv i et analysestrategisk problem. Dette sker ved, at vores 

udlægning af den institutionelle historiske analyse, beror sig på et Foucaultiansk blik – særligt i den 
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synkrone analyse
13

. Derfor må vi overveje, hvordan vi kan operationalisere Foucaults polyvalente 

begrebsapparat i en bivalent optik. For Foucault beskriver ofte begreber ved et utal af negative 

afgrænsninger, og samtidig er han meget sparsom med positive definitioner, hvilket i praksis 

umuliggør en direkte oversættelse til Luhmanns forskelslogik (Andersen 1999:29). Derfor vil en 

sådan oversættelse altid reducere nuancerne i Foucaults begrebsapparat, men det vil omvendt 

betyde en klar analysestrategisk udlægning. Vi vælger at beholde nuancerne i Foucaults begreber, 

hvorfor vi mister lidt i forhold til den analysestrategiske stringens. Omvendt vinder vi lidt i forhold 

til teoretisk konsistens og præcision, idet vi vælger at beholde Foucaults polyvalente 

begrebsapparat. I det omfang vi udformer ledeforskelle og begrebsbeskrivelser, som vi anvender i 

specialets analysedele, vil vi løbende præsentere disse i relation til de iagttagelsesledende begreber. 

I ovenstående har vi beskrevet de overordnede fire analysestrategiske kategorier, som vores 

analysestrategi udfoldes gennem. I det følgende vil vi beskrive, hvordan vi har valgt at 

operationalisere det teoretiske fundament for specialet. 

 

2.5 Institutionel historie 

I de følgende afsnit vil vi beskrive, hvordan vi har valgt at operationalisere den institutionelle 

historiske analyse. Dette vil vi gøre ved at redegøre for de valg, overvejelser og afvejninger vi har 

haft, når vi har sammensat vores analysestrategi til at analysere, hvordan rationalitetskonteksten er 

konstitueret historisk, samt hvordan den udfoldes aktuelt.  

Overordnet er det misvisnende at tale om én analysestrategi for institutionel historisk analyse. 

Enhver analysestrategi relaterer sig til den problemformulering, som skal besvares, og derfor er 

enhver analysestrategi unik i den forstand, at den ikke umiddelbart lader sig overføre til andre 

problemstillinger. Derfor skal alle institutionelle historiske analyser udforme sin egen 

analysestrategi (Kjær 2005:157-158). Vi ser dog alligevel fire fællesnævnere i de institutionelle 

historiske analyser dette speciale relaterer sig til, som vi finder nødvendige at forholde os til (se 

Andersen 1994a, Andersen 1994b, Andersen 1995a, Andersen 1995b, Andersen & Kjær 1996, 

Pedersen 1989, Højbjerg 2001 og Kjær 2005). 

For det første er de institutionelle historiske analyser fælles formål grundlæggende, at vise 

historiciteten af de institutioner som regulerer social orden og derudover, at vise: ”…hvordan et 

                                                 
13

 For en udtømmende udredning af dette se afsnittet ’2.8 Analysestrategiske overvejelser for den synkrone analyse’. 



Du er fri, vælg så!  Anders Ebdrup & Stine Mølbak 

 Side 20 af 118   
 

bestemt institutionaliseringsforløb kan siges at indebære en forandring – eller, udtrykt i 

institutionaliseringsanalysens termer, hvordan institutionaliseringen af en idealforestilling 

indebærer en forskydning i organisering.” (Kjær 2005:152). 

For det andet vises institutionaliseringsprocessen gennem to analytiske dele. Første del er den 

diakrone, hvis formål er at undersøge institutioners dannelse over tid, mens den anden del, den 

synkrone, har som formål at studere, hvilke grundlæggende forandringer samfundets enheder 

gennemgår. Det betyder, at den diakrone analyse udfolder sig gennem tid, mens den synkrone 

analyse udfolder sig i rum (Andersen 1995b:269). Hermed understreges det, at den diakrone analyse 

betoner historiciteten af de institutioner, som skaber mening, mens den synkrone analyse betoner 

forandringsaspektet i organiseringen. Den synkrone analyse kan dog udvides til også at omfatte en 

decideret styreformsanalyse, som viser, hvordan diskurser og institutioner kan analyseres som 

måder for samfundet at styre adfærd på (Kjær 2005:154). Styreformsanalyserne er lavet med 

udgangspunkt i minimum to forskellige analysestrategiske tilgange inspireret af hvert sit 

begrebsapparat. Den ene er funderet i Niklas Luhmanns systemteori, hvor problemstillingen 

iagttages ud fra, hvordan en særlig semantik og semantiske brud former systemstrukturen (se 

eksempelvis Andersen 1995a). Den anden styreformsanalyse omhandler etableringen af en juridisk 

rolle, og er funderet i sondringen mellem aktør og struktur, hvor individet kan indtage en rolle (som 

aktør) med handlemuligheder og begrænsninger (struktur). Analysen viser, hvordan værdier, 

normer og forventninger over tid har formet struktur og aktør i et gensidigt forhold, der tilsammen 

bestemmer en rationalitetskontekst (Pedersen 1989). Som det fremgår af ovenstående, er det 

tilfældet, at de institutionelle historiske analyser er forholdsvis konsistente i operationaliseringen af 

den diakrone analyse, mens der er væsentlige forskelle i den teoretiske tilgang til den synkrone 

analyse. 

For det tredje er institutionelle analyser optaget af at analysere, hvordan handlinger former og 

bliver formet gennem institutioner. De respektive analyser betoner forskellige begreber til at 

beskrive dette, men vi mener, at begrebet rationalitetskontekst, som Ove Kaj Pedersen (1989) 

anvender, omfatter essensen af andre analysers teoretisering af samme forhold
14

. Pedersen forstår 

rationalitetskontekst som et begreb for den ramme, der giver mening til adfærd ved at knytte 

forventninger til en rolle, som individet kan indtage – som aktør i en struktur. Eller sagt anderledes: 

”…individet pådrager sig forventninger, der knytter sig til en bestemt rationalitetskontekst og som 

                                                 
14

 Eksempelvis præsenterer Andersen (Andersen 2002) samme forhold ved, at institutionerne former positioner, hvorfra 

subjekter kan handle rationelt. 
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muliggør, at individet på bestemte – af konteksten satte – betingelser kan agere som om han er et 

fornuftsvæsen.” (Pedersen 1989:176). Rationalitetskonteksten beskriver derfor de regler, som sætter 

handlemuligheder og begrænsninger inden for et specifikt rum. 

For det fjerde fortages institutionelle analyser af et arkiv af kilder, der afgrænser den tidshorisont, 

som analysen strækker sig over. Eksempelvis anlægger Andersen (1994a) en tidshorisont på 

omtrent 100 år, mens Højbjerg (2001) laver en institutionel analyse med en væsentlig kortere 

tidshorisont på omkring 20 år. 

Vi vil nu beskrive, hvordan vores institutionelle historiske analyse forholder sig til de fire 

fællesnævnere. I forhold til tidshorisonten anlægger vi en tidshorisont på næsten 60 år
15

. Som 

Højbjerg (2001:93-98) bemærker, er der ikke noget principielt forhold, der afkræver en 

minimumslængde af tidshorisonten for institutionelle historiske analyser. I stedet må afgræsningen 

tage udgangspunkt i, hvorvidt det empirisk er muligt at analysere en institutionsdannelse i den 

pågældende periode. Hvorvidt afgrænsningen af tidsperioden er acceptabel er således ikke et 

teoretisk spørgsmål, men derimod et empirisk anliggende. Spørgsmålet om hvorvidt vores 

tidshorisont er tilstrækkelig omfattende, kan derfor kun besvares ud fra, om vi i vores analyse kan 

vise en institutionsdannelse over tid. 

I den diakrone analysedel er vores overordnede formål, ligesom det er tilfældet med andre 

institutionelle historiske analyser, at vise de historiske forudsætninger for en given social ordning 

gennem institutionsdannelse. Derfor betoner vi i den diakrone analyse, hvordan der over tid er skabt 

en særlig rationalitetskontekst for ERF’ere. Vores diakrone analyse vil samtidig vise, hvordan der 

sker skift i institutionsdannelsen, hvilket forskyder forventningerne til ERF’ere. Vores synkrone 

analyse adskiller sig derimod lidt fra andre institutionelle analysestrategier, idet vi nedtoner 

forandringsaspektet, som ellers fremkommer ved at sammenligne flere synkrone snit for at vise 

forskydning i rum over tid. I stedet tager vi udgangspunkt i ét synkront snit, som udfolder de 

aktuelle handlemuligheder. Dette betyder uundgåeligt, at vi mister udsigelseskraft i forhold til 

empirisk, at kunne fremvise forandring i organisering over tid. Vores valg, hvor vi blot udarbejder 

ét synkront snit, sker dog ud fra den præmis, at forskydningen påvises ved en logisk antagelse om, 

at når vores diakrone analyse viser ændringer i institutionerne, som løbende former 

rationalitetskonteksten for ERF’ere over tid, må der logisk set også følge forskydninger i 

organiseringen over tid. Dermed bygger vores muligheder for at påvise forskydning over tid på et 
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 For nærmere beskrivelse se empiriafsnittet ’2.6.1 Tidsperiode’. 
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teoretisk forhold i stedet for en empirisk påvisning. Vi har således mulighed for at diskutere 

hensigtsmæssigheden i, at der formes en ny måde at være ERF på, inden lovgivningen er endelig 

vedtaget. Dette betyder, at vores institutionelle historiske analyse adskiller sig fra andre, da disse 

ikke indeholder overvejelser, som diskuterer følgerne af den aktuelle institutionsdannelse. Vi har 

valgt at prioritere dette element, fordi vi har at gøre med et højaktuelt emne, hvor vi ønsker at rejse 

de problemstillinger, vi ser i den aktuelle debat om ERF’ere, inden de bliver retsligt sanktioneret
16

. 

I forhold til begrebet rationalitetskontekst vælger vi dette frem for andre teoretiseringer, fordi det 

som analytisk begreb beskriver, hvordan der institutionelt skabes forventninger til en rolle, som 

sætter muligheder og begrænsninger for handling (Pedersen 1989:175-176). Dette element har 

særlig relevans for dette speciales analytiske genstand, da ERF’ere gennem lovgivningen er 

defineret som en selvejende juridisk person, hvilket vi anskuer som en konstituering af en 

institutionel rolle, der fastsætter en ramme for handling (rationalitetskontekst). Vi forstår begrebet 

rationalitetskontekst i den institutionelle historiske analyse ved to forhold. Det ene forhold 

omhandler, at den institutionelle konstruktion er produktiv, idet den skaber positioner hvorfra 

aktører kan handle, som om de er rationelle. Mens det andet forhold dækker over, at den 

institutionelle konstruktion også er begrænsende, da den sætter acceptregler for, hvem der har 

adgang til de positioner, hvorfra der kan handles. Samlet betyder det, at den institutionelle 

konstitution på en gang både giver muligheder og sætter begrænsninger for ERF’ere. Det analytiske 

potentiale for at operationalisere begrebet rationalitetskontekst er derfor at se på, hvordan 

diskursiveringen skaber positioner for ERF’ere, hvorfra de kan handle rationelt, fornuftigt og 

korrekt, så de fremstår som legitime aktører. Hertil kommer, at der samtidig udelukkes andre 

mulige positioner for ERF’ere, der derfor gør visse handlinger irrationelle. Vi mener derfor, at 

rationalitetskonteksten er et velegnet begreb til at analysere, hvordan ERF’erne aktuelt kan handle 

samt belyse, hvilke konsekvenser dette handlingsrum har for ERF’ernes organisering, hvis 

lovforslaget vedtages. 

Vi vil senere i denne analysestrategi udfolde, hvordan vi har tænkt os at operationalisere den 

diakrone og synkrone analyse, men før vi gør dette, vil vi præsentere specialets empiriske 

udgangspunkt. Baggrunden for dette er, at vi i afsnittene om den diakrone og synkrone 

                                                 
16

 Erhvervsfondsudvalgets rapport (2012) resulterede i et lovforslag der forventes at blive fremlagt til 1. behandling i 

Folketinget i slutningen af 2013. Derfor har vi af praktiske årsager ikke haft mulighed for at analysere på lovforslaget 

og den endelige lovgivning. Dog forventes det, at den endelige lovgivning på området i høj grad tager udgangspunkt i 

Erhvervsfondsudvalgets udkast til lovforslag. Denne information er givet på mail den 31.10.2013 fra Jytte Heje 

Mikkelsen, der er kontorchef i Erhvervsstyrelsen (se appendiks B). 



Du er fri, vælg så!  Anders Ebdrup & Stine Mølbak 

 Side 23 af 118   
 

analysestrategi inddrager refleksioner om samspillet mellem empiri og teori. Derfor giver denne 

struktur os mulighed for at konkretisere de empiriske overvejelser i de teoretiske afsnit. 

 

2.6 Empiri: Konstruktion af arkiv 

Ambitionen med dette empiriafsnit er at gøre læseren opmærksom på ræsonnementerne for valg af 

empiri og konsekvenserne heraf, så det bliver muligt at forholde sig til kriterierne for specialets 

konklusioner. For at vi i specialet kan lave en institutionel historisk analyse af, hvordan en 

rationalitetskontekst for ERF’ere er konstitueret historisk, samt hvordan denne rationalitetskontekst 

aktuelt sætter ERF’ere på særlig vis, må vi opbygge et arkiv af relevante kilder. Vi har valgt at 

foretage flere afgrænsninger i forhold til valget af kilder – herunder en afgrænsning af tidsperioden, 

kildernes indhold samt typen af kilder. 

 

2.6.1 Tidsperiode 

Vi har valgt at afgrænse vores arkiv til en periode på næsten 60 år, der går fra 1954 og frem til 

2013
17

. Vores arkiv starter i år 1954, hvor ERF’ere en af de første gange bliver omtalt i en plejet 

semantisk kilde
18

. Dermed omfatter vores arkiv dokumenter, som blev udarbejdet væsentligt 

tidligere, end da de første fondslovgivninger i 1984 blev en realitet. Årsagen til at vi inkluderer 

dokumenter fra 1950’erne og frem til 1980’erne skyldes, det bliver muligt at vise, hvordan ERF’ere 

emergerer som en genstand for statslig styring gennem en problematisering af gældende praksis. 

Dermed viser vi også, at måden staten skal regulere ERF’ere på, bliver muliggjort ved en række 

historiske forhold. Vi må dog fremhæve, at fordi vi sætter 1954 til år nul i vores arkiv, betyder det 

ikke, der ikke kan findes dokumenter, som nævner ERF’ere før 1954, men blot at vi finder dette 

nulpunkt tilstrækkeligt til at vise, den historiske konstitution af rationalitetskonteksten for 

ERF’erne. 

Som det fremgår i ovenstående, har specialets institutionelle historie sin afslutning i år 2013. Her 

må det pointeres, at vi har medtaget relevante dokumenter frem til den 1. juni 2013. Denne 

afgrænsning er ikke funderet i teoretiske overvejelser, men udelukkende i den praktiske 

omstændighed, at analysen i specialet skulle påbegyndes. Det har dog den konsekvens, at analysen i 
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 Se appendiks C for en tidslinje over markante begivenheder for lovgivningen om ERF’ere.  
18

 Se afsnittet ’2.6.3 Typen af kilder’ for udførlig beskrivelse af plejet semantik.  
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specialet ikke inkluderer det seneste lovforslag om erhvervsdrivende fonde fra den 10. juni 2013. I 

praksis har det ikke den store betydning, da vi i stedet anvender Erhvervsfondsudvalgets rapport fra 

december 2012, som er forarbejdet til lovforslaget. Da der i øvrigt er meget stor overensstemmelse 

mellem rapporten og lovforslaget, tillægger vi ikke denne afgrænsning den store betydning for 

specialets udsigelseskraft. 

 

2.6.2 Kildernes indhold 

Vi har udvalgt kilder efter et kriterium om, at de skal indeholde en italesættelse af forventninger til 

ERF’ernes handlinger. Alle de udvalgte kilder er herved med til at konstituere en 

rationalitetskontekst for ERF’ere gennem italesættelse af forestillinger om ERF’ernes 

handlemuligheder. 

Denne afgrænsning i valget af kilder har særligt to konsekvenser, som i høj grad påvirker specialets 

udsigelseskraft. For det første sætter valget os i stand til at sandsynliggøre, at de udvalgte kilder i 

hvert fald potentielt er relevante for institutionaliseringen af rationalitetskonteksten for ERF’ere. 

For det andet gør valget os blinde over for at iagttage, hvordan idealforestillinger udvikles i relation 

til andre genstande end ERF’ere. Dermed bliver vores analyse eksempelvis følsom over for, at vi 

ikke er i stand til at iagttage, hvordan idealforestillingen om virksomheders samfundsbidrag over tid 

institutionaliseres forskelligt, og hvordan dette kunne have indflydelse på forventningerne til 

ERF’ernes samfundsbidrag. På den måde forfølger vi ikke idealforestillingen, men vi følger 

derimod idealforestillingen i relation til ERF’ere, hvilket betyder, at vi fremstiller idealerne som 

umiddelbart rodløse. Dette må dog betragtes som en naturlig konsekvens af, at vi ser på den 

institutionelle historie for ERF’ere, og ikke laver en decideret begrebshistorisk analyse inspireret af 

Koselleck (Andersen 1999:66-68). 

 

2.6.3 Typen af kilder 

Vi afgrænser også vores arkiv ud fra, hvilken type af kilder vi udvælger. Den institutionelle 

historiske analyse beror sig på at udvælge kilder med udgangspunkt i Kosellecks begreb for plejet 

semantik, der er: ”…skrifter som er sprogligt gennemarbejdede og derfor anvender begreber med 

omhu.” (Andersen 1999:157). Det kan være: ”…skrevne tekster i form af love, betænkninger, 

vejledninger, redegørelser, notater, rapporter.” (Rennison 2003:38). Vi beror vores 
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kildeudvælgelse på samme tilgang, hvorfor størstedelen af kilderne i vores arkiv er plejet 

semantiske kilder. De er derfor gennemarbejdet, formelle og offentlig tilgængelige, hvilket betyder, 

at vi primært analyserer kommisionsbetænkninger, lovgivning (og bemærkninger til disse) samt 

rapporter. Vi anvender dog enkelte ikke-plejet semantiske kilder i arkivet, men disse anvendes 

udelukkende i relation til at vise, hvordan en idealforestilling indledningsvist bliver aktualiseret. 

Som andre valg har dette valg af empiri også konsekvenser.  

For det første betyder det, at vi undgår at blive styret af kilder, der i høj grad er præget af 

dagsaktuelle begivenheder, og som muligvis har stor betydning for diskursiveringen på ét givent 

tidspunkt, men som blot er små og ligegyldige udsving på den lange bane. For det andet betyder 

vores valg, at vi ser bort fra kilder, der ikke er formaliserede, og som tager form af tale, praksis eller 

handlinger. Idet vi ser bort fra potentielle kilder, som beror sig på udført praksis giver det os en 

mere valid analyse, fordi vi opnår en sikkerhed for, at kilderne altid kan genlæses, sammenlignes og 

efterprøves. Omvendt betyder valget, hvor vi primært tager udgangspunkt i plejet semantiske kilder, 

at vi dermed også ser bort fra en række kilder, som kunne være relevante for vores genstandsfelt, 

men som samtidig ville udfordre specialets analysestrategiske konsistens. Eksempelvis kunne det 

være relevant at analysere debatten i folketingssalen, der følger efter et lovforslag fremsættes, men 

det er sandsynligt, at en sådan debat ville indeholde politiske drillerier og dagsaktuelle referencer, 

som ville forstyrre vores analytiske blik. Dette fravalg skyldes, at vi prioriterer stabilitet og ikke 

sensation i udsagn. Af samme årsag har vi søgt efter de dokumenter, der står centralt i 

diskursiveringen, og som ikke blot ’stikker ud’ ved at være en del af en skinger debat. Vores søgen 

efter specialets centrale dokumenter belyser vi i det følgende. 

 

2.6.4 Hvornår er en kilde et monument? 

En institutionel historisk analyse bygger på udvælgelsen af monumenter, som beskrives ved 

følgende: 

”En kilde er defineret som monument ved to forhold: tekst og knudepunkt. For det 

første ses kilderne som tekster, der indgår i en diskurs og derfor kan læses på en 

særlig måde. For det andet er ikke alle tekster monumenter. Monumenter er netop de 

tekster, der stikker op i historien og udgør en slags knudepunkter i 

institutionaliseringsprocesserne. Monumenter læses således i den institutionelle 
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historie som knudepunkter i forløb, hvor forestillinger og institutioner udvikles. 

Monumenter skal ikke i den institutionelle historie dokumentere noget, der ligger 

under teksterne selv. De læses alene m.h.p. deres tekstuelle fremstilling af forskelle og 

ligheder.” (Andersen 1994a:51). 

Som citatet fremhæver, er udvælgelsen af et monument et valg, der ikke a priori kan konditioneres. 

Herved rejses der en fundamental gyldighedsproblematik, som bygger på, hvornår en kilde har 

karakter af et monument (Andersen 1994a:50). Netop fordi et monument aldrig kan udpeges på 

forhånd, må udpegelsen af monumenter ske gennem læsningen af arkivet. I vores læsning af arkivet 

stod visse kilder mere centrale end andre, hvorfor de analytisk bliver behandlet som monumenter i 

specialet. Dette er sket ud fra følgende to konditioner. På den ene side skal monumenterne markere 

et diskursivt skift, ved at italesætte en fortid inden monumentet og en fremtid efter monumentet, 

hvor fremtiden skal orientere sig mod en institutionalisering ved implementeringen af sociale 

og/eller retslige sanktioner (Andersen 1994a:53). På den anden side skal andre kilder, udover 

monumentet selv, henvise til monumentet som et dokument, der gør en forskel. Det er dermed ikke 

kun monumentet selv, der skal være ’klar over’ dens særstatus, men monumentet skal genkendes af 

andre kilder som et monument. Med disse to udvælgelseskriterier kan vi efter vores mening 

sandsynliggøre, at vi kan iagttage den historiske konstitution af en rationalitetskontekst for ERF’ere 

ved, at monumenterne udgør fikseringspunkter i diskursiveringen af ERF’erne. 

I praksis er monumenterne det lovforberedende arbejde og lovgivningen, der gennem historien har 

reguleret muligheder og begrænsninger for ERF’ere. Vores konkrete arbejdsgang med at udpege 

monumenterne startede med, at vi tog udgangspunkt i Erhvervsfondsudvalgets rapport fra 2012
19

. 

Vi gennemlæste hele rapporten med det mål, at finde referencer til andre kilder, hvorefter vi 

påbegyndte læsningen af disse materialer, med samme intention om at finde referencer til andre 

kilder. På den måde arbejdede vi os systematisk tilbage i historien om ERF’ere, og fandt derfor også 

de tidspunkter i historien, hvor der blev institutionaliseret forventninger til ERF’erne. Ud fra disse 

knudepunkter begyndte vi at søge efter de dokumenter, som havde muliggjort monumenterne. 

Dermed fandt vi betænkninger, rapporter og udvalgsarbejde fra embedsmænd og statsligt nedsatte 

udvalg. Det er nogle af disse ’knudepunkter’ i historien, som vi udpeger som monumenter
20

, men 
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 Vores konkrete arbejdsgang er ikke udtryk for, hvordan vi udformer analysen. Som det senere vil fremgå af den 

diakrone analyse, starter denne i 1954, hvorimod vores indledende arbejde startede med en gennemlæsning af 

Erhvervsfondsudvalgsrapporten. 
20

 Se næste afsnit ’2.6.5 Udvælgelsen af monumenter til vores institutionelle historie’ for beskrivelse af hvilke 

monumenter vi har udpeget. 
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arbejdet med arkivet stoppede ikke her. Efter vi havde fundet frem til det lovforberedende arbejde, 

søgte vi at finde frem til, hvad der havde foranlediget disse arbejder. På den måde kom vi til næste 

lag i dokumenterne, hvorfor vi begyndte at finde de fagartikler, pjecer og debatindlæg, som 

problematiserede ERF’erne og bragte kritiske spørgsmål på den offentlige dagsorden. Denne ’type’ 

af dokumenter anvender vi i den del af vores institutionelle historie, som muliggør monumenterne, 

hvilket i praksis betyder, at disse dokumenter anvendes analytisk til at se på en problematisering af 

gældende praksis. Vi har ydermere valgt, at gennemlæse et bredere udsnit af kilder omhandlende 

den offentlige debat om ERF’ere for at danne os et indtryk af, hvilke brud der har været i den 

offentlige debat gennem tiden. I alt har vi fundet næsten 600 artikler med relevans for vores 

problemstilling fra 1950’erne og frem til den 1. juni, og enkelte af disse artikler anvendes som 

supplement til fagartiklerne og pjecerne. 

 

2.6.5 Udvælgelsen af monumenter til vores institutionelle historie 

Alle monumenter er udvalgt med udgangspunkt i de overordnede udvælgelseskriterier om, hvornår 

en kilde er et monument, som beskrevet ovenfor. Det har resulteret i udpegelsen af fem forskellige 

monumenter, der vil danne det empiriske omdrejningspunkt for specialets to delanalyser. 

For vores diakrone analyse, har vi i gennemlæsningen af arkivet valgt at fremhæve fem kilder til 

monumenter. 1) Kommisionsbetænkningen fra 1982 ’Betænkning om fonde’. 2) Lovforslag fra 

1986 om beskatning af fonde, visse foreninger og institutter m.v. 3) Betænkning fra 1990 om 

‘Forslag til lov om ændring af lov om fonde og vise foreninger’. 4) Lovforslag fra 1998 om ændring 

af forskellige skattelove. 5) Kommisionsbetænkningen fra 2012 ’Erhvervsfondsudvalgets rapport 

om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde’. Samlet afspejler alle monumenterne vores 

søgen efter kilder, som diskursiverer idealer, der strukturerer den efterfølgende kommunikation om 

ERF’erne på en ny måde. Desuden er monumenterne enten selv lovgivning eller afføder lovgivning, 

hvilket vi ser som et konkret eksempel på en retsligt institutionaliseret diskursivring. 

For vores synkrone analyse, har vi udvalgt én kilde som monumentet, og denne er 

Kommisionsbetænkningen fra 2012 ’Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af 

erhvervsdrivende fonde’. Dette monument er valgt, fordi det er en formaliseret fremstilling af 

sociale og retslige forventninger til ERF’ernes aktuelle handlerum.  
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2.6.6 Kritik af empiri 

En vigtig del af de empiriske overvejelser er kritik af den empiriske udvælgelse, hvorfor vi gerne vil 

fremhæve to forhold, som kan rejses som kritikpunkter. 

For det første anfører Andersen (1994a:53), at valget af monumenter altid rejser et kritisk 

spørgsmål om, hvorvidt valget giver et bias, hvor det altid er ’vinderteksterne’ der udvælges. Dette 

må i høj grad siges at være tilfældet, men det er netop også pointen med at lave en institutionel 

historisk analyse – at vi viser historiciteten for institutionaliseringen af rationalitetskonteksten for 

ERF’ere. Det må dog holdes for øje, at når forudsætningerne gøres synlige bliver kontingensen i 

institutionaliseringen også tydelig, idet en given institutionalisering aldrig er naturlig, tvingende 

nødvendig eller sand, men er i stedet muliggjort gennem diskursiveringen. I praksis betyder det, at 

vi ved at analysere og fremvise det historiske fundament for hvordan rationalitetskonteksten for 

ERF’ere er konstitueret, så muliggør vi samtidig alternative fortællinger, og dermed opstår der i den 

institutionelle historieskrivning et kritisk potentiale ved, at specialet selv vil indgå i 

diskursiveringen af ERF’erne.  

For det andet må vi forholde læseren til det forhold, at idet den synkrone analyse alene bygger på 

Erhvervsfondsudvalgets rapport fra 2012, så udsiger vores empiri til denne delanalyse noget om de 

handlemuligheder, som det forventes, der rettes mod ERF’erne efter lovgivningen bliver vedtaget i 

løbet af 2014. Det skal dog siges, at de forhold som specialet bearbejder i den synkrone analyse fra 

Erhvervsfondsudvalgets rapport stemmer overens med, hvad lovforslaget lægger op til. Da der 

heller ikke har været en politisk eller offentlig debat, som tilskynder os til at formode, der bliver 

ændret nævneværdigt i lovforslaget, mener vi, at den fremsatte erhvervsfondslovgivning, i høj grad 

kommer til at afspejle de forhold, som vi bearbejder i specialets synkrone analyse. Med andre ord 

har vi ingen grund til at tro, at vores analyses resultater ikke også er relevante i forhold til de 

konkrete handlemuligheder, der på sigt bliver institutionaliseret praksis for ERF’erne. 

Efter denne gennemgang af vores empiriske arkiv vil vi nu præsentere, de begreber vi vil 

operationalisere i vores diakrone analysestrategi, hvilket skal bidrage til besvarelsen af A2: 

Hvordan er en rationalitetskontekst for erhvervsdrivende fonde historisk konstitueret fra 1954 til 

2013? 
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2.7 Analysestrategiske overvejelser for diakron analyse 

I vores diakrone analyse er iagttagelsespunktet den historiske institutionalisering af 

rationalitetskonteksten for ERF’ere, som vi vil trævle op ved at benytte de iagttagelsesledende 

begreber ideal, diskurs og institution. Dog vil vi i det følgende forsætte ud af det analysestrategiske 

spor og indlede med at beskrive sammenhængen mellem de tre begreber for derefter at konditionere 

og beskrive, hvordan vi anvender dem. 

En diakron analyse er en analyse af, hvordan idealer dannes, diskursiveres og institutionaliseres 

(Andersen 1995b:262). Det må dog understreges, at der ikke forudsættes en temporal tidsfølge, hvor 

der oprindelig er et ideal, der over tid bliver til en diskurs, som til sidst springer ud i en institution 

(Andersen & Kjær 1996:7). Det er først i den institutionelle histories optrævling af institutionernes 

historie, at denne logik fremstår (Andersen 1995a:18). Således er der tale om en logisk konstruktion 

og ikke en ontologisk antagelse. I praksis betyder det, at vores diakrone analyse er en ordning af 

historien, hvor vi konstruerer en logisk sammenhæng, der viser, at idealisering muliggør en 

diskursivering af rationalitetskonteksten for ERF’ere, som herefter institutionaliseres i lovgivningen 

på fondsområdet. Nedenfor er forholdet mellem ideal, diskurs og institution illustreret. 

 

 

Figur 2: Forhold mellem ideal, diskurs og institution (Andersen 1995b:263). 

 

I det følgende vil vi præsentere begreberne ideal, diskurs og institution, samt hvordan vi har tænkt 

os at operationalisere disse begreber i vores besvarelse af A2.  

 

2.7.1 Ideal 

Et ideal er defineret ved at være et forankringspunkt for diskurs (Andersen 1995b:263). Det betyder, 

at idealer er selvforklarende punkter i diskursen, som starter der, hvor argumentationen stopper. 
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Ingen problematiserer, at der henvises til et ideal – det forventes – men man diskuterer, om 

henvisningen er acceptabel eller ej (Andersen 1995b:263). På den baggrund starter vi hvert diakront 

snit med, at vi leder efter de diskursive brydninger, som for første gang bringer et ideal i spil. Vi 

anvender ledeforskellen problem/løsning til at finde frem til, hvordan der italesættes en problematik 

i forhold til ERF’ere, der må handles på. En problematisering må nødvendigvis altid henvise til en 

ikke ideel tilstand. Dermed muliggør problematiseringen en italesættelse af en løsning, hvor der kan 

udpeges muligheder for at opnå den idealtilstand, som praksis ikke opfylder.  

Idealer har ingen kerne, hvor meningen i idealet ligger, men er i stedet indholdsløst, hvorfor idealet 

kun giver mening, når det sættes i relation til problemer, subjekter, objekter og lignende gennem 

italesættelse (Andersen & Kjær 1996:8). Italesættelse af idealer forstås således som en politisk 

handling, der kan skabe institutioner, som sætter rammerne for, hvad der kan tales om, af hvem, fra 

hvilken position samt hvordan dette kan ske (Andersen & Kjær 1996:9). Dermed kalder idealer på 

diskursivering, fordi idealer muliggør italesættelse. Men forholdet går også den anden vej, da 

idealer kun bliver iagttagelige i diskursive kontekster (Andersen & Kjær 1996:9). Idealers 

diskursregulerende funktion er således, at de konstituerer diskursen som en mulighed ved at sætte 

konstitutive skel for, hvad der kan diskursiveres og efterfølgende institutionaliseres. Konstitutive 

skel er distinktioner, der udpeger et felt for italesættelse, hvilket gør det muligt at afgøre et udsagns 

relevans (Andersen 1994a:26-28). I den forstand er idealer en slags ’vision’ for diskursen, da 

idealerne bestemmer feltet for diskursiveringen. I praksis betyder det, at når vores diakrone analyse 

eksempelvis bearbejder idealet om ERF’ernes samfundsbidrag, så muliggøres der en diskursivering 

af, hvem der bidrager, til hvad og hvordan. Idealet bliver fyldt med mening gennem diskursivering, 

og fungerer således som et fælles forankringspunkt for italesættelser. 

Som vores diakrone analyse vil vise, argumenterer vi for, at der er tre idealer, som præger de 

aktuelle handlemuligheder for ERF’ere. Man kan retmæssigt indvende; ud fra hvilke kriterier vi 

vælger disse idealer? Vi vil beskrive konditioneringen for hvert ideal i nedenstående, men samlet vil 

vi slå fast, at grunden til vi fremhæver disse tre idealer er, at vi ikke mener, den aktuelle 

rationalitetskontekst for ERF’ere kan beskrives uden som minimum at fremhæve 

institutionaliseringen af disse idealer. Dette skyldes, at idealerne enten adresserer ERF’ernes 

organisationsform, ERF’ernes ledelse eller ERF’ernes samfundsbidrag. Det er derfor totaliteten af 

institutionaliseringen af de tre idealer, som udgør rationalitetskonteksten for ERF’ere aktuelt. 

Derudover gælder det, at institutionaliseringen af idealerne både udvikler sig sammen og hver for 
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sig. I den forstand er der tale om at tre institutionelle historier, som bindes sammen under 

betegnelsen rationalitetskontekst for ERF’ere, hvilket samlet udgør én institutionel historie. Dermed 

er det empirien, der styrer vores valg, men validiteten af valget må i sidste ende vurderes på 

specialets evne til overbevisende at vise institutionaliseringen af idealerne.  

I det følgende vil opridse de tre idealer, som hver især udgør et diakront snit samt konditionere, 

hvordan vi kan iagttage idealerne i specialet. Idealerne er; ERF’ere som særlig organisering, 

offentlighed om ERF’ernes beslutninger og ERF’ere skal bidrage til samfundet. 

Det første ideal vi fremanalyserer, er idealet om ERF’ere som særlig organisering. Vi starter den 

diakrone analyse med dette ideal, fordi idealet konstituerer muligheden for at rejse forventninger og 

sanktioner til ERF’ere. I den forstand skaber dette ideal muligheden for italesættelse af andre 

idealer ved, at det kun giver mening at italesætte problematikker i forbindelse til offentlighed om 

ERF’ernes beslutninger og ERF’ernes samfundsbidrag, hvis ERF’ere findes som et objekt, der kan 

handles på. Ydermere har idealet om ERF’ere som særlig organisering den funktion, at det kun er 

fordi organisationsformen ’ERF’ udsondres, der kan lovgives på området, hvorved 

institutionaliseringen af dette ideal muliggør, at der kan styres på ERF’erne. 

Vi konditionerer, hvornår vi kan se idealet om ERF’ers særlige organisering, når vi iagttager, at der 

italesættes forskelle mellem ’ERF’ere’ og ’andre organisationsformer’, hvortil der knyttes særlige 

forventninger, krav eller forståelser til ERF’erne. Når vi analyserer ERF’ere som en særlig 

organisering, ser vi derfor på kommunikativt fastsatte forskelle, som laver en distinktion mellem 

hvad en ERF er, og hvad en ERF ikke er, hvilket nødvendigvis sætter særlige forventninger til 

organisationsformen ERF. 

Det andet ideal vi iagttager er idealet om offentlighed om ERF’ernes beslutninger. Vi konditionerer 

vores iagttagelser af offentlighed om ERF’ernes beslutninger, når vi kan iagttage, at ERF’ernes 

beslutningsevne problematiseres, og der italesættes løsninger på den manglende evne til at træffe 

beslutninger. Dermed er dette ideal tæt forbundet med idealet om ERF’ere som særlig organisering, 

som problematiserer på organisationsniveau, men idealet om offentlighed om beslutningerne 

problematiserer derimod et ledelsesniveau. Idealet om at der skal være offentlighed med ERF’ernes 

beslutninger har den centrale funktion, at det muliggør styring på ERF’ernes ledelse og dermed 

ERF’ernes beslutningskompetence. 



Du er fri, vælg så!  Anders Ebdrup & Stine Mølbak 

 Side 32 af 118   
 

Det tredje ideal vi undersøger, er idealet om ERF’ernes samfundsbidrag. Vi konditionerer 

iagttagelsen af ERF’ernes samfundsbidrag, når vi kan iagttage, at ERF’ernes bidrag til samfundet 

problematiseres, og der italesættes løsningsforslag til, hvordan ERF’erne kan bidrage til samfundet. 

Idealet om ERF’ernes samfundsbidrag har den funktion, at det muliggør en italesættelse af, hvilken 

rolle det forventes, at ERF’erne skal have i samfundet. 

Ovenstående tre idealer udgør tilsammen grundelementerne i rationalitetskonteksten for ERF’ere. I 

næste afsnit forklare vi, hvordan vi vil analysere meningsudfyldelsen af disse idealer gennem 

begrebet diskursivering. 

 

2.7.2 Diskurs 

Diskurser er forankret omkring idealer, og skaber kontinuerligt nye temaer, som udspringer af 

idealer (Andersen 1995b:264). Diskurser er dog markant anderledes end idealer ved, at de sætter 

orden, værdi og hierarki i relation til det indholdsløse ideal. Dette sker, når et ideal bliver sat i tale, 

hvorved idealet får en position i diskursen, hvilket fremstiller forskelle og ligheder, som derved 

tilbyder en diskursiv orden. Eller sagt på en anden måde: 

”Derfor indebærer et ideals diskursivering, at der efterhånden dannes et system af 

forskelle, ligheder og relationer, der er reguleret af bestemte idealer, ordner sociale 

relationer, interesser og fænomener.” (Andersen 1995b:264). 

Diskursiveringen er derfor en vigtig politisk handling, som ordner, hvordan der kan handles ved at 

frembringe roller, relationer og fænomener. Overgangen fra ideal til diskurs indebærer således en 

selvstændiggørelse af idealet og dets italesættelse, idet diskurser netop er kendetegnet ved 

selvskabelse (Andersen 1995b:264). Andersen (1995b:265-268) konditionerer idealets overgang til 

diskurs, når tre ordner er fremstillet gennem italesættelse. En deskriptiv orden, en narrativ orden og 

en argumentativ orden. Vi vil i det følgende kort præsentere de tre ordner, da vi anvender samme 

konditioneringspraksis i dette speciale. 

 

2.7.2.1 Deskriptiv orden 

Den deskriptive orden omfatter et antal temaer (diskursformede objekter), der lader sig italesætte, 

beskrive, og værdisætte ud fra idealet. Det betyder, at den deskriptive orden ordner måden hvorpå, 
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objekter, deres egenskaber og relationer opfattes i diskursen. Den deskriptive orden sætter således 

kriterier for, hvordan fænomener kan gøres til genstand for undersøgelse, tale og regulering. Herved 

betragtes ERF’ere ikke som givende fænomener, men derimod som diskursivt konstruerede. 

ERF’erne er således kun iagttagelige, når de italesættes i diskurser. Derfor bliver de 

iagttagelsesledende spørgsmål, der rejses; om hvad, der tales om i diskursen, og hvordan ERF’erne 

kan genstandsgøres (Andersen 1995a:20). 

Disse spørgsmål kan studeres ved at undersøge de forskelle, der indsættes i forbindelse med 

italesættelse af objekter i diskursen. Andersen (1995b:265-268) opstiller følgende 

iagttagelsesledende forskelle: 

 Objekt/objekt: Hvilke relationer og sammenhænge formuleres mellem forskellige objekter? 

Hvordan grupperes forskellige objekter? Findes der en hierarkisering mellem objekterne? I 

idealet om ERF’ere som særlig organisering anvender vi eksempelvis denne ledeforskel til 

at vise, hvordan ERF’ere udsondres fra andre organisationsformer. 

 Instrument/objekt: Gennem hvilke instrumenter eller teknikker registreres, måles og 

bearbejdes hvilke objekter? I idealet om offentlighed om ERF’eres beslutninger anvender vi 

eksempelvis denne ledeforskel til at vise, hvordan ERF’ere gennem afrapportering kan 

bearbejde deres beslutningsevne. 

 Årsag/virkning: Hvilke kausale sammenhænge konstrueres imellem objekter? Hvad sættes 

lig med årsag, og hvad sættes lig med virkning? Hvilke effekter har det for, hvordan 

forskellige problemer kan italesættes? I idealet om ERF’ernes samfundsbidrag anvender vi 

eksempelvis denne ledeforskel til at vise, hvordan ERF’ere bliver italesat som årsag til, at 

Danmark kan bevare konkurrenceevnen. 

 

2.7.2.2 Narrativ orden 

Den narrative orden omhandler handledygtige subjekters plads i diskursen, og ordner herved måden 

handling opfattes på i diskursen. Den narrative orden former positioner, som individer og 

kollektiver kan indtage, hvorved de bliver i stand til at handle, som om de er rationelle og 

viljebærende (Andersen 1995a:20). Vilje og intentionalitet er ikke på forhånd givet, men 

forudsætter derimod, at der er diskursive positioner, hvorfra der kan villes noget. Andersen 
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(1995b:266-268) udpeger en række ledeforskelle, som er centrale for konstitutionen af en narrativ 

orden. Vi vil anvende følgende tre ledeforskelle i specialet: 

 Subjekt/objekt: Omhandler hvem der sættes som subjekt, der kan bearbejde, regulere og 

undersøge hvilket objekt? Hvilke kompetencer pålægges det undersøgende subjekt? Dem 

der sættes udenfor gives objektets karakter, mens dem der sættes indenfor, gives subjektets 

karakter. Der sættes herved en forskel mellem dem der styrer, og de der styres. I idealet om 

offentlighed om ERF’eres beslutninger anvender vi eksempelvis denne ledeforskel til at 

vise, hvordan forskellige subjekter ansvarliggøres over for ERF’ernes beslutninger gennem 

afrapportering, som giver dem viden om beslutningspræmisserne for ERF’erne. 

 Oppe/nede: Nogle positioner er mere ansvars- og autoritetsbelagte end andre. Det handler 

om, hvilket ansvar de forskellige positioner tildeles indenfor, og hvilke kompetencer (ikke 

kun retslige men også symbolske), der er forbundet med dem. I idealet om ERF’ere som 

særlig organisering anvender vi eksempelvis denne ledeforskel til at vise, hvordan 

fondsmyndigheden italesættes som autoritet i forhold til at kontrollere fondsbestyrelsens 

beslutninger. 

 Hjælper/modstander: Distinktionen handler om, af hvem og hvad subjekter kan forvente 

støtte, samt af hvem og hvad subjekter kan forvente modstand. I idealet om offentlighed om 

ERF’eres beslutninger anvender vi eksempelvis denne ledeforskel til at vise, hvordan 

fondsbestyrelserne italesættes som genstridige i forhold til at træffe beslutninger, som 

udviser ansvar overfor andre. 

 

2.7.2.3 Argumentativ orden 

Den argumentative orden omfatter et antal regler for, hvordan udsagn kan finde sted mellem 

diskursens subjekter, samt hvordan udsagn kan afvises som uacceptable. Det betyder, at den ordner 

måden, hvorpå der i diskursen sammenkædes prædikater på, når der argumenteres. Den 

argumentative orden er diskursens dynamiske orden, idet den indeholder regler for, hvordan 

forskelle og ligheder sættes i parentes som tema for konflikt og argumentation. Således sætter den 

argumentative orden regler for, hvordan forskelle og ligheder i de to andre ordner kan ordnes og 

kritiseres på ny. For at kunne tale om diskurs, må der være acceptregler for, hvordan et udsagn skal 

se ud, før det har noget at skulle have sagt – og ikke øjeblikkeligt forkastes, hvilket omhandler 

hvornår noget kan accepteres som sandt og rigtigt. Den argumentative orden kan lettest studeres i 
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tilfælde, hvor udsagn og argumenter afvises som værende uacceptable og ugyldige, hvorfor den 

argumentative orden kan studeres som selektion af udsagn (Andersen 1995b:268). Vi benytter 

følgende iagttagelsesledende forskel i vores analyse: 

 Acceptabelt/uacceptabelt: Denne sondring omhandler, hvordan visse udsagn bliver 

accepteret som gyldige, mens andre forkastes i en given diskurs. I idealet om ERF’ere som 

særlig organisering anvender vi eksempelvis denne ledeforskel til at vise, hvordan det bliver 

accepteret, at der kan lovgives på baggrund af handlemuligheder for ERF’erne og ikke på 

konkrete handlinger. 

 

2.7.3 Institution 

Institutionalisering er den proces, hvorigennem diskursiveringens konstitutive skel autoriseres ved 

sanktionering, hvorved diskursen sikres en regelmæssig vedligeholdelse. Ligesom det er tilfældet 

med idealer, dannes institutioner ikke én gang for alle, men er netop institutionaliseringer af 

diskurs, hvorfor ændringer i de diskursive ordner nødvendigvis fører til fornyelse af institutionerne 

(Andersen 1995b:268-269). 

Det er vigtigt at fremhæve, at der knyttes sanktioner til overskridelse af autoriserede elementer af 

diskursen, men disse behøver ikke nødvendigvis at være retslige. Sanktioner kan også relateres til 

det sociale ved, at subjekter bliver udstødt eller udpeget som syndebuk i diskursen. Teoretisk kan 

der derfor sondres mellem retslige og sociale sanktioner, men vores speciale vil i overvejende grad 

betone de institutioner som sanktioneres retsligt. Dette har den logiske årsag, at en stor mængde af 

vores empiri er lovgivning eller lovforberedende arbejde, hvilket betyder, at disse per definition er 

retsligt sanktioneret. Af den årsag betoner vi argumentation for institutionsdannelse mindre, end 

hvis institutionsdannelsen om ERF’ere primært blev sanktioneret socialt. Vores diakrone analyse 

vægter derfor diskursivering af idealerne tungt, og vi vil derfor i mindre grad argumentere for 

institutionsdannelse, da dette ligger implicit i lovgivning. Vi vil i analysen konditionere institution, 

når diskursive forskelle autoriseres ved retslige og/eller sociale sanktioner mod subjekter eller et 

kollektiv af subjekter. I den synkrone analyse anvender vi eksempelvis institutionaliseringsbegrebet 

til at vise, hvordan forventningen om afrapportering fra fondsbestyrelsens side bliver retsligt 

sanktioneret under truslen om afsættelse i forbindelse med mangelende efterlevelse af 

afrapporteringskravet. 



Du er fri, vælg så!  Anders Ebdrup & Stine Mølbak 

 Side 36 af 118   
 

Vi vil nu rette blikket mod den synkrone analysestrategi, hvor formålet er at præsentere, hvilke 

begreber vi vil anvende til at besvare A3: Hvordan udfoldes rationalitetskonteksten for ERF’ere 

aktuelt, og hvordan sætter det ERF’ere som organisering? 

 

2.8 Analysestrategiske overvejelser for den synkrone analyse 

Vores synkrone analyse flytter iagttagelsespunkt til at analysere konsekvenserne af den 

institutionelle historie i forhold til enhedsdannelsen af ERF’erne. Dermed vil vi med andre ord 

spørge; hvordan institutionerne sætter, hvad en ERF er under den aktuelle rationalitetskontekst. 

Dermed adskiller den synkrone analyse sig fra den diakrone, ved at den synkrone analyse udfolder 

sig i rum, mens den diakrone analyse udfolder sig i tid. Aktualitet sættes derfor i fokus, mens tid 

suspenderes. Vi vil i det følgende udfolde, med hvilke begreber vi vil analysere enhedsdannelsen af 

ERF’ere ved, at vi tager udgangspunkt i Foucaults analytiske begreber om magt og styring, hvortil 

vi vil anvende to iagttagelsesledende begreber; subjektivering og subjektivation. 

 

2.8.1 Magt og styring 

Foucault viser i sine analyser, hvordan magt kommer til udtryk gennem flere forskellige 

styreformer. Vi vil i dette speciale primært beskæftige os med den governmentale magt, men vi vil 

også inddrage elementer af den disciplinære magt
21

. Udgangspunktet for Foucaults magtbegreb er, 

at magt ikke er noget undertrykkende, men en ufravigelig dynamik i relationer mellem frie 

subjekter eller frie kollektiver (Foucault 2000:340). I Foucaults optik forstås magt ikke som noget 

der kan ejes, eller som a priori er tilknyttet en bestemt position, som eksempelvis stat, monark eller 

centraladministration. Magt er derfor ikke en repressiv kraft, som forbyder, undertrykker og former. 

Derimod gælder det, at: ”Moderne magtudøvelse drejer sig om at påvirke formelt frie individer, 

deres handlinger og deres selvopfattelse.” (Villadsen & Mik-Meyer 2007:20). I den forstand er 

moderne magt produktiv, idet den skaber, fremelsker eller forbedrer, ved at få individet til at 

bevæge sig mod normalitet. Herved afviger Foucaults magtforståelse fra den traditionelle 

politologiske magtforståelse (se eksempelvis Dahl 1957 og Thomsen 2005), hvor magtanalyser i 

                                                 
21

 Foucault pointerer, at der i den moderne velfærdsstat sameksisterer governmental styring sammen med andre 

magtformer såsom den pastorale og disciplinære magt (Villadsen & Mik-Meyer 2007:20). 
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højere grad handler om, at nogen har magten over andre. Foucault mener derimod, at subjekternes 

eller kollektivernes frihed er en forudsætning for en magtrelation:  

”Power is exercised only over free subjects, and only insofar as they are ’free’. By 

this we mean individual or collective subjects who are faced with a field of 

possibilities in which several kinds of conduct, several ways of reacting and modes of 

behaviour are available.” (Foucault 2000:542).  

Ydremere betragter Foucault den moderne magt som relationel, da magten ikke er noget aktører 

besidder, men magt er derimod noget, der praktiseres mellem aktører (Villadsen & Mik-Meyer 

2007:20). Foucaults analyser af det moderne magtbegreb giver derfor blik for, at magten kan være 

installeret eller indskrevet i forskellige relationer eller teknikker, der ikke umiddelbart fremstår som 

magtinstrumenter. Magten kan altså ikke determineres på forhånd, men magten skal forstås i dens 

emergens og empiriske specificitet. Når vi anvender Foucaults magtbegreb til at udfolde 

rationalitetskonteksten for ERF’ere, sker det derfor på fremtrædelsens plan. Vi har til sinde at 

udfolde, hvordan den moderne magt udspiller sig, og vise hvilke implikationer den har for 

ERF’erne. Derfor er vores formål, at udforske magtteknologierne som er på spil, herunder 

princippet om individets selvstyring, som Foucault kalder governmentalitet. Forholdet der styres på 

i et governmentalt magtperspektiv er: ”…’conduct of conducts’ and a management of possibilities.” 

(Foucault 2000:341). Det betyder, at governmentale magtteknologier handler om at: ”…structure 

the possible field of action of others.” (Ibid.). Derfor kommer den governmentale magtudøvelse til 

at bestå i evnen til at: ”…lede andre i deres ledelse af sig selv idet man retleder deres 

handlemuligheder samt forvalter og ordner de sandsynlige resultater af deres handlen.” (Raffnsøe 

2009:39). Statens magtmuligheder ligger derfor ikke udelukkende i at afrette subjekter, men 

derimod i at styre hvordan subjekter kan styre sig selv. I en governmental optik opfattes staten 

derfor som et koordinerende organ, der må igangsætte andre aktører for at nå sine styringsmål 

(Andersen 2004b:241). Med den governmentale magt stiller Foucault således skarpt på, hvordan 

staten kan få andre til at løse sine problemer. Dermed definerer Foucault governmentale 

magtteknologier som: 

”…technologies of the self, which permit individuals to effect by their own means, or 

with the help of others, a certain number of operations on their own bodies and souls, 

thoughts, conduct, and way of being, so as to transform themselves in order to attain a 
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certain state of happiness, purity, wisdom, perfection, or immortality.” (Foucault 

1994:225).  

Governmentale magtteknologier fungerer således som metoder, hvor frie subjekter styres ved 

muligheden for, at opnå en tilstand af lykke, renhed eller perfektion. Derfor må governmentale 

magtteknologier altid udspille sig i rummet mellem frie subjekter og statens dominans
22

: 

“We must distinguish the relationships of power as strategic games between liberties 

– strategic games that result in the fact that some people try to determine the conduct 

of others – and the states of domination, which are what we ordinarily call power. 

And, between the two, between the games of power and the states of domination, you 

have governmental technologies.” (Foucault 1988:19).  

Governmentale magtteknologier udspiller sig altså i rummet mellem, hvad vi vil kalde for 1. ordens 

magt og 2. ordens magt. 1. ordens magt referer til statens dominans, hvilket handler om, hvordan 

staten installerer forpligtende subjektiveringer overfor individer eller et kollektiv af individer. Med 

dette styringsrationale vil vi rette blikket mod at undersøge, hvordan staten intervenerer direkte, og 

på den måde søger at bestemme adfærd og underkaste det styrede bestemte mål. For at udfolde 1. 

ordens magt anvender vi det iagttagelsesledende begreb subjektivering. 2. ordens magt refererer 

derimod til selvteknologier, der defineres som styring af sig selv, hvilket handler om, hvordan 

subjekter kan gøre sig selv til genstand for selvstyring. For at udfolde 2. ordens magt anvender vi 

det iagttagelsesledende begreb subjektivation. Vi vil i de følgende to afsnit udfolde begreberne 

subjektivering og subjektivation. 

 

2.8.2 Subjektivering – 1. ordens magt 

I Foucaults tidlige arbejde beskriver han ’technology of domination’, der handler om, at staten 

former subjekter i diskursen:”Domination refers to those asymmetrical relationships of power in 

which the subordinated persons have little room for manoeuvre because their margin of liberty is 

extremely limited.” (Foucault 1988:12). Med denne magtform søger staten at subjektivere individer, 

ved at subjekterne gives et begrænset handlerum. Subjekterne bliver i denne proces nødt til at 

forholde sig til den position, som de subjektiveres ind i. På den måde griber staten ind i subjektets 

                                                 
22

 Dette skal ikke forstås som, at staten har særstatus som magtcentrum, men blot at Foucault i sine analyser ofte viser 

statens governmentale magtteknologier. Der er hertil lavet en række analyser, som stiller skarpt på, hvordan 

governmentalitet udspiller sig i eksempelvis medarbejdersamtaler (Andersen 2004a). 
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handlemuligheder, hvilket sker ved, at subjektet ikke kan undlade at forholde sig til 

subjektiveringen: ”The technologies of power ’determine the conduct of individuals and submit 

them to certain ends or domination, an objectivizing of the subject’.” (Foucault 1988:18). Dermed 

åbner begrebet op for iagttagelse af, at staten gennem italesættelse kan dominere ved at individet 

subjektiveres, hvorved der sker en objektivering af subjektet. Objektivering af subjektet er en vigtig 

proces, da: ”It (subjektivering red.) initially referred to the influence of normalizing power on 

individuals, which in turn “produces” or “fabricates” subjects.” (Harrer 2005:79). Samlet set 

former subjektivering et handlerum, som subjekterne kan handle indenfor. 

I subjektiveringsprocessen formes der en række positioner i diskursen, som dikterer hvilke 

handlinger som er meningsfulde: ”Individet eller kollektivet tilbydes en bestemt plads i diskursen, 

ud fra hvilken der kan tales og handles meningsfuldt på en bestemt måde.” (Andersen 2004a:249). 

En position er derfor ikke en passiv form, men ERF’erne kan derimod agere dynamisk indenfor 

positionen, og således være med til at forme den, hvorved positionen også er et mulighedsrum. 

Derfor vil vi konditionere subjektivering, når vi kan iagttage, at der formes et fastlagt handlerum, 

som bestemmer grænserne for ERF’ernes mulighed for handling. 

For vores speciale handler subjektivering altså om direkte styring, ved at ERF’ere uundgåeligt må 

forholde sig til de forventninger, som rejses til dem. Dette er samtidig den centrale forskel fra 

subjektivation, der handler om, hvordan ERF’ere ledes til at styre sig selv, hvilket vi vil udfolde i 

det følgende afsnit. 

 

2.8.3 Subjektivation – 2. ordens magt 

Subjektivation handler om, hvordan subjektet kan gøre sig selv til genstand for sin egen styring, 

hvorfor subjektivation kan karakteriseres ved følgende: 

”… the way a subject freely relates to himself-that receives greater elaboration. In 

this type of system, the codes and explicit rules of behaviour may be rudimentary, 

while greater attention is paid to the methods, techniques, and exercises directed at 

forming the self within a nexus of relationships.” (Foucault 1994:28). 

Subjektivation handler således om, hvordan subjektet ved egen fri vilje kan give sig selv til sig selv, 

hvilket vi iagttager som en måde, hvorpå subjektet kan styre sig selv. Med subjektivation fikseres 
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subjektet ikke ind i  en bestemt postition i diskursen, men tilbydes derimod et rum, hvorigennem 

subjektet kan styre sig selv mod en bestemt tilstand eller norm. Foucault understreger desuden: 

“…the mode of subjectivation [mode d'assujettissement], that is, the way in which people are 

invited or incited to recognize their moral obligations.” (Foucault 1994:264). Staten inviterer 

således subjektet til at genkende moralske forpligtelser, hvormed det kan opnå en tilstand af balance 

og lykke. Vi vil derfor konditionere begrebet subjektivation, når vi kan iagttage, at ERF’erne 

forventes at handle på sig selv i relation til et givent mål. 

Efter vi har præsenteret vores analysestrategiske overvejelser for specialets to delanalyser, vil vi nu 

rette blikket mod at beskrive, hvordan vi betragter samspillet mellem analysedelene samt reflektere 

over, hvorfor de to delanalyser nødvendiggør hinanden for besvarelsen af specialets 

problemformulering. 

 

2.9 Én institutionel historie: Sammenhæng mellem den diakrone og synkrone analyse 

Formålet med den diakrone analyse er at undersøge, hvordan historiske betingelser har formet den 

aktuelle rationalitetskontekst for ERF’ere, hvorfor der skabes analytisk distance til den aktuelle 

italesættelse af ERF’ernes handlemuligheder. Den diakrone analyse skal således betragtes som en 

konstitutionshistorie, hvor målet er at vise, hvordan der over tid installeres forskellige forventninger 

til ERF’ernes rationelle handlinger. Men den diakrone analyse vil ikke analysere, hvordan den 

aktuelle rationalitetskontekst tager sig ud. Det er nemlig her den synkrone analyse har sin 

berettigelse. Formålet med den synkrone analyse er derfor at analysere, hvordan der aktuelt sættes 

et særligt handlingsrum, hvorfor den synkrone analyse kan betragtes som en aktualiseringsanalyse. 

Ydermere vil den synkrone analyse rejse et spørgsmål om, hvorvidt den aktuelle 

rationalitetskontekst forskyder, hvad det vil sige, at være ERF, og om ERF’erne formes som 

politiske aktører. Vi må her fremhæve, at fordi vi ikke laver flere synkrone snit, kan vi ikke 

skårsikkert fremvise forandring i ERF’ers organisationsform. Dog peger samspillet mellem den 

diakrone og den synkrone analyse på, at der er tale om en forandring af ERF’ernes organisering. 

Den diakrone analyse viser nemlig, hvordan der over tid rejses forskellige krav til ERF’ere og 

dermed også, at institutionerne som former rationalitetskonteksten for ERF’erne forskydes. Dette 

må logisk set afføde en forskydning i organiseringen af ERF’ere, hvilket vi vil diskutere yderligere i 

den synkrone analyse. 
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Herunder er forholdet mellem den diakrone og den synkrone analysedel illustreret:  

 

 

Figur 3: Forholdet mellem vores diakrone og synkrone analyse. 

 

Inden vi opsummerer vores analysestrategi, og således besvarer A1, vil vi adressere en kritik af 

vores analysestrategi.  

 

2.10 Kritik af analysestrategi 

Ovenstående analysestrategi kan på tilfredsstillende vis anvendes til at besvare 

problemformuleringen, men det betyder dog ikke, at analysestrategien ikke bør kritiseres. De valg 

som vi har truffet i forbindelse med tilrettelæggelsen af analysestrategien har særligt to 

konsekvenser, som kan rejses som kritikpunkter, hvilket vi nu vil udfolde.  

For det første betyder den empiriske afgrænsning i specialet, at vi i analysen overbetoner de 

institutioner, som er retsligt sanktioneret. Denne afgrænsning har som konsekvens, at vores speciale 

generelt overbetoner formulerede forestillinger i lovgivning kontra, hvordan loven bliver 

administreret i praksis. Denne prioritering skal ikke opfattes, som om vi mener, at institutioner som 
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primært er reguleret af retslige sanktioner, er vigtigere end institutioner, der primært er reguleret af 

sociale sanktioner. I stedet er valget en naturlig konsekvens af, at vi ønsker at belyse de 

kommunikative føringer, der gennem historien er sat for ERF’erne. Her tilbyder vores empiriske 

afgrænsning den store fordel, at vi med plejet semantiske kilder kan sammenholde institutionerne på 

tværs af historien. Omvendt ville det være problematisk at finde kilder, som konsistent og 

konsekvent kan udsige noget om de institutioner, der er reguleret af sociale sanktioner på tværs af 

historien. Hertil kan det dog indvendes, at det ville være relevant at se på, hvordan 

fondsmyndigheden i praksis administrerer og tilsynsfører med ERF’ere, men det må her fastholdes, 

at de empiriske muligheder er begrænset. 

For det andet afgrænser vi os med analysestrategien, der beror sig på et diskursanalytisk 

udgangspunkt, fra at udsige noget om de konkrete handlinger, som institutionerne afføder. Dette 

betyder samtidig, at vi overbetoner den ene side i en magtrelation. I Foucaults optik er magten 

karakteriseret ved at være relationel, hvorfor en kritik af vores analysestrategiske valg er, at vi alene 

har blikket rettet mod den ene side af magtrelationen – nemlig den politiske regulering. Vi 

underbetoner magtrelationens anden side, og ser bort fra mulighederne for modstrategier fra 

ERF’ere eller alternative kommunikative føringer på, hvad ERF’erne skal være. Derfor afgrænser vi 

os fra at se på, hvordan ERF’erne konkret indtager det rum, de bliver tilbudt. Herved kan det 

indvendes, at vores analysestrategiske valg og teoretiske udgangspunkt ikke er konsistent. Det har 

dog været nødvendigt, at udarbejde analysestrategien som vi har gjort, idet vi opererer med et 

dagsaktuelt emne, hvor de forestående institutioner, som Erhvervsfondsudvalgets rapport (2012) er 

et udtryk for, endnu ikke er trådt i kraft. Af den årsag vil det være spekulativt, at hævde en 

udsigelseskraft omkring modstrategier eller konkrete handlinger fra ERF’ernes side, når 

Erhvervsfondsloven endnu ikke er på plads. Vores blik er således rettet mod lovgivning, der 

forventes at blive institutionaliseret i 2014, hvorfor vi ikke hævder at udsige noget om, hvordan 

lovgivningen konkret har påvirket ERF’erne og deres handlemuligheder. Dette kan kun fremtiden 

vise.   

 

2.11 Opsamling på specialets analysestrategi 

Ud fra ovenstående analysestrategi har vi beskrevet med hvilke begreber, vi vil udfolde vores to 

analysedele. Derfor kan svaret på A1 opstilles i følgende figur: 
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Figur 4: Oversigt over specialets analysestrategi. 
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3.0 Diakron analyse – konstitution af rationalitetskonteksten for ERF’ere 

I denne diakrone analyse vil vi undersøge specialets andet arbejdsspørgsmål, der omhandler; 

Hvordan er en rationalitetskontekst for erhvervsdrivende fonde historisk konstitueret fra 1954 til 

2013? Som beskrevet i analysestrategien vil vi i nærværende diakrone analyse undersøge, hvordan 

rationalitetskonteksten for ERF’ere er institutionaliseret. Den diakrone analyse er udgjort af tre 

diakrone snit, hvor hver enkelt delanalyse vil tage afsæt i begreberne ideal, diskurs og institution.  

Vi vil starte denne diakrone analyse med at rette vores blik mod, hvordan idealet om ERF’ere som 

særlig organisering konstitueres over tid og tilføres mening. Herved stiller vi skarpt på, hvilke 

særlige kendetegn ERF’ere bliver tillagt, og hvordan ERF’ere bliver gjort til objekt for statslig 

styring. Efterfølgende retter vi vores blik mod idealet om offentlighed om ERF’ernes beslutninger 

for derefter afslutningsvist at undersøge idealet om, at ERF’ere skal bidrage til samfundet. 

 

3.1 Første diakrone snit: Idealet om ERF’ere som særlig organisering 

I nærværende analyse vil vi iagttage, under hvilke historiske betingelser det bliver muligt, at 

italesætte den aktuelle forståelse af ERF’ere som en selvstændig organisationsform. Som vores 

analyse vil vise, er et afgørende forankringspunkt i denne fortælling Lov om erhvervsdrivende 

fonde fra 1984, og hvordan denne lovgivning konstituerer ERF’ere som en særlig organisering ved 

to forhold. 1) Der italesættes et spændingsforhold mellem ERF’ere, ikke-erhvervsdrivende fonde og 

andre erhvervsdrivende organisationsformer, som bevirker, at ledelsen af ERF’ere må forholde sig 

til krav som rejses til de andre organisationsformer enten ved at afvise eller acceptere relevansen af 

kravet. 2) Der italesættes et strukturelt styringsunderskud, som bevirker, at der konstant er et behov 

for at styre på ledelsen af ERF’ere. Vi vil desuden vise, hvordan disse to forhold i vid udstrækning 

stadig er gældende den dag i dag. Denne del af den diakrone analyse er central for de to andre 

diakrone snit, da det kun er ved, at ERF’ere italesættes, som et objekt der kan styres på, det bliver 

muligt at stille krav, forventninger og regler for, hvordan ERF’ere skal handle. 

Vi vil starte analysen med at lede efter de diskursive brydninger, der bringer idealet i spil.  

 



Du er fri, vælg så!  Anders Ebdrup & Stine Mølbak 

 Side 45 af 118   
 

3.1.1 De er derude 

Den første gang ERF’ere bliver omtalt i en plejet semantisk kilde fra vores arkiv, er i Juridisk 

Ordbog fra 1954: 

”…såfremt en erhvervsdrivende virksomheds formue og overskud ikke tilhører 

interessenter el. andre enkeltpersoner, men skal anvendes til bestemte formål, 

sædvanlig af almennyttig el. velgørende art, betegnes den som en s. i. (selvejende 

institution red.), f. eks.: sparekasser, visse boligselskaber og erhvervsdrivende fonds, 

oprettet ved testamente el. gavebrev.” (Borum & Juul 1954:147-148 i Kauffmann 

1968:18). 

Før, og i tiden umiddelbart efter denne kilde, er der ikke synderlig interesse om ERF’ere – hverken 

fra statens, offentlighedens eller den juridiske side. Som det fremgår af citatet ovenfor, bliver 

ERF’ere ikke omtalt i relation til en problemstilling – hverken for samfundet eller som en 

organisationsform. I stedet bliver ERF’ere blot omtalt, som noget der findes derude. 

 

3.1.2 Hvad er det, der er derude? 

Det er først i Ernst Kauffmanns bog: ”Erhvervsdrivende selvejende institutioner” fra 1963, at 

ERF’ere bliver diskuteret i relation til problematikker og italesat som et selvstændig retssubjekt. 

Kauffmann indleder sin omfattende gennemgang af de juridiske problematikker om ERF’ere med 

følgende beskrivelse i forordet: 

”I de senere år synes oprettelsen af selvejende institutioner at være blevet hyppigere 

end tidligere… Det spørgsmål frembyder sig derfor som nærliggende, om der her er 

tale om et velkendt institut, som den retlige og økonomiske udvikling blot har gjort 

mere brugbart og formålstjenstlig end tidligere, om der er tale om en sproglig 

forskydning, hvorved udtrykket »selvejende institution« nu foretrækkes fremfor andre 

betegnelser, der dækkede over væsentlig samme indhold, eller om der er tale om en 

egentlig nydannelse i retlig eventuelt også i økonomisk, henseende.” (Kauffmann 

1968:17 fremhævning i original). 
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Formålet med sin bog udtrykker Kauffmann, som værende en nysgerrighed overfor at forstå hvorfor 

netop denne organisering, synes at blive oprettet hyppigere. Kauffmann anerkender noget særligt 

ved ERF’ere, idet han italesætter, hvordan ERF’ere er anderledes end ikke-erhvervsdrivende fonde: 

”Det er utvivlsomt noget væsentligt ved en selvejende institution, såfremt formuen 

foreligger i form af en erhvervsdrivende virksomhed. Heraf følger nødvendigvis: at 

forvaltningen ikke kan indskrænkes til den passive modtagelse (med påfølgende 

uddeling) af renter, udbytter m. v. men kræver en aktiv indsats til realisation af det 

fastsatte erhvervsformål; at der i langt højere grad end ellers ved legater o. l. som en 

normal foreteelse pådrages virksomheden (og dermed legatformuen) forpligtelser; og 

at realværdier unddrages ejendomsgodernes almindelige kredsløb og 

generationsskifterne og henlægges under »den døde hånd«.” (Kauffmann 1968:35-36 

fremhævning i original). 

Kauffmann laver her en distinktion mellem ERF’ere og ikke-erhvervsdrivende fonde ved at knytte 

forventninger til, hvordan ERF’ere skal handle i forhold til ikke-erhvervsdrivende fonde. 

Kauffmann bliver dog ikke mere direkte end ovenstående i sin problematisering af gældende 

praksis om ERF’ere, men nøjes med at antyde en problematik omhandlende, hvorvidt 

ejerskabsformen bryder med det almindelige skattemæssige kredsløb i samfundet. Hermed ser vi for 

første gang kimen til en problematisering af ERF’ernes virke og samtidig en tydelig distinktion 

mellem ERF’ere og ikke-erhvervsdrivende fonde. 

Der går dog seks år før, der endnu en gang bliver italesat en forskel mellem ERF’ere og ikke-

erhvervsdrivende fonde. Landsretssagfører Kristian Mogensen anfører i sin tekst: ”Selvejende 

institutioner og fonds” fra 1969 i magasinet Revision og Regnskabsvæsen en opfattelse af ERF’ere 

som aktive forvaltere af kapital: 

”Udviklingen på området er præget af to iøjnefaldende træk: For det første oprettes 

selvejende fonds og institutioner i vore dage hyppigt i stifterens levende live, medens 

man tidligere overvejende brugte testamentariske dispositioner, og for det andet er 

selvejende institutioner og fonds i højere grad end før knyttet direkte til erhvervslivet, 

sådan at de er baseret på eller ligefrem driver en erhvervsvirksomhed, og altså ikke 

blot er »passive kapitalister«.” (Mogensen 1969:309). 

Her sondrer Mogensen mellem passive og aktive kapitalister, og han problematiserer ERF’ere ved: 
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”Hovedinteressen knytter sig imidlertid til fondens interesser i bestående 

erhvervsvirksomheder. Besiddelsen af minoritetsaktieposter i større virksomheder, for 

eksempelvis besiddelsen af nogle børsnoterede aktier, giver ikke anledning til særlige 

problemer. Derimod er der grund til at beskæftige sig nærmere med de tilfælde, hvor 

fonden ejer en væsentlig aktiepost i (eventuelt aktiemajoriteten) i en 

erhvervsvirksomhed eller ligefrem ejer en erhvervsvirksomhed, der drives for fondens 

regning. Det er jo indskydelsen af sådanne erhvervsinteresser i fonden, der ofte har 

været det egentlige motiv for fondens dannelse.” (Mogensen 1969:316). 

Hermed stiller Mogensen skarpt på, at selve motivet for at stifte ERF’ere er anderledes end ved 

ikke-erhvervsdrivende fonde. Her antydes det, at ERF’ere som regel ikke stiftes på bagrund af et 

almennyttigt formål, men med hensigten at drive virksomhed. Dermed er det ikke blot driften af 

ERF’ere som italesættes som særlig, men også stiftelsesgrundlaget. Mogensen rejser også 

spørgsmålet, om selve ejerformen er god for samfundsudviklingen: 

”Når man betragter fondsdannelser under en større synsvinkel, kan det også være et 

problem, om denne organisationsform i det lange løb vil vise sig hensigtsmæssig. Det 

kan være et spørgsmål, om den adskillelse af kapitalinteresser og virksomhedsledelse, 

som fondsorganisationen indebærer, i alle tilfælde er hensigtsmæssig.” (Mogensen 

1969:324). 

Her problematiseres adskillelsen af kapitalinteresserer og virksomhedsledelse, hvilket er en 

problematik der senere bliver taget op i Lov om erhvervsdrivende fonde (L nr. 286 1984), som 

begrundelse for statslig styring af ledelsen af ERF’ere. Dette betyder dog ikke, at Mogensen lægger 

op til politisk handling: 

”Som jeg nogle gange har nævnt, eksisterer der (bortset fra skattelovgivningen) kun 

meget få lovbestemmelser, der griber ind over for fondsdannelser. Om denne tilstand 

kan vare ved, er naturligvis umuligt at sige, men meget taler for, at vi her befinder os 

på et område, der trives bedst, hvis retsudviklingen får lov til at gro naturligt frem…” 

(Mogensen 1969:323). 

Året efter Mogensens artikel publicerer landsretssagfører Thøger Nielsen (1970) en anderledes 

direkte appel om politisk handling: 
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”Nogle af de mest betydende fondsdannelser finder i vore dage sted på grundlag af 

interesser i erhvervsvirksomheder, og det er et politisk spørgsmål af vidtrækkende 

betydning, hvor samfundsgavnligt det i virkeligheden er at begunstige en udvikling, 

hvorved en stor del af landets betydende virksomheder bliver henlagt under 

bestyrelser, der som regel er selvsupplerende – nutidens form for overgang til »den 

døde hånd«.” (Nielsen 1970:24-25). 

Her ser vi den første direkte problematisering af ERF’ernes organisering i samfundet. Det rejses 

som en politisk problemstilling, hvorvidt det skal være muligt at henlægge store 

erhvervsvirksomheder i fondsejerskab. Herved opbygges der en tydelig relation mellem problemet 

og løsningen, hvor problemet er den gældende praksis; erhvervsvirksomheder bliver fondsejede, og 

løsningen er at regulere området. 

I de efterfølgende syv år bliver sondringen mellem ERF’ere og ikke-erhvervsdrivende fonde 

sporadisk italesat, men i overvejende grad i forbindelse med diskursiveringen af idealet om 

ERF’ernes samfundsbidrag
23

. Derfor vil vi afholde os fra at udfolde problematiseringen i dette 

diakrone snit, men vi vil i stedet vende tilbage til dette senere, når vi analyserer idealet om, at 

ERF’ere skal bidrage til samfundet. Dette er et valg, vi har taget for at undgå unødige gentagelser.  

Vi springer i stedet frem til år 1978, hvor Fondsudvalget bliver nedsat for at undersøge 

fondsområdet med henblik på, at fremsætte anbefalinger til en regulering af området. Fondsudvalget 

brugte fire år på at udarbejde sin kommissionsbetænkning, hvorefter der gik yderligere to år, før den 

første lovgivning om ERF’ere i 1984 blev en realitet. Vi vil derfor rette blikket mod forarbejdet til 

denne lovgivning med det formål at analysere, hvordan ERF’ere institutionaliseres som en særlig 

organisering.  

 

3.1.3 Forståelsen af ERF’ere fastlægges 

Ovenstående optakt til nedsættelsen af Fondsudvalget og udformningen af Lov om 

erhvervsdrivende fonde viser, hvordan der i perioden efter Kauffmanns bog i 1963 løbende bliver 

aktualiseret en række problemstillinger omhandlende ERF’ernes særlige betingelser, der 
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 Her tænker vi på LO’s politiske udspil ”Økonomisk Demokrati” (Økonomisk Demokrati 1971), Arbejderbevægelsens 

Erhvervsråd pjece ”Private fonds – økonomisk magtkoncentration med offentlig støtte” (Arbejderbevægelsens 

Erhvervsråd 1978) og Preben Wilhjelm og Mikael Waldorff fra Venstresocialisterne forslag til folketingsbeslutning i 

1978 (Forslag til folketingsbeslutning 1978:4470). 



Du er fri, vælg så!  Anders Ebdrup & Stine Mølbak 

 Side 49 af 118   
 

nødvendiggør, at der udarbejdes lovgivning, som tager højde for disse problemstillinger. Det 

begynder med, der bliver italesat en sondring mellem ERF’ere og ikke-erhvervsdrivende fonde, 

hvilket muliggør institutionaliseringen af ERF’ere som en særlig organisering. Det er således 

italesættelsen af ERF’ers særegnethed, der gør det meningsfuldt at lovgive på området. Vi vil i det 

følgende afsnit vise, hvordan der institutionaliseres en forståelse af, hvad en ERF er, ved at der 

sættes særlige relationer, som giver mening til betegnelsen ERF.  

 

3.1.3.1 Same same but different 

Med udgangspunkt i Fondsudvalgets kommissionsbetænkning fra 1982 bliver der i 1984 ikke alene 

vedtaget én lov på fondsområdet, der vedtages derimod to love. Den ene er Lov om fonde og visse 

foreninger (L nr. 300 1984), mens den anden er Lov om erhvervsdrivende fonde (L nr. 286 1984). 

Der indsættes herved et retsligt skel af staten, således at ERF’ere sættes på den ene side, og ikke-

erhvervsdrivende fonde sættes på den anden side. Fondsudvalget begrunder valget med de to 

fondslove ud fra følgende:  

”Efter udvalgets mening er mange af de ovenfor grundlæggende regler for fonde af en 

sådan karakter, at de er egnet til at finde anvendelse på såvel erhvervsdrivende som 

ikke-erhvervsdrivende fonde. På den anden side finder udvalget, at der for de 

erhvervsdrivende fonde gør sig en række særlige hensyn gældende, som begrunder, at 

der for disse fonde dels sker en fravigelse af nogle af de nævnte almindelige 

fondsregler, dels fastlægges regler, som supplerer de almindelige regler.” (KBET nr. 

970 1982:14).  

Således sondrer Fondsudvalget mellem ikke-erhvervsdrivende fonde og ERF’ere, idet ERF’ere 

tilsyneladende har særlige karakteristika, som gør denne sondring nødvendig. De særlige 

karakteristika fordrer derfor, at der tages en række lovgivningsmæssige tiltag: 

”Udvalget finder, at fonde i dag udgør en så betydelig faktor såvel økonomisk som 

samfundsmæssigt, at der er behov for en lovmæssig regulering af fondenes 

virksomhed. Lovgivningen bør indeholde bestemmelser, der fastlægger rammerne for 

fondes virksomhed. Det drejer sig bl.a. om bestemmelser om kapital, ledelse, 

regnskabsaflæggelse, revision, overskudsanvendelse og ændringer af fundatser.” 

(KBET nr. 970 1982:14). 
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Fondsudvalget fastholder dog alligevel, at der er forhold, som gør ERF’ere sammenlignelige med 

ikke-erhvervsdrivende fonde: ”… de erhvervsdrivende fonds’ forhold i en række henseender rejser 

problemstillinger af principielt samme karakter som andre typer fonds. Dette skyldes først og 

fremmest det særegne stiftelsesgrundlag, som kendetegner fonds…” (KBET nr. 970 1982:96)
24

. 

Som det fremgår af dette afsnit, betragtes ERF’ere som sammenlignelige med andre ikke-

erhvervsdrivende fonde, men alligevel er ERF’ere særlige ved en række forhold, som kendetegner 

andre erhvervsdrivende organisationsformer, såsom kapitalstruktur, revision og 

regnskabsaflæggelse. Dermed balancerer forståelsen af ERF’ere på et knivsæg; ERF’ere er 

sammenlignelige med ikke-erhvervsdrivende fonde, men alligevel forskellige fordi de også minder 

om andre erhvervsdrivende organisationer. Samme grundlæggende spændingsforhold, blot med 

omvendt fortegn, gør sig også gældende for ERF’ere i forhold til andre erhvervsdrivende 

organisationer, hvilket vi vil belyse i det følgende afsnit. 

 

3.1.3.2 Also same but different 

I 1973 var der i Danmark en omfattende lovgivning om aktieselskaber og anpartsselskaber (L nr. 

370 1973). I denne sammenhæng blev spørgsmålet om lovreguleringer af andre selskabsformer 

aktualiseret, herunder blandt andet regulering af fonde og andre selvejende institutioner, hvilket 

kommissoriet for Fondsudvalget refererer direkte til: ”Ved den omfattende lovgivning om 

aktieselskaber og anpartsselskaber i 1973 blev spørgsmålet om lovregulering af andre 

selskabsformer aktualiseret.” (KBET nr. 970 1982:1). Herved refererer kommissoriet for 

Fondsudvalget til selskabslovgivningens ønske om, at udarbejde lovgivning som gælder for 

ERF’ere. Derfor søger Fondsudvalget at: 

”…tilstræbe en rimelig ligestilling mellem de regler, der skal gælde for disse fonde 

(ERF’ere red.), og de regler, der gælder for erhvervsvirksomhed, der drives under 

andre former. De hensyn, som har motiveret gennemførelsen eller overvejelsen af 

regler om sådanne andre virksomhedsformer, gør sig i betydeligt omfang glædende 

for de erhvervsdrivende fonde.” (KBET nr. 970 1982:14).  
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 Citatet stammer fra bilag 4 i betænkningen, hvor Industri- og Justitsministeriet laver en fælles udtalelse om forholdet 

mellem ERF’ere og ikke-erhvervsdrivende fonde. Med udgangspunkt i følgende citat er det urimeligt at antage andet 

end, at dette også er Fondsudvalgets holdning: ”Ved valget mellem disse to løsninger har udvalget taget sit 

udgangspunkt i den som bilag 4 optagne tilkendegivelse fra justitsministeriet og industriministeriet.” (KBET om fonde 

nr. 970 1982:16). 
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Vi kan herved konstatere, at Fondsudvalget sondrer mellem ERF’ere og andre erhvervsdrivende 

organisationsformer, som er reguleret af selskabslovgivningen, men det problematiseres, at ERF’ere 

ikke er underlagt samme lovgivning. Fondsudvalget italesætter dog en væsentlig forskel ved 

ERF’ere, da det: 

”… på en række punkter ikke vil være rimeligt eller hensigtsmæssigt uden videre at 

overføre aktie- og anpartsselskabslovenes regler til erhvervsdrivende fonde og man 

har derfor, hvor de hensyn, som ligger bag disse love, ikke eller dog ikke fuldt ud gør 

sig gældende, eller hvor fondenes særlige karakter motiverer andre løsninger end 

selskabslovenes, undladt at overføre de pågældende regler eller foreslået 

bestemmelser, der fraviger selskabslovenes ordning.” (KBET nr. 970 1982:15).  

Fondsudvalget anser herved ERF’ere og andre erhvervsdrivende organisationsformer som 

sammenlignelige, men alligevel forskellige. Dermed bygger sondringen på samme grundlæggende 

spænding, som ved sondringen mellem ERF’ere og andre ikke-erhvervsdrivende fonde – blot med 

omvendt fortegn. 

 

3.1.3.3 Just different 

Som vist ovenfor bliver ERF’ere med erhvervsfondslovgivningen italesat som en 

organiseringsform, der er særlig ved at befinde sig i et spændingsfelt, hvor ERF’ere kun har en egen 

identitet i kraft af sammenligneligheden og forskelligheden fra andre ikke-erhvervsdrivende fonde 

og andre erhvervsdrivende organisationsformer. ERF’ere er særlige i kraft af, de er 

sammenlignelige med ikke-erhvervsdrivende fonde, men samtidig adskiller de sig fra ikke-

erhvervsdrivende fonde ved også at være sammenlignelige med andre erhvervsdrivende 

organisationsformer. Det omvendte gør sig ligeledes gældende, idet ERF’ere er særlige i kraft af, de 

er sammenlignelige med erhvervsdrivende organisationsformer, men samtidig adskiller de sig fra 

erhvervsdrivende organisationsformer ved også at være sammenlignelige med andre ikke-

erhvervsdrivende fonde. På den måde opfattes ERF’ere som en organisering, der står med et ben i 

hver lejr.  Eller sagt på en anden måde; ERF’ere forudsættes som en organisationsform, der på én 

gang repræsenterer det profitdrevende gennem erhvervsdrift og det almennyttige via uddelinger. I 

den forstand kan ERF’ere karakteriseres som en organisationsform, der siden erhvervsfondsloven 

blev institutionaliseret i 1984, er opfattet som balancerende mellem sondringen privat og offentlig.  
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3.1.4 Et styringsvakuum i ERF’ere 

Nu vil vi rette blikket mod det andet forhold, som konstituerer ERF’ere som særlig organisering. Vi 

vil derfor i det følgende afsnit vise, hvordan der bliver tilskrevet ERF’ere et særligt kendetegn i 

relation til ikke-erhvervsdrivende fonde og andre erhvervsdrivende organisationsformer i form at et 

strukturelt styringsunderskud af ERF’ernes ledelse. Det særlige kendetegn om et strukturelt 

styringsunderskud af ledelse i ERF’ere skal ses på baggrund af dens status af selvejende institution 

kombineret med forståelsen af, at en erhvervsdrivende organisation bør have en velfungerende 

kontrolinstans uden for organisationen. Dette har vi illustreret i nedestående figur. 

 

 

Figur 5: Illustration af styringsforhold for ERF’ere og aktieselskaber. 

 

ERF’ere relateres til andre ikke-erhvervsdrivende fonde ved, at de begge er selvejende institutioner: 

”Betegnelsen fonde dækker over en kategori af institutioner, som har det fællestræk, at de er 

»selvejende«, idet ingen uden for fonden har ejendomsret til fondens formue.” (KBET nr. 970 
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1982:12). Hertil kommer, at der heller ikke er nogen uden for fonden som har beslutningskapacitet 

og kompetence til, at ændre beslutninger fondsbestyrelsen træffer om fondens virke. I stedet har 

fundatsen en vigtig rolle:  

”Det er således fundatsen, der fastlægger, hvilke formål fonden skal varetage, 

hvorledes kapitalen skal anbringes og forvaltes, og hvorledes ledelsen skal 

sammensættes og vælges.” (KBET nr. 970 1982:12). 

De rammer som fondsbestyrelsen kan beslutte indenfor afgøres dermed af fundatsen, og 

fondsbestyrelsen holdes til ansvar for beslutninger, hvis: ”…bestyrelsen har disponeret på en sådan 

måde, at den efter dansk rets almindelige erstatningsregler har pådraget sig erstatningsansvar.” 

(KBET nr. 970 1982:12). Fundatsen tager højde for en række ubestemte forhold, som ikke 

nødvendigvis kan forudses, men fundatsen er sårbar overfor ’overgreb’, hvis fondsbestyrelsen har 

ilde intentioner:  

”…normalt (er der red.) ingen udenforstående, som fører tilsyn med, at fonden 

administreres forsvarligt og i overensstemmelse med fundatsen. I betragtning af at 

disse fonds ofte tjener almene formål og administrerer meget betydelige økonomiske 

værdier, bør det overvejes, om dette kan anses for tilfredsstillende.” (KBET nr. 970 

1982:1).  

Her fremgår det, at manglende kontrolmuligheder med en fondsbestyrelses fortolkning af fundatsen 

er et problem i forhold til ERF’ere. Der er ingen uden for ERF’en, som kan gøre omverden 

opmærksom på eventuelle overskridelser af fondsbestyrelsens beføjelser. Mangel på 

beslutningskompetence uden for ERF’en betyder samtidig, at udpegelsen af nye 

fondsbestyrelsesmedlemmer er et fondsbestyrelsesanliggende: 

”Som følge af, at fonde er selvejende, og der således ikke er en kreds af ejere, der 

vælger og kontrollerer ledelsen, er det ikke ualmindeligt, at ledelsen gøres 

selvsupplerende. Dersom fundatsens bestemmelser herom ikke udformes omhyggeligt, 

kan selvsuppleringsprincippet medføre risiko for, at ledelsen ikke får den dynamik og 

personfornyelse, som kan være af afgørende betydning for fondens fortsatte 

erhvervsmæssige virksomhed.” (KBET nr. 970 1982:13).  
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Princippet om selvsupplering betyder, at det er fondsbestyrelsen der beslutter, hvem som i 

fremtiden skal beslutte i ERF’en. Dermed er beslutningskapaciteten udelukkende forankret i 

fondsbestyrelsen, og der er ingen uden for ERF’en, som kan engagere sig i beslutningerne, som 

fondsbestyrelsen træffer. Her opridses der et strukturelt styringsunderskud ved, at der ikke er en 

styring af ledelsen i ERF’en. Styringsunderskuddet relateres til andre erhvervsdrivende 

organisationsformer ved, at der diskursiveres to problematiske forhold ved fondsformen. 1) Der er 

ikke en kreds af ejere, som kan kontrollere ledelsen og sammensætte den optimalt. 2) Fordi 

fundatsen er træg og ufleksibel, kan der være risiko for, at den underliggende virksomhed ikke får 

den dynamik og personfornyelse, som en virksomhed har behov for. Der fremhæves samtidig en 

styrke ved andre erhvervsdrivende organisationsformer, idet disse har en kontrolinstans i form af 

aktionærer, som kan modvirke misbrug og udpege nye bestyrelsesmedlemmer, hvorved 

beslutningskapaciteten løbende fornyes. 

I ovenstående italesættes der et strukturelt styringsunderskud, og der italesættes manglende kontrol, 

tilsyn og offentlighed med ERF’erne. Her ser vi en kobling mellem to af snittene i den diakrone 

analyse; institutionaliseringen af det strukturelle styringsunderskud af ledelse muliggør 

diskursiveringen af idealet om offentlighed om ERF’ernes beslutninger. Dette sker ved, at 

styringsunderskuddet anvendes som argument for offentlighed om ERF’ernes beslutninger. Vi vil 

komme tilbage til, hvordan sidstnævnte ideal fyldes med mening i afsnittet om, at der skal være 

offentlighed om ERF’eres beslutninger. For nuværende vil vi blot pege på relationen mellem 

idealerne og notere os følgende; institutionaliseringen af et strukturelt styringsunderskud i ERF’ere 

diskursiveres på en måde, som understreger, at der ikke er tale om et flygtigt forhold. 

Styringsunderskuddet relateres ikke til enkeltsager, midlertidige forhold, men derimod til selve 

organiseringen af ERF’ere som en selvejende institution. 

 

3.1.5 Status quo siden 1984 

I dette afsnit vil vi følge ovenstående diskursivering til dørs. Det skal fremhæves, at der er få kilder, 

som berører diskursiveringen af spændingsforholdet mellem ERF’ere, ikke-erhvervsdrivende fonde 

og andre erhvervsdrivende organisationsformer samt det strukturelle styringsunderskud af ledelse – 

i stedet forudsættes disse forhold. 
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I forhold til spændingsforholdet mellem ERF’ere, ikke-erhvervsdrivende fonde og andre 

erhvervsdrivende organisationsformer italesættes dette forhold sjældent i plejet semantiske kilder i 

tiden efter Lov om erhvervsdrivende fonde. Som optakt til Erhvervsfondsudvalgets rapport fra 2012 

udarbejder Deloitte dog også en rapport om ERF’ere. Her konstateres det: 

”De erhvervsdrivende fonde er reguleret i lov om erhvervsdrivende fonde. Den 

nuværende lovgivning er i vidt omfang uændret siden dens oprindelige ikrafttræden i 

1985. I 2009 vedtog et bredt flertal i Folketinget en grundlæggende reform af 

selskabslovgivningen, således at der for aktieselskaber og anpartsselskaber er en ny 

og moderniseret selskabslovgivning. Lov om erhvervsdrivende fonde bygger på en 

række punkter i den tidligere selskabslovgivning. Den gennemførte reform af 

selskabsreguleringen afføder derfor et naturligt behov for at se nærmere på, hvilken 

betydning selskabsreformen har i forhold til reglerne for erhvervsdrivende fonde.” 

(Deloitte 2012:1). 

Her antydes ERF’ernes sammenlignelighed med andre erhvervsdrivende organisationsformer ved, 

at ændringer i selskabslovgivningen bør afføde ændringer i reguleringen af ERF’ere. Samme 

opfattelse går igen hos Erhvervsfondsudvalget, hvor det allerede i kommissoriet bemærkes: 

”Lov om erhvervsdrivende fonde bygger på en række punkter på den tidligere 

selskabslovgivning. Den gennemførte reform af selskabsreguleringen afføder derfor et 

naturligt behov for at se nærmere på, hvilken betydning selskabsreformen har i 

forhold til reglerne for erhvervsdrivende fonde.” (Erhvervsfondsudvalget 2012:10). 

Dermed viderefører ovenstående kilder spændingsforholdet mellem ERF’ere og andre 

erhvervsdrivende organisationsformer. ERF’ere relateres dog samtidig til ikke-erhvervsdrivende 

fonde gennem ERF’ernes særstatus som selvejende institution:  

”…reglerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde som udgangspunkt bør være 

identiske med reglerne i SEL (selskabslovgivningen red.) om opløsning af A/S’er og 

ApS’er, medmindre fondenes særlige karakteristika som selvejende institution konkret 

kan begrunde en forskel mellem de to regelsæt.” (Erhvervsfondsudvalget 2012:298)  

På den måde er spændingsforholdet, som blev institutionaliseret i 1984, således stadig gældende 

praksis. 
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Der er ligeledes ganske få plejet semantiske kilder, som berører det strukturelle styringsunderskud 

af ledelse, og disse giver heller ikke anledning til ændring af lovgivningen for ERF’ere, hvilket 

forekommer logisk, da diskursiveringen ikke ændrer sig nævneværdigt. De gange idealet om 

ERF’ernes særlige organisering bliver italesat, er det ofte som bemærkninger og sidespring i forhold 

til kildernes egentlige omdrejningspunkt
25

. Dette gør sig dog ikke gældende i ”Debatoplæg om 

aktivt ejerskab”, som er udarbejdet af Erhvervs-, Finans-, Skatte- og Økonomiministeriet i 1999. 

Her får ERF’ere, og de forhold som kendetegner deres ejerskabsstruktur, et særskilt kapitel. I 

indledningen til kapitlet understreges det: ”Et særkende ved fondseje er, at ingen parter udenfor 

fonden har ejerandele til fondens formue – og derfor er der heller ingen ejere til at kontrollere 

fondenes ledelser.” (Debatoplæg om aktivt ejerskab 1999:253). Her italesættes samme forhold, som 

vi tidligere har vist i forhold til det strukturelle styringsunderskud, hvorfor der peges på, at 

diskursiveringen fortsættes som tidligere. Dette underbygges også af, at Erhvervsfondsudvalgets 

kommissorium i 2012 italesætter samme mangel på styring af ledelsen i ERF’en: 

”Erhvervsdrivende fonde er selvejende institutioner uden en ejerkreds. De ledes af en 

bestyrelse, som er ansvarlig for, at fonden ledes i overensstemmelse med 

vedtægten/fundatsen. Det betyder, at der f.eks. ikke er en generalforsamling, der fører 

tilsyn med bestyrelsens varetagelse af fondens forhold. Til at føre tilsyn er der derfor 

oprettet offentlige fondsmyndigheder.” (Erhvervsfondsudvalget 2012:1).  

Som vist ovenfor er både det strukturelle styringsunderskud og spændingsforholdet stadig gældende 

den dag i dag. 

Vi vil i specialets synkrone analyse uddybe, hvordan disse forhold sætter forventninger til den 

aktuelle rationalitetskontekst for ERF’ere, men for nuværende vil vi blot konstatere, at 

diskursiveringen af idealet om ERF’ere som særlig organisering ikke har ændret sig nævneværdigt 

siden vedtagelsen af erhvervsfondsloven i 1984.  

 

3.1.6 Opsummering på idealet om ERF’ere som særlig organisering  

Med udgangspunkt i ovenstående diakrone snit vil vi nu opsummere, hvordan idealet om ERF’ere 

som særlig organisering er blevet diskursiveret fra 1950’erne og frem til i dag.  
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 Se eksempelvis LFF nr. 113 (1990) der omhandler en afbureaukratisering af fondslovgivningen. I denne kilde 

italesættes ERF’ernes strukturelle styringsunderskud i bibemærkninger, mens omdrejningspunktet i kilden er, hvordan 

registrering af ERF’erne kan forenkles. 
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Fra starten af 1950’erne kan vi se, hvordan en sondring mellem ERF’ere og andre ikke-

erhvervsdrivende fonde støt og rolig bliver italesat. Det fremhæves, at ERF’ere er særegne, fordi de 

driver virksomhed, og derfor ikke kan være en passiv kapital, hvilket betyder, de aktivt må engagere 

sig i virksomheden. Dette muliggør en lovgivning om ERF’ere ud fra logikken om, at særlige 

forhold kræver særlige regler. Således bliver Lov om erhvervsdrivende fonde en realitet i 1984, og i 

denne lovgivning institutionaliseres der to vigtige forhold. For det første institutionaliseres der et 

spændingsforhold mellem ERF’ere, ikke-erhvervsdrivende fonde og andre erhvervsdrivende 

organisationsformer, hvorfor ERF’ere karakteriseres som en organisering, der balancerer på 

grænsen mellem det private og det offentlige. For det andet institutionaliseres et strukturelt 

styringsunderskud af ERF’ernes ledelse, som betyder, at der opbygges et behov for kontrol, indsigt 

og styring med ledelsen i ERF’erne. Disse forhold bygger på den del af den deskriptive ordning i 

diskursen, hvor der sættes en objekt/objekt sondring mellem ERF’ere, ikke-erhvervsdrivende fonde 

og andre erhvervsdrivende organisationer, som gør det muligt at opretholde et meningsfyldt krav 

om en særskilt lovgivning for ERF’ere. Den narrative ordning af diskursen sætter blandt andet et 

strukturelt styringsunderskud gennem et subjekt/objekt forhold, hvor fondsbestyrelserne gøres til 

objekt, men samtidig fikseres subjektet ikke. Subjektet kategoriseres derimod som en tom men åben 

kategori, hvor et unavngivet subjekt kan ’se fondsbestyrelsen over skulderen’. Her ser vi en kobling 

til idealet om offentlighed om ERF’ernes beslutninger ved, at subjekt er åbent for 

meningsudfyldelse, hvilket muliggør at en bred vifte af subjekter kan indtage positionen. Derfor kan 

vi i denne narrative ordning konstatere, at ERF’ernes bliver problematiseret som et strukturelt 

problem for organisationsformen. Her er det blandt andet vigtigt at fremhæve en del af den 

argumentative ordning i diskursen, idet der ikke fremvises konkrete eksempler på overgreb af 

fundatsen, men i stedet henvises der til ERF’ernes organisationsstruktur. Det bliver således 

accepteret, at organisationsstrukturen er et gyldigt argument for at lovgive på fondsområdet. 

Ovenstående analyse kan sammenfattes i nedenstående figur: 
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Figur 6: Opsummering på analysen af idealet om ERF’ere som særlig organisering. 

 

Efter vi nu har analyseret idealet om ERF’ere som særlig organisering der adresserede et 

organisationsniveau, vil vi nu rette blikket mod specialets andet diakrone snit, som handler om, der 

skal være offentlighed om ERF’ernes beslutninger, hvilket tager udgangspunkt i en 

ledelsesproblemtik. 

 

3.2 Andet diakrone snit: Idealet om offentlighed om ERF’ernes beslutninger 

Nærværende analyse vil omhandle idealet ’offentlighed om ERF’ernes beslutninger’. Analysen vil 

vise en udvikling i diskursiveringen fra, at offentlighed om ERF’ernes beslutninger italesættes som 

et spørgsmål om registrering og kontrol fra tilsynsmyndighed og revisor, til at ERF’ere skal 

afrapportere til offentligheden om deres beslutninger. Derudover forskydes forståelsen af, hvordan 

offentligheden kan få indsigt i ERF’ernes beslutninger fra, at offentligheden gennem regnskaber 

kan forholde sig til beslutningerne, til at der kun er offentlighed om beslutningerne, når ERF’erne 

fremlægger ræsonnement bag beslutningerne via afrapportering. Vi indleder analysen med at vise, 

hvordan ERF’ernes beslutningskompetence bliver problematiseret, samt hvordan det over tid bliver 

meningsfuldt at rejse et krav om offentlighed om ERF’erens beslutninger fra staten.  

Inden vi starter analysen, vil vi dog gøre opmærksom på, at nærværende idealisering og forrige 

idealisering om ERF’ere som særlig organisering er tæt knyttet. Der er dog én markant forskel 

mellem de to idealiseringer. Idealet om ERF’ere som en særlig organisering relaterer sig til måden 

ERF’ere er organiseret på, hvorimod idealet om offentlighed om ERF’eres beslutninger relaterer sig 

til, hvordan ERF’ere ledes. Førstnævnte ideal henviser således til organisationsformen og 

sidstnævnte til ledelsesformen i ERF’erne. Der er på den måde en logisk sammenhæng mellem de 
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to idealer, idet idealet om særlig organisering er en forudsætning for, at offentlighed om ERF’ernes 

beslutninger kan gøres til genstand for lovgivning.  

 

3.2.1 De lukkede klubber problematiseres  

I 1971 udgiver LO deres udspil om Økonomisk Demokrati, hvor LO sætter spørgsmålstegn ved 

ERF’ernes evne til at træffe beslutninger:  

”En række af de største virksomhedssammenbrud i de senere år har ramt netop 

fondsejede virksomheder. En væsentlig årsag hertil er, at disse virksomheder ikke er 

underkastet særlige offentlige kontrolforskrifter, således at fondsbestyrelserne har 

kunne disponere uden det offentliges indsyn og uden særligt ansvar over for andre.” 

(Økonomisk Demokrati 1971:56). 

Her kritiserer LO ERF’erne for at træffe uansvarlige beslutninger, som har medført 

virksomhedssammenbrud. LO fremhæver, at manglende offentligt indsyn betyder, at der træffes 

beslutninger, som ikke er ansvarlige overfor andre. Rationalet er altså, at der træffes bedre 

beslutninger, hvis offentligheden har indsigt, da beslutningerne derfor vil træffes med ansvar over 

for andre. LO mener: ”Det er derfor nødvendigt, at fonde m. v. inddrages under bestemmelserne i 

en ny aktieselskabslov med hensyn til den offentlige kontrol…” (Økonomisk Demokrati 1971:57). 

LO’s løsning på problemet med den utilstrækkelige evne til at træffe ansvarlige beslutninger sættes 

således som kontrol og øget offentlighed om ERF’erne. Også økonom i Arbejderbevægelsens 

Erhvervsråd, Karin Kristensen, sætter spørgsmålstegn ved offentligheden om fondenes 

beslutninger: 

”Fondsmidlerne forvaltes af en bestyrelse, hvis dispositioner oftest er ukendte for 

omverden. Det hænger blandt andet sammen med, at fonde ikke har pligt til at aflægge 

offentlige regnskaber.” (Kristensen 1980).  

Her problematiseres det, at fondsbestyrelsernes overvejelser ikke er kendt for omverden, hvilket 

hænger sammen med manglende regnskabsaflæggelse. I 1978 nedsættes der som tidligere nævnt et 

Fondsudvalg, hvor kommissoriet understreger:  

”…ligesom aktieselskaberne og anpartsselskaberne gennem aktieselskabs-registerets 

virksomhed er undergivet en vis offentlighed, er der ved de ikke-stadfæstede fonds 
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normalt ingen udenforstående, som fører tilsyn med, at fonden administreres 

forsvarligt og i overensstemmelse med fundatsen. I betragtning af at disse fonds ofte 

tjener almene formål og administrerer meget betydelige økonomiske værdier, bør det 

overvejes, om dette kan anses for tilfredsstillende.” (KBET nr. 970 1982:1). 

Allerede i kommissoriet for Fondsudvalget sættes der spørgsmålstegn ved, om det er 

tilfredsstillende, at der ikke er offentligt tilsyn med de beslutninger, der træffes i ERF’ere, ligesom 

det er tilfældet for andre selskabsorganiseringer. Dermed er præmissen for Fondsudvalgets arbejde 

klar; ERF’erne administrerer store økonomiske værdier, og tjener almennyttige formål, men der er 

ingen kontrol med, at alt fungerer som det skal i ERF’erne. Her opbygges der en tydelig relation 

mellem problemet og løsningen; hvor problemet er den manglende indsigt i, om der besluttes 

korrekt i forhold til fundatsen, så er løsningen, at undergive ERF’ere en vis offentlighed. I 1984 

bliver forslag til Lov om erhvervsdrivende fonde fremsat, og den indeholder en række konkrete 

løsninger på, hvordan der kan skabes offentlighed om de beslutninger, ERF’erne træffer.  

Vi har i det ovenstående vist, hvordan ERF’eres beslutningsevne er problematiseret fra 1971, og 

frem til lovforslaget fremsættes i 1984. Dette er i overvejende grad sket i relation til, at kvaliteten af 

ERF’ernes beslutninger drages i tvivl, og der samtidig formuleres krav om offentlighed og indsigt i 

beslutningerne, som ERF’erne træffer. Vi vil i det næste afsnit rette vores blik mod lovforslaget fra 

1984 med det formål at analysere, hvordan idealet om offentlighed om ERF’ernes beslutninger 

forsøges realiseret.  

 

3.2.2 ERF’ere skal registreres og tilsynsføres 

Med lovforslaget fra 1984 forsøges der, at blive skabt større offentlighed om ERF’ernes 

beslutninger, idet der efter gældende regler ikke er: 

”…adgang for offentligheden eller for fondens kreditorer, medkontrahenter og 

arbejdstagere til gennem årsregnskaber at få indsigt i fondens økonomiske forhold og 

derigennem varetage deres interesser.” (LFF 1984 nr. 130:19).  

Der italesættes således et behov for eksterne interessenter om at få indblik i ERF’ernes forhold, 

hvorfor Fondsudvalget understreger, at registrering af ERF’ere indgår som en vigtig del i forslaget:  
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”Et krav om registrering af alle bestående og fremtidige fonde indgår derfor som et 

væsentligt led i udvalgets forslag. En registreringsordning vil ikke blot tjene det 

formål at skaffe pålidelige oplysninger om fondenes antal og størrelse, men også 

medvirke til at skabe øget offentlighed omkring fondenes virksomhed.” (KBET nr. 970 

1982:14). 

Her fremgår det, at registrering vil skabe offentlighed om ERF’ernes drift og virksomhed. 

Fondsudvalget forslår konkret, at ERF’ere: ”…ved stiftelsen registreres i fondsregistret og i 

aktieselskabs-registeret (dobbeltregistrering).” (LFF nr. 130 1984:7). Registreringsordningen 

betyder samlet, at der opbygges viden om ERF’erne, hvorved der dannes grundlag for fremtidig 

indgriben, da mere viden nødvendigvis giver et grundlag for regulering. Udover registrering af 

ERF’erne foreslås der yderligere tilsyn med ERF’ernes beslutninger:  

”Fondsmyndigheden (det ansvarlige ministerium red.) kontrollerer, at fonden 

fungerer i overensstemmelse med sit formål, mens overregistrator påser overholdelsen 

af lovens regler. Fondsmyndigheden og overregistrator træder herved i 

generalforsamlingens sted. De nævnte myndigheder tillægges derfor ifølge forslaget 

ret til at forlange alle oplysninger om fondens forhold, der er nødvendige til 

varetagelse af deres opgaver, og særlig granskning af nærmere angivne forhold 

vedrørende fonden kan besluttes af overregistrator.” (LFF nr. 130 1984:8).  

Fondsmyndigheden og overregistrator
26

 tillægges herved samme kontrolkompetence som en 

generalforsamling, hvortil deres funktion er at se fondsbestyrelsen over skulderen og kontrollere, at 

dens beslutninger er i overensstemmelse med fundatsen. Fondsbestyrelserne italesættes således som 

et objekt, der skal styres på, mens fondsmyndigheden og overregistrator er dem der styrer. Herved 

ansvarliggøres de i forhold til fondsbestyrelsernes beslutninger, idet de skal vurdere validiteten af 

beslutningerne. Ud over fondsmyndigheden og overregistrator så italesættes revisoren også som et 

subjekt, der ansvarliggøres i forhold til de beslutninger ERF’erne træffer: 

”Revisor skal revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik og 

herunder foretage en kritisk gennemgang af fondens regnskabsmateriale og dens 

forhold i øvrigt. Revisor skal herunder efterkomme de krav vedrørende revisionen, 
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 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens chef blev dengang benævnt med titlen ’overregistrator’, hvilket sidenhen er blevet 

ændret til benævnelsen ’chef’.  
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som måtte blive stillet af overregistrator eller fondsmyndigheden.” (LFF 1984 nr. 

130:4). 

Revisoren gøres på den måde ansvarlig for at kontrollere, at ERF’en overholder gældende 

lovgivning i forhold til regnskaber og øvrige forhold, som revisoren pålægges at undersøge af 

overregistrator eller fondsmyndigheden. Revision italesættes herved som en del af den 

tilsynsmekanisme, der skal kontrollere ERF’ernes beslutninger, og på den måde imødekomme 

styringsunderskuddet som fremanalyseret i første diakrone snit.  

Med loven fra 1984 konstitueres der en forståelse af, at ERF’ere skal undergives tilsynsordninger 

fra fondsmyndighed, overregistrator og revisor samt registrering i fondsregisteret, hvorved idealet 

om offentlighed om ERF’ernes beslutninger søges realiseret. 

 

3.2.3 Afbureaukratiseringensloven – forudsætningen for regulering reguleres væk 

Der går seks år, før der sker yderligere regulering af ERF’ere i relation til nærværende ideal. I 1990 

forelægger der nemlig en vigtig drejning i den institutionelle historie, da regeringen fremlægger et 

lovforslag om afbureaukratisering, som omfatter en ophævelse af fondsregisteret.  

Med afbureaukratiseringsloven lægger regeringen op til at afskaffe fondsregisteret, da den gældende 

registrering vurderes som værende for omfattende: 

”Efter fondslovenes vedtagelse i 1983-84 er der i 1986 gennemført en 

fondsbeskatningslov, der indebærer, at fonde – udover registreringen i Fondsregistret 

– også registreres hos skattemyndighederne. Desuden registreres de erhvervsdrivende 

fonde i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Disse ændringer har bevirket, at registrering 

af fonde i Fondsregistret nu fremtræder som en overflødig dobbeltadministration. På 

denne baggrund foreslås registreringen af fonde i Fondsregistret afskaffet og 

Fondsregistret nedlagt.” (LFF nr. 113 1990:6).  

Med lovforslaget lægges der op til, at registreringen i fondsregisteret bliver afskaffet, idet 

registrering hos tre instanser fremstår som overflødig. Her vil vi gerne fremhæve et vigtigt brud i 

den institutionelle historie, da der med fondsregisterets ophør forsvinder centralt registreret viden 
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om ERF’erne
27

. Som konsekvens heraf er der nu ikke længere ét centralt register, som via statistiske 

oplysninger tilvejebringer et overblik over antallet og størrelsen af ERF’erne. Med fondsregisterets 

nedlæggelse skal ERF’ere stadig registreres, men det skal gøres under forskellige instanser – og i 

visse tilfælde decentralt hos de lokale skattekontorer. Dermed bliver de fremtidige muligheder for at 

regulere på ERF’ere anderledes, fordi der ikke længere findes tilgængelig viden om alle ERF’ere, 

som er samlet ét centralt sted. Udover nedlæggelsen af fondsregisteret forslås det: 

”Årsregnskaberne for de erhvervsdrivende fonde skal fortsat indsendes til Erhvervs- 

og Selskabsstyrelsen i lighed med, hvad der gælder for aktie- og anpartsselskaber. På 

denne måde sikres det, at der for kreditorer, medarbejdere, m.v. er de samme 

muligheder for at få oplysning om de driftsmæssige aktiviteter, uafhængigt af, om 

virksomheden er organiseret som en fond eller som et selskab.” (LFF nr. 113 1990:8). 

Med lovforslaget søges reglerne for ERF’ere og andre virksomhedsorganiseringer ensrettet, så 

medarbejdere og kreditorer får de samme oplysninger uafhængig af organiseringen. Dermed 

italesættes medarbejdere og kreditorer som nye subjekter i relation til ERF’erne, og disse optræder 

med behov for offentlighed om ERF’ernes beslutninger. ERF’erne skal derfor indsende deres 

regnskaber til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så interesserede kan få viden om ERF’ernes forhold. 

I denne forbindelse er det vigtigt at fremhæve, at vejen til indsigt i ERF’ernes beslutninger går 

gennem årsregnskaberne. Det betyder, at offentligheden om ERF’ernes beslutninger knytter sig til 

udfaldet af beslutningerne og ikke til præmisserne for beslutningerne, hvilket vi senere i dette 

diakrone snit vil vise, at statens blik forskyder sig til.  

Samlet betyder afbureaukratiseringsloven, at der institutionaliseres en forståelse af, at der er et 

vidensoverskud om ERF’erne, og at de derfor i mindre grad skal registreres. Herved ændres 

forudsætningerne for at regulere ERF’erne i fremtiden. Dette sker ved, at der lukkes af for en 

kvantitativ viden om ERF’erne. Det betyder samtidig, at der åbnes op for en kvalitativ viden om 

ERF’ere, som kan ligge til grund for regulering, og i den forstand åbnes der for en decentralisering 

af magten. 
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 Registrering i fondsregisteret indebar, at myndighederne og andre interessenter som skulle tilgodeses gennem 

fondenes virksomhed blev bekendt med eller fik muligheden for at skaffe sig kendskab til fondens oprettelse, til 

grundlaget for fondens virksomhed (fundatsen) og til fondsbestyrelsens sammensætning. Hertil kom, at fondene 

løbende skulle indsende deres årsregnskaber til fondsmyndigheden eller – for ERF’ernes vedkommende – til 

aktieselskabsregisteret (KBET nr. 970 1982:14).   
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3.2.4 Tiden efter 1990 – offentlighed om ERF’ernes beslutningspræmisser 

I årene umiddelbart efter indførslen af afbureaukratiseringsloven er statens fokus på ERF’ernes 

beslutninger indstillet. Først i 1997 hvor regeringen nedsætter et udvalg, med det formål at 

kortlægge det statens engagement i ERF’ere samt vurdere behovet for en erhvervsfondspolitik, sker 

der noget (Debatoplæg om aktivt ejerskab 1999:7). Udvalget fik til opgave: ”…at udarbejde en 

samlet analyse af det danske system for corporate governance og pege på de områder, hvor 

ændringer forekommer ønskværdige.” (Debatoplæg om aktivt ejerskab 1999:6). Italesættelsen af 

corporate governance er vigtig, da der her sker en forskydelse i forståelsen af, hvordan det 

offentlige kan få indsigt i ERF’ernes beslutninger. Fra det tidligere handlede om, at der skulle være 

offentlighed om regnskaber, handler det nu om, at spillereglerne for ejerne af virksomheder
28

 gøres 

til genstand for staten. ERF’ernes beslutningskompetence bliver herved problematiseret på en ny 

måde. For nu handler det ikke længere handler om, at udfaldet af beslutningerne skal offentliggøres, 

fokus er derimod på, at præmisserne for at beslutte gøres til genstand for statens blik. Som der 

fremhæves i debatoplægget, er blikket:  

”…rettet mod betydningen for virksomhedernes præstationer og investorernes 

kapitalinteresser, når det løbende beslutningsansvar er overladt til en professionelt 

sammensat ledelse, som ikke nødvendigvis har samme målsætning som ejerne.” 

(Debatoplæg om aktivt ejerskab 1999:11).  

Debatoplægget er på denne baggrund en erkendelse af, at markedet ikke kan klare sig selv, hvorfor 

offentligheden må spille en rolle i at forme spillereglerne for, hvordan der styres:  

”Ud fra en samfundsøkonomisk betragtning er det centrale spørgsmål, hvilke 

spilleregler der optimerer driften/indtjeningen i virksomhederne og dermed bidrager 

til at maksimere den samlede indkomstskabelse i økonomien.” (Debatoplæg om aktivt 

ejerskab 1999:11). 

På denne måde forskydes forståelsen af, hvad det er, som skal gøres til genstand for statens blik. Nu 

handler det om at se på, hvordan staten kan styre virksomheder ved at styre ejerene. I kølvandet på 

debatoplægget om aktivt ejerskab (1999) fulgte der dog ikke en lovgivningsændring på 

erhvervsfondsområdet, men diskursiveringen af idealet om offentlighed om ERF’ernes beslutninger 
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 Herunder ERF’ere. 
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påbegynder en forskydning mod, at statens blik nu skal være på beslutningspræmisserne for 

ERF’ernes beslutninger og ikke alene på selve beslutningen.   

I 2003 blev der nedsat et udvalg af Erhvervsministeriet, der udgav et notat med titlen 

’Erhvervsdrivende fonde i et corporate governance sammenhæng’. Her bliver det igen tydeligt, at 

det offentlige indsyn med ERF’eres beslutninger handler om andet end, hvad ERF’erne beslutter. 

Derimod handler offentlighed om, hvordan og hvorfor ERF’erne beslutter, som de gør. Formålet 

med notatet er, at afdække: ”…om der er behov for en revision af lov om erhvervsdrivende fonde 

eller administrationen af loven.” (Erhvervsministeriet 2003:4). Derfor fik udvalget til opgave, at 

gennemgå:  

”…principperne for, hvornår en fond anses som erhvervsdrivende og hermed omfattes 

af lov om erhvervsdrivende fonde og de øgede krav om offentlighed og 

gennemsigtighed om fondes forhold og erhvervsdrift, som dette medfører.” 

(Erhvervsministeriet 2003:4).  

Erhvervsministeriets notat førte heller ikke til ny erhvervsfondslovgivning, men det vigtige er, at 

ERF’ere både i debatoplægget fra 1999 og i 2003 italesættes i relation til principperne om corporate 

governance og forventninger om offentlig indsigt. Dette er således kimen til at forstå, hvordan der 

rejses krav om offentlighed om ERF’erne på en ny og afgørende måde i 00’erne, ved at offentlighed 

om ERF’ernes beslutninger skal ske ud fra principper, der på dette tidspunkt har været gældende 

praksis for andre ejerskabsformer i et par år
29

. Principperne om corporate governance italesættes, 

konkretiseres og uddybes først nogle år senere i Erhvervsfondsudvalgets rapport fra 2012, som 

netop udarbejder anbefalinger om god fondsledelse, der tager udgangspunkt i principperne om 

corporate governance. 

Ud fra ovenstående kan vi fra 1990’erne og frem til 2012 se et skrift i måden, hvorpå offentlighed 

om ERF’ernes beslutninger forstås meningsfuldt. Derfor vil vi nu rette vores blik imod 

Erhvervsfondsudvalgets rapport, med det formål at undersøge, hvordan idealet om offentlighed om 

ERF’ernes beslutninger aktuelt forstås. 
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 I 2001 blev der nedsat et kommissorium af erhvervsminister Ole Stavad, som skulle vurdere, hvorvidt der i Danmark 

var behov for regler for god selskabsledelse og i givet fald fremkomme med forslag hertil. Resultatet af dette arbejde 

blev ’Nørbyudvalgets rapport om corporate governance i Danmark – anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark”, 

som senere blev institutionaliseret i selskabslovgivningen.   
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3.2.5 Samfundet inddrages som kontrolinstans 

Erhvervsfondsudvalgets rapport danner som tidligere nævnt udgangspunkt for den lovgivning, der 

forventes at blive vedtaget i løbet af 2014. I rapporten lægges der op til at ændre 

indsigtsmulighederne med ERF’ere, hvorfor et af udvalgets formål er, at: 

”…belyse og vurdere behovet for styrkelse af reglerne for de erhvervsdrivende fonde 

vedrørende gennemsigtighed, uafhængighed, ledelse og samfundsansvar, samt 

behovet for at styrke det offentlige tilsyn med erhvervsdrivende fonde.” 

(Erhvervsfondsudvalget 2012:138). 

Dette skal imødekomme behovet for offentlighed om ERF’erne. Forklaringen på den stigende 

offentlige interesse skyldes ifølge udvalget i, at: 

”…den generelle udvikling har betydet øget fokus på ansvarlighed, åbenhed og god 

virksomheds- og ledelseskultur. Det gælder eksempelvis i forhold til Corporate 

Governance (god selskabsledelse), hvor børsnoterede selskaber i dag følger en række 

principper for god selskabsledelse.” (Erhvervsfondsudvalget 2012:138). 

Erhvervsfondsudvalget fremhæver her, at andre virksomhedsorganiseringer følger principperne om 

corporate governance, mens dette (endnu) ikke er gældende praksis for ERF’erne. I kølvandet på 

samfundets institutionelle ændringer, hvor der stilles krav om øget ansvarlighed, åbenhed og god 

ledelseskultur, lægges der således op til, at ERF’erne også skal tilpasse sig disse principper. Derfor 

foreslår Erhvervsfondsudvalget, at der i tillæg til den nye fondslov, indføres anbefalinger om god 

fondsledelse for ERF’ere, hvor det overordnede formål er:  

”…at bidrage til, at bestyrelsen forvalter den erhvervsdrivende fond i 

overensstemmelse med god skik ("best practice") for ledelse af erhvervsdrivende fonde 

og derved varetager fondens formål og interesser.” (Erhvervsfondsudvalget 

2012:561).  

Erhvervsfondsudvalget understreger desuden, at: ”Anbefalingerne skal medvirke til at sikre 

forsvarlig ledelse samt transparens og indsigt i bestyrelsens arbejde” (Ibid.). Vi kan herved se et 

radikalt skift i diskursiveringen af idealet om offentlighed om ERF’ernes beslutninger. Offentlighed 

forsøges nu realiseret ved, at ERF’erne skal afrapportere om, hvordan de følger principperne om 

god fondsledelse, som refererer til ’branchens bedste standarter’ for god ledelse. Afrapportering om 
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anbefalingerne for god fondsledelse bliver diskursiveret som et instrument, ERF’erne skal anvende 

til at tydeliggøre deres beslutningspræmisser for omverden. ERF’ernes beslutningspræmisser bliver 

altså til et objekt for afrapportering, og på den måde gøres beslutningspræmisserne nu til genstand 

for staten og omverden. I den proces bliver staten og omverden også ansvarliggjort for kontrollen af 

ERF’ens beslutninger, da det ifølge Erhvervsfondsudvalget bliver op til tilsynsmyndighed og andre 

interessenter at vurdere, om ERF’ernes beslutningspræmisser er acceptable, samt om deres 

forventninger til ERF’erne imødekommes (Erhvervsfondsudvalget 2012:562). 

 

3.2.6 Opsummering på idealet om offentlighed om ERF’ernes beslutninger 

Opsummerende kan vi ud fra dette diakrone snit iagttage, hvordan idealet om offentlighed om 

ERF’ernes beslutninger bliver muliggjort ved, at ERF’ernes beslutningskompetence bliver 

problematiseret i 1970’erne. I Lov om erhvervsdrivende fonde fra 1980’erne er der en ordning af 

diskursen, som fastlægger offentlighed om ERF’ernes beslutninger som et spørgsmål om 

registrering i fondsregisteret og tilsyn fra fondsmyndighed og revisor. I 1990’erne sker der et brud i 

diskursiveringen, da det besluttes at nedlægge fondsregistreret, som samlede information om 

ERF’ernes forhold i ét samlet register. I 00’erne og tiden frem til i dag sker der en forskydning i, 

hvordan offentlighed om ERF’ernes beslutninger diskursiveres. ERF’erne bliver gjort til genstand 

for et mål om mere effektiv ledelse af virksomheder set i samfundsøkonomisk perspektiv. Det rejser 

en forventning om, at beslutningspræmisserne for ERF’ernes beslutninger skal underlægges statens 

blik. Erhvervsfondsudvalget lægger i 2012 op til at indføre afrapportering om principperne for god 

fondsledelse. Dette er et radikalt brud i diskursiveringen af offentlighed om ERF’ernes beslutninger, 

hvilket betyder, at ERF’erne nu skal rapportere om præmisserne for deres beslutninger. Den 

deskriptive orden fastlægges blandt andet til, at ERF’ernes beslutninger gøres til objekt for 

afrapporteringsinstrumentet, hvorved ERF’ernes evne til at træffe beslutninger kan bearbejdes. Den 

narrative ordning medfører blandt andet, at omverden gøres medansvarlige for kontrol med 

ERF’ernes beslutninger, når der afrapporteres. Den argumentative ordning gør eksempelvis, at de 

legitime udsagn omkring offentlighed om ERF’ernes beslutninger beror sig på opfattelsen af, at 

beslutninger der træffes uden offentlig indsigt mødes med mistillid og dermed også, at 

beslutningerne træffes uden ansvar overfor andre. På den måde bliver omverden brugt til at vurdere, 

om præmisserne for beslutningerne er acceptable, hvorved omverden institutionaliseres som 

kontrolinstans.  
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Ovenstående analyse kan sammenfattes i nedenstående figur: 

 

 

Figur 7: Opsummering på analysen af idealet om offentlighed om ERF’ere beslutninger. 

 

Efter vi nu har analyseret idealet om, at der skal være offentlighed om ERF’ernes beslutninger, vil 

vi nu rette blikket mod specialets tredje og sidste diakrone snit, der handler om, at ERF’ere skal 

bidrage til samfundet, hvilket adresserer ERF’ernes rolle i samfundet. 

 

3.3 Tredje diakrone snit: Idealet om at ERF’ere skal bidrage til samfundet  

I nærværende analyse vil vi iagttage, hvordan idealet ’ERF’ere skal bidrage til samfundet’ 

diskursiveres. Ud fra de historiske betingelser vil vi undersøge, hvordan idealet over tid 

diskursiveres til institutioner, der konstituerer en forståelse af, hvordan ERF’erne bidrager til 

samfundet. Vi vil således vise, hvordan det over tid bliver meningsfuldt at tale om ERF’ernes 

samfundsbidrag, og hvordan dette forhold konstituerer en aktuel rationalitetskontekst for ERF’ere, 

hvilket adresserer ERF’ernes rolle i samfundet.  

Analysen vil vise en udvikling i diskursiveringen fra, at samfundsbidraget for ERF’ere italesættes 

som et spørgsmål om skatteprovenu og uddelinger til, at ERF’ere også skal bidrage med en strategi 

for uddelinger samt en positiv udvikling af dansk erhvervsliv og jobskabelse. Vi vil starte analysen 

med at vise, hvordan det med udgangspunkt i en problematisering af gældende praksis bliver muligt 

at tale om ERF’ernes bidrag til samfundet. 
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3.3.1 ERF’ere som skatteuddragere 

Den tidligste kilde vi vil fremhæve i problematiseringen, er fra 1970, hvor professor dr. jur. Thøger 

Nielsen i fagbladet Revision og Regnskabsvæsen problematiserer fondes skatteforhold. Artiklen har 

overskriften ’Uholdbare skatteprivilegier?’ og professoren problematiserer, at:  

”De selvejende fonds og institutioner har en særstilling i skattemæssig henseende på 

to afgørende punkter: 1) fritagelse for formueskat og 2) betydningsfulde fritagelser 

med hensyn til, hvad der skal anses for skattemæssig indkomst. Det er disse to 

afgørende ”privilegier”, der må sættes under debat, og dette må her som i alle andre 

tilfælde, hvor der er tale om en skattemæssig favørstilling, ske ud fra det 

grundsynspunkt, at den kun kan opretholdes, såfremt der kan bringes positive, reelle 

argumenter i marken for at gøre det.” (Nielsen 1970:25).  

Det er særligt to forhold, som må fremhæves i citatet. For det første iscenesætter Nielsen ERF’eres 

skatteprivilegier som et forhold, der skal debatteres ud fra rationalet; privilegier kan kun 

opretholdes, hvis der er gode grunde til dette. For det andet knyttes spørgsmålet om 

samfundsbidrag tæt sammen med skatteprovenu, og dermed problematiseres ERF’eres 

samfundsbidrag som et spørgsmål om, de betaler nok i skat. Nielsens artikel følges op af LO’s 

debatoplæg Økonomisk Demokrati (Økonomisk Demokrati 1971). Her stiller LO ligeledes skarpt 

på ERF’ernes samfundsbidrag med udgangspunkt i skatteforholdene: 

”Det danske samfund oplever i disse år, at et betydeligt antal virksomheder omdannes 

til fonds eller selvejende institutioner. Motiveringerne herfor er flere. Afgørende synes 

at være skattemæssige grunde, blandt andet i forbindelse med arvefald. I det omfang, 

hvor formålet er virksomhedsbevarende – f.eks. for at undgå, at arvebeskatningen skal 

medføre så store udtræk af virksomhedens kapitalapparat, at virksomhedens 

konkurrenceevne kommer i fare – er fremgangsmåden rimelig. Skattefritagelsen, som 

opnås ved at indsætte nogle bestemmelser om velgørende formål i fundatsen, er 

imidlertid ikke rimelig, men bør afløses af bestemmelser, som tilsikrer de ansatte og 

samfundet en formueandel svarende til den sparede skat.” (Økonomisk Demokrati 

1971:56). 

Her rejser LO problemstillingen om ERF’ernes samfundsbidrag ud fra et 

skatteunddragelsesperspektiv. LO fremhæver, at de gældende regler resulterer i skattespekulation på 
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en sådan måde, at stat og ansatte ikke tilsikres et retmæssigt skatteprovenu. Herved lægger LO op til 

en regulering af fondsbeskatningsområdet.  

Der går dog seks år før ERF’ernes samfundsbidrag igen problematiseres. I 1977 sender DR en 

udsendelse med titlen ’Den døde hånd’
30

 omhandlende ERF’ere og deres skatteforhold. 

Udsendelsen vakte meget opsigt, og Information skriver dagen efter udsendelsen blev sendt: 

”Der ligger – som dokumenteret af artikler her i bladet, såvel som af TV-Aktuels 

udsendelse i fredags om Den døde Hånd – stadig oplagte muligheder for kapitalister 

til at undgå det, der for dem er værre end døden – nemlig at betale skat.” 

(Information 1977). 

Information problematiserer således, at der i den gældende lovgivning er oplagte muligheder for at 

omgå skattesystemet – og dermed undgå at bidrage til samfundet. Problematiseringen går igen i 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråds pjece fra 1978 med titlen: ’Private fonds – Økonomisk 

magtkoncentration med offentlig støtte’, hvor formålet med pjecen er: 

”…at give en gennemgang af problemerne omkring de private fonde. Gennemgangen 

understreger ønskeligheden af en nærmere kortlægning af magtstrukturen i 

erhvervslivet og en lovgivning, der modvirker den anonyme kapitalkoncentration, 

giver det offentlige indsigt og kontrol – og skaber mere ensartede beskatningsvilkår 

for virksomheder uanset organisationsform.” (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 

1978:1). 

Efter udgivelsen af denne pjece udtaler en af forfatterne Mogens Lykketoft: ”Det er uholdbart, at 

de gældende regler (skatteregler red.) fortsætter. For det er en forglemmelse i lovgivningen, at 

nogle virksomheder kan drives uden at kapitalafkastet bliver beskattet.” (Lykketoft 1978:7). Her 

sættes der igen spørgsmålstegn ved, om de gældende skatteregler for ERF’ere er rimelige 

sammenlignet med andre selskabsformer. Lykketoft problematiserer, hvorvidt ERF’ere bidrager 

tilstrækkeligt til samfundet sammenlignet med andre virksomhedsorganiseringer, idet deres 

kapitalafkast i langt højere grad bliver beskattet end ERF’ernes. Der rejses herved en eksplicit appel 

om politisk handling, og senere samme år bliver sagen også taget op politisk. For som kulmination 
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 Det har desværre ikke været muligt at fremskaffe udsendelsen, da Danmarks Radio kun har udsendelsen tilgængelig 

på optagelser, som ikke lånes ud. Derfor har vi i stedet anvendt en kilde, som refererer til udsendelsen og dens indhold, 

velvidende at denne kilde er en fortolkning af udsendelsen. Vi mener dog ikke, det er et problem, da vores hensigt er, at 

fremvise problematiseringen og ikke analysere den konkrete kilde. 
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på den vedvarende problematisering af ERF’ernes skatteforhold stillede to medlemmer af 

Venstresocialisterne Preben Wilhjelm og Mikael Waldorff i 1978 forslag til en folketingsbeslutning. 

I forslaget stod der: 

”Der er næppe tvivl om, at de meget vidtgående skatte og afgiftsmæssige privilegier, 

som er knyttet til fonds, oprindelig baseredes på lovgivningsmagtens formodning om, 

at sådanne fonds var uskyldige, filantropiske foretagender uden større økonomisk 

betydning. Bestemmelsen om, at begunstigelserne ikke gælder fonds, der driver 

erhvervsmæssig virksomhed, understøtter denne antagelse. Ved dygtige advokaters 

hjælp er det imidlertid skridt for skridt lykkedes at fjerne så at sige alle 

begrænsninger.” (Folketingstidende 1977-78 Tillæg A 3:4459). 

Her bliver ERF’eres samfundsbidrag igen problematiseret ved, at det italesættes som problematisk, 

at virksomheder underlægges fondsejerskab for på den måde at unddrage sig skatte- og 

afgiftsmæssige forpligtelser. Forslagets centrale pointe var, at hindre muligheden for at unddrage 

sig den skatte-, afgifts- og regnskabspligt som virksomheder ellers ville være underlagt 

(Folketingstidende 1977-78 Tillæg A 3:4459). Dette skulle ske ved, at oprettelse af ERF’ere i 

fremtiden kun skulle være mulig: ”…efter særlig godkendelse i hvert enkelt tilfælde og under 

forudsætning af, at fonden forpligtes til offentliggørelse af regnskaberne.” (Folketingstidende 1977-

78 Tillæg A 3:4460). De to Venstresocialister udformede dog ikke et decideret lovforslag, men 

opfordrede regeringen til at sætte arbejdet i gang: 

”Da det imidlertid er et højst kompliceret område, hvor man let kommer til at overse 

noget – netop fordi der ikke findes en egentlig fondslovgivning – har vi valgt at 

fremsætte et beslutningsforslag om hensigten og principperne og overlade den 

lovmæssige udformning til regeringen, som har helt anderledes bistand til rådighed.” 

(Folketingstidende 1977-78 Tillæg A 3:4470). 

Forslaget kom dog kun til første behandling, da Folketinget tilsluttede sig skatteministerens 

redegørelse for de planer, der var om at nedsætte et udvalg til at undersøge fondenes forhold, 

hvilket senere blev til Fondsudvalget, som blev nedsat i 1978. Fondsudvalgets 

kommisionsbetænkning ledte frem til Lov om erhvervsdrivende fonde fra 1984, som beskrevet i de 
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to forgående diakrone snit, men selve beskatningsspørgsmålene blev først institutionaliseret i 1986, 

da Fondsbeskatningslovgivningen blev en realitet
31

.  

Vi har i det ovenstående vist, hvordan ERF’eres samfundsbidrag er problematiseret fra 1970’erne 

og frem til 1980’erne. Dette er i overvejende grad sket i relation til en skatteproblematik og kun i 

mindre grad med fokus på andre former for samfundsbidrag. Dermed virker det også logisk, at den 

efterfølgende analyse primært fokuserer på Fondsbeskatningslovgivningen fra 1986. Vi starter dog 

alligevel med at tage udgangspunkt i Fondsudvalgets kommissionsbetænkning fra 1982, hvor vi 

gerne vil fremhæve et vigtigt forhold omhandlende ERF’ernes samfundsbidrag i forhold til deres 

uddelinger. Dette valg skyldes, at ERF’ere – udover at drive virksomhed – oftest også er sat i 

verden for at uddele til almennyttige formål og på den måde bidrage til samfundet. Derfor er det 

relevant, at rette blikket mod 1982. For i 1982 bliver der institutionaliseret en forståelse af 

almennyttighed, som åbner op for en bred fortolkning af begrebet, hvilket umuliggør en 

centraliseret detailstyring af ERF’eres uddelinger, hvilket vi vil vise i det følgende afsnit. 

 

3.3.2 Almennyttighed til alles nytte 

I 1982 bliver der af Fondsudvalget italesat en forståelse af almennyttighed, der i meget ringe grad 

fikserer begrebet alemnyttighed. I kommissoriet til Fondsudvalget står der: 

”Udvalget bør overveje, om der er behov for særlig lovgivning med henblik på 

offentligt tilsyn med fonds med almennyttigt formål, uanset om de er 

erhvervsdrivende, således at det kan påses, at midlerne forvaltes betryggende og 

administreres i overensstemmelse med fundatsen. Udvalget bør i denne forbindelse 

overveje, hvornår en fond kan karakteriseres som almennyttig.” (KBET nr. 970 

1982:1).  

På baggrund af dette krav fortager Fondsudvalget: ”…en undersøgelse af det pågældende begreb. 

Undersøgelsen har dels formet sig som en gennemgang af begrebet i lovgivningen – med en 

efterfølgende høring af de pågældende ressortministerier – dels som en høring af nogle typiske 
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 Der er en række årsager til den langstrakte proces med Fondsbeskatningsloven. For det første blev der nedsat et 

underudvalg i Fondsudvalget, der skulle behandle beskatningsspørgsmålet, hvilket medførte et større 

udredningsarbejde, hvor det blev besluttet, at behandle skattespørgsmålene i en separat lov. For det andet var der et 

regeringsskifte i 1983, som medførte mindre ændringer i de lovændringer, der blev arbejdet med. For det tredje 

medførte Fondsudvalgs kommissionsbetænkning i 1984 en omfattende politisk debat, som nødvendiggjorde yderligere 

modningstid, hvorfor Fondsbeskatningsloven først blev en realitet i 1986. 



Du er fri, vælg så!  Anders Ebdrup & Stine Mølbak 

 Side 73 af 118   
 

legatministerier.” (KBET nr. 970 1982:91). Formålet med undersøgelsen er at kortlægge, hvordan 

begrebet almennyttighed er fortolket i gældende lovgivning og i stedfæstelsespraksis. 

Fondsudvalget finder at: ”…begrebet »almennyttig« i lovgivningen viser efter udvalgets opfattelse, 

at begrebet ikke har et bestemt fast og entydigt indhold. Der er tale om en retlig standard. Der kan 

dog af undersøgelsen udledes visse konklusioner…” (KBET nr. 970 1982:95). Her fremhæves der 

to forhold, som fastlægger en ramme for begrebet ’almennyttig’: ”… formålet skal tilgodese en 

større – typisk ubekendt – kreds af nydere…” (KBET nr. 970 1982:95), ligesom støtte til politiske 

formål eller støtte til ikke-almennyttige organisationer ikke kan betragtes som almennyttige (KBET 

nr. 970 1982:95). Fondsudvalget konkluderer derfor: 

”På baggrund af undersøgelsen har udvalget ikke fundet grundlag for at stille forslag 

om en legal definition (af almennyttig red.). Man har her lagt vægt på, at en definition 

vanskeligt vil kunne tage højde for samtlige formål, der må antages at gå ind under 

definitionen, og at en definition ville kunne binde retsanvendelsen i unødigt omfang. I 

denne forbindelse skal man pege på, at begrebet ikke nødvendigvis bør have samme 

retsvirkninger i alle relationer.” (KBET nr. 970 1982:95).  

Vi vil gerne fremhæve to forhold i overstående citat. For det første fikserer Fondsudvalget 

betydningen af begrebet almennyttighed i ringe grad, hvilket samtidig betyder, at almennyttighed er 

en ufuldstændig form, der ikke kan fastholdes som begreb. Dermed muliggøres en bred vifte af 

mulige italesættelser af, hvad der er almennyttigt efterfølgende, hvilket giver fondsbestyrelserne 

den udfordring, at det konstant er til forhandling, hvad det almennyttige er. For det andet betyder 

den åbne forståelse af almennyttighed, som; formål med en større og typisk ubekendt kreds af 

modtagere, at det bliver svært at problematisere konkrete uddelinger fra ERF’ere til samfundet. 

Denne åbne italesættelse af almennyttighed gør det umuligt for staten at detailstyre, hvilke 

uddelinger – og dermed hvilket samfundsbidrag – ERF’ere skal have. Det betyder, at statens 

styringsmuligheder i forhold til uddelingsområdet forskyder sig. Styring kan ikke relatere sig til 

styring af de konkrete uddelinger, da det simpelthen ikke er muligt at opstille sanktioner ved 

uddelinger, idet begrebet ikke er fastlagt i lovgivningen. Som vi vil vise i den synkrone analyse, 

betyder det dog ikke, at staten ikke kan forsøge at styre uddelingsområdet, men styringen sker blot 

ved, at staten styrer, hvordan ERF’erne kan styre. Vi vil senere i dette diakrone snit komme tilbage 

til, hvordan uddelingsområdet forsøges styret, men for nuværende vil vi blot slå fast, at forståelsen 

af almennyttighed allerede i 1982 fastlægges som en åben kategori.  
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Nu vil vi følge op på problematiseringen af ERF’ernes samfundsbidrag, der i overvejende grad blev 

italesat ud fra manglende skattebetalinger. Derfor vil vi rette blikket mod Fondsbeskatningsloven 

fra 1986, hvor der fastlægges en forståelse af ERF’ernes samfundsbidrag i relation til 

beskatningsspørgsmålet.  

 

3.3.3 ERF’ere skal bidrage til fælleskassen 

Fondsbeskatningsloven
32

 er et led i aftalen fra 1985 mellem regeringspartierne, Socialdemokratiet 

og Det radikale Venstre om en skattereform. Med lovforslaget foreslås der: 

”… en udvidelse af skattepligten for fonde og foreninger, der er registreringspligtige, 

samt for realkreditinstitutter, finansieringsinstitutter og lånekasser m.v. Efter 

lovforslaget skal de nævnte institutioner principielt opgøre den skattepligtige 

indkomst som aktieselskaber, ligesom beskatningen svarer til den for aktieselskaber 

gældende.” (LFF nr. 108 1986:6).  

Derved foreslås beskatningsreglerne ændret, så ERF’ere skal betale den samme skat som andre 

organisationsformer. Dog understreges det samtidig, at: 

”… der ved beskatningens udformning tages hensyn til udgifter, som afholdes til 

opfyldelse af fondens eller foreningens formål. Beskatningen foreslås derfor udformet 

således, at fonden eller foreningen alene beskattes af indtægter, der opspares i stedet 

for at blive benyttet til opfyldelse af fondens eller foreningens formål.” (LFF nr. 108 

1986:6).  

Lovforslaget sondrer herved mellem ERF’ere og andre erhvervsdrivende organisationsformer, da 

der lægges op til, at regulere ERF’ere på en særlig måde sammenlignet med andre organiseringer, 

da der skal tages hensyn til ERF’ens formål og vedtægter. Hertil kommer:  

”Medens aktieselskaber normalt vil have mulighed for at udvide aktiekapitalen, har 

fonde og foreninger som regel ingen mulighed for at få tilført ny kapital – bortset fra 

afkastet af den eksisterende kapital – når fonden eller foreningen først er etableret. 

For at værne mod udhuling af fonds- eller foreningskapitalen foreslås det, at der i et 
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 Fondsbeskatningsloven skelner som udgangspunkt ikke mellem ERF’ere og ikke-erhvervsdrivende fonde. Vi vil dog 

fokusere på ERF’ere, men taler reelt set også om ikke-erhvervsdrivende fonde. 



Du er fri, vælg så!  Anders Ebdrup & Stine Mølbak 

 Side 75 af 118   
 

vist omfang gives adgang til hensættelse til konsolidering af kapitalen med den 

konsekvens, at hensættelsesbeløbet ikke beskattes. (…) Desuden foreslås for fondes 

vedkommende en særlig adgang til konkret at tillade konsolidering, der ikke sættes i 

forhold til de foretagne almennyttige eller almenvelgørende udlodninger.” (LFF nr. 

108 1986:7). 

Som ovenstående illustrerer, sondres der mellem ERF’ere og andre erhvervsdrivende 

organisationsformer i forhold til, hvilke forventninger der er til, hvordan organiseringerne skal 

bidrage til samfundet. ERF’ere har uddelende formål, og kan ikke få tilført ny kapital, hvorfor loven 

skal udformes, så den tager hensyn til, at hensætte kapital til konsolidering, ligesom der skal gives 

fradrag for uddelinger til almennyttige formål. Det anerkendes dermed, at ERF’eres samfundsbidrag 

kan omhandle andet end skatteindbetalinger. Med lovforslaget lægges der desuden op til, at 

ERF’ere skal betale et skatteprovenu, der er gældende for aktieselskaber samtidig med, at der tages 

forbehold for ERF’ernes særlige formål og uddelinger. Dette betyder, at det accepteres, at ERF’ere 

skal bidrage til samfundet på lige vilkår som andre virksomheder qua skatteprovenu samtidig med, 

at ERF’ere skal have mulighed for at hensætte kapital skattefrit til senere konsolidering samt til 

brug for at opfylde ERF’ers formål og vedtægter.   

Med Fondsbeskatningsloven i 1986 bliver der således konstitueret en mening i forhold til idealet 

om, at ERF’ere skal bidrage til samfundet, der handler om, at samfundsbidrag både skal foregå 

gennem skat og uddelinger. Fondsbeskatningsloven autoriserer og sanktionerer herved 

diskursiveringen af ERF’eres samfundsbidrag, hvilket betyder, at ERF’erne efterfølgende bliver 

forpligtet på disse forskelle, og diskursen sikres en stabilitet. Dog er en institutionalisering ikke 

urokkelig, men er netop institutionaliseringen af diskurs, hvorfor ændringer i diskursen logisk set 

fører til en ny institution. Derfor vil vi nu rette vores blik mod tiden efter 1986, med det formål at 

lede efter forskydninger i diskursen. 

 

3.3.4 Skatteskruen strammes  

I perioden efter vedtagelsen af Fondsbeskatningsloven i 1986 sker der en række mindre 

regelændringer, som kan relateres til ERF’ernes samfundsbidrag. Der er hovedsageligt tale om 

ændringer i forhold til beskatning af gaver samt ophævelsen af muligheden for skattemæssig 
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 ved stiftelse af ERF’ere. ERF’ere får stadig fradrag for uddelinger, ligesom de 

skattefrit kan hensætte kapital til senere konsolidering. Vi vil nu kort opridse udviklingen i perioden 

efter 1986 for at lede frem til ændringerne i diskursiveringen fra omkring 1999, hvor ERF’eres 

samfundsbidrag begynder at blive italesat på en ny og afgørende måde. 

I 1998 fremsættes et lovforslag om forskellige skattelove (LFF nr. 100), herunder skattelovning 

omhandlende selskaber og ERF’ere. Med lovforslaget foreslås der, at skattesatserne for både 

ERF’ere, selskaber og virksomheder sættes ned: ”Selskabsskattesatsen, fondsbeskatningssatsen og 

satsen i virksomhedsskatteordningen foreslås nedsat over to år fra de gældende 34 pct. til 30 pct. i 

1999 og 26 pct. i 2000. Det betyder, at selskabsskattesatsen ikke vil afholde virksomheder fra at 

lægge produktion i Danmark.” (LFF nr. 100 1998:3). Her er et vigtigt diskursivt fikspunkt, da der 

for første gang italesættes et samfundsbidrag i forhold til, at ERF’ere via deres datterselskab skaber 

arbejdspladser i samfundet. I lovforslaget understreges det yderligere, at skattenedsættelserne skal 

finansieres ved en række initiativer: ”…som samtidig vil sikre mere ensartede og gennemskuelige 

rammevilkår, der afspejler fremtidens erhvervsudvikling.” (LFF nr. 100 1998:3). Et af 

finansieringsinitiativerne omhandler fondsejerformen, hvor der: 

”…foreslås en vis skærpelse af fondsbeskatningen ved at indføre en generel 

beskatning af gaver til fonde. Forslaget skal ses i sammenhæng med, at fonde får gavn 

af nedsættelsen af fondsbeskatningen, men ikke deltager i finansieringen på samme 

måde som selskaber. Forslaget indebærer samtidig en væsentlig forenkling af 

fondsbeskatningen, idet alle afgrænsninger mellem forskellige typer fonde og 

fondsmidler i forbindelse med gaver fjernes.” (LFF nr. 100 1998:3).  

Her fremgår det, at gaver der tilfalder fonde, skal beskattes, så de også bidrager til, at skatten kan 

sættes ned. ERF’ernes bidrag til samfundet italesættes herved som, at ERF’ere skal betale skat på 

lige vilkår som aktieselskaber, ligesom ERF’ere skal bidrage ved, at de gaver de modtager, 

beskattes til gavn for det danske samfund. Her der et årsags/virknings-forhold, da der 

sammenkædes et forhold mellem, at ERF’ere via en lavere fondsbeskatning kan være med til at 

skabe vækst i det danske samfund ved at fastholde og udvikle produktion i Danmark. 

Finansieringen af initiativet hentes fra beskatning af gaver, hvilket er en af de eneste måder, der kan 

tilføres ny kapital til ERF’ere. Herved medfører regelændringen en forringet incitamentsstruktur i 

                                                 
33

 Skattemæssig succession betyder, at ERF’en indtræder i den skattemæssige position, som den der afgav arven havde i 

forhold til aktivet. Dette indebærer, at boet ikke skal betale skat af forskellen mellem aktivets værdi i handel og 

arveladerens skattemæssige anskaffelsessum (Bjørn 1979:18).  
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forhold til donationer til ERF’ere, der dvæles dog ikke ved dette forhold i lovgivningen eller i den 

offentlige debat.  

Et andet element i lovforslaget fra 1998 handler om en skærpelse af successionsreglerne ved 

stiftelse af ERF’ere, hvor ERF’ere fremover ikke skal have mulighed for skattemæssig succession. 

Der accepteres herved en diskursivering af, hvad der er et rimeligt bidrag til samfundet, som 

handler om, at ERF’ere skal beskattes af gaver samt at ERF’ere ikke skal kunne arve med 

succession. Dog kompenseres ERF’ere ved, at deres skattesats nedsættes til samme niveau, som den 

der er gældende for andre selskaber og virksomheder.  

Som vi vil vise i de følgende to afsnit, bliver ERF’ernes samfundsbidrag italesat anderledes efter 

lovændringerne i 1998. For det første bliver selve ejerformen betragtet som et samfundsbidrag. For 

det andet bliver ERF’ernes styring af uddelinger set som et samfundsbidrag. 

 

3.3.5 ERF’ers ejerform som samfundsbidrag 

Temaet om det gavnlige i ERF’eres ejerform kommer på banen i 1999 – blot ét år efter gavefradrag 

og regelændringen om skattemæssig succession blev ophævet. For i 1999 udgiver Erhvervs-, 

Skatte-, Økonomi- og Finansministeriet rapporten: ’Debatoplæg om aktivt ejerskab’, hvor de 

italesætter fondsejerskab ved en række fordele:  

”Ved at have en stabil og langsigtet ejer, hvis primære formål er, at virksomheden 

skal trives og overleve, kan f.eks. drages fordel af en lav udbytteprocent og høj 

konsolideringsgrad, som kan give finansielt råderum til nyinvesteringer (høj grad af 

selvfinansiering). Det kan også være lettere at gennemføre langsigtede investeringer, 

som giver lavt afkast på kort sigt, hvilket især i forsknings- og uddannelsesintensive 

brancher kan være en fordel.” (Debatoplæg om aktivt ejerskab 1999:151). 

Her trækkes der på en sondring mellem kortsigtede og langsigtede ejere, hvor de langsigtede ejere 

(som ERF’ere) har mulighed for at træffe beslutninger, der først viser sin værdi på længere sigt. 

Desuden er langsigtede ejere mere optaget af, at den underliggende virksomhed trives og udvikles, 

hvorfor ERF’ere kan betragtes som den ’tålmodige hånd’ fremfor den ’døde hånd’. Der konstitueres 

herved en forståelse af ERF’ere som samfundsbidragende ved, at de kan det, de andre ikke kan; at 

gennemføre langsigtet investeringer og tænke på virksomhedens trivsel og overlevelse. 
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Dette brud i diskursiveringen af ERF’ernes samfundsbidrag muliggør et påbegyndende skift i, 

hvordan staten tilrettelægger lovgivningen for ERF’ere. I 2001 udgiver Det økonomiske råd en 

rapport om fondsejerskabets betydning for Danmark, hvor de skriver: 

“Ændringerne i beskatningen at fondene og fjernelsen af formueskatten har gjort det 

mindre attraktivt at etablere fonde i forbindelse med generationsskifte. Det betyder, at 

det er blevet sværere for fondene at opbygge kapital skattefrit, og vi kan derfor næppe 

vente, at opbygningen af fonde vil fortsætte i samme takt som før ændringerne i 

fondslovgivningen.” (Det økonomiske råd 2001:14). 

Det økonomiske råd konstaterer således, at ændringerne af beskatningsreglerne, som blev foretaget i 

1998, resulterer i, at der stiftes færre ERF’ere, idet det er blevet mindre attraktivt i kølvandet på 

skattestramningerne. I 2012 italesætter daværende Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn ERF’ernes 

store betydning for det danske samfund, da han i forbindelse med at Erhvervsfondsudvalget 

nedsættes udtaler: ”De erhvervsdrivende fonde spiller en vigtig rolle i dansk erhvervsliv, og det er 

vigtigt for regeringen, at fondsmodellen også i fremtiden anses for attraktiv og brugbar.” 

(Erhvervs- og Vækstministeriet 2012). Denne forståelse går derfor ikke overaskende igen i 

Erhvervsfondsudvalgets rapport: 

”…med den danske fondsmodel er (det red.) lykkedes at bevare og udvikle en række af 

de største danske virksomheder med deraf følgende aktivitet i Danmark. Det er 

afgørende, at en gennemgang af lovgivningen for de erhvervsdrivende fonde tager 

udgangspunkt heri, og at det sikres, at erhvervsfondsmodellen også fremover vil være 

attraktiv.” (Erhvervsfondsudvalget 2012:14). 

Omdrejningspunktet for diskursiveringen af ERF’ernes samfundsbidrag er således ikke 

skatteprovenu eller uddelinger, som det var tilfældet i 70’erne og frem til 90’erne. Fokus er derimod 

på, hvordan ERF’ere qua deres ejerform kan bidrage med sunde og stabile erhvervsvirksomheder til 

gavn for samfundet. ERF’ernes samfundsbidrag sættes her på en ny og afgørende måde, da det nu 

bliver et samfundsbidrag, at gøre hvad ERF’ere altid har gjort – nemlig at drive virksomhed. 

Dermed bliver det også muligt at genindføre reglen om skattemæssig succession, som blev ophævet 

i 1999. Dette forslag blev præsenteret i regeringens: ’Vækstplan DK – Stærke virksomheder, flere 

job’ fra 2013, og vedtaget samme år. 
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Vækstplanens overordnede formål er, at gøre det mere attraktivt at investere og drive virksomhed i 

Danmark, ligesom det er målet, at forbedre vilkårene for produktion og beskæftigelse (Vækstplan 

DK – Stærke virksomheder, flere job 2013:7). Til at nå disse mål, spiller ERF’ere en vigtig rolle: 

”Erhvervsdrivende fonde spiller en central rolle i dansk erhvervsliv. De er blandt andet med til at 

skabe stabile ejerforhold for en række af de største og mest succesrige virksomheder.” (Vækstplan 

DK – Stærke virksomheder, flere job 2013:46). Dermed sættes der et kausalt forhold mellem 

ERF’ere og mulighederne for at fastholde produktion og arbejdspladser i Danmark, og derfor 

foreslås det blandt andet, at der skal være: ”Bedre forhold for erhvervsdrivende fonde ved 

overtagelse af virksomheder (skattemæssig succession) (’Vækstplan DK – Stærke virksomheder, 

flere job 2013:9). Idealet om ERF’ernes samfundsbidrag tilføres herved ny mening, idet 

samfundsbidrag nu både handler om, at ERF’ere skal bidrage med et skatteprovenu og uddelinger, 

ligesom ERF’ere skal bidrage med vækst og arbejdspladser. 

Ud fra ovenstående italesættes ERF’ernes samfundsbidrag nu i kraft af deres ejerform; de kan 

bidrage med langsigtet strategiske beslutninger, hvilket sikrer vækst og arbejdspladser. Derfor 

muliggøres det, at genindføre succesionsreglerne i Vækstplan DK. Vi vil nu rette blikket mod, 

hvordan ERF’ernes uddelinger forsøges styret i Erhvervsfondsudvalgets rapport fra 2012.  

 

3.3.6 Strategisk uddelingsstyring som samfundsbidrag 

På trods af, at ERF’ernes erhvervsaktiviteter italesættes som større bidrag til samfundet end deres 

egentlige uddelinger (Thomsen 2012), så er uddelingspolitikker for ERF’erne et vigtigt element i 

Erhvervsfondsudvalgets rapport. Erhvervsfondsudvalget forslår nemlig, at ERF’ere udformer 

uddelingspolitikker: 

”Uddelingspolitikken skal indeholde en eventuel udarbejdet strategi samt 

retningslinjer og mål, som bestyrelsen følger ved uddelinger fra fonden. 

Uddelingspolitikken kan ikke blot være en afskrift af vedtægten, men skal være en 

uddybning af, hvorledes fonden konkret forholder sig til spørgsmålet om uddelinger 

m.v.” (Erhvervsfondsudvalget 2012:285). 

Erhvervsfondsudvalget lægger herved op til, at ERF’ere skal udarbejde en strategi for deres 

uddelinger, ligesom de skal sætte mål og retningslinjer for dem. Men Erhvervsfondsudvalget 

dikterer ikke, hvordan ERF’erne skal udarbejde strategien – de dikterer blot, at den skal udarbejdes. 
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Vi kan herved se en udvikling fra, at loven tidligere fokuserede på, om der uddeles, til nu at 

fokusere på, hvordan ERF’ere uddeler. Konkret foreslås der, at: 

”…erhvervsdrivende fonde skal udarbejde en ledelsesberetning og heri medtage en 

redegørelse for fondens uddelingspolitik. Fonden skal som en del af redegørelsen 

oplyse, hvilke hovedkategorier fonden i regnskabsåret har foretaget uddelinger til og 

størrelsen af uddelingerne til de enkelte hovedkategorier…” (Erhvervsfondsudvalget 

2012:269).  

Som det fremgår af ovenstående skal ERF’erne nu formulere en politik for deres uddelinger. På den 

måde forskydes ERF’ernes samfundsbidrag til også at omhandle, at ERF’ere skal tage ansvar for 

uddelingsområdet gennem deres uddelingspolitikker. Uddelinger i sig selv er ikke længere nok, men 

nu skal uddelingerne have et strategisk mål. 

 

3.3.7 Opsummering på idealet om at ERF’ere skal bidrage til samfundet 

Med udgangspunkt i ovenstående vil vi nu sammenfatte, hvordan idealet om at ERF’ere skal 

bidrage til samfundet, er blevet diskursiveret fra 1970 og frem til 2013. 

Fra starten af 1970’erne kan vi se, hvordan ERF’ernes samfundsbidrag italesættes som et spørgsmål 

om, at de skal bidrage med et højere skatteprovenu. ERF’ernes uddelinger betragtes derimod som 

en selvfølge, og noget ERF’erne er sat i verden for at bidrage med. Dette muliggør en 

fondsbeskatningslov i 1986 om ERF’ere ud fra betragtningen om, at ERF’ere ikke skal have særlige 

skatteprivilegier, hvorfor de skal bidrage med et skatteprovenu samtidig med, at de får fradrag for 

deres uddelinger. I 1990’erne sker der et brud i diskursiveringen, idet muligheden for succession 

ophæves, hvorved incitamentet for at oprette ERF’ere reduceres. I 00’erne og tiden frem til i dag, 

sker der en forskydning i, hvordan ERF’ernes samfundsbidrag diskursiveres. ERF’ernes 

samfundsbidrag handler ikke alene om skat og uddelinger, men via ERF’ernes stabile ejerstruktur 

muliggøres det, at ERF’erne italesættes som aktører, der bidrager positivt til samfundet med vækst 

og arbejdspladser, hvorfor successionsreglerne genindføres. Den deskriptive ordning ses blandt 

andet, idet der fastsættes et årsags/virknings-forhold, hvor ERF’erne fremhæves som aktører, der 

kan bidrage med uddelinger såvel som med stabile ejerstrukturer, hvorfor ERF’ere kan noget andre 

organiseringer ikke kan. Den narrative ordning ses blandt andet ved, at ERF’erne bliver gjort til 

subjekter, der ansvarliggøres og forpligtes i forhold til uddelingspolitikker som objekt. Den 
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argumentative ordning bygger blandt andet på, at det accepteres som et legitimt udsagn, at fordi 

ERF’ere angiveligt tidligere har stået bag nogle af de største danske virksomheder, så kan det også 

forventes, at dette vil gøre sig gældende i fremtiden. Derfor bliver skattemæssig succession 

meningsfuld at genindføre. 

Ovenstående analyse kan sammenfattes i nedenstående figur: 

 

 

Figur 8: Opsummering på analysen af idealet om ERF’ere skal bidrage til samfundet. 

 

3.4 Delkonklusion: Konstitution af rationalitetskontekst for ERF’ere 

Med udgangspunkt i ovenstående diakrone analyse vil vi nu besvare A2: Hvordan er en 

rationalitetskontekst for erhvervsdrivende fonde historisk konstitueret fra 1954 til 2013? 

Den diakrone analyse argumenterer overordnet for to forhold. For det første argumenter vi med 

analysen for, der er en udvikling i forventningerne til ERF’ernes handlinger over tid. For det andet 

argumenterer vi for, at denne udvikling sker gennem institutionaliseringen af tre idealer, der 

udvikler sig sideløbende. Disse to forhold vil vi adressere i nedenstående. 

Analysen har vist, at der fra 1954 og frem til i dag er sket en udvikling i forventningerne til 

ERF’ernes handlinger gennem institutionaliseringen af tre idealer. Udviklingen kan opsummeres i 

følgende figur: 
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Idealer Tidligere institutionalisering Nuværende institutionalisering 

ERF’ere som en 

særlig 

organisering 

ERF’ere er særlige ved at have et 

strukturelt styringsunderskud, ligesom der 

er et grundlæggende spændingsforhold 

mellem ERF’ere og andre organiseringer. 

Ingen udvikling i institutionaliseringen. 

Offentlighed om 

ERF’ernes 

beslutninger 

Offentlighed om ERF’eres beslutninger kan 

ske gennem registrering og tilsyn. 

Offentlighed om ERF’eres beslutninger 

kan ske gennem registrering, tilsyn og 

afrapportering om 

beslutningspræmisserne. 

ERF’ere skal 

bidrage til 

samfundet 

ERF’ernes samfundsbidrag forstås som et 

spørgsmål om skattebidrag og uddelinger. 

Udover målrettet uddelinger og 

skatteprovenu bidrager ERF’ere med en 

ejerstruktur, som skaber vækst og 

arbejdspladser. 

 

Ud fra ovenstående kan vi iagttage, at konstitutionshistorien af rationalitetskonteksten for ERF’ere 

både indeholder elementer, som viser kontinuitet og fornyelse. Analysen viser, at der med Lov om 

erhvervsdrivende fonde i 1984 fastlægges en forståelse af ERF’ere som organisationsform, der er 

kendetegnet ved et strukturelt styringsunderskud og et spændingsforhold mellem ERF’ere og andre 

organiseringer. Denne institutionalisering er stadig gældende den dag i dag. På den måde er 

analysen en fortælling om kontinuitet. Analysen viser dog også, at der over tid er en udvikling i, 

hvordan ERF’ernes samfundsbidrag betragtes. ERF’ere blev tidligere iagttaget ud fra en 

skatteunddragelsesoptik, hvilket medførte en række stramninger i beskatningslovgivningen og en 

ændring i incitamentsstrukturen til at stifte ERF’ere, idet successionsreglerne blev fjernet. Aktuelt 

bliver ERF’ere betragtet som en ejerform, der kan bidrage med vækst og arbejdspladser foruden 

uddelinger og skatteprovenu. Herudover er der en udvikling i forventningerne til offentlighed om 

ERF’ernes beslutninger, hvor tilsyn og registrering med ERF’ernes beslutninger udgør rygmarven i 

offentlighedsambitionerne til, at offentlighed nu deslige handler om, at offentligheden skal indvies i 

de præmisser, som ERF’erne beror deres beslutninger på. På den måde er analysen også en 

fortælling om fornyelse.  
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Analysen er samtidig en fortælling om konstitutionen af én rationalitetskontekst for ERF’ere, som 

udgøres af institutionaliseringen af tre idealer, der retter sig mod ERF’erne på forskellig vis. Idealet 

om ERF’ere som en særlig organisering rejser forventninger til organisationsformen, og der 

institutionaliseres forventninger til, hvad organisationen er, og hvad der kan forventes af den. 

Idealet om offentlighed om ERF’ernes beslutninger rejser forventninger til fondsbestyrelserne i 

ERF’erne, og der institutionaliseres forventninger om, at de skal lede og indvie offentligheden i 

deres beslutningspræmisser. Idealet om ERF’ernes samfundsbidrag rejser forventninger til 

ERF’ernes rolle i samfundet, og der institutionaliseres forventninger til, hvilken position ERF’erne 

kan indtage i den store samfundsmaskine. Det er institutionaliseringen af disse tre idealer, som 

udgør den aktuelle rationalitetskontekst for ERF’ere. Med dette in mente vil vi nu rette blikket mod 

udfoldelsen af den aktuelle rationalitetskontekst og spørge; hvordan udfoldes 

rationalitetskonteksten for ERF’ere aktuelt, og hvordan sætter det ERF’ere som organisering? 
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4.0 Synkron analyse – udfoldelse af rationalitetskontekst for ERF’ere  

Vi vil i det følgende analysere, hvordan rationalitetskonteksten for ERF’ere udfoldes aktuelt, og 

hvordan dette sætter enhedsdannelsen af ERF’ere. Som vi redegjorde for i analysestrategien, vil vi 

sondre mellem 1. ordens magt og 2. ordens magt og opdele analysen herefter. 1. ordens magt 

refererer til, hvordan staten installerer forpligtende subjektiveringer overfor ERF’ere, hvorved der 

formes et fastlagt handlerum, som bestemmer grænserne for ERF’ernes mulighed for handling. 

Dette styringsrationale vil vi udfolde gennem det iagttagelsesledende begreb subjektivering. 2. 

ordens magt refererer derimod til, hvordan staten tilbyder selvteknologier, hvorved ERF’erne 

forventes at handle på sig selv i relation til et givent mål. Dette styringsrationale udfoldes gennem 

det iagttagelsesledende begreb subjektivation. 

Empirisk er de to magtordner tæt koblet, men vi vil alligevel skille dem ad i analysen, så det bliver 

tydeligt at se, hvornår de to magtordner er på spil. Dette gør vi dels for at undgå gentagelser, men 

samtidig også med det formål for øje, at vi vil vise, hvordan de to magtordner på hver deres vis 

bidrager til, at fiksere et rum for ERF’erne, som sætter deres enhedsdannelse på en særlig måde. 

Denne lidt ’hårde’ sondring vil danne udgangspunkt for, at vi efterfølgende diskuterer koblingen 

mellem de to magtordner, som et spørgsmål om, hvorvidt der er 3. ordens magt på spil. Dette 

afleder spørgsmålet om, hvorvidt den aktuelle rationalitetskontekst sætter ERF’erne som politiske 

aktører. 

 

4.1 Subjektivering og 1. ordens magt 

Subjektivering af ERF’erne udspiller sig på en række forskellige måder i empirien. I det følgende 

vil vi beskrive, hvordan det konkret sker, og hvilken forskel det gør for ERF’erne. 

 

4.1.1 Mistillid til fondsbestyrelserne 

Som vi viste i den diakrone analyse, er ERF’ere karakteriseret ved et strukturelt styringsunderskud. 

Derfor mødes beslutninger, som træffes af fondsbestyrelserne med mistillid, fordi beslutningerne 

per definition aldrig er ’godkendt’ af andre end fondsbestyrelsen selv. Der findes ingen indbygget 

kontrolmekanisme, ved måden ERF’ere ledes på, og dermed gøres ERF’ere til underkontrolleret 

subjekter, som altid beslutter i skyggen af mistillid. Mistilliden til ERF’ernes beslutninger bevirker, 

at der rejses forventninger om tilsyn, kontrol og offentlighed. På den måde fastsættes et begrænset 
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rum for handling, og fondsbestyrelserne forventes at forholde sig til kontrolforanstaltningerne, når 

der skal besluttes. Dermed subjektiveres fondsbestyrelserne ved, at de må internalisere 

udefrakommende krav fra eksempelvis fondsmyndighed og revisor, som kan kontrollere, at ERF’en 

forvaltes efter gældende regler. Først derefter er der tillid til ERF’ernes beslutninger. 

ERF’ernes handlerum begrænses også, idet Erhvervsfondsudvalget foreslår, at ERF’erne skal 

underligges ’comply or explain’
34

-princippet i forhold til anbefalingerne for god fondsledelse. På 

den måde bliver fondsbestyrelserne mødt med en ufravigelig forventning om at forholde sig til 

forventninger fra omverden. Omverdens forventninger repræsenteres gennem anbefalingerne for 

god fondsledelse, og ERF’erne skal forholde sig til anbefalingerne, men i hvilket omfang de ønsker 

at efterleve anbefalingerne, er et åbnet spørgsmål: 

”Manglende efterlevelse af en anbefaling er således ikke et regelbrud, men et udtryk 

for, at fondsbestyrelsen konkret, velbegrundet, og af grunde den har redegjort for, har 

valgt at indrette sig på en anden måde end det, der fremgår af anbefalingen. Fondens 

tilsynsmyndighed og andre interessenter kan så afgøre, om de finder grunden dertil 

acceptabel.” (Erhvervsfondsudvalget 2012:562). 

Efterlever en ERF ikke en anbefaling, skal fondsbestyrelsen forklare, hvorfor den har valgt 

anderledes, og hvordan den i stedet har indrettet sig. Dette medfører, at fondsbestyrelserne skal 

reflektere over, hvordan de vil forholde sig til omverdens krav, som udtrykkes i anbefalingerne om 

god fondsledelse. Refleksiviteten i fondsbestyrelserne rejses som et ufravigeligt krav ved, at 

’comply or explain’-princippet ikke er frivilligt, da fondsbestyrelsen i yderste konsekvens kan 

afsættes, hvis den ikke afrapporterer om, hvordan den forholder sig til anbefalingerne. Med denne 

magtteknologi installerer staten en forpligtende subjektivering, hvorved staten søger at bestemme 

ERF’ernes handlerum ved at underkaste dem et bestemt afrapporteringsprincip. Det må dog 

understreges, at der eksplicit er tale om frie ERF’ere, da de har mulighed for at handle inden for 

dette afgrænset handlerum. 

 

Via afrapportering, kontrol, tilsyn og offentlighed træder mistillid til fondsbestyrelsens beslutninger 

i baggrunden, fordi de altid allerede vil have omverdens forventninger med i overvejelserne, når der 

                                                 
34

’Comply or explain’-princippet er placeret mellem retsreglen og anbefalingen. Princippet er dermed mindre egnet til at 

motivere en overholdelse end retsreglen, men mere egnet end en anbefaling (Københavns fondsbørs’ komité for god 

selskabsledelse 2005:15).    
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besluttes. I forhold til afrapporteringsprincippet forskydes mistilliden dog kun, for der lægges ikke 

vægt på, at kontrollere om afrapporteringen også i praksis stemmer overens med de beslutninger, 

der træffes. Der åbnes altså for, at ERF’erne kan sige ét og gøre noget andet, hvilket dog kan 

modvirkes ved at sidestille ERF’ernes behov med statens behov. Vi kommer tilbage til, hvordan 

dette kan imødekommes i afsnittet om 2. ordens magt, men nu vil vi rette blikket mod, hvordan 

handlerummet for ERF’erne formes ved at de skal udarbejde uddelingspolitikker. 

 

4.1.2 Offentliggørelse af kriterier for uddelinger 

Med Erhvervsfondsudvalgets rapport lægges der op til, at ERF’erne skal udarbejde redegørelser for 

deres uddelingspolitikker: 

”Fonde omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde skal udarbejde en 

ledelsesberetning og heri medtage en redegørelse for fondens uddelingspolitik. 

Fonden skal som en del af redegørelsen oplyse, hvilke hovedkategorier fonden i 

regnskabsåret har foretaget uddelinger til og størrelsen af uddelingerne til de enkelte 

hovedkategorier…” (Erhvervsfondsudvalget 2012:269). 

Herved subjektiverer staten ERF’erne, idet de gives et begrænset handlerum, da det kræves, de 

udformer uddelingspolitikker. Der er dog frihed for ERF’erne til at udfylde, hvordan der i praksis 

skal besluttes omkring uddelinger, hvilket vi vender tilbage til i afsnittet om 2. ordens magt. Dog 

konkretiserer Erhvervsfondsudvalget rammerne for uddelingspolitikken ved følgende: 

”Uddelingspolitikken skal indeholde en eventuel udarbejdet strategi samt 

retningslinjer og mål, som bestyrelsen følger ved uddelinger fra fonden. 

Uddelingspolitikken kan ikke blot være en afskrift af vedtægten, men skal være en 

uddybning af, hvorledes fonden konkret forholder sig til spørgsmålet om uddelinger 

m.v.” (Erhvervsfondsudvalget 2012:285). 

Fondsbestyrelsen skal altså klart og tydeligt redegøre for, efter hvilke kriterier ansøgere kan søge 

om midler. I den forstand offentliggøres fondsbestyrelsens uddelingsprincipper, og de gøres 

ansvarlige for at udtænke en strategi og vision for, hvordan de vil forholde sig til omverden gennem 

deres uddelinger. 



Du er fri, vælg så!  Anders Ebdrup & Stine Mølbak 

 Side 87 af 118   
 

Ud fra ovenstående kan vi se, at ERF’erne tilbydes et begrænset rum for handling, idet 

Erhvervsfondsudvalget definerer, hvilke rammer ERF’erne kan handle indenfor. 

Erhvervsfondsudvalget styrer således ERF’erne ved, at ERF’erne uundgåeligt bliver nødt til at 

forholde sig til det handlerum, som de bliver subjektiveret ind i, men Erhvervsfondsudvalget 

definerer ikke, hvordan ERF’erne skal forholde sig i handlerummet – det er op til ERF’erne selv at 

reflektere over. Derfor vil vi nu rette blikket mod 2. ordens magt og analysere, hvordan ERF’erne 

styres ved at handle på sig selv. 

 

4.2 Subjektivation og 2. ordens magt 

Subjektivation af ERF’erne udspiller sig på en række forskellige måder i empirien. Denne form for 

magt kommer til udtryk i anbefalingerne om god fondsledelse, som tilbyder ERF’erne handleevne i 

forhold til sig selv, hvilket vi vil uddybe i de følgende afsnit. 

 

4.2.1 Anbefalingerne om god fondsledelse som selvteknologi 

Erhvervsfondsudvalgets overordnede mål med anbefalingerne om god fondsledelse er: 

”….at bidrage til, at bestyrelsen forvalter den erhvervsdrivende fond i 

overensstemmelse med god skik ("best practice") for ledelse af erhvervsdrivende fonde 

og derved varetager fondens formål og interesser.” (Erhvervsfondsudvalget 

2012:561). 

Erhvervsfondsudvalget retfærdiggør målet ud fra en overordnede betragtning, som vi har udfoldet 

under termen ’et strukturelt styringsunderskud’ i den diakrone analyse, hvilket kommer til udtryk i 

følgende: 

”Den grundlæggende forskel mellem erhvervsdrivende fonde og selskaber er, at 

erhvervsdrivende fonde ikke har ejere. Fondene har ikke, som aktie- og 

anpartsselskaber, en generalforsamling, hvor ejerne beslutter, hvem der skal sidde i 

bestyrelsen, og som fører kontrol med, at bestyrelsen udfører sit hverv på forsvarlig 

måde, i overensstemmelse med ejernes ønsker.” (Erhvervsfondsudvalget 2012:561).   
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Derfor ser Erhvervsfondsudvalget et grundlæggende behov for, at ledelse af ERF’ere: ”…skal ske 

kompetent og professionelt i overensstemmelse med stifters vilje, vedtægten og den til enhver tid 

gældende lovgivning.” (Erhvervsfondsudvalget 2012:561). Dette foreslår Erhvervsfondsudvalget 

skal ske gennem anbefalingerne for god fondsledelse. Erhvervsfondsudvalget forklarer idéen med 

anbefalingerne ved, at sondre mellem soft law og hard law: 

”Anbefalingerne er såkaldt ”soft law”. Mens regulering ved lov (”hard law”) typisk 

beskriver en minimumstandard, som sætter rammerne for de erhvervsdrivende fondes 

handlemåde, afspejler soft law en højere standard end lovgivningen ved at være 

udtryk for "best practice" for god fondsledelse. Soft law er kendetegnet ved 

frivillighed, hvilket giver anbefalingerne den nødvendige fleksibilitet "Soft law" er 

relativt lettere at tilpasse og dermed mere dynamisk end lovgivning, hvilket muliggør, 

at anbefalingerne til stadighed kan være tidssvarende.” (Erhvervsfondsudvalget 

2012:561). 

Her sondres klart mellem forventninger, som sætter rammerne for, hvordan ERF’ere kan handle, 

hvilket vi betegner som 1. ordens magt, og frivillige anbefalinger som ’afspejler en højere standard 

end lovgivningen’, hvilket vi betegner som 2. ordens magt. Frivillighedsaspektet i relation til soft 

law er centralt, da det grundlæggende handler om, at subjektivation gør subjektet handledygtig i 

forhold til subjektet selv:  

”Selvregulering er den bedste reguleringsform, når det drejer sig om god 

fondsledelse. Det kræver imidlertid, at samfundet, fondene og fondenes mange 

interessenter har en positiv holdning til god fondsledelse, følger udviklingen på 

området, involverer sig i dialogen herom samt grundlæggende er positive over for 

anbefalingerne.” (Erhvervsfondsudvalget 2012:561). 

Soft law og selvregulering kræver altså en positiv tilgang til anbefalingerne, da selvregulering 

bygger på, at subjektet gerne vil handle på sig selv. Selvregulering anskues som den bedste måde at 

styre ERF’ere på, hvilket samtidig betyder, at ansvaret for efterlevelsen af anbefalingerne ligger hos 

den enkelte ERF. ERF’en fremstår på den måde ikke som en undersåt, der skal gøre ’som staten 

siger’, men i stedet beriges ERF’en med handleevne i forhold til sig selv og valget om, hvorvidt 

ERF’erne vil følge anbefalingerne for god fondsledelse. Herved bliver magtforholdet mellem staten 

og ERF’en næsten usynligt, men magten er ikke fraværende. Frivilligheds- og mulighedsaspektet 
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ved anbefalingerne om god fondsledelse gør, at magten fremstår produktiv og refleksiv i stedet for 

repressiv, hvilket kendetegner den governmentale styreform. Erhvervsfondsudvalget tager med 

anbefalingerne om god fondsledelse udgangspunkt i den aktivt handlende ERF, som (forhåbentlig) 

vil træffe det ’rigtige’ valg i efterlevelsen af anbefalingerne ud fra en rationel vurdering af, hvad der 

er bedst for ERF’en – såvel som for samfundet. 

Samlet er strategien i udøvelsen af den governmentale magt derfor, at gøre yde styring til en indre 

selvstyring – og derved adaptere magten i ERF’ens selvforhold, så ERF’en bliver refleksiv om sine 

handlinger. Magtteknologien har på den måde en subtil karakter, idet den søger at indskrive sig i 

ERF’ens selvregulering. Herved styres ERF’erne med henvisning til, at alle ERF’ere kan 

imødekomme ’best practice’ via egne iboende egenskaber, ligesom styringen opererer under dække 

af, at frisætte og realisere ERF’ens potentialer: 

”Der er store forskelle på de enkelte fonde, deres formål, aktiviteter, størrelser m.v. 

og dermed, hvad der vil være god fondsledelse i den enkelte erhvervsdrivende fond, 

herunder i en mindre og større erhvervsdrivende fond. Anbefalingernes fleksibilitet er 

nødvendig, idet der inden for god fondsledelse næppe er én rigtig løsning for alle 

erhvervsdrivende fonde. Anbefalingerne giver derfor mulighed for, at den enkelte fond 

kan indrette sig, som den finder mest hensigtsmæssigt.” (Erhvervsfondsudvalget 

2012:561-562). 

Dermed åbnes der op for, at alle ERF’ere kan blive ’vindere’ ved at reflektere over, hvordan 

anbefalingerne enten følges direkte eller delvist imødekommes ved at handle i skyggen af den 

anbefalede handling. I de følgende afsnit vil vi uddybe, hvilke muligheder der er for at 

imødekomme anbefalingerne, og vi skifter dermed iagttagelsespunkt til iagttagelse af 

handlemuligheder, idet vi vil se på, hvilke konkrete handlingsanvisninger der tilbydes ERF’erne i 

anbefalingerne om god fondsledelse. Vi vil gøre dette ud fra en sondring mellem anbefalinger, som 

retter sig mod fondsbestyrelsernes selvforhold og anbefalinger, der retter sig mod 

fondsbestyrelsernes forhold til omverden. 

 

4.2.2 Anbefalinger om fondsbestyrelsens selvforhold 

I anbefalingerne for god fondsledelse gøres fondsbestyrelserne til genstand for en række 

anbefalinger, og de tilskrives handleevne i forhold til dem selv. Således tilbyder anbefalingerne en 
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række muligheder for handling i billedet af, hvad omverden finder er god fondsledelse. Vi vil i det 

følgende gennemgå de respektive anbefalinger, hvor vi starter med at tage udgangspunkt i 

anbefalingerne, som relaterer sig til ERF’ernes uddelinger. 

 

4.2.2.1 Uddelingspolitikker som en refleksiv sparingspartner 

Vi viste tidligere i analysen under 1. ordens magt, at det forventes ERF’ere udarbejder en 

uddelingspolitik og offentliggør denne. Som nævnt ville vi vende tilbage til et aspekt af 2. ordens 

magt, som vi ser i uddelingspolitikken, hvilket vi vil gøre i det følgende. 

Uddelingspolitikkerne: ”… indeholder retningslinjer og mål, som bestyrelsen følger ved uddelinger 

fra fonden.” (Erhvervsfondsudvalget 2012:285). Derved tilbyder uddelingspolitikken, gennem 

fastlæggelse af mål og retningslinjer, et holdepunkt, som fondsbestyrelsen kan bruge som 

refleksionsredskab i overvejelserne af potentielle ansøgere. Dermed styres der på ERF’ernes ved, at 

der aftvinges et strategisk refleksionsniveau i ERF’ernes bestyrelser, da udarbejdelsen af 

uddelingspolitikken fikserer en vision. Der er op til fondsbestyrelsen at definere visionen, men 

kravet om at udarbejde en vision, kan de ikke løbe fra. Uddelingspolitikken giver ERF’erne retning 

i forhold til uddelingerne, og fastlægger samtidig ERF’ernes fremtidige rum for rationel handling. 

Dette sker ved, at en uddelingspolitik giver fondsbestyrelsen mulighed for, at distancere sig fra 

øjeblikkets vold, når den skal træffe beslutninger om uddelinger. De impulser der måtte opstå i en 

konkret beslutningssituation, må spejles i fondsbestyrelsens tidligere beslutninger, som fastlagde 

beslutningspræmisserne for uddelinger. Dermed skabes der kontinuitet i fondsbestyrelsernes 

uddelinger. Kontinuiteten bliver dog også udfordret af fornyelse, ved: 

”… at bestyrelsen med henblik på at sikre fondens virke i overensstemmelse med 

fondens formål mindst en gang årligt forholder sig til den erhvervsdrivende fonds 

overordnede strategi og uddelingspolitik.” (Erhvervsfondsudvalget 2012:563). 

Der lægges herved op til, at bestyrelserne i ERF’erne en gang årligt skal revidere og reflektere over 

sin uddelingspolitik. Dette sætter fondsbestyrelserne i den situation, at der installeres en 

selvrefleksion, som relaterer sig til den vision, der er fastsat af fondsbestyrelsen tidligere. 

Fondsbestyrelsen skal evaluere sig selv til sig selv, og forventes herved at reflektere over sine 

uddelingskriterier. Det kan umiddelbart undre, at selvevalueringen introduceres som 

selvstyringsteknologi – for der styres ikke på retningen af uddelingspolitikkerne, der dikteres blot, 
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at ERF’erne skal udarbejde uddelingspolitikker. Selvevalueringen har dog den vigtige funktion at 

den installerer en refleksion, og dermed peges der også på, at det strengt taget er ligegyldigt, hvad 

ERF’erne beslutter, bare de er refleksive omkring deres beslutninger. 

 

4.2.2.2 Sammensætning af ERF’ernes bestyrelse 

Erhvervsfondsudvalget lægger desuden op til, at: ”Ønsket om fornyelse i bestyrelsen må 

afbalanceres af ønsket om kontinuitet.” (Erhvervsfondsudvalget 2012:124). Med fornyelse forstås 

der løbende udskiftning af fondsbestyrelsesmedlemmer, og med kontinuitet forstås der fortrolighed 

og kendskab til stifters kodificerede vilje: ”I fonde er det afgørende, at bestyrelsesmedlemmer nøje 

sætter sig ind i og til stadighed har en dyb forståelse af stifters kodificerede, vilje værdier, mål 

m.v.” (Erhvervsfondsudvalget 2012:124). Dermed lægger anbefalingerne op til, at ledelsen i 

ERF’erne skal balancere mellem forventninger om fornyelse og kontinuitet. I denne proces tilbydes 

ERF’ernes ledelser et handlerum, da det bliver op til den enkelte ERF at reflektere over, hvordan 

den vil sikre en balance mellem kontinuitet og fornyelse. Spørgsmålet om hvordan ERF’en kan 

sikre den rigtige balance mellem kontinuitet og fornyelse, er op til ERF’en at besvare. Ansvaret 

lægges på den måde over til ERF’erne, da det bliver op til fondsbestyrelsen at træffe det ’korrekte 

valg’ i forsøget på at imødekomme ønsket om både kontinuitet og fornyelse. Herved gøres yde 

styring til en indre styring i ERF’en. 

Ud fra Erhvervsfondsudvalgets opfattelse kan ERF’erne imødekomme ønsket om fornyelse og 

kontinuitet gennem en kombination af forskellige initiativer: 

”Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer vælges på baggrund af deres personlige 

egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt 

at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til 

behovet for fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet og til behovet for 

mangfoldighed i henseende til køn, alder, erhvervserfaring m.v.” 

(Erhvervsfondsudvalget 2012:565).  

Erhvervsfondsudvalget knytter herved fornyelse og kontinuitet til et spørgsmål om at sikre 

personlige kompetencer og mangfoldighed i udpegelsen af nye fondsbestyrelsesmedlemmer. I 

udpegningen af nye fondsbestyrelsesmedlemmer må fondsbestyrelsen selv skønne, hvorvidt 

fondsbestyrelsen er for homogen, og har behov for repræsentation af ’noget andet’. Kriterierne for 
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hvad fondsbestyrelsernes skal se efter, når de kigger sig i spejlet er; køn, alder, erhvervserfaring, 

men også om: ”…bestyrelsen er hensigtsmæssigt sammensat i relation til de opgaver og det ansvar, 

bestyrelsen står overfor.” (Erhvervsfondsudvalget 2012:564). Dermed bliver en væsentlig del af 

fondsbestyrelsesarbejdet at overveje sammensætningen af fondsbestyrelsen løbende, hvorfor 

fondsbestyrelsesarbejdet også bliver en søgen efter ’det andet’ eller fornyelsen. Det bliver således 

ERF’ens ansvar, at træffe det ’rigtige’ valg i målet om at sammensætte ’den gode’ fondsbestyrelse. 

Der tilbydes dog også en anden metode til at sikre fornyelse. Erhvervsfondsudvalget anbefaler, at: 

”…bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på 2 år, og 

maksimalt for en periode på 4 år…Ved at have en udpegningsperiode, der ikke er for 

lang, skærpes bestyrelsens opmærksomhed på spørgsmålet om bestyrelsens 

sammensætning og om eventuelle fornyelser.” (Erhvervsfondsudvalget 2012:566-

567). 

Udpegningsperioden er dermed et punkt, hvormed fondsbestyrelsen kan bringe fornyelse på 

dagsorden, da fondsbestyrelsen gives handleevne overfor sig selv. For ved at anvende kortere 

udpegningsperioder sikres der en tilbagevendende anledning til at overveje sammensætningen af 

fondsbestyrelsen. Samtidig skal fondsbestyrelsen træffe et valg i lyset af en generel anbefaling om: 

”…at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægterne sikrer en formel, grundig 

og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.” 

(Erhvervsfondsudvalget 2012:565). Dermed gøres udpegningen af nye fondsbestyrelsesmedlemmer 

til alt andet end en triviel beslutning, men i stedet procesualiseres valget, og i den forstand skabes 

der kontinuitet i fornyelsesprocessen. Dette er dog ikke den eneste måde, hvorved fondsbestyrelsen 

kan sikre fornyelse. Erhvervsfondsudvalgets mener også at fornyelse kan sikres via uafhængighed i 

fondsbestyrelserne: 

”Uafhængige bestyrelsesmedlemmer forventes at medvirke til at sikre, at beslutninger 

alene træffes ud fra relevante og saglige hensyn i overensstemmelse med stifters 

kodificerede vilje (vedtægten). Uafhængige bestyrelsesmedlemmer ventes endvidere at 

kunne se fondens og fondsbestyrelsens aktiviteter "udefra" og derved medvirke til at 

sikre fondens virke i overensstemmelse med stifters kodificerede vilje (vedtægten). 

Endelig ventes uafhængige bestyrelsesmedlemmer at kunne bidrage med nye 

synsvikler og ideer.” (Erhvervsfondsudvalget 2012:124). 
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Uafhængige fondsbestyrelsesmedlemmer fungerer ifølge Erhvervsfondsudvalgets overvejelser, som 

en måde hvorpå det ydre kan inkluderes i det indre. Således er de uafhængige 

fondsbestyrelsesmedlemmer bemægtiget med en evne til at se tingene ’udefra’ og komme med nye 

perspektiver på ERF’ens aktiviteter. Erhvervsfondsudvalget opstiller hertil kriterier for, hvornår et 

fondsbestyrelsesmedlem er uafhængigt: 

”En fondsbestyrelses uafhængighed må således vurderes ud fra den evne og vilje til 

uhildet og upartisk at varetage fondens formål. Særinteresser i forhold til formålet 

kan eksempelvis være: 

• Prioritering af opgaver, der ikke har baggrund i fondens formål 

• Økonomiske fordele af fondens virke såsom oppebæring og bibeholdelse af legater, 

honorarer eller tjenesteydelser fra fonden 

• Muligheder for at begunstige tredjepart (”vennetjenester”) 

• Frynsegoder” (Erhvervsfondsudvalget 2012:124). 

Uafhængighed bliver ovenfor fremlagt som et spørgsmål om distance til ERF’en, til de formål der 

uddeles til og til de øvrige fondsbestyrelsesmedlemmer. Dermed er uafhængighedsbegrebet en term 

for at inkludere ’det andet’ i fondsbestyrelsen, og på den måde sikre fornyelse i ERF’en. Hertil er 

spørgsmålet, hvordan mulighederne for kontinuitet sættes? 

Konnotationerne i forhold til kontinuitet dækker ifølge Erhvervsfondsudvalget over to forhold:  

”Udpegning af bestyrelsen ved selvsupplering kan rumme risiko for lukkethed og 

mangel på fornyelse, kompetencer m.v. Eksterne interessenters udpegning af 

bestyrelsesmedlemmer kan rumme risiko for, at det pågældende bestyrelsesmedlem 

opfattes som repræsentant for de eksterne interesser.” (Erhvervsfondsudvalget 

2012:564). 

Her må det først bemærkes, at der refereres til de to mest anvendte udpegningsprincipper for 

ERF’ere – selvsupplering og udpegningsret hos eksterne aktører. Begge principper kan medføre 

problemer ud fra samme grundlæggende dynamik omhandlende, at fondsbestyrelsesmedlemmer 

udpeget gennem disse metoder er udtryk for egeninteresse – enten fra nuværende 

fondsbestyrelsesmedlemmer eller fra egeninteressen hos de eksterne interessenter. Begge 

udpegningsprincipper er dermed samtidig udtryk for, at fondsbestyrelsen får mere af ’det samme’ i 

stedet for noget nyt. Dermed sættes kontinuitet lig med egeninteresse, og fornyelse sættes samtidig 
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lig med andres interesser. Erhvervsfondsudvalget understreger dog vigtigheden i, at det løbende 

overvejes om balancen mellem kontinuitet og fornyelse forløber som den skal: 

”Bestyrelsen må med passende mellemrum vurdere sin egen indsats: Har bestyrelsen 

nået sine mål? Hvordan fungerer samarbejdet og kommunikationen i bestyrelsen og 

mellem bestyrelsen og en eventuel direktion og/eller administrator? Bestyrelse og 

direktion bør på forhånd aftale, hvordan evalueringen skal ske. Karakteren og 

omfanget af evalueringsproceduren må afhænge af fondens situation.” 

(Erhvervsfondsudvalget 2012:567). 

Fondsbestyrelserne gives herved mulighed for at overveje og genoverveje tidligere beslutninger og 

fondsbestyrelsens samlede indsats i billedet af, hvad god fondsledelse er. Det er således 

fondsbestyrelsen selv, som ansvarliggøres overfor at afgøre, om fondsbestyrelsens indsats har været 

optimal, og hvad der kan forbedres. Via evaluering af egen indsats lægges der op til en egenkontrol 

af fondsbestyrelsen med afsæt i dens egen fri vilje. Vi kan i den forstand sige, at ERF’en skal 

revidere sig selv til sig selv, og gennem denne revision skal fondsbestyrelsen overveje balancen 

mellem fornyelse og kontinuitet. Der tilkobles ingen offentlighed om evalueringen, men 

offentligheden tænkes alligevel ind som en medspiller i anbefalingerne om god fondsledelse, 

hvilket vi nu vil undersøge nærmere. 

 

4.2.3 Anbefalinger om forhold til omverden 

I kombination med ovenstående overvejelser om ERF’ernes bestyrelsessammensætning og 

uddelingspolitikken anbefaler Erhvervsfondsudvalget at ERF’ernes bestyrelse:  

”…vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan og 

skal udtale sig på fondens vegne til offentligheden og om hvilke forhold. 

Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og 

mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.” 

(Erhvervsfondsudvalget 2012:568). 

Som det fremgår i citatet lægger Erhvervsfondsudvalget op til, at fondsbestyrelsen skal forholde sig 

til den eksterne kommunikation ved, at der skal udpeges talspersoner og retningslinjer for, hvad de 

kan udtale sig om. Dermed bliver handlingen ’kommunikation med omverden’ en del af 
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anbefalingerne, som ERF’erne skal spejle sig i, før de kan praktisere ’god fondsledelse’. Citatet 

bringer dog samtidig forholdet om omverden på banen i en anden forstand, fordi retningslinjerne 

også ’skal imødekomme behovet for åbenhed’. Behovet er dog ikke ERF’ernes eget, men 

Erhvervsfondsudvalget noterer sig i stedet: 

”Den erhvervsdrivende fonds legatmodtagere, støtteberettigede og øvrige 

interessenter (datterselskaber samt medarbejdere og samhandelspartnere hertil o.a.) 

har i forskelligt omfang behov for information og viden om fonden. Deres forståelse 

og relation til fonden er afhængig af kvaliteten, omfanget og hyppigheden af den 

information, fonden offentliggør.” (Erhvervsfondsudvalget 2012:568). 

Dette betyder, at når ERF’en skal udforme retningslinjer, så er ERF’en nødt til at reflektere over 

andres behov for information og viden om ERF’en, og imødekomme behovet i deres 

kommunikation til omverden. Denne åbenhed giver herved omverden mulighed for at forholde sig 

til ERF’en, og dermed muliggør åbenheden også en stillingtagen til ERF’en: ”Åbenhed og 

gennemsigtighed er væsentligt for løbende at have mulighed for at vurdere og forholde sig til 

fonden.” (Erhvervsfondsudvalget 2012:568). Her fremgår det, at anbefalingerne tilskynder, at 

ERF’erne skal handle på sig selv ved at kommunikere til omverden, og dermed muliggøres det, at 

omverden kan danne sig en holdning til ERF’en og dennes aktiviteter. I den forstand skal ERF’en 

aktivt arbejde for, at offentligheden får information og viden om ERF’en gennem indsigt i 

fondsbestyrelsens arbejde. 

Ud fra ovenstående kan vi se, at ERF’erne – indenfor rammer som staten har defineret – har frihed 

til at handle på sig selv i forhold til anbefalingerne for god fondsledelse. Erhvervsfondsudvalget 

styrer således ERF’erne ved, at de har frihed til at styre sig selv, hvorved magten fremstår refleksiv 

og produktiv. 

Ovenstående analyser af 1. ordens magt og 2. ordens magt, udtrykt gennem ’comply or explain’-

princippet og anbefalingerne for god fondsledelse, placerer uundgåelig ERF’erne i en kompleks 

sfære. Afrapporteringen er en måde, hvorpå ERF’en forventes at reflektere over sine handlinger, 

men med anbefalingerne for god fondsledelse sker der samtidig en subjektivation af ERF’en, da det 

er frit, hvorledes den vil leve op til forventningerne i anbefalingerne og herved udfolde det 

handlerum, som tilbydes. På denne måde optræder magt både på 1. orden og 2. orden, men i 

koblingen af de to ordner opstår der et rum for 3. ordens magt. Dette ses ved en kombination af, at 



Du er fri, vælg så!  Anders Ebdrup & Stine Mølbak 

 Side 96 af 118   
 

Erhvervsfondsudvalgets rapport inviterer interessenterne til indsigt i beslutningspræmisserne for 

ERF’erne, hvilket vi vil diskutere i det følgende afsnit. 

 

4.3 1. ordens magt + 2. ordens magt = 3. ordens magt? 

I følgende afsnit vil vi påpege et 3. ordens magtforhold, hvilket vi forstår som statens styring af 

ERF’ernes selvstyring som styring af andre. Konkret ser vi antydningen af 3. ordens magt, når 

staten kræver, at ERF’erne udarbejder uddelingspolitikker og offentliggør disse, men samtidig giver 

staten ERF’erne autonomi til at vælge retning for uddelingerne, som ansøgerne kan handle på sig 

selv i lyset af. På den ene side skal ERF’erne udarbejde rammevilkår for uddelinger, og dermed 

definere hvad der kan tænkes som den ’gode’ og ’dårlige’ ansøger. Dermed sætter 

uddelingspolitikkerne retning for uddelingsområder, og fondsbestyrelsernes overvejelser om 

uddelinger forskydes fra, hvad der skal uddeles til, til hvilke kommunikative føringer 

fondsbestyrelserne vil sætte for uddelingsområderne. På den anden side skal ERF’erne inddrage 

ansøgere i deres overvejelser gennem offentliggørelse af uddelingspolitikkerne. Herved opridses et 

magtforhold mellem ERF’erne og ansøgerne, idet ansøgerne kan vælge at lade sig spejle i 

uddelingskriterierne og de kommunikative føringer, som ERF’erne opstiller. Ansøgerne tilbydes 

herved en mulighed for at handle på sig selv, idet ansøgeren kan forme sig selv og gøre sig 

genkendelig som ’et værdigt almennyttigt formål’ i billedet af ERF’ernes uddelingspolitik. Dermed 

åbnes der både for en subjektivering og en subjektivation af ansøgerne. Der er tale om en 

subjektivering ved, at potentielle ansøgere nødvendigvis må indtræde som subjekt ud fra de 

kriterier, som ERF’en definerer – hvis de vælger at ansøge. Der er dog også tale om subjektivation, 

da det er et frit valg, hvordan ansøgerne vil imødekomme de kommunikative føringer, som 

ERF’erne sætter på handlerummet. De offentliggjorte uddelingspolitikker giver derfor potentielt 

ansøgerne mulighed for at handle på sig selv i et billede, som ERF’erne definerer. Herved kan 

ansøgerne gøre sig iagttagelige som et formål, der lever op til ERF’ernes vision om det gode formål. 

På den måde kan anbefalingerne om god fondsledelse forstås ud fra et perspektiv om 3. ordens 

magt, da det er staten, der styrer ERF’erne, som herefter styrer ansøgerne. Vi vil i det følgende vise, 

hvilke konsekvenser dette forhold kan tænkes at have ud fra en illustrativ case med udgangspunkt i 

Novo Nordisk Fonden
35

. 

                                                 
35

 Vi inddrager Novo Nordisk Fonden som case for at vise, hvad der er på spil i et 3. ordens magtperspektiv. Grunden til 

at vi vælger Novo Nordisk Fonden som case er, at de har udarbejdet og offentliggjort en uddelingspolitik. Vores 
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4.3.1 Statslig styring af ERF’ernes styring af forskning 

I Novo Nordisk Fondens uddelingspolitik formulerer de følgende retning for ansøgere:  

”Det er Novo Nordisk Fondens ønske at støtte forskning af høj kvalitet, der lever op til 

Fondens standarder for god forskningspraksis. Ansøgere skal bekræfte at ville 

overholde Fondens standarder for god forskningspraksis og overholdelse af disse er 

en forudsætning for at modtage bevilling fra Novo Nordisk Fonden.” (Novo 1). 

Her ser vi et konkret eksempel på, at en ERF har udarbejdet en uddelingspolitik, idet Novo Nordisk 

Fonden kræver, at ansøger (herefter forsker) lever op til ERF’ens standarder for god 

forskningspraksis
36

. Dermed laver Novo Nordisk Fonden en sondring, som inkluderer og 

ekskluderer mellem ’den gode’ og ’den dårlige’ forskningspraksis. Dette ses konkret i Novo 

Nordisk Fondens standarder for god forskningspraksis, som blandt andet indeholder retningslinjer 

vedrørende; love og regulativer, arbejdsforhold og miljø (Novo 1). Disse kriterier sætter således 

rammerne for ansøgernes handlerum, som konsekvens af at uddelingspolitikken skal offentliggøres. 

Herved kan forskeren handle på sig selv og lade sig genkende som ’en god forsker’. I denne relation 

installeres der et magtforhold, hvor forskeren underlægger sig ERF’ens billede af ’god forskning’. 

Dette sker ved, at Novo Nordisk Fondens behov imødekommes som en mekanisme i forskerens 

behov, idet forskerens behov dækkes i kraft af, at denne modtager økonomiske midler til sin 

forskning. Uddelingspolitikken bliver på den måde et redskab, hvorpå Novo Nordisk Fonden kan 

styre forskere i kraft af, at Novo Nordisk Fonden styrer sig selv. Novo Nordisk Fonden er på den 

måde med til at definere, hvordan forskning skal udføres i Danmark i fremtiden. 

Hvis eksemplet med Novo Nordisk Fonden var et resultat af den kommende 

erhvervsfondslovgivning ville 3. ordens magtperspektivet udfolde sig som følger. Staten styrer via 

de forventninger og krav, vi har fremanalyseret i den synkrone analyse. I første omgang styres 

Novo Nordisk Fonden til at styre på sig selv. Igennem selvstyringen indføres der også en 

styringsrationalitet og styringsambition i Novo Nordisk Fonden, da fonden i kraft af deres 

uddelingspolitik nødvendigvis må styre forskerne, der ansøger. Dermed forelægger der en styring 

                                                                                                                                                                  
anvendelse af den specifikke case skal af indlysende årsager ikke opfattes, som en analytisk mulighed for at påvise 3. 

ordens magt, men casen skal blot illustrere, hvordan forholdet mellem ERF’ere og ansøgere kan tænkes at blive formet i 

fremtiden. 
36

 Vi vil ikke gå ind i en diskussion af kriterierne for god forskningspraksis, men i stedet diskutere magtforholdet i 

forbindelse til hvordan forskeren søges styret. 
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by proxy fra staten, hvor forskning indgår i et magtforhold med staten gennem Novo Nordisk 

Fonden. På den måde kan staten imødekomme dens styringsambition med udgangspunkt i, at lade 

Novo Nordisk Fonden styre efter sin egen styringsrationalitet. I den forstand styrer staten forskning 

gennem andre aktører. 

Det er med udgangspunkt i ovenstående styringsforhold, som er illustreret i nedenstående figur, at 

vi vil pege, hvordan enhedsdannelsen af ERF’erne sættes aktuelt. 

 

 

Figur 9: Illustration af styringstrappe. 

 

4.4 ERF’ere som politiske aktører  

Vi vil i det følgende pege på, hvordan ovenstående analytiske indsigter sætter enhedsdannelsen af 

ERF’erne aktuelt. Vi mener, at kunne udlede følgende tre punkter, som peger på, at ERF’erne med 

den kommende erhvervsfondslov sættes som politiske aktører: 

 

1. ERF’erne skal fortage formaliserede inklusioner og eksklusioner i de kommunikative 

forestillinger, som ligger til grund for allokering af økonomiske midler. 
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Når ERF’erne skal uddele til almennyttige formål, skal det ske med udgangspunkt i en strategi og 

en uddelingspolitik, hvilket sætter rammerne for de almennyttige formål, som ansøgerne søger på 

vegne af. Herved ansvarliggøres ERF’erne også for udviklingen, som deres uddelingspolitik sætter 

ved, at ERF’erne skal være refleksive om, at inkludere og ekskludere gennem uddelingspolitikken 

som former en kommunikativ forestilling, der sætter en retning for almennyttige formål. De 

retninger som ERF’erne sætter former rammerne for, hvad ’værdige’ formål kan tænkes at være og 

hvordan ansøgere kan forme sig selv i dette billede. Dermed skal ERF’erne gennem strategien og 

uddelingspolitikkerne definere, hvilken udvikling deres ressourcer skal understøtte. Deres 

uddelinger kan betragtes, som en omfordeling af ressourcerne i samfundet, da uddelingsmidlerne 

stammer fra den underliggende virksomhed samt fra de skattemæssige fradrag, som ERF’en nyder 

godt af. I den forstand stammer ressourcerne både fra statskassen og det private erhvervsliv, men 

det er ERF’erne, der bemyndiges med evnen til at allokere ressourcerne, ud fra kriterier de selv 

definerer – men med handleevne følger ansvar. ERF’erne pålægges en rolle, hvor de skal definere 

grænserne og visionen for, hvilken type af samfund der skal bygges uddelinger til almennyttige 

formål. I den forstand skal ERF’erne styre andre mod en given samfundsudvikling. 

 

2. ERF’erne skal praktisere styring af andre, og sætter dermed føringer på ansøgers 

fremtidige handlingsrum. 

 

I kraft af at ERF’erne skal offentliggøre kriterier for deres uddelinger, bliver ansøgere subjektiveret 

i den forstand, at der sættes rammer for, hvad der er ’værdige’ og ’uværdige’ formål. Dette er en 

uundgåelig dynamik, som nødvendigvis tvinger ERF’erne til at sætte føringer på andres handlerum 

ved at definere rammerne for ansøgerne. Det kan være, at ERF’ere – ligesom Novo Nordisk Fonden 

– udarbejder kriterier for, hvordan deres ansøgere skal udføre det arbejde, som støttes. Eller måske 

stilles der krav om afrapportering fra ansøgere, som sætter ansøgere i et nyt 4. ordens magtforhold, 

hvor ansøgere skal sætte føringer for egne interessenter. Idet ERF’erne sætter føringer på andres 

handlerum, må den strategiske ERF reflektere over, hvilket fremtidigt handlerum, som ERF’en 

finder ønskværdigt for ansøgerne. På den måde skal ERF’erne udvikle, hvad der karakteriseres som 

en strategi, men som også kan kaldes en ’politisk vision’, der styrer ansøgere mod den udvikling, 

som ERF’erne gerne ser inden for uddelingsområdet. 
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3. ERF’erne tillægges autonomi til at vælge, men de kan ikke undsige sig et valg. 

 

ERF’erne tilskyndes til at udarbejde strategier og uddelingspolitikker, hvilket både sætter ERF’ere 

som autonome og heteronome aktører. I det omfang ERF’erne har valgmuligheden for selv at 

bestemme uddelingspolitikken og strategien, er der tale om ERF’ere som autonome aktører. 

ERF’erne kan dog ikke vælge at undlade at udvikle politikker og strategier, hvilket sætter ERF’ere 

som heteronome aktører. På den måde lader staten til at sige: ”Du er fri! Vælg så!”. Herved 

skubbes ERF’erne ud af deres rede, og de forventes, at flyve højt op i den politiske sfære. 

Ud fra de ovenstående tre punkter peger vi på, at ERF’erne sættes som politiske aktører, hvis det 

fremsatte Erhvervsfondslovgivningsforslag – som forventet – vedtages. 

Samlet har vi ud fra denne synkrone analyse besvaret, hvordan rationalitetskonteksten ud fra de to 

magtordner aktuelt udfoldes, samt hvordan ERF’ere i enhedsdannelsen sættes som politiske aktører 

under den aktuelle rationalitetskontekst. Vi vil i det følgende konkludere på specialet som helhed, 

og herunder konkludere på den synkrone delanalyse. 
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5.0 Konklusion 

Vi vil i det følgende besvare specialets problemformulering: Hvordan institutionaliseres 

forventninger til erhvervsdrivende fonde i perioden 1954 til 2013, og hvordan former retslige og 

sociale forventninger aktuelt fondenes rum for rationel handling? Til at besvare 

problemformuleringen udarbejdede vi tre arbejdsspørgsmål, som vi vil inddrage i denne konklusion. 

 

5.1 Besvarelse af A1: En institutionel historisk analyse 

Første arbejdsspørgsmål lyder: Hvordan udformes en analysestrategi, som kan iagttage tilblivelsen 

og udfoldelsen af en rationalitetskontekst for erhvervsdrivende fonde? 

Her argumenterer vi overordnet for anvendelsen af en analysestrategi for institutionel historisk 

analyse, som består af en diakron og en synkron delanalyse. Vores strategi for den diakrone analyse 

gør det muligt at vise, hvordan der over tid installeres forventninger til ERF’ernes rationelle 

handlinger. Derfor kan den diakrone analysestrategi betragtes som en konstitutionshistorie, der viser 

den historiske konstruktion af rationalitetskonteksten for ERF’ere. Vores strategi for den synkrone 

analyse gør det muligt at vise, hvordan der aktuelt formes et særligt handlerum for ERF’ere, og 

hvordan dette sætter ERF’ernes enhedsdannelse på særlig vis. Derfor kan den synkrone 

analysestrategi betragtes som en aktualiseringsanalyse, der viser den aktuelle udfoldelse af 

rationalitetskonteksten. Det er med dette blik, vi besvarer specialets problemformulering. 

 

5.2 Besvarelse af A2: Konstitutionen af rationalitetskonteksten ud fra tre idealer 

Andet arbejdsspørgsmål lyder: Hvordan er en rationalitetskontekst for erhvervsdrivende fonde 

historisk konstitueret fra 1954 til 2013? 

Ud fra den diakrone analyse konkluderer vi overordnet to forhold. 

For det første konkluderer vi, at der fra 1954 og frem til 2013 sker en udvikling i forventningerne til 

ERF’ernes handlinger gennem institutionaliseringen af tre idealer, som tilsammen udgør den 

aktuelle rationalitetskontekst for ERF’ere. Det første ideal vi analyserer, er idealet om ERF’ere som 

særlig organisering. Analysen viser, at der i 1984 institutionaliseres en forståelse af ERF’ere som en 

organisationsform, der er kendetegnet ved et strukturelt styringsunderskud samt et 

spændingsforhold mellem ERF’ere og andre organiseringer. Spændingsforholdet betyder, at der 
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rettes forventninger til ERF’ere, ud fra forventninger der rejses til virksomheder og ikke-

erhvervsdrivende fonde. Denne forståelse gælder aktuelt. Det andet ideal vi analyserer, er idealet 

om offentlighed om ERF’ernes beslutninger. Analysen viser, at idealet gennem historien forskydes 

fra, at offentlighed om ERF’ernes beslutninger i 1980’erne og 1990’erne handler om tilsyn og 

registrering til, at offentligheden aktuelt skal indvies i fondsbestyrelsernes beslutningspræmisser. 

Det tredje ideal vi analyserer, er idealet om at ERF’erne skal bidrage til samfundet. Analysen viser, 

at der over tid er en udvikling i, hvordan ERF’ernes samfundsbidrag betragtes. I 1980’erne og 

1990’erne italesættes ERF’ernes samfundsbidrag som et spørgsmål om manglende skattebetalinger, 

hvilket medfører en række regelændringer, der forøger skatteprovenuet fra ERF’ere. I 00’erne og 

frem til i dag anerkendes ERF’ere som en ejerform, der bidrager med vækst og arbejdspladser 

foruden uddelinger og skatteprovenu. Samlet konkluderer vi, at der i historien både er kontinuitet og 

fornyelse i forventningerne til ERF’ernes rationelle handlinger. 

For det andet er den diakrone analyse en fortælling om, hvordan rationalitetskonteksten for 

ERF’ere udgøres af institutionaliseringen af tre idealer. Idealerne rejser aktuelt forventninger til 

ERF’erne som organisationsform, ledelsen af ERF’erne og dermed fondsbestyrelserne samt 

ERF’ernes rolle i samfundet. Dermed viser den diakrone analyse også, hvordan det gennem 

institutionernes historie er meningsfuldt at organisationsformen gøres til genstand for statslig 

styring. Den diakrone analyse viser ydermere, under hvilke historiske betingelser det aktuelt giver 

mening for staten at styre på fondsbestyrelserne, hvilket eksempelvis sker, når de tilbydes 

selvteknologier, hvor de kan handle på sig selv. Endelig viser analysen også, hvordan 

institutionernes historie gør det meningsfuldt, at staten styrer på ERF’ernes rolle i samfundet, 

eksempelvis ved at staten gennem uddelingspolitikkerne afkræver en vision for ERF’ernes 

uddelingsområde, der sætter retning for de almennyttige uddelinger. 

 

5.3 Besvarelse af A3: ERF’ere formes som politiske aktører 

Tredje arbejdsspørgsmål lyder: Hvordan udfoldes rationalitetskonteksten for ERF’ere aktuelt, og 

hvordan sætter det ERF’ere som organisering? 

Ud fra den synkrone analyse konkluderer vi overordnet to forhold.  

For det første konkluderer vi, at ERF’ernes handlerum både begrænses og frisættes. Vi viser, 

hvordan den aktuelle rationalitetskontekst på én gang fikserer et begrænset handlerum for ERF’erne 
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samtidig med, at det står ERF’erne frit for, hvordan de udfolder dette handlerum. Det begrænsede 

handlerum viser vi ved, at staten via 1. ordens magt installerer forpligtende subjektiveringer, som 

fikserer et begrænset handlerum for ERF’erne. Subjektiveringen sker blandt andet ved, at ERF’erne 

bliver mødt med et ufravigeligt krav om at forholde sig til anbefalingerne for god fondsledelse via 

afrapportering. Mulighedsrummet som ERF’erne tilbydes, viser vi via 2. ordens magt gennem 

begrebet subjektivation. Gennem subjektivation viser vi blandt andet magten ved, at ERF’erne kan 

handle på sig selv i omverdens billede af god fondsledelse, hvorved de tilbydes en mulighed for at 

opnå prædikatet ’god fondsledelse’. Således tilbydes et rum, hvori ERF’erne kan handle på sig selv 

– i billedet af staten. Dermed udfoldes rationalitetskonkteksten aktuelt gennem de to magtordner, 

som tilsammen konstituerer ERF’erne som aktører, der er frie, men hvor det samtidig forventes, de 

tager et valg. 

Som følge af ovenstående magtforhold på 1. orden og 2. orden peger vi i analysen på en kobling af 

de to ordner, som muliggør et rum for 3. ordens magt. 3. ordens magten udspiller sig, når staten 

kræver, at ERF’erne udarbejder uddelingspolitikker og offentliggør disse, men samtidig giver staten 

ERF’erne autonomi til at vælge retning for uddelingerne, som ansøgerne kan handle på sig selv i 

lyset af. 

For det andet konkluderer vi, at ERF’erne som konsekvens af den aktuelle rationalitetskontekst 

konstitueres som politiske aktører. Dette viser vi ved, at rationalitetskonteksten for ERF’ere sætter 

særlige forventninger til dem gennem tre forhold. 1) ERF’ere skal foretage formaliserede 

inklusioner og eksklusioner i de kommunikative forestillinger, som ligger til grund for allokering af 

økonomiske midler. Det betyder, at ERF’erne forventes at definere rammerne for ansøgeres 

handlerum. 2) ERF’ere skal praktisere styring af andre, og sætter dermed føringer for ansøgers 

fremtidige handlerum. Dette betyder, at ERF’ere skal sætte en kurs for deres uddelingsområde, 

hvorved de afkræves at formulere en politisk vision. 3) ERF’ere tillægges autonomi til at vælge, 

men de kan ikke undsige sig et valg. Dette betyder, at ERF’ere styres mod en formning som 

politiske aktører med løfter om autonomi, men ERF’erne kan ikke vælge, om dette er en vej, de vil 

gå. 

Ud fra disse faktorer, mener vi, at ERF’erne sættes som politiske aktører, som ansvarliggøres for at 

definere, hvilket samfund der skal bygges ud fra deres almennyttige formål. 
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5.4 Refleksioner på specialets helhed 

Vi har i ovenstående konkluderet på de særskilte analysedele, men forholdet mellem dem er stadig 

uberørt, hvorfor vi afslutningsvist vil fremhæve tre relevante forhold i relation til dette.  

For det første vil vi fremhæve, hvordan den diakrone analyse muliggør en distance til de 

selvfølgeligheder, som det aktuelle Erhvervsfondslovforslag bygger på. Den synkrone analyse gør 

derimod et magtforhold, som er nuanceret og detaljeret, iagttageligt, hvor magtforholdet former 

ERF’ere som politiske aktører. Kombinationen af de to analysedele muliggør, at vi kan stille os 

kritiske over for den naturlighed, hvormed lovgivningen præsenteres, som et spørgsmål om 

modernisering. I stedet kan vi pege på, at den kommende Erhvervsfondslovgivning langt fra er en 

ligegyldig modernisering af loven eller en naturlig og nødvendig udvikling. Loven intervenerer 

derimod på afgørende vis i, hvordan det danske erhvervsfondsområde i fremtiden skal sættes
37

. 

For det andet peger en kombination af de to analyser på, at indholdet af Erhvervsfondslovforslaget 

er dikteret af historiske betingelser, som retter forventninger mod ERF’ere. Et eksempel på dette er, 

hvordan staten styrer på ERF’ernes refleksionskapacitet, for derved at styre på de almennyttige 

formål, som ERF’erne uddeler til. Dette sker gennem styring af ERF’ernes uddelingspolitik. Styring 

på uddelingspolitikkerne er den naturlige konsekvens af, at Fondsudvalgets 

kommissionsbetænkning fra 1982 slog fast, at der ikke kunne opstilles kriterier for, hvordan 

almennyttighed meningsfuldt kan defineres i lovgivningen. Da der ikke er fikseret en betydning af 

almennyttighed i lovgivningen siden, er det ikke muligt at styre almennyttigheden. Idet 

almennyttighed ikke er fikseret, så åbner det for fri fortolkning af, hvordan ERF’erne vil bygge 

samfund – og således hvad de ønsker at uddele til. Det kan staten ikke styre på, men staten kan til 

gengæld kræve, at ERF’erne reflekterer over visionen med deres uddelinger, hvorved de sætter 

retning for andres handlerum. 

For det tredje peger kombinationen af analyserne på, at der over tid har foreligget en markant 

anderledes statslig styringsrationalitet i forhold til, at lovgive om ERF’ere. Med den første 

Erhvervsfondslovgivning i 1984 styrede staten på ERF’ernes handlinger ved, at staten opstillede 

                                                 
37

 Vi mener at kunne sige det med udgangspunkt i, at kun 34 % af ERF’erne har udarbejdet målsætninger eller strategier 

for deres uddelinger, og ’kun meget få’ ERF’ere har en decideret uddelingspolitik. Denne undersøgelse er lavet af 

Deloitte på vegne af Erhvervsstyrelsen i 2012, og bygger på en stikprøve på 203 ud af 1325 ERF’ere der er registreret i 

Danmark (Deloitte 2012:95). 
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regler for, hvad ERF’ere måtte, og hvad de ikke måtte. Dette står i kontrast til det aktuelle 

Erhvervsfondslovforslag, hvor ERF’erne styres ud fra en markant anden statslig styringsrationalitet. 

Der lægges nu op til, at ERF’erne underlægges frivillige anbefalinger, som de forventes at reflektere 

over og handle på sig selv i statens billede af, hvad der er god fondsledelse. Derved fremstår den 

statslige styringsrationalitet mere subtil end tidligere, men samtidig også mere diffus. 
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6.0 Perspektivering 

Der en række perspektiver på specialets analytiske indsigter og analysestrategiske forudsætninger, 

hvilket vi nu vil udfolde i denne perspektivering. Perspektiveringen er inddelt i perspektiver, som 

beskriver modstrategier for ERF’ere og perspektiver på statens rolle og offentligt/privat 

sondringen, som vi indledte specialet med. 

 

6.1 Modstrategier for ERF’ere 

Som vi har berørt i analysestrategien overbetoner specialet den statslige styring i magtrelationen 

mellem stat og ERF, hvilket har den konsekvens, at det underbetones, hvordan ERF’ere aktivt kan 

forme det rum for handling, der tilbydes dem. Netop dette perspektiv vil vi berøre under termen 

modstrategier, som stiller skarpt på ERF’ere som handlevillige og handledygtige aktører. Vi vil 

udfolde perspektivet opgavenært i den forstand, at vi operationaliserer specialets indsigter således, 

at den viden vi har frembragt bringes i spil som en refleksiv ressource, der kan danne fundament for 

ERF’ernes strategiske beslutninger.  

Den første indsigt der er relevant at sætte i perspektiv, er fra den diakrone analyse, hvor vi viste, 

hvordan forventninger til ERF’ernes handlinger over tid har ændret sig. Detterejser spørgsmålet om, 

hvilke forandringer ERF’erne må forvente i fremtiden. I dette perspektiv kan ERF’ere strategisk 

forholde sig til de fremtidige forventninger, som rettes mod dem. Det er naturligvis umuligt at vide, 

hvilke forventninger fremtiden bringer, men alligevel er der to forhold, som må forventes at få 

betydning i forhold til formningen af de fremtidige forventninger til ERF’erne, og som ERF’ere kan 

operationalisere til at forme forventningsdannelsen. For det første tænker vi på den følgekomité, 

som skal ajourføre og videreudvikle anbefalingerne for god fondsledelse. Erhvervsfondsudvalget 

foreslår, at følgekomitéen skal bestå af personer, som repræsenterer eksperter og praktikere indenfor 

fondsområdet samt repræsentanter fra fondsbestyrelserne (Erhvervsfondsudvalget 2012:140). Hvis 

en sådan følgekomité bliver søsat, vil det være en arena, hvor ERF’ere aktivt kan forme, hvilke 

forventninger der i fremtiden retmæssigt kan stilles til ERF’ernes handlerum – i samspil med andre 

aktører. For det andet tænker vi på en modstrategi for ERF’erne kan også tage form af en samlet 

strategisk indsats, hvor der formuleres alternative kommunikative forestillinger om ERF’ernes rolle 

i samfundet. I den forbindelse kan man undre sig over, at der ikke er etableret et netværk eller en 

interesseorganisation, som kan tale ERF’ernes interesser som en samlet enhed. I regi af en 

interesseorganisation kunne ERF’ere formulere alternative kommunikative føringer end dem, der 
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dominerer i Erhvervsfondsudvalgets rapport og i Erhvervsfondslovforslaget, hvorved en 

interesseorganisation aktivt vil bidrage til at forme ERF’ernes fremtidige handlerum i ERF’ernes 

favør.  

Den anden relevante indsigt at perspektivere er fra den synkrone analyse, hvor vi blandt andet viste, 

hvordan ERF’erne bliver pålagt at afrapportere om deres beslutningspræmisser i forhold til deres 

uddelinger. Måden afrapporteringen er sammensat på, åbner for en modstrategi, hvor ERF’ere groft 

sagt kan sige ét og gøre noget andet, da der ikke lægges vægt på, at kontrollere om afrapporteringen 

også i praksis stemmer overens, med de beslutninger der træffes. Det vil naturligvis være en 

farefuld vej at bevæge sig ud af, da det må forventes, at offentligheden vil stille sig kritisk overfor 

hykleri, hvilket eksempelvis tidligere er set, når virksomheder ’oversælger’ CSR-initiativer og 

bliver kritiseret for greenwashing i offentligheden. En decideret transparencywashing vil 

sandsynligvis ikke være en gangbar modstrategi for ERF’erne, men på en sproglig kreativ måde har 

ERF’ere mulighed for, at overbetone de ’rette’ elementer i afrapporteringen, så de opfylder 

omverdens forventninger, uden at ERF’erne nødvendigvis handler anderledes, end de ellers ville 

gøre.  

Den tredje relevante indsigt at perspektivere er også fra den synkrone analyse og omhandler, 

forventningerne til, at ERF’ere skal offentliggøre udvælgelseskriterierne for de værdige og 

uværdige formål. I den forstand skal ERF’ere kunne ’forsvare’ beslutninger om uddelinger, og dette 

kalder på en modstrategi, hvor ERF’erne udøver rationel ressourceallokation, idet der i 

uddelingspolitikken nøje skal afvejes kriterier, som ansøgere vurderes efter. Det er svært at stille sig 

kritisk overfor, at ERF’ere professionaliseres i den forstand, at pengene skal strække længere, men 

det betyder ikke, at der ikke er faldgrupper med en sådan tilgang. Der er som minimum to sider af 

bureaukratiseringsmedaljen. Den ene bagdel ved bureaukratiseringen er, at bureaukratiet kræver 

ressourcer. Dette ser vi eksempelvis, når A.P. Møller Fonden donerer 250 millioner kr. til Skejby 

Sygehus til indkøb af en partikelkanon til behandling af kræft (Nielsen 2013). Her har fonden 

nemlig haft sine egne eksperter til at vurdere behovet for at bygge et dansk anlæg til en strålekanon. 

I eksemplet tager fonden stilling til formålet via ekspertvurderingen, som fonden erhverver, hvilket 

tilfredsstiller et behov om rationel handlen, men dette koster ressourcer, der kunne være anvendt 

som uddelingsmidler. Sat på spidsen går ERF’ere på den måde fra at være en organisation, der 

fokuserer på at uddele, til at være en organisation der i højere grad fokuserer på udvælgelse. 

Spørgsmålet fondsbestyrelserne stiller sig går fra; ”vil pengene gøre gavn?” til ”hvor vil pengene 
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gøre mest gavn?”. Det strategiske problem som ERF’erne må arbejde med bliver således; hvordan 

kan ERF’erne opstille rationelle kriterier, så pengene strækker sig længst muligt uden, at de 

rationelle kriterier i sig selv emergerer som en irrationel udgift? 

Den anden bagdel af bureaukratiet er; jo mere effektivt et bureaukrati er, desto mere isomorfi 

skabes der. Dette sker ved, at man på den lange bane må forvente en konformitet i ansøgerne, der 

modtager bevillinger ved at ansøgeren subjektiveres som en ’type’, der kan forme sig selv i 

ERF’ens billede af en værdig ansøger. De forhåbninger der bliver gjort om ERF’ere som 

forandringsagenter
38

, bliver forskudt mod, at ERF’ere opfattes som kontinuitetsagenter. Dette sker 

ved, at der udbredes et uddelingsimperativ, hvor der ikke uddeles til formål efter behov, men 

uddelingerne sker til ansøgere, der evner at vise behovet i relation til ERF’ernes uddelingskriterier. 

Dermed skærpes konkurrencen mellem ansøgerne, hvorved de stærkeste ansøgere overlever – mens 

resten forgår. 

 

6.2 Magt på 3. orden: Supervisionsstaten og opløsningen af offentlig og privat 

Specialets indsigt om 3. ordens magt fra den synkrone analyse indeholder et interessant perspektiv, 

som vi nu vil udfolde. Vores synkrone analyse viste, at vi kan forstå statens regulering af ERF’ere i 

et 3. ordens magtperspektiv ved, at staten styrer ERF’ere til at styre ansøgerne. Som vist sætter dette 

ERF’ere som politiske aktører, men hvordan sætter det statens rolle, og hvad betyder det for 

sondringen mellem det private og det offentlige? 

I samfundsvidenskaben er der en række samfundsdiagnoser, der byder sig til, som fortællinger om 

hvordan vi kan forstå staten. For os at se er samfundsdiagnosen om supervisionsstaten (Andersen 

2004b) relevant for at forstå statens rolle i relation til erhvervsfondsområdet. Tesen
39

 om 

supervisionsstaten bygger på et ønske om at belyse det statslige styringspotentiale, når private 

aktører indgår i forskellige typer af policynetværk og varetager statslige funktioner (Andersen 

2004b:232). Den private involvering i statens affærer sker på baggrund af en erkendelse af, at staten 

står magtesløs overfor at intervenere og styre andres kommunikation og selvrefleksion. 

Supervisionsstaten beskrives ved tre underteser (Andersen 2004b:233): 1) Der ligger et 

                                                 
38

 Se eksempelvis Mandag Morgen (2012). 
39

 Supervisionsstaten skal forstås som en statsform, der er ved at sætte sig igennem. Samfundsdiagnosen om 

supervisionsstaten er derfor formuleret som teser om en særlig styreform om staten, hvor Andersen ser indikationer på, 

at denne udvikling i stigende grad karakteriserer det nuværende samfund (Andersen 2004b:231-260). 
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styringspotentiale i, at staten superviserer i forhold til netværksdannelse og netværksstyring. 2) 

Begrænsningen for styringspotentialet ligger i det privates refleksionskapacitet. 3) Den 

superviserende stat varetager sin funktion ved strategisk produktion, udvælgelse og iscenesættelse 

af konfliktstof til netværkene.  

Vi mener, at disse teser kan perspektivere statens rolle i forhold til ERF’erne. For det første har 

staten med erhvervsfondsloven, hvis denne vedtages, praktiseret en styring via dannelsen af et 

netværk omkring anbefalinger for god fondsledelse. Staten erkender, at den ikke kan styre, hvilke 

beslutninger fondsbestyrelserne træffer. Derfor prøver staten at styre, hvilke rationaler for handling, 

der tilbyder sig som relevante i forhold til ledelse af ERF’ere. For det andet muliggør 

følgekomitéen til anbefalingerne for god fondsledelse, at staten kan udvælge og iscenesætte det 

konfliktstof, som fondsbestyrelserne må forholde sig til i fremtiden, da komitéen skaber en arena, 

hvor konflikter kan introduceres. Dette kunne eksempelvis være ved, at der rejses forventninger om 

koordination i de uddelinger, ERF’erne foretager. For det tredje er staten udfordret af, at den 

superviserende form for styring kun er succesfuld, når ERF’ere besidder refleksionskapacitet, der 

kan opfatte omverdens rationaler og forholde sig til rationalerne og handle på dem. Dette sikrer 

staten effektivt ved at installere et ufravigeligt krav om refleksivitet i forhold til anbefalingerne for 

god fondsledelse – ERF’ere skal forholde sig til anbefalingerne, men ikke nødvendigvis følge 

anbefalingerne. Gennem disse tre punkter er erhvervsfondsloven ikke blot et udtryk for en 

superviserende stat, men også et udtryk for at staten tilrettelægger sit eget strategiske rum for 

styring i fremtiden – et handlerum som muliggør en superviserende stat, der løser problemer ved at 

mobilisere private aktører gennem strategisk iscenesættelse af konfliktstof. 

Som vi redegjorde for i indledningen, kan det hævdes, at ERF’ere står på grænsen mellem det 

offentlige og det private, men samtidig er denne dikotomi i samfundsvidenskaben under opbrud. 

Den diakrone analyse fandt, at der er institutionaliseret en forståelse af ERF’ere som særlige ved, at 

de netop balancerer mellem det offentlige og private. ERF’ere bygger samfund i almennyttighedens 

navn, men er samtidig profitdrevne aktører via i deres ejerskab af nogle af de største danske 

virksomheder. I den forbindelse rejste vi i indledningen to perspektiverende spørgsmål om 

sondringen mellem offentlig og privat, som vi nu vil adressere i relation til vores analytiske 

indsigter: 

1. Ud fra de indsigter specialet giver, er ordningsprincippet offentlig/privat stadig gyldigt og i 

givet fald i hvilken grad? 
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2. Under præmissen om decentralisering af magten, hvordan kan staten regulere aktører som 

ERF’ere, der kan hævdes at stå på grænsen mellem det private og det offentlige? 

 

I forhold til det første spørgsmål er det umiddelbart nærliggende at afvise gyldigheden af 

ordningsprincippet – den skarpe opdeling tilbyder ikke en meningsfuld beskrivelse af ERF’erne. 

ERF’ernes beslutningspræmisser refererer både til profithensyn og til de samfundsopbyggende 

aktiviteter. I den forstand står ERF’ere på grænsen, og er en hybrid organisationsform, der både 

internaliserer offentlige og private hensyn. Det er relevant at bemærke, at det i praksis ikke opfattes 

som kontroversielt (og i øvrigt ikke har gjort det siden den første erhvervsfondslovgivning i 1984), 

at en organisation som ERF’ere kan stå på grænsen mellem det offentlige og private. I sin ’rene 

form’ er sondringen ugyldig som forklaringsmodel, men sondringen tilbyder et sprog til at forstå 

ERF’ernes balancering mellem det ene og det andet. I den forstand er sondringen et relevant 

værktøj for beskrivelsen af ERF’ernes organisationsform. Samtidig understreges behovet for andre 

teoretiske begrebsapparater også, fordi der mangler nuancer i sondringen mellem offentlig og 

privat.  

Ovenstående rejser spørgsmålet; hvis sondringen ikke er meningsfuld i sin kategoriske forståelse af 

offentligt og privat, og vi i bedste tilfælde kan finde et grænsetilfælde, som tilfældet er med 

ERF’ere, hvordan kan vi så forstå statens grænser? Her tilbyder specialet et interessant perspektiv i 

forholdet om 3. ordens magt, da det rejser spørgsmålet om, hvorvidt de interessante 

iagttagelsesmuligheder i forhold til staten ligger i, hvordan begrebet om staten ’decentraliseres’ i 

den forstand, at staten ikke længere har monopol på en statslig styringsrationalitet. I stedet peger 

vores iagttagelse om ERF’ere som politiske aktører på, at staten glædeligt deler ud af sin 

styringsrationalitet og styringsambitioner til ikke-statslige aktører, hvormed staten både giver og 

tager autonomi. Dette forhold peger herved mod svaret på det andet spørgsmål ovenfor; staten 

styrer under præmisser om decentralisering af magten ved, at styre andre mod at styre i billedet af 

statens styringsrationalitet. 
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Appendiks A – Forkortelser  
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